
En by med muligheter for alle 
Fremmet av Oslo Høyres resolusjonskomité.  

I en tid med press på økonomien er det særlig de med dårlig råd som blir rammet hardest. Utenforskap og dårlig 

økonomi begrenser menneskers mulighet til å leve fullverdige liv, og dette går spesielt ut over barn og unge. 

Oslo er en av kommunene i landet med klart høyest andel barn som bor i lavinntektshusholdninger, og for 

enkelte bydeler er andelen så høye som en av tre barn. I denne gruppen er barn med innvandrerbakgrunn 

overrepresentert. Foreldrenes utdanning, arbeidstilknytning og tilgang til egen bolig er blant de faktorene som 

har størst innvirkning på om familien er i vedvarende lavinntekt. 

En god oppvekst 

Oslo Høyre ønsker at alle barn som vokser opp i byen vår skal ha like muligheter til å bli inkludert i samfunnet og 

lykkes med å oppfylle sine drømmer, uavhengig av familiens inntekt eller bakgrunn. 

En god barnehage og skole som gir alle barn mulighet til å utnytte sitt potensial hindrer at sosiale forskjeller går i 

arv. 

Oslo Høyre vil: 

• Innføre et fritidskort slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier får tilbud om minst ett fritidstilbud i uka. 

• På sikt gjøre siste året i barnehagen gratis for lavinntektsfamilier, der foreldre uten jobb også får tilbud om 

norsk- eller jobbsøkerkurs gjennom kommunenes etablerte ordninger. 

• Forsterke og fornye områdesatsingene med sterkere satsing på oppvekst og arbeid. 

• Utrede en utvidelse av tilbudet om gratis sommerskole til også å inkludere et tilrettelagt opplegg for 

skolestartere. 

• Styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr (BUA). 

• Øke deltagelsen i barnehage, AKS og sommerskole blant barn med innvandrerbakgrunn, blant annet ved å drive 

oppsøkende virksomhet. 

• Styrke fritidstilbudet til ungdom med levekårsutfordringer, for eksempel møteplasser, sommerjobber, 

fritidsklubber og fritidsaktiviteter. 

• Sørge for at alle barn skal kunne godt nok norsk etter endt grunnskole gjennom språktesting i barnehage og 

intensiv språkopplæring i skolen. 

• Starte flere områdesatsinger i deler av byen hvor levekårene er dårlige. 

Et hjem til alle 

Boligprisene og renten øker, og bokostnadene går stadig oppover. Mange sliter med å komme inn på 

boligmarkedet, særlig i pressområder. Oslo Høyre mener at en usikker boligsituasjon påvirker både barns 

oppvekst, familiens forutsigbarhet og den økonomiske tryggheten som ligger i å eie sin egen bolig. 

Oslo Høyre mener det må gjøres mer for å få hjelpe folk inn i boligmarkedet. Det må både bygges mer for å løse 

boligmangelen og kommunen må prøve ut flere boligsosiale tiltak. 

 

 

 



Oslo Høyre vil:  

• Fjerne leilighetsnormen slik at det bygges flere av de leilighetene boligkjøperne etterspør. 

• Det må legges til rette for flere leie-til-eie- og deleieboliger. 

• Jobbe for å øke makstiden for utleie fra tre til fem år i borettslagsleiligheter. 

• Ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. 

• Jobbe for at ingen skal være bostedsløse og at både barn, unge og eldre har gode boforhold. 

• At flere områder reguleres for boliger. 

Inkludering i arbeidslivet 

Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. For å 

hindre at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, er det også nødvending med en målrettet innsats for at 

deres foreldre kommer seg ut av en livssituasjon med vedvarende lavinntekt. Oslo Høyre mener at innsatsen for 

økt integrering, bedre norskopplæring og treffsikre arbeidsrettede tiltak og kurs må forsterkes.  

Oslo Høyre vil:  

• Legge til rette for at større deler av introduksjonsprogrammet kan tas ute i bedrift. 

• Opprette en lokal ordning i samarbeid med arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene om å etablere 

korttidsansettelser og praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet 52 med mål om at de senere kan 

få fast arbeid. 

• Øke bruken av jobbprogrammer rettet særlig mot minoritetskvinner i 54 introduksjonsprogrammet for å få 

flere ut i fast arbeid. 

• Forhindre at arbeidssøkere blir gående lenge i praksisjobber. Arbeidssøkere som ikke er i utdanning eller har 

gjennomført arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, skal ha rett til ekstern hjelp i regi av inkluderingsbedrifter. 

• Legge til rette for at flere voksne kan fullføre videregående skole som et ledd i kvalifisering til arbeid.  

• Teste effekten av norskopplæringen underveis og ved avslutningen av introduksjonsprogrammet. Offentliggjøre 

resultatene og sammenligne dem med andre norskopplæringstiltak for voksne.  

 


