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Høyre vil sikre Oslos innbygger gode skoler, gode velferdstjenester og et sosialt sikkerhetsnett når vi 

behøver det. Skattene som bedrifter og ansatte betaler er grunnlaget for det offentlige 

velferdstilbudet. For å sikre dette vil Høyre gi næringslivet forutsigbare og gode vilkår. Felleskapets 

økonomi kan ikke bevilges, det må skapes.  Denne veksten skal skje samtidig som vi gjennomfører 

det grønne skifte. 

Oslo skal være en næringsvennlig by 

Oslo Høyre vil utvikle byen i et tett og respektfullt samarbeid, med handel, industri, service- og 

teknologibedrifter. Et Høyreledet byråd vil gjøre Oslo til en næringspolitisk JA-kommune og en 

foretrukket vertskommune for alle typer bedrifter. Høyres politikere vil oppsøke bedriftene, lytte til 

deres behov, og gjøre endringer som gjør det lettere for bedriftene å lykkes. Vi skal tale næringslivet i 

Oslo sin sak i møte med nasjonale myndigheter, og aktivt påvirke rammebetingelser som er viktige 

for bedriftene i byen, bl.a. når det gjelder skatter, avgifter og unødvendige byråkratiske hindre. 

Oslo Høyre vil også stimulere små og enkle bedriftsideer. Å skape sin egen arbeidsplass kan være en 

løsning for de som ikke finner seg til rette i den teoretiske skolen og de som ikke kommer seg inn i 

arbeidsmarkedet. 95 prosent av Oslos virksomheter har under 20 ansatte og Oslo Høyre vil legge til 

rette for at disse har best mulige rammevilkår 

Oslo Høyre vil: 

• Forenkle og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med kommunale etater 

og sørge for mer forutsigbare rammer for næringslivet ved hjelp av digitale verktøy som for 

eksempel kunstig intelligens.  

• Redusere saksbehandlingstiden i Plan og bygningsetaten, tillate private 

områdereguleringsplaner og involvere næringslivet tidligere i de politiske prosessene. 

• At det også i fremtiden skal være mulig å drive tradisjonell industrivirksomhet i hovedstaden, 

og at kommunens arealpolitikk brukes aktivt for å fremme næringsutvikling og nye 

arbeidsplasser. 

• Benytte Oslo kommunes innkjøpsmakt til å fremme innovasjon, klimavennlig teknologi, 

sirkulære løsninger og konkurranseevne i bedriftene. Der det er mulig, skal avtaleverdien 

være lav nok til at både små og mellomstore bedrifter kan bli leverandører til kommunen.  

• Fremme ungt entreprenørskap gjennom mer samarbeid mellom skoler og bedrifter. Dette 

inkluderer bl.a. elevbedrifter og etablererveiledning. 

• Etablere et «hurtigspor» for kompetansekartlegging av høyt utdannede flyktninger og 

innvandrere, slik at de kommer raskere i arbeid.  

• Fremme Oslo som en innholdsrik turistdestinasjon og legge til rette for at det i kommunen 

kan arrangeres store internasjonale idrettsarrangementer, messer, kongresser, 

filminnspillinger, festivaler og konserter.   

• Jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter. 



 

 

Oslo skal være en vekstmotor med internasjonale ambisjoner 

Oslo har flere av Norges viktigste kompetansemiljøer, universiteter og industriklynger med 

verdensledende kompetanse innen blant annet grønn teknologi, maritime næringer finans, energi, 

helse, kulturnæringer og kunstig intelligens.  

Utvikling av slike næringer gir store positive ringvirkninger for hele Oslo. De bidrar med 

eksportverdier, skatteinntekter og teknologiutvikling.  Som hovedstad er Oslo en portal mot resten 

av verden, og spiller en vesentlig rolle for internasjonale investeringer og kompetanse. Oslo har et 

stort innovasjonspotensial som ikke utnyttes godt nok. Blant de største utfordringene er tilgangen på 

kapital, kvalifisert arbeidskraft og tilrettelegging for kommersiell utnyttelse av investeringene i 

forskning og utvikling.   

For å ligge fremst i det grønne skiftet, trenger Norge et Oslo som legger til rette at hele spekteret av 

innovatører, fra førstegangs gründere til de største norske og internasjonale konsern, kan skape 

arbeidsplasser og vokse i Oslo.  

Oslo Høyre vil: 

• Samarbeide med næringslivet om å posisjonere Oslo som en attraktiv by for internasjonale 

investeringer og kunnskapsarbeidere og legge til rette for at utenlandske bedrifter kan 

etablere seg i Oslo.  

• Sørge for at informasjon om kommunen, tjenester og tilbud er tilgjengelig på engelsk og 

eventuelt andre språk. 

• Videreutvikle Oslos innovasjonsdistrikter for å tiltrekke næringsliv, stimulere 

oppstartsbedrifter og skape nye arbeidsplasser. Construction City og Punkt Oslo sikres 

utviklingsmuligheter basert på egne styrker. 

• Legge til rette for utviklingen av Oslo Science City som et internasjonalt ledende 

innovasjonsdistrikt for forskningsbasert innovasjon, og stimulere samspillet mellom ledende 

kunnskapsmiljøer, inkubatorer, kunnskapsintensivt næringsliv og finans. 

• Sikre muligheter for næringsetableringer og variert byliv i tilknytning til byens sterke 

kunnskapsmiljøer. 

• Støtte utvikling av Oslos sterke næringsklynger og andre arenaer for samhandling. 

• Styrke samarbeidet mellom kommunen, næringsliv, universiteter og høgskoler i Oslo, bl.a. 

om å gjøre Oslo til en attraktiv by for internasjonale studenter og forskere. 
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