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Muligheter for alle
 
Stovner Høyre vil at Stovner skal være en bydel det er godt å bo og leve i, 
uansett hvor i bydelen man bor. Vi vil løse bydelens utfordringer sammen med 
innbyggerne. Derfor vil vi i de neste fire årene prioritere kunnskap i skolen og 
gode oppvekstmiljøer, bedre kollektivtrafikk, kvalitet og valgfrihet i omsorgen 
og en bydel som inkluderer alle.

Et velfungerende samfunn gir muligheter for alle. En god skole, et åpent  
arbeidsmarked og et variert tilbud av fritidsaktiviteter er viktige forutsetninger  
for å gi flere en sjanse til å realisere sine drømmer og bidra til fellesskapet. 
Det kan være ulike årsaker til at folk blir stående utenfor arbeidslivet. Et viktig  
bidrag er å arbeide for at skolen styrkes med særlig innsats i fagene norsk, 
matematikk, engelsk og naturfag. Det er også gjennom fritidsaktiviteter vi kan  
dyrke og spisse våre interesser og vår kompetanse inn mot en yrkeskarriere og 
et vellykket livsløp. Attraktive og sunne aktiviteter i fritiden kan dessuten  
forebygge alternative livsløp. 

Stovner Høyre er imot eiendomsskatten og vil fjerne den. Skatten på private 
boliger er usosial og rammer urettferdig og uavhengig av betalingsevne.

Barnehagen
Barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Vi vil prioritere flere 
voksne og høyere kvalitet i barnehagen, som er en unik arena for utvikling, 
sosialisering, inkludering og integrering. Det er ingen motsetning mellom den 
frie lekenog læring. Vi vil holde fast ved at barnehagen må være et 
frivillig tilbud. Samtidig er det viktig å nå barn fra enkelte utsatte grupper, 
blant annet for å fremme integrering gjennom tidlig innsats i norsk. 

En barnehage med høy kvalitet skal ikke være avhengig av foreldrenes 
økonomi, derfor ønsker vi å opprettholde ordningen med gratis kjernetid 
for lavinntektsfamilier. Det er en verdi at vi har et variert tilbud av 
barnehager med ulike profiler – både ideelle, private og kommunale. Vi 
er for at private og ideelle aktører, i tillegg til de kommunale, får drive 
gode barnehager som foreldre og barn er fornøyd med. Det viktigste 
er at barnehagene har god kvalitet, ikke hvem som eier dem.



Skolen
For å skape en kunnskapsskole, må vi stimulere lærelysten hos barna. 
Vi vet at lærelysten ikke er mindre hos barn som trenger litt mer hjelp. 
Skolen skal være et sted hvor drømmer realiseres. Vårt mål er at alle barn 
skal bli trygge og gode i lesing og regning før de forlater skolen. Da er 
tidlig innsats avgjørende for dem som trenger ekstra hjelp. 

Altfor mange minoritetsspråklige barn starter på skolen uten tilstrekkelige 
norskkunnskaper. Her vil vi sørge for tidlig innsats og treffsikre tiltak i god 
tid før skolestart. Vi vil øke antallet miljøarbeidere i bydelen og på skolene 
for å fange opp elever som sliter. Høyre i Oslo har foreslått å innføre et 
valgfritt ellevte skoleår spesielt tilpasset elever som har for svake kunnskaper 
eller for lav motivasjon til å ha utbytte av å gå på en videregående skole. 

Alle barn skal ha de samme mulighetene uavhengig av hvilken bakgrunn de har. 



Fritidstilbud
Barn og unge som er trygge og har sunne aktiviteter i fritiden, har ikke 
behov for å bedrive kriminalitet. Vi må styrke samhandlingen mellom skole 
og hjem hvor også fritidstilbudene og den frivillige innsatsen må få større 
oppmerksomhet. Idretten gir et allsidig bidrag, men kan ikke være et tilbud 
til alle. Derfor vil vi støtte sosiale arenaer som fritidsklubber og andre 
former for fritidstilbud innen for eksempel musikk, dans og friluftsliv. 

Vi mener at et godt fritids- og aktivitetstilbud er en viktig forutsetning for 
å forhindre at ungdom faller utenfor. Vi vil fortsette å jobbe for å øke 
midler til ungdoms- og fritidsklubber og styrke tilbudet.  Ungdomsarbeidet må 
ha forutsigbare rammer, og da må finansieringen være forutsigbar. Videre 
ønsker vi å sørge for at barn fra lavinntektsfamilier får økonomisk hjelp 
til å dekke medlemskap og aktivitetsavgift til en fritidsaktivitet, samt at det 
etableres flere utlånssentraler der barn og unge kan låne tur- og friluftsutstyr.

 



Inkludering
Inkludering, likeverd og likestilling er grunnleggende verdier som sikrer 
deltagelse og frihet for alle uavhengig av funksjonsevne, legning, etnisk, 
religiøs og kulturell bakgrunn. Alle kan bidra til å skape et bedre samfunn. 
Som medmennesker plikter vi å bry oss om hverandre, se faresignaler og melde  
fra om bekymringer. Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, 
diskriminering, sosial kontroll, vold og kriminalitet.

 

Integrering
Et overordnet mål for integreringspolitikken er at alle som har 
arbeidsevne, kommer i jobb, blir skattebetalere, og blir deltakende 
borgere av lokalsamfunnet. Vi vil jobbe for et samfunn der alle får de 
beste forutsetningene til å få ut potensialet sitt, og der alle kan delta på 
like premisser. Vi vil jobbe for at norskopplæringen blir mer målrettet, 
introduksjonsordningen må bli bedre, flere minoritetskvinner bør få delta i 
arbeidslivet.  
Utfordringer som språk og deltagelse i fritidsaktiviteter, som spesielt 
barn med minoritetsbakgrunn sliter med, skal kartlegges, og det skal 
settes inn målrettede tiltak for å bedre oppslutningen. Viønsker å 
videreføre sommerjobb-tilbudet for ungdom, som er med på å gi unge 
opplæring, arbeidserfaring og en inngang til arbeidsmarkedet.

 

Trygt nærmiljø
Mennesker som ikke kjenner tilhørighet, kan falle utenfor og lett bli 
ofre for miljøer med uønsket atferd. Prosesser som leder til kriminell 
atferd, kan starte med å søke etter miljøer hvor en føler trygghet og 
tilhørighet. Vi ønsker en styrking av Oslo-politiet, med innsats på både 
forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Det skal føles trygt å ferdes 
i bydelen, også om natten. Synlig politi, god belysning i gangfelt og 
natteravning er viktige supplementer, men de løser ikke problemet 
alene. Forskningen viser at strenge reaksjoner på kriminalitet heller 
ikke har ønsket effekt på kriminell atferd. Det er tilbud som holder ungdom 
borte fra kriminelle miljøer, som anses å være det beste forebyggende tiltaket. 
Etater, bydeler og skoler må ha et tett samarbeid med politiet for å følge 
opp barn og unge i risikosonen, og reagere raskt mot unge lovbrytere. 



 

En moderne og verdig 
eldreomsorg
Det bor flere tusen eldre over 67 år i bydelen. Vi mener at mennesker som har 
bidratt gjennom et langt liv, skal fortsette sin tilværelse med både verdighet og 
mening. Oslo er en mangfoldig by. Dette må gjenspeiles i eldreomsorgen. Derfor 
vil vi at eldreomsorgen skal samarbeide med frivillige organisasjoner og tros- og 
livssynssamfunn slik at eldres behov ivaretas på en god og forutsigbar måte. 

Vi vil at flere eldre skal få tilbud om ønsket aktivitet tilpasset den enkeltes 
interesser og behov. For å kunne møtes på tvers av generasjoner til gjensidig  
glede og nytte, vil vi støtte etablering av møteplasser hvor unge og eldre  
treffes. Stovner bibliotek er en slik arena hvor det kan ytes leksehjelp, datastøtte  
eller samtalegrupper. Eldresenteret er en annen viktig arena for samvær 
omkring et måltid eller bare en kopp kaffe, hvor eldre kan komme i kontakt 
med andre i samme livssituasjon. Vi ønsker et mangfold av arenaer og tilbud  
som kan gi eldre en meningsfylt og trygg tilværelse. Vi ønsker også at det 
etableres omsorg+ boliger i vår bydel, fortrinnsvis i privat regi. Det viktigste  
er at eldre sikres tilbud som de har behov for.



 

Klima og miljø
Det er nødvendig at vi både i et globalt og lokalt perspektiv i størst mulig grad 
tar i bruk fornybar energi som vann-, sol- og vindkraft. Det er også fornuftig å 
redusere plastbruken lokalt fordi plast ikke brytes ned i naturen. Bydelen må 
treffe de tiltak som er nødvendig for å redusere all form for forurensning  
og forsøpling. 

For å fremme fysisk aktivitet og god helse blant innbyggerne vil vi også støtte 
etablering av gode gang- og sykkelveier. Ny boligbygging må være tuftet på 
en bærekraftig byutvikling som støtter opp om kollektivtilbudene. Stovner 
Høyre vil arbeide for tverrgående bussforbindelse innad i bydelen (som 
går etter kl 1700), samt tverrforbindelse i t-banenettet i Groruddalen.

 



oslohoyre.no/foreninger/stovner/ 

facebook.com/ StovnerHoyre/

Stovner Høyres kandidater til 
bydelsutvalget

1. Ingelin Kristin 
Nord

2. Aamir Javed 
Sheikh

3. Vera Vendsbo 4. Henning Ruud   
 Olsen
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5. Mona Løberg

6. Håvard Braserudhaget

7. Inger-Johanne Lervik

8. Daniel Mohammad Uzzaman

9. Steinar Nord

10. Henrik Haug


