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Kjære velger

En ny fi reårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. 
Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være 
mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen – det 
handler om hvordan vi skal gi elevene kunnskapen de 
forventer, næringslivet den plattformen som behøves, 
menneskene i byen den trygghet de har krav på og de 
eldre den omsorgen de fortjener. 

Et konservativt parti som Høyre blir aldri ”ferdig” med 
å utvikle samfunnet til det bedre. Oslo er hele tiden i 
endring med nye mennesker, nye arbeidsplasser, nye 
foreninger og ny kultur. Dette mangfoldet krever hele 
tiden politisk nytenking og nye løsninger. Derfor er dette 
et program vi er stolte av.

 
Hjertelig hilsen Stian og Fabian
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OSLO - MULIGHETENES BY

MULIGHETER 
Oslo er en by med muligheter for alle. For de aller fl este er Oslo en by 
hvor det er godt å vokse opp og leve. Likevel er det enkelte som av 
forskjellige grunner har et spesielt behov for hjelp og støtte i perioder av 
livet. Oslo Høyre vil gi alle muligheten til å leve et verdig liv.

VALGFRIHET
Oslo Høyre tror at innbyggerne vil få rikere og bedre liv om de selv tar 
ansvar og får velge hvordan de vil leve. Derfor vil vi at alle skal få 
anledning til å velge mellom fl ere tilbud innenfor utdannelse, helse, 
eldreomsorg og på en rekke andre områder.

MANGFOLD
Vi vil respektere og ta vare på alle Oslos innbyggere uansett hvor de 
kommer fra, hvilken kultur og religion de har med seg, og hvilket språk de 
snakker. Samtidig vil vi stille krav til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 
En god skole, styrket norskopplæring, bedre jobbmuligheter og attraktive 
fritidstilbud vil bidra til å gi alle muligheter til å følge sine drømmer.

INITIATIV
Høyre tror på det private initiativ. Den som ønsker å starte og drive en 
bedrift og skape arbeidsplasser for seg selv og andre, skal oppmuntres til 
dette. Oslo Høyre vil redusere skjemaveldet, gjøre kommunen mer 
tilgjengelig for innbyggere og bedrifter og innta en positiv holdning til 
utvikling og nye løsninger. 

TRYGGHET
Oslo skal være en trygg by. Oslo Høyre vil fjerne den åpenlyse narkotika-
omsetningen, redusere hverdagskriminaliteten og gjenopprette tilliten til 
politiet.
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EUROPAS BESTE SKOLE

En god skole gir muligheter for alle uansett bakgrunn. 
Det viktigste vi kan gi barn og unge, er derfor en 
god utdannelse, som gjør det mulig å stå på egne 
ben og legger grunnlaget for aktiv deltagelse i 

arbeids- og samfunnsliv. 

Oslo har landets mest 
mangfoldige elevfl okk. Oslo Høyre 
tror på målrettet ressursinnsats i 
skolen og i klasserommet for å sikre 
hver enkelt elev de beste muligheter 
til å lykkes i livet. 

Oslo-skolen skal klare å løfte alle 
elever uansett bakgrunn: elever 
med høyt utdannede foreldre og 
elever med lavt utdannede foreldre, 
elever med minoritetsbakgrunn og 
elever med etnisk norsk bakgrunn. 
Oslo Høyre har høye ambisjoner 
for Oslo-skolen. Skal dagens barn 
og unge ha forutsetninger for å 
lykkes i en globalisert verden, må 
Oslo-skolen være internasjonalt 
konkurransedyktig. Oslo Høyre har 
derfor som mål at Oslo-skolen skal 
være den beste skolen i Europa.

Oslo Høyre vil fortsette å sørge for 
ekstra ressurser til skoler med store 
læringsutfordringer, øke innsatsen i 
norskopplæring av innvandrere og 
rekruttere dyktige lærere gjennom 

gode lønnsbetingelser og 
etterutdannelsesmuligheter. 

Oslo Høyre vil ha tidlig innsats 
for elever som sliter, gjennom 
fortsatt satsing på grunnleggende 
ferdigheter i skrivnng, lesning og 
regning, et godt leksehjelpstilbud og 
muligheter for ekstraundervisning 
på kveldstid og spennende sommer-
skoletilbud.

Systematisk måling av elevenes 
ferdigheter og åpenhet om 
resultater i skolen gjør det mulig 
å målrette innsatsen mot det som 
gir best læringsutbytte og en enda 
bedre skole. 

Foreldrene er de viktigste men-
neskene i barns liv og er ansvarlige 
for deres oppdragelse. Oslo Høyre 
vil fortsette å styrke foreldrenes 
innsyns- og påvirkningsmulighet i 
skolen.
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OSLO HØYRE VIL:

Gi alle elever som trenger det, • 
tilbud om leksehjelp.
Styrke alle elevers grunnlag for • 
læring gjennom mer intensiv 
oppfølging av dem de første 
skoleårene ved å styrke 
ressursene til spesial-
pedagogikken.  Lærevansker må 
fanges opp så tidlig som mulig 
gjennom systematisk 
kartlegging. 
Sørge for at alle skoler har • 
særskilte tilbud til elever med 
spesielle talenter. Oslo Høyre 
vil også at enkeltskoler skal tilby 
byomfattende talenttilbud i 
forskjellige fag. 

Gjøre det lettere for elever å • 
rykke opp ett eller fl ere trinn i 
et fag når de er kvalifi sert til det.  
Innføre karakterer fra femte • 
klasse.
Innføre et obligatorisk • 
2. fremmedspråk fra 5.klasse.
Styrke rådgivningstjenesten.• 
Innføre en ordning der de som • 
ikke har bestått ungdomsskolen, 
tilbys ytterligere undervisning, 
slik at de kan mestre skolens 
krav og få de nødvendige 
forutsetningene for å begynne 
på videregående opplæring.
Åpne for privatisteksamen på • 
avsluttende fag i ungdoms-
skolen.
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Fortsette ordningen med fritt • 
skolevalg. 
Innføre valgfri skriftlig • 
sidemålsundervisning i Oslo-
skolen. 
Innføre anonym retting av • 
prøver som et prøveprosjekt i 
Oslo-skolen.
Arbeide for å forebygge frafall i • 
den videregående skole 
gjennom mer differensiert 
opplæring og et styrket 
støtteapparat. 
Ha obligatorisk avsluttende • 
eksamen i alle fag på 
ungdomsskolen og i den 
videregående skole for å øke 
læringstrykket, og motivere til 
økt innsats. 
Utarbeide måltall for antall • 
lærlinger i kommunale virk-
somheter.
Styrke fagutdannelsen i Oslo-• 
regionen for å sikre bl.a. 
håndverksbedrifter nødvendig 
kompetanse og styrke 
rekrutteringen av lærlinger. 
Trekke næringsliv og bransje-• 
organisasjoner inn tidlig i 
yrkesfagopplæringen, slik at 
opplæringen blir mer tilpasset 
bransjenes behov.
Tilby utenlandsstipend til elever • 
som utmerker seg i den 
videregående skole. 

I større grad tilby emner på • 
universitet eller høyskole for 
elever som utmerker seg i den 
videregående skole. 
Legge til rette for at det • 
etableres fl ere internasjonale 
skoler i Oslo. 
Utvide sommerskolen til å • 
omfatte hele skoleferien, fra 
juni til august: elevene bør
fritt kunne velge hvilke og hvor • 
mange kurs de vil delta på. 
Fortsatt måle resultatene i Oslo-• 
skolen og ha åpenhet om disse. 
Sammenligne resultatene i • 
Oslo-skolen med resultatene i 
andre europeiske storbyer, og 
bruke kunnskapen aktivt for å 
forbedre undervisningen.
 Fremheve rektorenes rolle som • 
skolens øverste pedagogiske 
leder og videreutvikle satsingen 
på profesjonell skoleledelse i 
samarbeid med Oslos høyere 
utdanningsinstitusjoner. 
Pålegge alle rektorer i Oslo å • 
kartlegge behovene for 
kompetanseutvikling blant 
lærere på egen skole, og tilby 
målrettet etterutdannelse for å 
møte disse behovene. 
Åpne for at lærere kan gis • 
permisjon med lønn for studier 
i ønskede fag som skolen har 
behov for, mot bindingstid. 
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Gjøre forsøk der høyt • 
kompetente fagpersoner kan 
bistå i undervisningen. (”Lærer 
II”). 
Stille karakterkrav til nyansatte • 
lærere i Oslo-skolen.
Utrede en egen sertifi serings-• 
ordning med krav til oppdatert 
faglig nivå for lærere i Oslo-
skolen.  
Innføre en Oslo-standard for • 
kvalitet og læring i barnehagen 
og heve kvaliteten på det 
læringstilbudet vi har.
Sikre fortsatt full barne-• 
hagedekning og ansette fl ere 

fagutdannede i barnehagene. 
Tilrettelegge for mer fl eksible • 
åpningstider i barnehager. 
Sørge for at Oslo kommune • 
publiserer en felles oversikt over 
ledige barnehageplasser i Oslo 
på kommunens hjemmesider. 
Dette for å synliggjøre og styrke 
ordningen med løpende opptak 
til barnehageplasser. 
Bruke dispensasjons-• 
mulighetene som ligger i den 
nasjonale barnehagenormens 
krav til uteareal, slik at man 
sikrer tilstrekkelig barne-
hagedekning. Det må legges 



11

vekt på nærhet til parker og 
friområder og på alternative 
muligheter til å ivareta behovet 
for fysisk aktivitet.
Innføre tiltak som sikrer at • 
språkopplæring for ikke-
norsktalende barn starter så 
tidlig som mulig. 
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DEN SKAPENDE BYEN

Oslo Høyre vil føre en næringspolitikk som bidrar 
til vekst, nyskapning og nye arbeidsplasser. 
Osloregionen konkurrerer i dag med andre 
storbyregioner i Europa og har gode muligheter 

for å tiltrekke seg bedrifter og kunnskapsmedarbeidere fra hele 
verden. 
Oslo Høyre vil styrke hovedstad-
sregionen som ett bolig- og ar-
beidsmarked og utvikle den til et 
attraktivt område for internasjonale 
etableringer. Oslo Høyre vil spe-
sielt understreke betydningen av de 
kunnskapsintensive 
tjenestenæringene. Her er det 
grunnlag for fremvekst av nye, 
fremtidsrettede arbeidsplasser og 
tjenester.  

Oslo Høyre ønsker at kommunen 
skal utgjøre et konkurransefortrinn 
for næringslivet, gjennom blant 
annet raskere saksbehandling, bedre 
oppfølging av den enkelte bedrift 
og sterkere vektlegging av nærings-
livets behov. Kommunale avgifter 
skal fortsatt ligge på et lavt nivå, og 
Oslo Høyre sier nei til alle former 
for eiendomsskatt. 

Oslo har et stort potensial innen 
kunnskapsbasert næringsliv, og 
Oslo Høyre har en klar ambisjon 
om å fremme en slik utvikling. 

Arbeidet med å etablere Nord-
Europas fremste innovasjonspark 
innen kreftforskning er et godt 
eksempel på dette. Samarbeidet 
mellom Radiumhospitalet, 
Universitetet i Oslo, kreft-
forskningen og den nye Ullern 
videregående skole viser hvordan 
forskningsmiljøer, kunnskaps-
intensivt næringsliv og det 
offentlige i fellesskap kan skape 
gode arenaer for samspill. Oslo 
Høyre vil styrke samarbeidet med 
Universitetet i Oslo og andre 
utdanningsinstitusjoner for å 
fremme og markedsføre Oslo som 
lokaliseringssted for kunnskaps-
intensivt næringsliv. Det gjelder 
særlig innenfor de sterkeste 
kunnskapsintensive nærings-
klyngene biovitenskap, kultur, 
maritime næringer, IKT og energi/
miljø. 
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OSLO HØYRE VIL:

Fremme næringsutvikling ved • 
å markedsføre Oslos viktigste 
kompetansemiljøer og legge til 
rette for økt samarbeid mellom 
etablerte FoU-bedrifter, 
nyetableringer, utdannings-
institusjoner og 
forskningsmiljøer.
Styrke og utvide Oslo-regionens • 
Europakontor. 
Fremme praksis- og karriere-• 
rettede tiltak for byens 
studenter – og styrke etter- og 
videreutdannelsen.   
Legge til rette for fl ere og • 
sterkere forskningsmiljøer i 
Osloregionen.

Ta hensyn til næringslivets og • 
forskningens behov ved 
utarbeidelse av areal- og 
reguleringsplaner i kommunen.
Fremme nyskapning gjennom • 
å være særlig åpen for nye 
tilbydere innen tjenestesektoren, 
også innenfor tjenester som 
kommunen selv allerede tilbyr. 
Kommunens innkjøpspolitikk 
skal stimulere til nyskapning 
blant tjenesteleverandørene. 
Gjøre Oslo til en attraktiv • 
arrangør av store internasjonale 
kongresser og idretts-
arrangementer. 
Legge til rette for et privat-• 
drevet kongressenter av 
internasjonal størrelse i Oslo.
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Arbeide for å endre Innovasjon • 
Norges kriterier for å få støtte 
til innovasjonsprosjekter i Oslo.
Samarbeide med Innovasjon • 
Norge for å selge Oslo inter-
nasjonalt som et sted å etablere 
næringsvirksomhet og som en 
attraktiv møtearena. 
Styrke veiledningstjenesten til • 
gründere og småbedrifter.  
Selge kommunalt eide • 
virksomheter og eiendom som 
ikke er en del av det primære 
kommunale tjenestetilbudet. 
Profi lere Oslo som reisemål. • 
Arbeide for å styrke Oslo 
som start- eller stopphavn for 
cruisepassasjerer. 
Føre en mer liberal skjenke-• 
politikk og åpne for lengre 
skjenketider utenfor sentrum, 
med forbehold om at dette 
ikke må være til sjenanse for 
naboer. Oslo Høyre vil åpne for 
mer differensierte skjenketider 
enkelte steder i sentrum. 
Sørge for at man mister • 
skjenkebevillinger ved 
alvorlige overtredelser. Oslo 
kommune skal være en 
kommune som aktivt 
bekjemper useriøse nærings-
aktører gjennom systematiske 
kontroller, på tvers av etatenes 
virksomheter. 
Oslo Høyre vil svarteliste 

utelivsaktører som gjentatte 
ganger har brutt vilkårene for 
skjenking, og vil nekte disse 
videre drift etter tre overtramp.
Gi seriøse aktører i næringslivet • 
stabile, langsiktige og gode 
rammevilkår for drift.
Si nei til alle former for • 
eiendomsskatt og sikre lave 
kommunale avgifter.
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KULTURHOVEDSTADEN OSLO

Kultur har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes 
for samfunnet og menneskene i det. Et mangfoldig 
kulturliv er viktig for mellommenneskelige 
relasjoner og utviklingen av byrom.   

Oslo er en internasjonal by, og 
mangfoldet er med på å gi kulturell 
vekst og en pulserende by. Kultur 
og språk er i seg selv grunnlaget 
for identitet og tilhørighet, og er 
viktig for å forstå andres kultur og 
religion. Oslo Høyre er stolte av 
det mangfold og det kulturliv som 
fi nnes i Oslo, og ønsker å styrke 
det. 

Oslo nyter internasjonal anerkjen-
nelse som musikkby og har de 
senere årene hatt en sterk vekst i 
antall konserter. I Oslo avholdes 
hvert år fl ere konserter enn i noen 
av de andre hovedstedene i Norden.  
Ved festivaler og enkeltkonserter 
gir byen mangfoldige konserttilbud, 
som spenner fra kammermusikk, 
kirkemusikk og til jazz, pop, rock, 
hiphop og rap. Bylarm, Øya-
festivalen, Oslolive, Norwegian 
Wood, Ultima, Mela og Oslo Jazz-
festival er noen av de mange 
arrangementene som markerer 
Oslos posisjon som musikkby. 

Oslo Høyre vil bygge videre på 
byens posisjon som musikksentrum 
i landet, med ambisjoner om å være 
en musikkhovedstad av europeisk 
format. Derfor har Oslo Høyre en 
positiv holdning til nye initiativer og 
arrangementer som setter Oslo på 
kartet. Kommunen kan ta en aktiv 
rolle som tilrettelegger. 

Bibliotekene spiller en sentral rolle i 
formidlingen av kunnskap og 
kultur, og er viktige møteplasser 
i byen for alle aldersgrupper. Det 
planlagte nye hovedbiblioteket i 
Bjørvika vil gi nye muligheter for 
formidling, samt stimulere til lese-
glede, leseferdigheter og 
språkutvikling. Oslo Høyre ønsker 
også å forsterke og utvide 
bibliotekene ved blant annet å gi 
befolkningen tilgang til byarkiver, 
digitale abonnementstjenester og 
informasjon fra bydelene, blant 
annet om tjenestesteder der. 
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Edvard Munch er Oslos og Norges 
største og viktigste bidrag til 
verdens kunstarv. Oslo Høyre 
støtter derfor opp om Munch-
satsingen og om byggingen av nytt 
Munchmuseum i Bjørvika. 

Oslo Høyre ønsker at kultur-
institusjonene i større grad skal 
være en læringsarena for barn og 
unge. 

Oslo Høyre har ambisjoner for 
kulturen og ønsker å skape en arena 
hvor det er lov å lykkes. Derfor vil 
Oslo Høyre gå inn for å etablere et 
toppkulturgymnas i Oslo. 

OSLO HØYRE VIL:

Videreutvikle Oslo som • 
musikkhovedstad og legge til 
rette for at også større 
konserter skal kunne holdes i 
Oslo.
Bygge nytt Munchmuseum og • 
hovedbibliotek i Bjørvika. 
Arbeide for at Kulturhistorisk • 
Museum lokaliseres i Bjørvika.
Etablere et nasjonalt kulturhis-• 
torisk museum i Bjørvika, der 
man samler formidlingen av 
norsk historie under ett tak. 
Dersom det er forsvarlig å fl ytte 
vikingskipene fra Bygdøy, vil 
disse utgjøre en del av et slikt 

museum og bidra til å skape 
en spennende og ny arena for 
norsk historielæring. Samtidig 
bør de maritime museene på 
Bygdøynes moderniseres og 
utvikles for å ta vare på norsk 
maritim historie. Dette kan 
åpne for videre utvikling av 
Folkemuseet. 
Fornye lokalbibliotekene • 
gjennom å utvide det digitale 
tilbudet.
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Sikre god forvaltning av byens • 
kultureiendommer, herunder 
kirkebygg og andre bygninger 
av kulturhistorisk verdi.
Sørge for at Oslos kultur-• 
institusjoner har et godt tilbud 
til barn, ungdom og studenter.  
Videreutvikle tilbudet ved Oslo • 
Musikk- og Kulturskole og 
styrke samarbeidet med private 
kulturskoleaktører.  

Ta initiativ til etableringen av et • 
toppkulturgymnas. 
Sikre gunstige leiebetingelser i • 
kommunale bygg for frivillige 
organisasjoner som arbeider 
med barn og unge.  
Gjennomgå tilskuddordningene • 
for kulturstøtte med sikte på å 
styrke formidlingen av byens 
kultur, legge til rette for økt 
privat kapital i kultursektoren 
og avbyråkratisere kulturstøtten.
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IDRETTSBYEN

Oslo er internasjonalt kjent som en idrettsby og er 
verdens vinterhovedstad. Utvidelsene av Bislett 
stadion, Holmenkollen nasjonalanlegg, Tøyen-
badet og den planlagte utbyggingen av Tryvann 

vinterpark er solide løft for både bredde- og toppidretten i 
Oslo. Samtidig er det bygget rekordmange kunstgressbaner og 
fl erbrukshaller i hele byen. 
Idretten preges av frivillighet og av 
sosialt samhold, og er en god arena 
for integrering, i tillegg til å være 
helsefremmende. Idretten skal ha 
tilbud for alle, uavhengig av 
sportslige ambisjoner og fysiske 
forutsetninger. Kommunen skal 
spille på lag med idretten, blant 
annet gjennom gode støtteord-
ninger og langsiktige 
samarbeidsavtaler knyttet til 
anleggene.

Idrettsanlegg er en nødvendig del 
av Oslos infrastruktur. Tilgangen 
til haller, spillefl ater, gode løyper 
og kart er avgjørende for idretten. 
Kommunens primære oppgave 
innenfor idretten er å sikre bredde- 
og barneidretten gode og stabile 
rammevilkår.  Oslo Høyre vil 
fortsatt ha en sterk vekst i 
byggingen av breddeidrettsanlegg.

Oslo må ha som mål at utøverne 
skal ha tilgang på anlegg som bidrar 

til at de kan oppnå gode nasjonale 
og internasjonale prestasjoner. Oslo 
skal være en by som fremmer topp-
idretten gjennom satsing på talenter 
og som arrangør av store idretts-
arrangementer, som det kommende 
verdensmesterskapet i Snowboard 
i 2012. Andre eksempler er de 
anerkjente årlige arrangementene 
som verdenscupene i skiskyting og 
nordiske grener, Norway Cup, 
Holmenkollstafetten, Bislett Games, 
Oslo Grand Prix og Færderseilasen.

Oslo har et aktivt maritimt 
idrettsmiljø. De siste årene har 
det vært en positiv vekst i bredde-
idretten for roere, padlere og seilere. 
Oslo Høyre vil legge forholdene 
bedre til rette for disse 
idrettsmiljøene. 
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OSLO HØYRE VIL:
Investere i breddeanlegg og • 
sikre drift og vedlikehold av 
dem. 
Gjøre fl erbrukshaller til • 
standard fremfor tradisjonelle 
gymsaler ved rehabilitering og 
nybygging av skoler. 
Prioritere områder med størst • 
behov ved etablering av 
idrettsparker og haller. 
Bygge fl ere haller og anlegg i • 
samarbeid med idrettslagene for 
å dekke idrettsutøvernes behov. 
Bygge cricketbane, kunstgress-• 
bane og fl erbrukshall på 
Ekebergsletta i tråd med 
reguleringsplanen. 
Bidra til etablering av et større • 
innendørs badeanlegg som skal 
bli et rekreasjonstilbud for 
Oslos befolkning i alle aldre. 
Anlegget bør ha svømme-
basseng som tilfredsstiller 
internasjonale krav til 
konkurransebassenger.  
Legge til rette for utearealer til • 
lek og idrett.
Arbeide for at Oslo skal • 
tiltrekke seg større internas-
jonale idrettsarrangementer.
Legge til rette for at marka • 
skal være rekreasjonssted for 
hele Oslos befolkning. Den 
nye markaloven må ikke hindre 
mindre tiltak som tilrettelegger 
for friluftsliv og idrett. 
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OSLO - EN TRYGG BY

Oslo Høyre mener at en åpen, mangfoldig og 
inkluderende by forutsetter vern og sikring av 
innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette 
er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. 

Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Oslo Høyre mener at en trygg 
hovedstad starter med trygge 
nærmiljøer. All kriminalitet som 
krenker enkeltmennesket i deres 
hverdag, må bekjempes. Dette 
gjelder alvorlige lovbrudd som 
fysisk og psykisk vold i familien, på 
gaten, i skolen og på arbeidsplassen, 
så vel som innbrudd i hjemmene 
og tagging på fast eiendom. Derfor 
ønsker Oslo Høyre at også mindre 
alvorlige lovbrudd skal etterforskes 
og påtales, slik at man ikke skaper 
lovløse rom i offentligheten. 

En god skole, trygge familier og 
gode bomiljøer er viktig for å 
forebygge kriminalitet og 
hindre at unge havner i en 
kriminell løpebane. Oslo Høyre 
mener det er viktig å skape 
muligheter for alle til å klare seg 
selv og skape et godt liv for seg 
og sine. Derfor må kriminalitets-
bekjempelse og forebyggende 
arbeid ses i sammenheng med en 
skole som gir barn og unge 

muligheter gjennom kunnskap, en 
sosialpolitikk som behandler og 
hjelper mennesker tilbake i 
samfunnet, og en arbeids- og 
næringspolitikk som gir muligheter 
for alle.

Oslo Høyre ønsker mer aktivt, 
patruljerende politi i Oslos gater 
og vil bruke mobile politiposter i 
områder der behovet er størst, for 
synlig nærvær og kontakt med 
lokalbefolkningen. Det skal ikke 
fi nnes lovløse rom der trusler og 
vold ikke tas på alvor. Derfor vil 
Oslo Høyre åpne for at kommunen 
kjøper polititjenester fra Oslo 
politidistrikt for å konsentrere 
innsatsen i belastede områder, som 
rundt Plata og Oslo S, med 
langsiktig oppfølging av både 
området og miljøet.
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Oslo Høyre vil legge press på 
regjeringen for å øke bevilgningene 
til Oslo-politiet og få mer politi i 
operativ tjeneste og til 
etterforskning og påtale. Det er 
også behov for å gå gjennom 
organisering, prioriteringer og 
målemetoder for Oslo-politiet. 
Hensikten er å sikre at bevilgede 
midler brukes på en måte som gir 
mest mulig trygghet for alle.

OSLO HØYRE VIL:

Kjøpe polititjenester fra Oslo • 
politidistrikt til konsentrert 
innsats i prioriterte områder.
Ha nulltoleranse overfor • 
hverdagskriminalitet og hånd-
heve politivedtekter og regler 
for ro og orden. Selv min-
dre lovbrudd skal påtales og 
straffes.

Faksimile: Politihøgskolen
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Fjerne den åpenlyse • 
omsetningen av narkotika 
på Oslo S og andre steder i 
sentrum og sørge for at nye 
markedsplasser ikke oppstår.
Overlate fl ere administrative • 
oppgaver til kvalifi sert personell 
for å frigjøre politiutdannede til 
etterforskning og patruljering.
Gjeninnføre forbudet mot • 
tigging. 
Bekjempe ulovlig tagging og • 
forby kommunale taggevegger i 
hele byen. 
Gjøre byen trygg og • 
tilgjengelig der folk ferdes 
gjennom virkemidler som 
belysning, fremkommelighet og 
bedre renhold.

Forsterke det forebyggende • 
samarbeidet mellom politi, 
skole, myndigheter, frivillige 
organisasjoner og private 
virksomheter.
Fortsette SaLTo- samarbeidet • 
mellom Oslo kommune og 
politiet. Sammen lager vi et 
trygt Oslo.
Utrede en prøveordning med • 
kommunalt politi i Oslo som 
har fokus på forebyggelse, 
ordenspatruljering og 
tilstedeværelse i bymiljøet
Gjøre Oslo Fengsel til et rent • 
varetektsfengsel i tråd med Oslo 
Politidistrikts eget ønske. 
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VALGFRIHET OG VERDIGHET 

Alle Oslos innbyggere skal, uansett alder, oppleve ver-
dighet og respekt i møte med kommunen. Oslo skal 
være en trygg og god by å leve i og bli gammel i. 
Aldring er ikke synonymt med å bli pleietrengende. 

Mange eldre ønsker å klare seg 
selv i sitt eget hjem så lenge som 
mulig. Høyre vil at alle som vil 
bo hjemme, skal kunne gjøre det. 
Derfor vil Høyre videreutvikle 
omsorgstilbudet, slik at de eldre får 
tilbud om hjemmetjenester som 
mattilbud, pleie, omsorg, praktisk 
hjelp og trygghet. Oslo Høyre vil 
også arbeide for at det skal 
bygges lettstelte mindre boliger for 
eldre, med tilgang til eldretilpassede 
tjenester.   

For Oslo Høyre er kvalitet, 
fl eksibilitet og valgfrihet viktigere 
enn hvilke leverandører som tilbyr 
tjenestene. Uavhengig av 
økonomisk situasjon skal alle få en 
verdig eldreomsorg og geriatrisk 
tilbud. 
Eldre som blir syke, skal være 
trygge på at de får behandling av 
høy kvalitet. De som arbeider med 
eldre i Oslo, skal ha solid medisinsk 
og faglig kompetanse. Mens det 
er én lege for annenhver pasient 

i sykehus, har en sykehjemslege 
ansvar for 160 pasienter. God 
legedekning og kvalifi sert personell 
er viktig for at sykehjemstilbudet 
har høyt faglig kvalitet, og for at 
beboerne får den hjelp og behan-
dling de trenger.  Lønn er et av fl ere 
virkemidler som kan benyttes for å 
øke rekrutteringen av leger til 
sykehjemmene. Høyre vil derfor 
prøve ut en ordning hvor lønn til 
leger i sykehus og sykehjem 
sidestilles.

Oslo Høyre vil arbeide for at helse- 
og omsorgstjenestene i byen skal 
være faglig oppdatert gjennom å 
etablere sterke fagmiljøer innen 
eldreomsorgen. Oslo har gode 
erfaringer med utprøving av 
Lottemodellen på sykehjemmene, 
som gir beboerne bedre muligheter 
for å påvirke tilbudet og bestemme 
mer over egne liv. 

Høyre vil sikre fritt brukervalg i alle 
omsorgstjenester. Innbyggerne skal 
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få god og tilpasset informasjon om 
de tilbud som fi nnes. Alle skal ha 
de samme muligheter for å velge de 
løsninger som passer best for dem. 
Når de private og kommunale syke-
hjemmene og hjemmetjenestene får 
større frihet til å utvikle og 
spesialisere seg, styrkes valg-

mulighetene ytterligere. Muligheten 
for å velge faste hjelpere i 
hjemmetjenesten og hjemme-
sykepleien bidrar til trivsel og 
trygghet.

Oslo Høyre mener det er viktig å 
ta i bruk ny teknologi i hjemme-
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basert omsorg, slik at eldre kan bo 
hjemme så lenge det er trygt og 
forsvarlig. 

Mennesker med en funksjons-
hemning skal ha de samme 
muligheter til å delta i samfunnet 
og leve mest mulig selvstendige 

liv på lik linje med andre. Oslo 
Høyre mener samfunnet må legge 
til rette for dette gjennom å stille 
krav om universell utforming. Krav 
til universell utforming skal stilles 
der det er hensiktsmessig og øker 
bevegelsesfrihet og selvhjulpenhet 
for mennesker med funksjons-
hemninger. Mennesker med 
funksjons-hemninger skal slippe å 
innrette livet sitt etter kommunens 
turnusplan. Oslo Høyre vil 
derfor arbeide for at ordningen 
med brukerstyrte personlige 
assistenter videreføres. 

OSLO HØYRE VIL: 

Konkurranseutsette driften av • 
ungdomshelse, skolehelse-
tjeneste, habilitering og 
rehabilitering. 
Sørge for fritt brukervalg for • 
alle omsorgstjenester.
Styrke valgfriheten og øke • 
valgmulighetene innen eldre-
omsorgen ved at private og 
kommunale sykehjem og 
hjemmetjenester i større grad 
får utvikle og spesialisere sitt 
eget tilbud. 
Styrke brukerstyringen i • 
hjemmetjenestene, blant annet 
gjennom en fasthjelpsordning 
i hjemmehjelpen og hjemme-
sykepleien.
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Gjøre det lettere å kjøpe • 
tilleggstjenester fra leverandører 
av hjemmetjeneste og hjemme-
sykepleie og på sykehjem.  
Sørge for at Oslo kommune • 
bygger ut et omsorgstilbud med 
både selveide og leide boliger, 
hvor eldre har mulighet for til 
å få omsorg og pleie døgnet 
rundt, matservering, tilgang 
til fellesarealer, ny teknologi i 
hjemmebasert omsorg og et 
bredt aktivitetstilbud.
Tilføre sykehjemmene og • 
eldreomsorgen mer kompetanse 
og fl ere ressurser til 
rehabilitering. 

Sikre et bedre tilbud og • 
større valgfrihet gjennom å 
konkurranseutsette driften av 
fl ere sykehjem.
Sikre at kriteriene for inntak på • 
sykehjem er like i hele byen.
Bygge nye sykehjemsplasser så • 
ingen ufrivillig plasseres på 
dobbeltrom. 
Sørge for at alle søknader om • 
sykehjemsplass behandles innen 
3 uker og klagesaker innen to. 
Kvalitetssikre medisineringen • 
på sykehjemmene og i hjemme-
sykepleien.
Sørge for at sykehjems-• 
hverdagen, særlig legge-, 



33

spise- og stelletider, styres av 
beboeren.  
Styrke legedekningen på • 
sykehjemmene. 
Prøve ut likestilling av legelønn • 
i sykehjem og sykehus.
Styrke demenskompetansen og • 
sikre avlastning i hjemmet samt 
sikre at alle sykehjemmene har 
tilfredsstillende pleietilbud til 
denne pasientgruppen.  
Sikre at alle sykehjem med mer • 
en 50-60 beboere har en egen 
skjermet enhet for urolige 
beboere, og dessuten personale 
til å følge opp.
Arbeide for at Oslo • 
kommune tar initiativ til et 
universitetssykehjem som 
samarbeider med geriatriske 
kompetansemiljøer på 
universitet og høyskole. Slikt 
samarbeid vil styrke 
kompetanse, forskning og 
utvikling innenfor geriatri, 
Alzheimers sykdom og demens. 
Sørge for at det er tilbud om • 
institusjonsplasser for 
utskrivningsklare sykehus-
pasienter, som alternativ til 
hjemmerehabilitering.
Pålegge den kommunale • 
helsetjenesten å informere om 
fritt sykehusvalg. 
Sikre at det ikke skal gå mer enn • 
tre dager fra sykehuset varsler 

utskrivning, til pasientens bolig 
er vurdert for tilpasninger.
Ivareta hensynet til universell • 
utforming ved alle 
kommunale nybygg og 
opprustning av byrom. 
Sikre at mennesker med • 
funksjonshemminger får 
mulighet for selv å velge og 
ansette sine egne personlige 
assistenter. 
Styrke helsestasjoner for • 
ungdom og sørge for at de er 
åpne i skolens ferier.
Styrke skolehelsetjenesten og • 
sørge for at den har kapasitet til 
å tilrettelegge skolehverdagen 
for enkeltelever og drive 
forebyggende og 
helsefremmende arbeid. 
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EN NY SJANSE

Høyres mål er at så mange som mulig skal være i 
stand til å klare seg selv. Arbeid og egen inntekt 
styrker selvfølelsen og verdigheten og gir 
mennesker grunnlag for å skape sin egen fremtid.  

Oslo kommune skal gi innbyggerne et solid utgangspunkt 
gjennom en god skolegang, etterutdanning og målrettede sosiale 
tjenester.  

Et trygt og stabilt hjem er en 
selvfølge for svært mange. 
Nordmenn ligger på toppen i 
Europa når det gjelder å eie sin 
egen bolig. Likevel er det noen som 
sliter med å skaffe seg et sted å bo i 
Oslo. Oslo Høyre vil arbeide for at 
vanskeligstilte på boligmarkedet får 
bedre hjelp til enten å eie eller å leie 
en bolig. Husleiegarantier og andre 
ordninger kan bidra til et trygt og 
stabilt hjem for mennesker i en 
utsatt livssituasjon.

I dag har kommunen ansvaret for 
forebygging og rehabilitering innen 
rusomsorgen, mens staten har 
ansvaret for den medisinske 
behandlingen. Altfor mange 
rusmisbrukere opplever å bli en 
kasteball mellom offentlige in-
stanser. Oslo Høyre vil sikre ett 
behandlings- og oppfølgingstilbud 
uten avbrudd, og arbeide for at 
Oslo kommune får ansvaret for 

hele rusomsorgen. Rusavhengige 
skal få tilbud om behandling og 
rehabilitering når de er motivert for 
det. Dersom forhåndssamtykke er 
gitt, kan behandling også innebære 
bruk av tvang. Videre vil Oslos 
Høyre føre en restriktiv politikk 
ved bruk av medikamentassistert 
rehabilitering(MAR) og sikre gode 
rusfrie behandlingstilbud. Oslo 
Høyre vil systematisk gå gjennom 
hvilke tiltak i rusomsorgen som 
virker. Tiltak som ikke har målbar 
positiv effekt, bør avvikles. 

Høyre tror på menneskers iboende 
evner og mener at arbeid fremfor 
stønad er en god resept for folk 
fl est. Knappe midler i de sosiale 
tjenester bør gå til dem som trenger 
det mest.

Oslo Høyre vil styrke det 
tverrfaglige samarbeid mellom 
barnevernstjenesten og andre 
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tjenester i kommunen til beste for 
barn og familier med behov for 
tiltak. I dag opplever barn å bli 
kasteballer mellom barnevern og 
barne- og ungdomspsykiatrien; de 
ender for ofte opp med et tilbud 
som ikke er tilpasset deres behov. 
Det er viktig at utsatte barn og unge 
med behov for tett oppfølging også 
fra fagfolk fra psykiatrien får slik 
tilpasning. En felles institusjon som 
både har barnevernsfaglig personell 
og personell med kompetanse fra 
psykiatrien, må opprettes.

OSLO HØYRE VIL:

Sørge for at det samlede • 
stønadsnivået til en enkelt-
person eller familie ikke 
overstiger et nivå som gjør det 
mer attraktivt å være passiv 
stønadsmottaker enn å arbeide. 
 Innføre obligatorisk • 
aktivitetsplikt for sosialhjelps-
mottakere, samt kreve og følge 
opp at alle sosialhjelps-
mottakere som er i stand til det, 
er aktive arbeidssøkere. 
Sørge for at Oslo kommune • 
søker staten om å overta de 
statlige arbeidsmarkedstiltakene 
og NAVs arbeidsrettede ytelser 
for å sikre et helhetlig hjelpe-
apparat.

Innrette alle sosialtilbud på å • 
hjelpe brukeren til selvhjelp og 
bedre livskvalitet. 
Opprette jobbsentre som gir • 
unge sosialhjelpsmottakere 
anviste oppgaver helt til de 
kommer i ordinært arbeid.
Iverksette aktive tiltak og lav • 
sats for sosialhjelp for 
hjemmeboende ungdom under 
20 år. Hjemmeboende ungdom 
under 20 år skal som 
hovedregel ikke motta sosial-
hjelp.  
Tilby barnefamilier som bor i • 
kommunale boliger, leiligheter i 
trygge bomiljøer. 
Sikre byens vanskeligstilte • 
tilgang på boliger og spre 
brukerne av kommunale 
leiligheter ved å sørge for 
tilstrekkelig økonomisk 
bostøtte, hjelp til å fi nne egnet 
bolig og bistand ved opptak av 
boliglån. Dette gjør det mulig 
gradvis å selge kommunale 
leiligheter.
Senke terskelen for sosiale • 
boliglån slik at fl ere med stabil 
inntekt kan kjøpe egen bolig. 
Sikre at kommunen gir et • 
differensiert sosialt boligtilbud 
med god oppfølging. 
Sørge for at lavterskel-• 
overnattingssteder skal være 
små og trygge. 
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Hjelpe mennesker med lettere • 
psykiske lidelser til raskere 
behandling, slik at de kan 
komme raskere tilbake til 
arbeidslivet. 
Styrke tilbudet til personer med • 
psykiske lidelser.  
Legge til rette for at barne-• 
vernet sørger for at utsatte barn 
og familier får bistand fra 
barnevernet i en tidlig fase.
Styrke og videreutvikle arbeidet • 
med familier i en tidlig fase for 
å hindre at barn må fl yttes fra 
egen familie. 
Opprette en felles institusjon • 
for barnevernet og barne- og 
ungdomspsykiatrisk spesialist-
helsetjeneste for å sikre at ut-
satte barn og unge får et bedre 
tilbud og en bedre oppfølging.
Intensivere rekrutteringen av • 
fosterhjem og rekruttere fl ere 
fosterforeldre med minoritets-
bakgrunn. 
Sørge for mer stabilitet og • 
forutsigbarhet for barn og unge 
som bor i offentlige institus-
joner, ved bruk av alternative 
turnus- og omsorgsordninger. 
Påse at alle barn og unge fra • 
Oslo som er plassert i 
institusjon i og utenfor kom-
munen, sikres skolegang og 
får nødvendig oppfølging av 
skolearbeidet. 

Sørge for at varsling om eller • 
åpnet barnevernssak i én bydel 
automatisk skal videreføres, 
selv om ansvar av forskjellige 
årsaker overføres til en annen 
bydel.
Sikre at kommunale etater som • 
arbeider med barn, skal samar-
beide tett med barne-
vernet. Ansatte har et ansvar for 
å varsle barnevernet dersom det 
er mistanke om omsorgssvikt. 
Gi tilskudd til opprettelsen av et • 
særskilt felles botilbud ved 
aktuelle skoler for skoleelever 
som av utrygghetsgrunner ikke 
kan eller bør fortsette å bo 
hjemme, slik at de blir i stand 
til å fullføre den videregående 
skole.  
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Åpne forvaltningen og • 
samarbeide med private, 
sosiale entreprenører og 
frivillige organisasjoner om 
tjenesteutvikling og innovasjon i 
sosiale tjenester. 
Gi kommunen tilbake ansvaret • 
for alle deler av rusomsorgen.
Gi de tyngste rusmisbrukerne • 
uten fast bosted oppfølging fra 
et sosialkontor med spesielt 
tilpasset kompetanse. 
Sikre at rusavhengige som • 
ikke har fått behandling av det 
statlige helsetilbudet innen den 
medisinsk fastsatte fristen, får et 
behandlingstilbud. 
Intensivere samarbeidet med • 
hjemkommunen til tilreisende 
rusmisbrukere som oppholder 

seg i Oslo, slik at de kan reise 
hjem.  
Styrke omsorgen for ufødte og • 
nyfødte barn av rusmisbrukere. 
Flytte de frivillige og • 
kommunale lavterskeltilbudene 
til rusmisbrukerne, slik at man 
hindrer at det oppstår åpne 
scener for rus og narkotikaom-
setning. 
Avvikle ordningen med • 
sprøyterom.
Sørge for at tilreisende • 
rusmisbrukere enten reiser 
tilbake til sitt hjemsted eller 
at statlige bidrag overføres til 
Oslo. 
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DEN BLÅGRØNNE BYEN

Oslo har i mange år hatt en offensiv miljø- og 
klimapolitikk, men Oslo Høyre mener 
hovedstaden kan bli enda bedre. 
Miljøproblemene er globale, men de gode 

løsningene fi nner vi ofte lokalt. 
Kommunen må selv gå foran med 
et godt eksempel, men også legge til 
rette for miljøvennlige løsninger for 
byens borgere og næringsdrivende. 
Ny kunnskap og ny teknologi skal 
fortløpende anvendes for å bidra til 
lavere utslipp og bedre lokalmiljø. 
Oslo skal fortsatt føre en offensiv 
miljø- og klimapolitikk. Kommunen 
skal gå foran med krav om effektiv 
energibruk og være en pådriver for 
bruk av miljøteknologi i nye bygg.

Transportsektoren står for en be-
tydelig del av Oslos forurensning. 
Oslo må tilrettelegge for en 
overgang fra privat biltrafi kk til 
kollektivtrafi kk, og fra 
fossilt drivstoff  til miljøvennlige 
alternativer. I Oslo reiser 3 av 4 
mennesker kollektivt i rushtiden, 
mens andelen kollektivreisende fra 
nabokommunene er langt lavere. 
Derfor er det avgjørende at 
kollektivtrafi kken i Oslo og 
Akershus ses i sammenheng. Flere 
pendlere må benytte tog, buss og 
bane, og kollektivtrafi kken i Oslo 

må styrkes ytterligere. Bedre 
parkeringsmuligheter ved 
stasjonene utenfor sentrum vil også 
stimulere til økt bruk av kollektive 
transportmidler.  Det skal lønne seg 
å kjøre miljøvennlig. 

Marka, med dets naturmangfold, er 
et av Oslos viktigste rekreasjons-
områder. Gjennom mange 
generasjoner har Oslos innbyggere 
vist at bruk er den beste formen 
for vern av marka. Oslos ansvar 
for natur og rekreasjonsområder 
stopper ikke ved markagrensen. 
Byens grønne lunger skal beholdes, 
og mer skal gjøres for å ta naturen 
inn til byen. Stengte elveløp skal 
åpnes og renses slik at elvene igjen 
kan prege landskapet. Oslo Høyre 
ønsker å bevare det biologiske 
mangfold og holde kulturlandskapet 
i hevd. 

En effektiv miljøpolitikk er også 
en politikk for effektiv energibruk. 
Den billigste og mest miljøvennlige 
energien er den som ikke forbrukes. 
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En nasjonal studie fra SINTEF 
Byggforsk fra 2009 viser at Norge 
kan spare tilsvarende det årlige 
energiforbruket til 600 000 boliger 
på energisparing i bygg innen 2020. 
Oslo kommune må derfor legge til 
rette for at nye bygg blir lavenergi-
hus. Alle nye kommunale bygg skal 
tilfredsstille krav til energimerke A. 
Gjennom etablering av 
infrastruktur og reguleringsplaner 
bør det legges til rette for energi-
effektive løsninger ved alle nye 
utbygginger i kommunen.

OSLO HØYRE VIL: 

Bygge og prosjektere nye bygg • 
i Oslo kommune med tanke på 
lavest mulig energibruk. Oslo 
kommune skal være en pådriver 
for å ta i bruk miljøteknologi i 
nye bygg.
Prioritere støtte til energi-• 
effektiviseringstiltak gjennom 
Oslos ENØK-fond.
Legge til rette for landstrøm for • 
alle passasjerferjer og cruiseskip 
med anløp i Oslo.
Øke tilskuddet for å skifte ut • 
gamle vedovner i ytre by. 

En nasjonal studie fra SINTEF OSLO HØYRE VIL: 

Faksimile: Renovasjonsetaten
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Videreføre ordningen med • 
fritak i bomringen, bruk av 
kollektivfeltet og gratis 
parkering for el-biler. 
Stimulere til økt bruk av el-biler • 
i Oslo gjennom å legge til rette 
for etablering av fl ere lade-
stasjoner.
Erstatte oljefyring med • 
miljøvennlige alternativer i alle 
kommunale bygninger, og legge 
til rette for utfasing av oljefyring 
i alle private boliger og bygg.
Fase ut bruk av olje og gass ved • 
Oslos fjernvarmeanlegg. 
Innføre full kildesortering for • 
alle husstander og næringsbygg 
i Oslo, og benytte matavfall til 
biogass, restavfall til fjernvarme 
og plastavfall til gjenvinning. 
Legge til rette for at alle nye • 
kommunale kjøretøyer innen 
2015 som hovedregel skal drives 
av null- eller lavutslippsmotorer. 
Verne om marka, fjorden, byens • 
åser og grønne lunger, og 
forvalte Oslos biologiske 
mangfold på en bærekraftig 
måte. 
Gi unntak fra tilknytnings-• 
plikten for fjernvarme for 
lavenergihus og passivhus. 
Dette for å fremme en økt 
satsing på energieffektiviser-
ing som et viktig kommunalt 
klimatiltak.

Sørge for at Oslo kommune går • 
mer systematisk og effektivt til 
verks for at byen skal fremstå 
som ren og fri for søppel. 
Arbeide for at enkelte • 
høyspentledninger graves ned i 
bakken.   
Utvikle grøntdrag fra • 
Vettakollen til Bygdøy. 
Frognerbekken åpnes.  
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TRANSPORTHOVEDSTADEN

Som landets hovedstad er Oslo knutepunktet i det 
nasjonale transportsystemet. Oslo-regionen utgjør et 
omfattende arbeidsmarked med et stort transport-
behov. Byen må derfor ha en infrastruktur som sikrer 

gode transportløsninger og ivaretar innbyggernes behov for 
effektiv avvikling av arbeids og fritidsreiser. 

Den forventede befolkningsveksten 
i Oslo og Akershus krever 
betydelige investeringer for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet i fremtiden. 
Oslo Høyre vil bidra til å utvikle 
fremtidsrettede og effektive 
samferdselsløsninger. 

Stadig fl ere Oslo-innbyggere er gått 
over til å bruke kollektivtransport. 
Dette viser at satsingen på 
kollektivtrafi kk virker, men den kan 
fortsatt forsterkes. T-banen er 
spesielt egnet til å frakte mange 
mennesker raskt og over relativt 
store avstander i rushtiden og skal 
være ryggraden i Oslos kollektiv-
tilbud. Høyre vil arbeide for 
utvidelse av T-banenettet mot 
Fornebu og mot A-hus, 
etablering av en tverrforbindelse 
mellom linjene i Groruddalen 
og en ny T-banetunnel gjennom 
sentrumsbydelene som avlaster 
sentrumstunnelen. Arbeidet med 
å opprette hyppigere avganger i 
kollektivtrafi kken må fortsette. 

Oslo Høyre ønsker også et tettere 
Stor-Oslo-samarbeid, og bedre 
koordinering mellom tog, T-bane, 
trikk og buss. Parallelt med 
satsingen på kollektivtrafi kk går en 
utbedring av veinettet i tråd med 
Oslopakke 3. Et riktig dimensjon-
ert veinett er viktig for miljøet og 
næringslivets transportbehov. 

Høyre vil sikre god 
fremkommelighet og egne sykkel-
traseer, blant annet ved å fullføre 
hovedsykkelveinettet.

Vi aksepterer at parkeringsplasser i 
sentrumsgatene må vike for 
etablering av nye sykkelfelt. Dét 
bør særlig gjelde gater som inngår i 
hovedsykkelveinettet. Oslo Høyre 
ønsker samtidig at det etableres 
fl ere underjordiske parkerings-
plasser, for eksempel under 
Youngstorget og Fridtjof  Nansens 
plass og mellom Ring 1 og Ring 2. 
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OSLO HØYRE VIL:

Prioritere T-bane, buss, • 
jernbane og trikk og basere 
trafi kken på miljøvennlig 
drivstoff  og fl ere tilrettelagte 
traseer.
Utbedre skinnegangen til • 
T-banen slik at hastigheten kan 
økes. 
Arbeide for en ny indre • 
T-banering i Oslo som kan 
avlaste sentrumstunnelen og gi 
et bedre kollektivtilbud. 
Etablere en tverrforbindelse • 
mellom T-banelinjene i Grorud-
dalen. 
Arbeide for å forlenge T-banen, • 
alternativt jernbanen, mot 
Fornebu og mot A-hus.
Realisere Lørensvingen, som • 
vil knytte T-banens linje 5 til 
T-baneringen.  
Legge trikkelinje gjennom • 
fjordbyen.
Sørge for gode overgangs-• 
muligheter i Oslos kollektiv-
tilbud.
Arbeide for at Samferdsels-• 
departementet konkurranse-
utsetter persontrafi kken på 
jernbanestrekningene i Oslo-
området.  
Sørge for at sjøtransport i større • 
grad tas i bruk som en del av 
Oslos kollektivnett.

Etablere en ny kai for lokale • 
ferjer i Oslo sentrum.  
Konkurranseutsette • 
kollektivtrafi kken i Oslo for å 
styrke tilbudet ytterligere.
Øke kollektivkapasiteten i • 
rushtiden.  
Sikre nattkollektivtilbud til alle • 
deler av byen frem til kl 02:00 i 
helgene. 
Sikre at fl ere kan ta i bruk • 
elektroniske kollektivbilletter 
gjennom fl ere og mer fl eksible 
billettyper. 
Etablere trådløst nettverk på • 
buss, trikk på T-bane. 
Sikre et kollektivtilbud til • 
Tryvann Vinterpark. 
Endre parkeringsnormen • 
slik at nybygg i indre by og 
knutepunktsutbygginger 
pålegges å bygge fl ere 
parkeringsplasser. 
Flytte parkeringsplasser inn i • 
P-hus og underjordiske 
garasjeanlegg fl ere steder i byen. 
Styrke samarbeidet om • 
kollektivtrafi kk i Oslo, Akershus 
og andre pendlerfylker, for å 
møte den sterke befolknings-
veksten i regionen.
Satse på sykkel gjennom å • 
forsere utbygging av hoved-
sykkelveinettet med godt 
tilrettelagte traseer og 
gjennomgående separate felt for 



47

syklister.
Tillate sykling mot enveiskjørt • 
gate gjennom skilting for dette. 
Utvide ordningen med reklame-• 
fi nansierte bysykler også 
utenfor Ring 2. 
Sørge for et tilbud om organi-• 
sert og sikker parkering for 
langdistansetrailere og busser 
når sjåfører må hvile. 
Oppheve begrensningen på • 
antall drosjeløyver. 
Legge til rette for innfarts-• 
parkering ved fl ere jernbane- og 
T-banestasjoner både innenfor 
og utenfor bygrensen. 
Arbeide for planfrie kryss på • 
Vinderen, Slemdal og Holtet. 
Gjennomføre Oslopakke 3 så • 
raskt som mulig. 
Sørge for at Homansbyen • 
stasjon fullføres. 

Flytte bussterminalen til Oslo S • 
ved å bygge lokk over 
jernbanesporene. 
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EN BY I VEKST

Oslo er en by i utvikling, og befolkningen øker 
stadig. De neste 15 årene vil Oslo vokse med 
mellom 150.000 og 200.000 innbyggere. Dette 
stiller krav om nye arealer til boliger, arbeids-

plasser, skoler, barnehager og sykehjem, og til utvikling av 
infrastruktur og nye grøntområder. Samtidig gir veksten oss en 
mulighet til å gjøre byen triveligere og mer attraktiv for 
innbyggere og tilreisende. 
Oslo skal bevare sitt særpreg med 
variert bebyggelse og grønne 
lunger. Høyre vil derfor bevare 
småhusområdenes kvaliteter, som 
bygningsmiljøer, hage- og grønt-
strukturer, og være restriktive til 
store terrenginngrep i disse om-
rådene. Samtidig må byen møte 
boligbehovet fra et økende antall 
innbyggere. Oslo Høyre vil satse 
på boligutvikling og fortetning ved 
knutepunktene i kollektivnettet. Dét 
er både miljøvennlig og god areal-
bruk. Høyre vil tillate høyhus der 
disse glir naturlig inn i området og 
ikke bryter med topografi en. Høyre 
vil omregulere tidligere industri-
områder til levende byområder med 
et stort innslag av boliger. Byens 
friområder skal bevares, og ved 
utbygging skal det settes av nye 
arealer til lek og idrett. Oslo Høyre 
vil opprettholde markagrensen 
og ta vare på marka som et unikt 

natur- og rekreasjonsområde. Der 
det er naturlig, bør markas 
randsone utvikles til idretts- og 
friluftsaktiviteter.

Oslo Høyre mener et av de neste 
store byutviklingsprosjektene er 
videreutviklingen av Groruddalen. 
Dalen har 120.000 innbyggere og 
utgjør en stor del av byens areal. 
Groruddalen har en variert 
bebyggelse med både småhus, 
boligblokker og høyhus. 
Befolkningssammensetningen i 
noen områder har endret seg kraftig 
de siste årene, og en stor del av 
Oslos minoritetsbefolkning har 
funnet et nytt hjem i Groruddalen. 
Oslo Høyre ser positivt på det 
mangfoldet den store minoritets-
befolkningen representerer. 
Samtidig er det viktig å legge til 
rette for god integrering og for 
bomiljøer preget av mangfold, samt 
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velfungerende og inkluderende 
sosiale nettverk og møteplasser. For 
å sikre variert bebyggelse og styrke 
Groruddalen som attraktivt 
boområde vil Høyre legge til 
rette for bygging av fl ere småhus-
områder. Høyre vil dessuten legge 
til rette for utbygging av attraktive 
leiligheter i tilknytning til 
kollektivknutepunktene.

Realiseringen av Fjordbyen er godt i 
gang, og Høyre er stolt av 
utviklingen langs Oslos sjøside. 
Området blir tilgjengelig for hele 
Oslos befolkning og har åpnet byen 
mot fjorden. Høyre vil fullføre 
arbeidet med Fjordbyen og sikre at 
Bjørvika blir en kulturarena for hele 
byen.

Et levende sentrum er en viktig del 
av byen, og fl ere områder trenger 
fornyelse. For å skape et mer 
mangfoldig sentrum vil Oslo Høyre 
legge til rette for omregulering og 
økt boligbygging, men også for 
revitalisering av grønne lunger og 
parker.  

Oslo Høyre vil sikre en estetisk 
utforming av byens gater, fortau og 
plasser.

OSLO HØYRE VIL:

Satse på utvikling av gode • 
bo- og oppvekstområder i 
Groruddalen og legge til rette 
for fl ere boliger rundt 
kollektiv- og trafi kknute-
punktene. Høyre vil arbeide for 
en utbygging med fl ere småhus 
og mer varierte boligtyper.
Rydde dalbunnen i Grorud-• 
dalen, inkludert fjerne 
midlertidige bygg for bolig og 
næring.
Legge til rette for fl ere boliger • 
og mer liv i Kvadraturen.
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 Bevare og utvikle området • 
ved Akershus festning der 
Miljøverndepartementet ligger i 
dag, og regulere det til boliger.  
Realisere Tulinløkka som park • 
og binde den sammen med 
universitetshagen.
Ta vare på særpreget og • 
grøntkvalitetene i småhus-
områdene.  
Tillate høyhus der disse glir • 
naturlig inn i en moderne 
byfornyelse og ikke bryter med 
Oslos topografi , for eksempel i 
området rundt Oslo S.

Sikre gode grøntområder i • 
områder med mange nybygg. 
Legge til rette for fl ere små-• 
båtplasser og opplagsplasser. 
Videreutvikle området innerst i • 
Bestumkilen til bolig- og 
frilufts- og vannsportsformål.
Utvikle Gjersrud/Stensrud som • 
småhusområde med gode 
miljø- og bokvaliteter. 
Ruste opp Grønlandsleiret, • 
Grønland og Vaterlandsparken.
Sikre Bogstadveien som en • 
attraktiv handlegate.

Foto:Herrerosarquitectos
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EN JA-KOMMUNE

Oslo skal være en åpen og servicevennlig kommune 
som det er lett å henvende seg til. Kommunen skal 
bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på 
mennesker og tjenesteproduksjon. Oslo Høyre vil 

at Oslo skal være en JA-kommune som gir 
innbyggerne og næringslivet en enklere hverdag. 

Oslo kommune skal alltid lete etter 
mer brukervennlige, tilgjengelige 
og effektive måter å organisere 
virksomheten på. Oslo Høyre vil 
redusere byråkratiet og øke 
innbyggernes makt gjennom mer 
valgfrihet og brukermedvirkning. 

De sosiale utfordringer i 
samfunnet skal ikke løses av stat og 
kommune alene. Hver dag bidrar 
sosiale entreprenører, frivillige 
organisasjoner og ressurspersoner 
til å hjelpe enkeltmennesker til et 
bedre liv. Oslo Høyre vil at kom-
munen aktivt skal legge til rette for 
innovasjon og nytenkning i sosiale 
velferdstjenester ved å åpne opp 
forvaltningen og slippe de gode 
kreftene til.

Kommunen må til enhver tid 
etterstrebe kostnadseffektive 
løsninger, kombinert med høyest 
mulig servicegrad. 

Kostnadseffektive løsninger skal 
bidra til en mest mulig effektiv 
utnyttelse av innbyggeres 
skattepenger. Konkurranseutsetting 
av kommunale tjenester er her et 
effektivt virkemiddel. 

Oslo Høyre vil sikre at kommunen 
er tilgjengelig på tidspunkter og 
måter som er praktiske for 
innbyggere og næringsliv. Oslo 
Høyre vil investere i IT-løsninger 
som gir kommunen og 
innbyggerne bedre 
muligheter for effektiv kontakt.  
Tjeneste¬produkter skal ha en 
gjenkjennelig profi l og være uni-
verselt utformet.

Hver enkelt borger skal på effektivt 
vis sikres tjenester og få god service 
i møtet med offentlig sektor. Dette 
ivaretas best gjennom to 
forvaltningsnivåer, stat og 
kommune. Oslo Høyre vil derfor 
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gjennomføre en forvaltningsreform 
i kommunen, hvor de folkevalgte 
organer skal vurderes. Samtidig skal 
det gjennomføres en etatsreform 
som skal sikre gode tjenester og 
lokale påvirkningsmuligheter. 

OSLO HØYRE VIL: 

Sikre valgfrihet for brukere av • 
kommunale tjenester.
Skape konkurranse om å tilby • 
velferd der det offentliges pris- 
og kvalitetsnivå kan utfordres.
Sørge for raskere saks-• 
behandling og forenkle det 
kommunale regelverket. Dette 
gjelder spesielt behandling av 
regulerings- og byggesøknader. 
Legge til rette for at • 
kommunens saksbehandlere 
hjelper innbyggerne med å 
forbedre f.eks.  byggesøknader 
for å øke sannsynligheten for 
godkjenning. 
Sette konkrete krav til saks-• 
behandlingstid og innføre 
måling av tidsbruken ved alle 
kommunale instanser som 
behandler søknader. 
Systematisk måle og redusere • 
antall kommunale skjemaer og 
rapporter og den tid 
innbyggerne og næringslivet 
bruker på dem. 
Sørge for at byens etater • 
utsteder en tjenestegaranti som 

forplikter den enkelte etat og 
sikrer brukernes rettigheter.  
Sikre at byggesaker tar • 
utgangspunkt i den private 
eiendomsretten. Saks-
behandlingen skal forenkles. 
Videreutvikle Oslo kommune • 
som en serviceorientert 
kommune ved å innføre 
fl eksibel kjernetid og utvidede 
åpningstider. 
Etablere en egen selv-• 
betjeningsportal under Altinn, 
en kommunal ”Min side”, der 
alle elektroniske tjenester for 
innbyggerne samles. 
Innføre elektronisk saks-• 
behandling og kommunikasjon 
mellom borger og kommune 
som hovedprinsipp, men 
samtidig ivareta og legge til rette 
for dem som ikke bruker 
elektroniske løsninger.
Frigi offentlige data, som • 
kartdata, slik at hvem som helst 
kan bruke dem.   
Ta initiativ til programmer som • 
fremmer brukerorientert 
tjenesteinnovasjon i kommunen. 
Konkurranseutsette der det er 
hensiktsmessig. 
I større grad ta i bruk • 
offentlig-privat samarbeid 
(OPS) for å gjennomføre 
investeringer der det fører til 
lavere kostnader og høyere 
kvalitet.
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Måle kommunale virksomheters • 
resultater, og sørge for at den 
beste praksis blir fulgt i hele 
kommunen.
Sørge for at alle toppleder-• 
stillinger i kommunen skal være 
på åremål.
Arbeide for mest mulig lokal • 
lønnsfastsettelse. Dermed blir 
det lettere å utvikle 
virksomheten og tiltrekke seg 
og holde på nøkkelkompetanse.
Arbeide for mer fl eksible • 
turnusordninger der dette gir et 
bedre tjenestetilbud.
Videreutvikle innkjøps-• 
kompetansen i Oslo kommune 
for å oppnå gode avtaler og 
sikre at innkjøpene er i tråd 
med anskaffelsesregelverket. 
Innføre en ordning med • 
særskilt premiering av 
kommunalt ansatte som 
fremmer forslag eller 
gjennomfører tiltak som fører 
til forenklinger og mer effektive 
løsninger.
Legge til rette for at kommunen • 
i størst mulig utstrekning bruker 
åpne IT-standarder og 
fi lformater. 

Alle bilder: Colorbox
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