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1 Skole og utdanning 
 

1.1 Grunnskolen 
I Viken er det nesten 160 000 elever i grunnskolen. For mange ungdommer legger 
grunnskoleopplæringen grunnlaget for videre utdanning, ambisjoner, og karriere- og yrkesveier. 
 
Ifølge tilstandsrapporten for videregående opplæring i Viken fylkeskommune for 2020, er det bare 
87,7 % av elevene som fullfører og består. For å bidra til at flere elever fullfører og består 
videregående opplæring, er det derfor viktig at elevene allerede i grunnskolen får god kunnskap om 
mulighetene de har etter ungdomsskolen. Vi ser at det er flere elever som faller ut av opplæringen 
fordi de oppdager å ha valgt «feil» linje eller mangler motivasjon. Et viktig tiltak for å bidra til økt 
motivasjon og hjelpe elever med å velge «riktig» linje, er bedre rådgivning før de søker på 
videregående opplæring. Det er dessuten viktig at elevene får nok informasjon om hva de ulike linjene 
i den videregående opplæringen innebærer. 
 
I Statistisk Sentralbyrås rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke frem mot 2040 fremkommer det at 
etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn kommer til å øke de neste tiårene, og det 
er allerede i dag mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrker. Det er i løpet av det siste året i 
grunnskolen at mange elever bestemmer seg for om de skal gå på yrkesfaglige eller 
studieforberedende linjer i den videregående opplæringen. Dessverre ser vi at noen elever unnlater å 
velge yrkesfagene på bakgrunn av fordommer eller manglende innsikt i hva yrkesfagene handler om. 
Av den grunn, er det nødvendig å gi elevene innsikt i yrkesfagene gjennom informasjonsformidling og 
flere yrkesfaglige rettede valgfag på ungdomskolen. 
 
Mange ungdommer får sitt første møte med arbeidslivet mens de går på grunnskolen. Alle 
ungdommer som ønsker å bygge opp tidlig arbeidserfaring, klarer imidlertid ikke å få jobb. Det bør 
derfor tilbys kurs i jobbsøking, samt mulighet til å skaffe noe innsikt i arbeidslivet gjennom 
praksisdager i grunnskolen. Ettersom ungdom er en sårbar gruppe som kan bli utnyttet av useriøse 
arbeidsgivere, er det nødvendig med grunnleggende opplæring i arbeidstakerrettigheter allerede i 
grunnskolen.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At valgfag i grunnskolen bør reflektere linjer i den videregående opplæringen. 
• Styrke rådgivningstjenesten på ungdomsskolene ved å stille krav om formell kompetanse og 

dedikerte stillinger. 
• Innføre en rett for minimum antall rådgivningstimer elevene på ungdomsskoler har krav på 

med rådgiver i 10. klasse. 
• Sørge for at alle elever i grunnskolen blir skolert i mulighetene de har ved yrkesfaglig 

utdanning ved å tilby en mer yrkesfaglig skolehverdag der fokuset ligger på ulike 
utdanningsmuligheter. 

• Ha flere praktiske og yrkesfaglige valgfag på ungdomsskolen, der det er behov. 
• At de samme valgfagene skal tilbys ved alle ungdomsskolene i fylket, der det er praktisk mulig. 
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• Ha obligatoriske kurs i å skrive jobbsøknader på ungdomsskolen. 
• Tilby enkle kurs i rettigheter man har som unge arbeidstakere, på ungdomsskolen. 
• Ha minst tre obligatoriske praksisdager i løpet av ungdomsskolen. 
• Forbedre informasjonsformidlingen av sommerskoler og sommerjobber. 
• Gi opplæring i grunnleggende botaniske ferdigheter i naturfag eller mat og helse. 
• Senke grensen for å få skoleskyss til 2 km i 2. klasse og 3 km i 3. klasse. 

 

1.2 Videregående opplæring 
Over 40 000 elever går på videregående skole i Viken. De videregående skolene er ikke bare 
opplæringsarenaer, men er også små samfunn som utgjør en av de viktigste sosiale arenaene for 
ungdommer. Av den grunn, kan fylkeskommunens arbeid på de videregående skolene ha avgjørende 
betydning for ungdommenes fremtid og helse. Derfor må Viken fylkeskommune være best innen 
videregående opplæring. 
 

1.2.1 Opptak og reisevei 
1. mars utløper fristen for å søke om plass på videregående opplæring. Innen den tid, må elevene ha 
bestemt seg for hvilket opplæringsprogram de ønsker å gå på. For at elevene skal kunne ta gode og 
informerte valg i søknadsprosessen, er det en forutsetning at elevene mottar god informasjon i 
forkant. 
 
Det har vært mye diskutert om inntaket skal baseres på «nærskoleprinsippet» eller «fritt skolevalg-
prinsippet». Da «nærskoleprinsippet» ble innført i Viken i 2021, sørget det for at flere elever fikk 
kortere reisevei, men til gjengjeld mistet mange elever i praksis muligheten til å søke på 
drømmeskolen eller skoler med et særegent fagmiljø på vanlige utdanningsprogrammer. Dette har 
blitt kritisert for å begrense elevenes fremtidige muligheter, og for å favorisere formuende elever som 
har mulighet til å flytte nærmere skolen de ønsker. På den andre siden, har «fritt skolevalg-prinsippet» 
blitt kritisert for å gi elever som sliter eller har lavere karakterer lang skolevei, og dermed større fare 
for demotivasjon og å falle ut av skolen. Ingen av alternativene er optimale for Vikens elever, og det 
bør derfor etterstrebes en inntaksordning som tar begge hensynene i betraktning. 
 
Mange elever i Viken bor så langt unna skolen at de ikke kan gå. Noen må bo på hybel og dekke 
kostnader til dette, mens andre er avhengige av skyss, og da først og fremst kollektivtransport. 
Skoleskysstilbudet har blitt kritisert for å ha et for «firkantet» regelverk, som går på bekostning av 
sikkerheten på skoleveien til enkelte elever. Å betale for månedskort for kollektivtransport selv, 
medfører dessuten en stor belastning for elever fra lavinntektsfamilier. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At fylkeskommunen bedre skal formidle informasjonen til elevene om alternativene i 
videregående utdanning i god tid før søknadsfristen om opptak. 

• Sikre at elever ved yrkesfaglige linjer som søker seg videre til samme skole ved VG2 er sikret 
en skoleplass. 
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• Innføre et karakterbasert opptak til videregående utdanning, men samtidig iverksette tiltak for 
å unngå at elever som sliter eller har lavere karakterer får uvanlig lang reisevei ved å ha en 
minimumskvote for nærboende elever. 

• Tilby bedre oppfølging av ungdom som «dropper» ut av skolen. 
• Justere borteboerstipendet til å fullt dekke bolig og livsopphold. 
• Innføre rett til skyss for friskoleelever som ikke går på skole i samme fylke, på skoleeiers 

regning. 
• At grensen for å få gratis skoleskyss på VGS senkes til 4 km, med muligheter for 

skjønnsmessige vurderinger for de som er rett under avstandsgrensen. 
• Forbedre skoleskyss-tilbudet i hele Viken for å dekke nødvendig kapasitet. 

 

1.2.2 Skolehverdagen 
Skolehverdagen på de videregående skolene, er en av de viktigste sosiale arenaene for flere titalls 
tusen ungdommer i Viken. Dessverre ser vi at mange elever sliter med demotivasjon, utenforskap og 
mobbing. For å unngå stort frafall, er det avgjørende at skolen tilpasses elevene. Lærerne har ikke bare 
en jobb, men de skal være gode «mentorer» og forbilder for elevene. Både lærere og elever trenger 
opplæring i mobbing, for å se når og hvor mobbingen foregår. 
 
Et godt skolemiljø er nøkkelen for lavere fravær i den videregående opplæringen. Men det er heller 
ikke bare dårlig skolemiljøet som fører til frafall. Mange elever opplever det som et problem at man 
må til legen eller spesialister, for å dokumentere sykefravær. Det blir derfor sett på som et behov at 
helsesykepleier får kompetanse til å gi gyldig sykefravær. 
 
Viken har et rikt mangfold av utdanningstilbud, som det er viktig å opprettholde i fremtiden. Gjennom 
et helt skoleår, har elevene mange fag med parallell progresjon. På grunn av vektingen og 
arbeidsmengden til de ulike fagene, kan det være vanskelig å finne tid til å lære seg alt tilstrekkelig 
godt. Det er mange tiltak som kan iverksettes for å gjøre skolehverdagen lettere og mer 
hensiktsmessig for elevene. Dette kan være alt fra endringer i fylkeskommunens tilrettelegging av 
undervisningen i fagene, til endringer i karaktersystemet og faginnholdet på nasjonalt nivå. 
 
Ungdommens fylkesting vil:  

• At alle lærere skal ha god interaksjon med elevene i klassene sine og ta til seg konstruktiv 
kritikk. 

• Redusere lærernes administrative arbeid til et minimum, som et tiltak for et bedre elev–lærer 
forhold. 

• Intensivere arbeidet mot mobbing og gi elever og lærere opplæring i hva mobbing er. 
• Tilrettelegge skolene både for de som sliter og faller av, og for faglig gode elever. 
• Sørge for at alle elever i grunnskolen og på videregående har leksehjelp på skolen minst en 

gang i uken. 
• Ha flere fritidstilbud på skoleområdet etter skoletid, mer utstyr til utlån og til bruk på 

skoleområdet, flere kurs i forskjellige hobbyer og interesser som elevene ønsker. 
• Beholde fraværsgrensen, men innføre ulike prosentgrenser avhengig av faget. 
• Endre fraværsgrensen slik at helsesykepleiere, eventuelt foreldre, egenmelding og/eller 

kontaktlærere kan gi deg gyldig attest for å ikke få fravær som kommer på vitnemålet. 
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• At helsesykepleiere også kan gi gyldig sykefravær i tillegg til leger. 
• Utrede mulighetene for semestermodell på videregående skoler. 
• Tilrettelegge undervisningen slik at man anvender kunnskapen fremfor å pugge den. 
• Avskaffe vurdering i sidemål, men fortsette læring i sidemål. 
• Utrede dagens modell for tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning for å vurdere om den 

bør endres. 
• Redusere antall norskkarakterer som er mulige å få på vitnemålet. 
• Aktivt jobbe mot alle kutt i utdanningstilbudet i Viken fylkeskommune. 
• Avlyse eksamen for våren 2022. 
• Innføre gratis skolemat på alle skoler i Viken. 
• Gi klima- og miljøundervisning på skolen. 
• Tilby kurs i voksenlivet (boligkjøp, lånopptak osv.). 
• Ha en forbedret seksualundervisning, gjennom mer og bedre informasjon og undervisning for 

å bevisstgjøre og normalisere sex. 
 

1.3 Læringsmidler 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene i det norske utdanningssystemet, og innebærer at skolen 
skal dekke utgifter i forbindelse med opplæringen. Formålet er at alle elever skal ha tilgang på gode 
læringsmidler, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 
 
Likevel opplever mange elever at læringsmidlene de får tilbudt av skolene ikke er tilstrekkelige for 
opplæringen. Et typisk eksempel de siste årene, er at det forekommer tilfeller der det ikke er nok 
fysiske skolebøker til alle elevene, slik at flere elever blir tvunget til å ta i bruk digitale skolebøker mot 
sin vilje. 
 
I den videregående opplæringen får elevene tilbud om utstyrsstipend fra Lånekassen, som skal dekke 
personlig skoleutstyr som ikke tilbys av skolen. Dessverre spises ofte utstyrsstipendet opp ved innkjøp 
av skole-PC. På linjer der det er behov for spesialutstyr (f.eks. kraftigere skole-PC, verktøy og spesielle 
klesplagg), dekker sjelden utstyrsstipendet de nødvendige innkjøpene. Dette kan i verste fall begrense 
utdanningsvalgene til elever fra lavinntektsfamilier. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Tilby nok skolebøker til alle elever, der elevene selv kan velge mellom fysiske og digitale bøker. 
• Gi alle elever med programfagene rettslære 1 og rettslære 2 lisens til Lovdata Pro. 
• At det skal være god og gratis internettilgang i hele skolebygningen. 
• At hele den videregående utdanningen skal være gratis. Skolen skal selv tilby alt av nødvendig 

utstyr (PC, verktøy, skrivesaker, bøker, dataprogrammer m.m.), eller så skal utstyrsstipendet 
dekke alt man trenger.  

• Sørge for at yrkesfagelever får utstyret de trenger dekket av stipendene. 
• Ha en PC-ordning som følger gratisprinsippet ved at alle elever blir tilbudt en gratis skole-PC 

som tilfredsstiller linjens krav ved starten av skolegangen. 
• Gi bedre og mer seksualundervisning på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skoler. 
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1.4 Praksis- og lærlingplasser 
I Viken har vi over 8 000 lærlinger og lærekandidater. For yrkesfagene er praksisdager og læretiden en 
viktig del av opplæringen. Det norske samfunnet er avhengig av mange flere fagarbeidere i fremtiden, 
og det er derfor viktig å gjøre yrkesfagene mer attraktive og enklere å gjennomføre. Derfor bør 
fylkeskommunen fortsette med arbeidet knyttet til å skape flere lærlingplasser samtidig som vi bør gi 
større insentiver til bedrifter som skaper lærlingplasser for å tilby flere muligheten til å få fagbrev. 
Samtidig er det mange som ikke vil kunne få lærlingplasser på grunn av få plasser og det bør derfor 
finnes alternative måter å oppnå fagbrev på som ikke trenger en læretid.  
  
Ungdommens fylkesting vil: 

• At lærlinger skal få tett oppfølging, både fra skolen og et eget ungdoms- og 
lærlingsarbeidstilsyn. 

• Arbeide for at tilbudet av lærling- og praksisplasser skal dekke etterspørselen. 
• Innføre et nasjonalt krav om regionalbestemte prosentvise kvoter for antall lærlingplasser i 

alle selskaper innenfor utvalgte yrker. 
• Skape flere læreplasser i fylkeskommunen og fylkeskommunale selskaper. 
• Likestille statusen mellom studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning. 
• At lærlinger skal få tett oppfølging fra skolen og det fylkeskommunale lærlingerådet. 
• Innføre et alternativ til lærlingtiden for elever uten lærlingplass. 
• Øke representasjonen av lærlinger og elever i Yrkesopplæringsnemnda. 
• Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. 
• Opprette et fylkeskommunalt lærlingeråd med representasjon fra bredden av de ulike 

utdanningsretningene som blant annet skal fungere som et arbeidstilsyn på lærlingplassene. 
• Sikre oppdatert utstyr på alle yrkesfaglige linjer i samsvar med arbeidslivets standarder. 

 

1.5 Elevdemokrati 
Elevrådene elevenes lovfestede talerør overfor skoleledelsen. Likevel opplever mange elever at de blir 
tatt lite på alvor av skolen, eller ikke har reell mulighet til å medvirke i beslutninger som fattes av 
skolen. Flere elevråd sliter med å skaffe et bredt grunnlag i elevmassen, og mangler tillit hos elevene. 
Et godt, effektivt og velfungerende elevråd er nødvendig for å bedre skolemiljøet både i 
undervisningstimene og i pausene, og dermed øke gjennomføringsgraden i videregående skole. 
Elevrådsarbeidet må ha en hensiktsmessig organisering for å imøtekomme elevmassens behov. Et 
viktig verktøy for å oppnå dette, er fylkeskommunale og regionale samlingspunkter der elevrådene kan 
utveksle erfaringer og samarbeide. For å rekruttere gode tillitsvalgte og øke kvaliteten på 
elevrådsarbeidet, må elevrådsvervene dessuten bli mer attraktive. Elevrådet skal være for elevene, og 
av elevene. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Bygge opp og styrke den gjensidige tilliten i forholdet elev – elevråd – skoleledelse. 
• Støtte arbeidet med utforming av en avtale mellom elevrådene og skoleledelsen. 
• At det utarbeides normalvedtekter for elevråd som angir minimumskrav til elevrådene. 
• Arbeide for at elevrådet skal være et sentralt ledd ved ansettelse eller bytte av 

elevrådskontakt. 
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• Gjeninnføre skoleutvalget etter den tidligere Akershus-modellen, og samtidig sørge for at 
skoleutvalget ikke blir et rent orienteringsorgan. 

• At fylkestinget skal vedta et minimumsbudsjett for elevrådene ved alle videregående skoler, 
som er tilpasset elevtallet. 

• Jobbe for å opprette fylkeskommunale og regionale samlingspunkter for elevrådene. 
• Arbeide for økt bruk av elevmedvirkning utenom elevrådet. 
• Innføre krav om elevstyrte klassens time minst én gang hver måned. 
• At alle klasser skal ha midtveisevaluering mellom lærere og klasserepresentanter som sikrer 

faglig medvirkning. 
• Stille høyere krav til lærere slik at de hele tiden ser på og reflekterer hvordan de kan undervise 

bedre. 
 

2 Arbeidsliv 
Å ha en jobb å gå til er en grunnleggende forutsetning for en god personlig økonomi og et godt liv. 
Muligheten til å jobbe og skape sin egen bedrift utgjør derfor det åttende bærekraftsmålet til FN. Et 
godt og inkluderende arbeidsmarked er viktig for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning. 
 

2.1 Jobbsøking for ungdom 
Ungdommer er en spesielt sårbar gruppe i arbeidslivet da de gjerne har liten eller ingen 
arbeidserfaring. Dette gjør at det er vanskelig å finne jobb dersom du ikke har en familie med godt 
kontaktnettverk mot arbeidsgivere og risikoen for å bli utnyttet er spesielt stor. Ungdommen i Viken 
har behov for et tilbud som gjør det lettere å komme i kontakt med arbeidsgivere og få opplæring om 
rettighetene sine. Det bør også være en fordel ved å ansette ungdommer.  
  
Ungdommens fylkesting vil: 

• At det opprettes flere arbeidsplasser øremerket for ungdommer. 
• Belønne bedrifter som ansetter unge arbeidstakere. 
• Gjøre det lettere for unge å få sommerjobb. 
• At ungdommens fylkesråd jobber aktivt for unge arbeidstakere gjennom foreningen 

ViVilJobbe. 
• Fjerne arbeidsgiveravgift for ungdommer. 
• Selskap som får støtte til ung rekruttering, må kritisk velges ut slik at arbeidsplassen er trygg 

og lærerik for ungdom uten å påvirke samfunnet negativt. 
• Skolene må gi elevene muligheten og informasjon om at de kan hente referanser fra sine 

respektive skoler til jobbsøking. 
• At det opprettes en katalog (digital eller fysisk) over jobbtilbud for ungdom som deles 

gjennom skolene. 
• Gi alle ungdommer opplæring i hva det vil si å være fagorganisert. 

 

2.2 Like muligheter i arbeidslivet 
Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel opplever mange å bli diskriminert i arbeidslivet; 
enten det gjelder «utenlandskklingende» navn, kjønn eller fordommer ifm. med 
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funksjonsnedsettelser. Mange ungdommer møter også problemer når de ønsker å opprette bedrifter 
for å utvikle og tilby nye tjenester eller produkter. Samfunnet burde heie frem unge innovatører som 
bidrar til økonomisk vekst og tørr og tenke annerledes. Mennesker sysselsatt i yrker som av en grunn 
er utdøende bør få muligheten til å omskolere seg og opparbeide nødvendig kompetanse for å kunne 
få en jobb i et annet yrke.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Gjøre det lettere for folk med lav eller ingen utdannelse å få jobb og sikre at de får nødvendig 
opplæring for å utføre jobben slik at de klarer seg i yrket. 

• Tilby gratis omskolering innenfor yrker som er utdøende eller med få arbeidsplasser. 
• Legge til rette for at flere personer med funksjonsnedsettelser får jobb. 
• Anonyme søknader bør være tilpasset fra yrke til yrke, og vi bør vurdere om problemet ligger i 

fordommer vi som samfunn har mot enkelte grupper innenfor kjønn/etnisitet/alder. 
• Styrke etablerertjenesten i Viken og dens synlighet blant ungdom med et spesielt fokus på 

unge gründere. 
• Jobbe for å fjerne eller mildne aldersgrenser for opprettelse av ENK og AS. 
• Skape en bedre tilknytning mellom skole og arbeidsliv, hvor alternative løsninger som 

utdanning gjennom jobb er et punkt. 
 

3 Bærekraftig utvikling og en grønn fremtid 
 

3.1 Fornybar energi 
Global oppvarming har aldri vært mer aktuelt. Fremover må verdens voksende energibehov dekkes, 
samtidig som klimagassutslippene blir betydelig redusert. Det forplikter hensyn til nasjoner av ulik 
topografi, ressurser og økonomi. Som en stor energinasjon må Norge forholde seg til disse 
problemstillingene. Det grønne skiftet med realisering av lavutslippssamfunnet, betyr en enorm 
omstilling og energiomlegging. Finansielle bidrag til forskning er essensielt ved utviklingen av nye 
løsninger. Vi må dermed utvikle og benytte oss av velfungerende løsninger eller ny innovasjon, som 
dekker behov uten å påvirke naturlige økosystemer. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Verne naturen og investere i fornybar energi. 
• Bruke vannkraftverkene som eksisterer i Viken og samtidig oppgradere de eksisterende uten å 

ha større inngrep i naturen. 
• Satse på utbygging av kjernekraft. 
• Ha et strømnett som gjør det mulig å selge overskuddstrøm. 
• Bygge ut mer solkraft i Norge bl.a. ved å øke insentivene for å plassere solceller på bygninger 

slik som skoler og private hjem. 
• Produsere fjernvarme der det er mulig, slik at man ikke kaster bort energien. 
• Samarbeide internasjonalt med forskning om fornybar energi. 
• Norge skal gi støtte til forskning på thoriumsreaktorer. 
• Bygge ut mer vindkraft i Norge i henhold til NVE sine anbefalinger. 
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3.2 Bærekraftig matproduksjon 
Landbruket globalt har vært årsak til en rekke negative klima- og miljøpåvirkninger. Mye av utslippene 
skyldes hovedsakelig husdyrhold, foring og transport. Klimaendringer vil utfordre matproduksjonen. 
Norge er et langt land med store avstander, kun 3% dyrkbar mark og store årstidsvariasjoner. En 
bærekraftig matproduksjon er forberedt på endringer i klima eller prisendringer, og sikrer gode 
arbeidsforhold for både bønder og industriarbeidere. I møte med klimakrisen må vi tenke nytt, dersom 
vi skal ha nok mat til alle i fremtiden. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Investere i vertikalt landbruk. 
• Innføre bærekraftstempling. 
• Lære norsk ungdom mer om norsk matproduksjon og fortelle om verdien av å kjøpe norsk 

mat, hvorfor den koster mer enn importert mat osv. Lære om produksjonen slik at de kan ta 
informerte beslutninger senere i livet. 

• Minske det tradisjonelle landbrukets utslipp ved å subsidiere ny teknologi til den norske 
bonden. 

 

3.3 Sirkulær økonomi 
Verdens naturressurser er under økt press. Dagens lineære økonomi (utvinning, produksjon, bruk og 
kast) har ført til store konsekvenser. Nå er tanken å skape et samfunn som er designet for å unngå 
avfall, hvor ressurser ivaretas i et kretsløp, samtidig som økonomisk vekst skal kunne fortsette. En 
sirkulær økonomi er en økonomisk virksomhet som opprettholder verdien av produkter, materialer og 
ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. Det er en økonomi 
uten avfall, der alt avfall er en framtidig ressurs.  Ifølge Miljødirektoratet vil en sirkulær økonomi gi 
mer effektiv bruk av ressurser, redusere klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold, redusere 
forurensningsbelastningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Å utvikle en 
sirkulær økonomi vil også bidra til å nå FNs bærekraftsmål 12 om bærekraftig produksjon og forbruk. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At det skal være lønnsomt å være miljøvennlig. 
• Ha null-emballasje der det er mulig. 
• Unngå matsvinn med gunstigere tilbud av matvarer som ellers ville bli kastet. 
• Gjøre kildesortering attraktivt: man bør få ulike poser og kurver fra sitt lokale søppeldeponi 

(Se: ROAF i Lørenskog). Maskiner som sorterer søppelet etter posens farge, og premier for å 
gjøre det mer attraktivt (lotto, lodd o.l. f.eks. som pantelotteri). 

• Det skal settes opp flere søppelkasser for at søppel ikke skal bli kastet på bakken. 
• Skolene må tilrettelegge for sirkulering av søppel på skolens lokale. 
• Fokusere på å øke energieffektiviteten i Norge ved å investere mer i etterisolering av bygg. 

Andre tiltak kan også iverksettes for eksempel ved å skru av lyset i rom som ikke brukes på 
kontorer, skoler, butikker m.m. 
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3.4 Eksport og import 
Transport står for 32% av klimautslippene i Norge. Veitrafikken står for omtrent halvparten av 
klimagassutslippene fra transport. Sjøfart og fiske er også viktige utslippskilder. Økonomisk vekst og 
befolkningsutvikling med bedre betalingsevne, gir oss mulighet til å reise og forbruke mer. Det finnes 
ulike tiltak som kan redusere klimagassutslippene som redusert transportmengde ved å støtte 
lokalproduserte varer eller en overgang til transportformer med lavere utslipp overgang til lav- og 
nullutslippsteknologi.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Ha mer fokus på lokalproduserte varer. 
• Innføre av CO2-kvote på transport og ikke bare produksjon. 
• Investere i togtransport over lastebil-transport. 

 

3.5 Klimavennlig tilrettelegging 
Tilrettelegging og informasjon er grunnleggende for at forbrukerne skal kunne ta gode miljøvalg. Det 
er derfor viktig å informere bedre om produkter, produksjonsprosesser og transport, for å gjøre det 
lettere å ta bærekraftige og miljøvennlige forbrukervalg. Ved å gjøre det økonomisk fordelaktig å velge 
miljø- og klimavennlige tiltak, vil det også bli et mer attraktivt valg. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Heller ha miljøavgifter eller omsettbare kvoter enn tradisjonelle kvoter og forbud. 
• Ha bedre bærekraftsmerking av produkter. 
• Innføre et forbud mot unødvendig plastbruk. 
• Støtte norske bedrifter som utvikler løsninger for å motvirke klimaendringene. 
• Grønnere valg i hverdagen skal promoteres og gjøres lettere, men mindre grønne valg skal 

ikke forbys. 
• Aktivt jobbe for løsninger hvor miljøvennlige alternativer alltid skal være det billigste. 
• At det skal gis støtte til privatpersoner som ønsker å bygge miljøvennlige løsninger for 

oppvarming og strøm i egen bolig. 
 

4 Transport og samferdsel 
Barn og unge er avhengige av et godt kollektivtilbud for å kunne være sosiale og gjøre det de har lyst 
til. Hvis bussen ikke går så er det vanskelig å dra å trene eller besøke venner hvis avstandene er lange 
og man ikke blir kjørt av foreldrene. Derfor er det viktig at vi prioriterer ressursene der det trengs og i 
sentrale strøk er det viktig å få et bedre døgntilbud. I mindre byer og forsteder er ofte den eneste 
bussen den som går til Oslo eller en annen stor by og ikke en tilgjengelig ringbuss som transporterer 
folk gjennom byen eller bygda. Uten førerkort blir avstandene mellom øst og vest-siden i Indre 
Oslofjord store spesielt fordi det ikke går noen busser eller ferjer året rundt mellom sidene.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At skolekort på buss og tog skal gjelde hele døgnet og ikke kun i skoletiden. 
• Ha utslippsfrie ferjer i Oslofjorden som knytter øst og vest sammen. 
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• Redusere kollektivprisene. 
• Ha ringbusser i byer og bygd. 
• Gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. 
• At beslutningstagere skal lytte til ungdommen i langsiktige veiprosjekter. 
• Ha billigere kollektivtransport for ungdom. 
• Fortsette med elbilfordelene. 
• Bygge ut flere jernbanestrekninger. Samtidig må man ta hensyn til jernbanesporene som 

allerede er lagt og ikke brukes før man bygger ut nye. 
• Bruke mer penger på vei der det trengs og ikke nødvendigvis der det bor flere. 
• At alle skal komme seg trygt hjem, uavhengig av hvor de bor. 
• At kollektivtransporten går jevnlig hele dagen og ettermiddagen slik at også ungdom i 

distriktene lettere kan delta på aktiviteter og ikke begrenses av et sporadisk rutetilbud. 
• Prioritere kollektivtrafikk der det bor færre folk og er avhengig av bil før vi tenker på byer med 

et eksiterende godt kollektivtilbud. 
• At skolene på steder hvor flertallet av elevene er avhengig av kollektivtransport skal tilpasse 

skolestarten etter avgangstidene. 
• Kommunen må ha et ansvar for å strø og brøyte veiene. Hvis det har snødd eller regnet om 

natten må alle veiene strøs/brøytes før klokken 07.00. Glatte veier og snødekte veier fører til 
trafikkulykker og kø. 

• Ha nattbuss til lengre ut på natten. 
• Bygge en bro mellom Drøbak og Sætre som også kan inkludere en kollektivforbindelse. 
• Yrkeselever i praksis må kunne benytte seg av gratis transport til praksisplassen deres. 
• At lærlinger som selv ønsker å reise lenger for å få en lærlingplass på grunn av 

lærlingplassmangel ikke skal ha en begrensing i reisevei som utelukker at de kan få 
lærlingplassen. 

• Lage flere gangstier som ikke er tilknyttet vei og som går mer direkte. 
• At togene som brukes på L2-linjen fra Ski til Stabekk byttes ut med en nyere modell. 
• Ha gratis parkering ved alle tog og busstasjoner. 
• Slå sammen tilbudet til Ruter, Brakar og Østfold kollektivtransport til et sømløst tilbud 
• Innføre et felles ungdomskort for kollektivtransport i Viken. 
• All kollektivtransport skal være universelt utformet fra start til slutt slik at det kan benyttes av 

mennesker med funksjonsnedsettelser. 
• Kolbotn stasjon må endres slik at også mennesker med funksjonsnedsettelser, rullestol eller 

barnevogn kan få tilgang til spor 2 og 3. 
 

5 Gode byer og lokalsamfunn 
 

5.1 Byutvikling 
Byutvikling er samfunnsutvikling og samfunnsansvar, som handler om hvordan du og jeg skal leve og 
bo. Hvordan vi vil at våre omgivelser skal være. Det handler om å legge forholdene til rette for at barn 
og unge skal kunne få en best mulig oppvekst og bli i stand til å ta grep om egne liv. For å få til dette, 
må barn og unge inkluderes i planleggingen av byutviklingen. Ikke bare barn og unge er en viktig 
samfunnsgruppe og ta hensyn til i denne sammenhengen, mennesker med spesielle behov og 
funksjonsnedsettelser er også spesielt viktige å ta hensyn til her. For å få gode byer og lokalsamfunn 
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burde det være store grønne områder som parker eller arenaer hvor det er lagt til rette for ulik type 
aktivitet. For å kunne tilby et bredt aktivitetstilbud, bør man også ha mulighet for aktiviteter 
innendørs. Det bør være gode muligheter for både å kunne gå en tur i parken, skog eller utmark, og 
kunne finne seg en benk å sette seg ned på, samt finne åpne og gode turisthytter enhver kan ta i bruk. 
I like stor grad bør det være gode muligheter for å ta en sykkeltur på gode sykkelveier. Sykkelveiene 
bør være laget slik at all ferdsel her er trygg, og at også el sparkesykler og andre fremkomstmidler kan 
ta sykkelveien i bruk.  
 
Byutvikling handler også om hvordan bygninger skal bygges og se ut. Nybygg burde være tilpasset 
områdets byggestil, og holde en god standard. I byutviklingen og planprosessen for utbygging av nye 
boliger bør alle samfunnsgrupper være målgruppen. Spesielt førstegangskjøpere og mennesker med 
spesielle behov og funksjonsnedsettelser bør ha tilpassede muligheter for boliger.  
Det er også viktig å huske på at byutvikling og gode byer og lokalsamfunn ikke bare er relevant for byer 
og sentrale områder, men også i distriktene. Det er viktig at man gjør det attraktivt å bo på bygda, og 
sørge for at det fortsatt bor folk i distriktene.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At nybygg skal være tilpasset områdets tradisjonelle byggestil. 
• Sette av store grønne byområder, spesielt egnet for barn og unge. 
• At ungdom skal være inkludert i planleggingen av nye byområder som parker og bygninger. 
• Bygge flere sykkelveier, både i byer og i naturområder. 
• Sette ut flere benker i parker og på torg. 
• Bygge flere boliger for førstegangskjøpere. 
• Gi flere førstegangskjøpere mulighet til å skaffe bolig via leie-til-eie ordninger. 
• Bygge ut flere innendørs vinteranlegg (som SNØ i Lørenskog). 
• Utrede hvordan man kan ivareta sikkerheten til innbyggerne mens man også ivaretar deres 

mulighet til å bruke el-sparkesyklene. 
• Flere tilgjengelige turhytter. 
• Bygge i naturen, ikke på den. 
• Flere kolonihager i byene. 
• Utnytte sentrumsnære områder og knutepunkter til boligbygging. 
• At nybygg bør være plusshus standard. 
• Byer må utvikles på en måte som tilrettelegger for mennesker med spesielle behov og 

funksjonsnedsettelser. 
• Styrke reguleringen av fritidsboliger slik at de ikke hindrer folk å kjøpe eller leie en 

primærbolig. 
• Ha flere grønne arenaer i kommuner og lokalsamfunn eksempelvis grønne parker. 
• Ha tiltak som ivaretar folk som bor i distriktene. 

 

5.2 Innbyggermedvirkning 
Barnekonvensjonens artikkel 12 krever at barn i stand til å danne egne synspunkter skal ha rett til å 
ytre seg fritt i alt som påvirker barnet og man skal vektlegge meningene i samsvar med barnets alder 
og modenhet. I Viken utgjør de 300.000 barn og unge over en fjerdedel av fylkets befolkning. 
Ungdomsrådet er en underrepresentert gruppe, blant de underrepresenterte gruppene. Denne 
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gruppen er den eneste uten direkte representasjon i Fylkestinget. I Agder kan vi se at møte- og 
taleretten til ungdomsrådet i fylkestinget har økt den opplevde medvirkningen til ungdommene. Den 
eneste formen for direkte påvirkning ungdom kan gjøre på valgte organer er gjennom tillits- og 
folkevalgte ungdommer. Forutsetningen for at ungdommer skal bli hørt er at representantene for barn 
og unge får muligheten til å prioritere arbeidet og kan benytte seg av ressurser som styrker 
representantenes evne til å komme med godt formulerte og forankrede innspill som kan føre til 
gjennomslag. Derfor er det viktig at representanter med store ressurser bistår representanter i andre 
ledd for å styrke deres evne til å medvirke.  
 
For at innbyggere skal kunne medvirke i beslutningsprosesser som påvirker dem er en forutsetning at 
de forstår og finner forslagene kombinert med en lett måte å fremme innspill. Når store beslutninger 
tas uten at innbyggere opplever at de blir inkludert i prosessen kan det føre til politikerforakt og 
mindre tillit til demokratiet. I viktige saker kan man derfor ha folkeavstemminger for å fremheve at de 
blir hensyntatt. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• At ungdomsrådet skal være representert med møte-, tale-, og forslagsrett i kommunestyrer 
og fylkesting. 

• At ungdomsråd gis tilgang til kommunale og fylkeskommunale bygg på lik linje med andre 
folkevalgte. 

• At alle ungdomsrådsmedlemmer skal være valgt av ungdommer – oppnevnt av politikere. 
• Skolen skal tilrettelegge blant annet prøver for folkevalgte og elevtillitsvalgte ungdommer slik 

at de kan utføre pliktene sine. 
• At Ungdommens fylkesråd skal være en ressurs for lokale ungdomsråd og elevråd. 
• Stryke alt politisk fravær fra vitnemålet uavhengig av 10-dagers grensen. 
• Ha flere digitale folkeavstemminger både nasjonalt, i fylket, og i kommunen. 
• Tilgjengeliggjøre saksdokumenter fra kommunestyret og fylkestinget i en app hvor man også 

kan komme med innspill. 
• Forenkle byplaner, målrettet mot en ung målgruppe med bl.a. tegninger, illustrasjoner og 

enkle forklaringer. 
 

5.3 Kulturtilbud 
Et bredt og godt kulturtilbud er viktig for mennesker i alle aldre, men spesielt for barn og ungdom. Det 
skal være tilbud for alle uansett om man ønsker å drive med musikal eller håndball, og uavhengig av 
om man bor i by eller bygd. Kultur og aktivitetstilbudene i dag har ofte lange ventelister, hvor man i 
verstefall kan måtte vente i opptil 6 måneder for å få et tilbud, og i verste fall flere år før man får plass. 
For å korte ned på ventelistene må det ansettes flere i kulturskolen og idretten. Kultur og idrett burde 
være for alle, og man nå jobbe for ordninger og en organisering av tilbudene som gjør det mulig for 
alle å drive med aktivitet uavhengig av økonomisk situasjon. Det varierer hvor mye kultur og 
aktivitetstilbudene koster, og man bør jobbe for flere gratistilbud i viken. I tillegg til dette, ville et 
multifunksjonelt fylkeskommunalt kulturkort også vært en løsning.   
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Ha et bredt og godt tilbud for alle innenfor sport og kulturskole osv. 
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• Ha kortere ventelister for kultur og aktivitetstilbud. 
• Ansette flere i kulturskolen og idretten. 
• Gjøre kultur og idrett mer tilgjengelig for alle, uansett økonomisk situasjon. 
• Lansere et fylkeskommunalt kulturkort som gjør at ungdom kan dra på kino, teater, konserter 

og andre kulturelle aktiviteter for 300kr i måneden. 
• Arbeide for et bredere gratis kulturtilbud til ungdom. 
• Ha et fritidsstipend for ungdom i hele Viken. 

 

5.4 Møteplasser for ungdom 
Ungdommer med liten omgangskrets, eller som ikke driver med aktiviteter etter skoletid, går mye 
hjemme uten å være sosial. Ungdomsklubber et godt tiltak for å gjøre Viken til et bedre sted for alle å 
være. Det gir alle muligheten til å ha et sosialt nettverk og en møteplass i hverdagen. 
Ungdomsklubbene vil være steder å være for dem som ikke ellers har et sted å være, eller som ønsker 
et annet sted å være enn hjemme. Ungdomsklubbene er for alle, og det vil kunne hjelpe ungdom som 
har falt på kanten av samfunnet inn igjen. Dette vil være et godt tiltak for å jobbe mot mindre 
kriminalitet blant ungdom.  
 
Dataspill er blitt en sentral del av mange barn og unges hverdag, og holder dem på soverom eller 
hjemme foran PC-en. Ungdomshusene burde ha spillrom eller andre felleslokaler som legger til rette 
for dette slik at man kan møtes å være sosiale, samtidig som man spiller. Gaming og e-sport er blitt 
stort, og for å gi dem som driver med det muligheten til å utvikle seg, og konkurrere i det, må man få 
det likestilt med andre idrettsarrangementer når det kommer til leie av haller og lokaler.  
Idrettshaller etc. både offentlige og private brukes i skoletiden til aktivitet og læring. Etter skoletid 
benyttes disse hallene nesten kun til organisert idrett. Hallene burde åpnes for alle, eller være mulige å 
leie slik at barn og unge også som ikke er tilknyttet organisert idrett har mulighet til å være aktive og 
sosiale i slike omgivelser. Både hallene og klubbene burde ha lange åpningstider. Ungdomsklubbene 
spesielt kunne gjerne vært døgnåpne, også uten voksenbemanning. Av ungdom, for ungdom. For at 
det kal være et tilbud for alle, må informasjonen om disse stedene nå alle. Kommunene og skolene 
burde gi ut informasjon, og promotere tilbudene for ungdommene deres. Det er ønskelig at alle 
tettsteder og byer hadde hatt minst et slikt møtested for ungdom. Å tilby alle barn og ungdom 
mulighet for aktivitet, organisert og ikke, vil være positivt for folkehelsen og den psykiske helsen. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Gjøre det lettere for ungdom å sosialiseres med andre ungdommer ved hjelp av ungdomshus. 
• Tilby ungdom et lokalt ungdomshus, uavhengig av hvor i Viken du bor. 
• Støtte private aktører som driver lokale ungdomshus og haller. 
• Ungdomshus skal være nøytrale og ikke tilknyttet organisasjoner som jobber spesifikt mot 

eksempelvis vanskeligstilte. 
• Ungdomshus skal ha spillrom eller andre egnede felleslokaler som legger til rette for å være 

sosial samtidig som man spiller. 
• Åpne idrettshaller etc. til bruk utenom skoletid. 
• Benytte både privat og offentlig eide haller slik at flest mulig barn og unge vil ha en hall i sitt 

nærområde. 
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• At tilbud for barn og unge må synliggjøres på skoler i nærområdet og promoteres slik at de 
kan benytte seg av tilbudene. 

• Iverksette tiltak i kommuner med høy kriminalitet blant unge for å redusere den. 
• Likestille e-sport arrangementer med andre idrettsarrangementer når det gjelder leie av haller 

for sportsarrangementer. 
• Alle tettsteder og byer burde ha minst ett møtested for ungdom, eller mer avhengig av 

innbyggere. 
• Innføre døgnåpne ungdomsklubber o.l. uten voksenbemanning. 

 

5.5 Et samfunn egnet for alle 
Vi i Viken lever i et mangfoldig samfunn, hvor noen brukergrupper møter på flere utfordringer enn 
andre. Universell utforming er et begrep alle burde kjenne, og noe man skal kunne se over alt i alle 
offentlige eide bygg. Det skal være mulig å kunne ta seg rundt og benytte seg av alle offentlige tilbud 
og fasiliteter uavhengig av om du er blind, sitter i rullestol eller har en annen funksjonshemning. Det 
skal ikke bare være mulig, men det skal være lettvint, og ikke oppfattes som en straff og ha en 
funksjonsnedsettelse. 
 
I et samfunn egnet for alle, er det viktig at alle har tilgang på det samme, og kunne oppnå det samme. 
Samtidig et det viktig at ingen tvinges til å gjøre som alle andre. Det er viktig å behandle alle likt, og 
med lik respekt, men det er samtidig viktig med frihet til å velge selv. Respekt for hverandres følelser, 
drømmer og behov er viktig.  
 
Mange ungdom i viken går på videregående. Mange i by, og mange i bygd. Kollektivtilbudene er variert 
i Viken, og mange ungdom er avhengige av å kunne kjøre moped, lettmotorsykkel, traktor og bil eller 
lignende for å komme seg til skolen. Det er derfor er det viktig at både elever og lærere har 
parkeringsplasser ved skolen å benytte seg av. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Gjøre det til et krav at alle offentlige bygg har skilt med blindeskrift, døråpnere ved dører, heis 
og trappeheis. 

• At alle skal være kjent med begrepet universell utforming, og hva det innebærer. 
• At alle på likt nivå har tilgang på det samme, og har like muligheter til å oppnå det de vil. 
• Ha flere parkeringsplasser for elever og ansatte ved videregående skoler i Viken. 

 

6 Helse 
Helse er blitt viktigere enn noen gang, både mentalt og fysisk. Alt vi gjør kan påvirke helsen vår, alt i fra 
hvem vi omgår oss med og hva vi gjør i hverdagen. Minst halvparten av oss kommer til å oppleve 
psykiske lidelser en gang i livet. Hos noen vil dette gå over etter en stund, mens andre sliter med slike 
lidelser i en lang stund. Disse psykiske lidelsene påvirker ikke bare tankene og følelsene våre, men 
hvordan vi har det i resten av kroppen også! Men hva skal vi egentlig gjøre det når vi har det som 
vanskeligst og hva skal vi gjøre når noen vi kjenner ikke har det bra? Derfor er det viktig at man selv og 
de rundt en forbedrer situasjonen. Helse er et bredt emne, og har mange definisjoner. 
 



Politisk plattform for ungdommens fylkesting 

17 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Ungdommens fylkesting vil: 

• Gi egenandelsfritak for alle under 18 år. 
 

6.1 Tannhelse 
I dag får man tilbudt gratis tannhelse til man er 20 år. Denne grensen burde økes betydelig. Når man 
er 20 år, er man fortsatt ungdom. Det å måtte finansiere dyre tannbehandlinger i en slik alder er ikke 
enkelt. I tillegg skal ikke unge som sliter bli belastet på grunn av deres egne helse, og fordi de er 
avhengige av tilrettelagt tannhelsetilbud. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Sikre gratis tannhelse for alle under 25 år. 
• At tilrettelagt tannhelsetilbud skal være fullfinansiert. 

 

6.2 Bedre helsetilbud for gutter 
Ungdommens fokus på helse har aldri vært større enn i dag! Mange prater åpent om det, og flere 
søker hjelp. Allikevel viser en undersøkelse fra Helsedirektoratet at kun 25% av guttene som deltok, 
hadde brukt helsetilbudene. Mens hos jentene som deltok var dette tallet 40%. Alle unge skal bli hørt, 
og skal få hjelp; uansett kjønn. Vi må endre synet på at gutter kun skal være “maskuline” og legge bort 
følelsene. Alle fortjener noen å prate med når ting er vanskelig. Gutter burde tilrettelegges mer for, i 
helsetilbudene. Vi kan gjøre mer for å normalisere tilbudene blant, vi må allikevel jobbe for å endre 
synet på helsetjenesten fylkeskommunen tilbyr. Det er ordninger tilpasset kun jenter, allikevel føles 
det for mange gutter som om tilbudet ikke er rettet mot dem. Derfor velger man å ikke ta kontakt: slik 
skal det overhodet ikke være! Enten det er å ansette flere mannlige helsesykepleiere eller å skape en 
holdningsendring, ønsker ungdommens fylkesråd i Viken å tilpasse helsetilbudene for gutter, slik at 
flere kan ta i bruk ordningene.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Iverksette tiltak for å nå gutter i større grad. 
• Opprette et gratis helsetilbud for både gutter og jenter, men ha fokus på å formidle tilbudet til 

gutter og skape en holdningsendring. 
• Aktivt jobbe for å ansette flere mannlige helsesykepleiere. 

 

6.3 Skolenes helsetjenester 
Ungdom i Viken drar på skolen fem ganger i uken, på skolen ønsker man å ha det så bra som mulig! Vi 
ønsker hjelp og støtte når vi trenger det. Man trenger mer forståelse ovenfor seg selv og andre, da er 
det viktigere enn noen gang at skolen kan tilby gode og sunne tilbud. Med ansatte som kan råde 
ungdommen. Man ser at det blir mer og mer ønskelig å variere skoledagen med pensum som kommer 
til å være viktig resten av livet: læring om seg selv og egen helse. I tråd med mer variert opplæring, er 
det viktig at vi oppdaterer læreplanene; hvordan kan vi forbedre seksualundervisningen i skolen og 
hvordan kan vi dele ut informasjon til unge i Viken om deres egne helse? Dette kan vi gjøre ved å 
oppdatere undervisningen og gjennomføre den på en måte som engasjerer ungdommen, slik at man 
ønsker å lære! Det skal heller ikke være en belastning å være syk, og man skal heller ikke måtte vente 
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to uker før man får hjelp av helsesykepleier. Skolen skal være et trygt sted for alle barn og unge, da er 
det viktigere enn noen gang at vi setter i gang tiltak som forbedrer skolens helsetjenester, enten du 
ønsker å prate med skolelege, skolepsykolog eller helsesykepleier. Slik at alle får hjelp når de trenger 
det! 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Ha tilgang til helsesykepleier hver dag på alle videregående skoler. 
• Tilby skolepsykolog minst tre dager i uken ved alle videregående skoler, men arbeide for å 

tilby skolepsykolog alle dager. 
• Ha en bedre og bredere seksualundervisning. 
• Få flere psykologer inn i PP-tjenesten. 
• Få inn flere helsesykepleiere i skolen (både grunnskole og videregående opplæring). 
• Helsesykepleiere skal kunne gi gyldig fravær. 
• Ansette flere helsesykepleiere inn i skolen, hvor alle skal ha en 100%-stilling. 
• At man ikke skal betale for å få gyldig fravær ved sykdom i skolen. 
• Ha en felles, digital helsesykepleier for de fleste skolene. 

 

6.4 Psykisk helse i skolen 
Mer enn noen gang er psykisk helse et svært populært tema, mange prater om! Emneknaggen 
#psykiskhelse er blitt brukt hele 166 tusen ganger på Instagram! Allikevel er det mange som ikke vet 
hva psykisk helse er, kun har hørt om det! Det ønsker vi å endre! For mange er det vanskelig å uttrykke 
og fortelle hvordan de egentlig har det! Og for andre er det vanskelig å forstå at mennesker rundt dem 
støter på utfordringer og vonde følelser. En god psykisk helse er nødvendig for et sundt og godt liv. 
Viktigere enn noe annet er det at vi skaper forståelse ovenfor hverandre og lærer av menneskene 
rundt oss. Men hva gjør vi hvis ungdommen ikke vet hva psykisk helse er? Eller hvem de skal prate 
med hvis de virkelig trenger det? Dette er spørsmål all ungdom i Viken skal få et svar på- for en bedre 
hverdag for alle barn og unge i fylkeskommunen. For å dele informasjon og kunnskap om psykisk helse 
er det viktig å engasjere til mer opplæring om psykisk helse i skolen. Det finnes mange måter vi kan 
gjøre dette på! Vi kan arrangere workshops i skolen, samt utvide helsetilbudene på skolen, slik at 
helsesykepleier eller skolepsykolog er mer tilgjengelige. Vi må i større grad jobbe imot ensomhet, og 
iverksette tiltak som motarbeider utenforskap og ekstreme holdninger i skolen. Skolen er et sted for 
alle, og alle skal ha det godt.  
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Engasjere til mer opplæring i psykisk helse i skolen. 
• Ha et livsmestringsfag. 
• Ha temauker med workshops i skolen. 
• Utvide og effektivisere helsetilbud for ungdom. 
• Gi mer informasjon om helsetilbudet som eksisterer. 
• Tettere samarbeid mellom skoler og HFU. 
• Bedre og mer regelmessige tilbud fra helsesykepleier. 
• At helsesykepleier er mer tilgjengelig for elever. 
• Iverksette tiltak som fremmer inkludering og motarbeider utenforskap og ekstreme 

holdninger i skolen. 
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• Ha en obligatorisk prat med helsesykepleier minst en gang ved trinnskifte etter hvert år, der 
VG1 er prioritert ved overbelastning. 

• Ha økt fokus på psykisk helse generelt i samfunnet og lett tilgang på gratis hjelp, ikke kun i 
skolen. 

• Styrke lærerens psykologiske kompetanse. 
• Jobbe for et forbedret digitalt lavterskeltilbud til ungdom. 

 

6.5 Avkriminalisere rusmidler, hjelp ikke straff 
Man skal ikke måtte straffes fordi man sliter med rus, eller er rusavhengig. I stedet for å straffe skal vi 
lære og tilrettelegge. Lære ungdommen om rus på en god og effektiv måte som virkelig bevilger dem 
informasjon, og tilrettelegge for at unge i Viken som sliter med rus skal få den hjelpen og oppfølgingen 
de trenger. Å straffe unge som er rusavhengige slår også barnekonvensjonen og FNs barnekomite fast. 
Det er viktig å kunne ha god dialog med ungdommen og deres foreldre, uten at de skal måtte frykte en 
mulig straff. Alle skal få den hjelpen og rådgivningen de har rett på uansett hvor alvorlig tilfellet er. 
Unge i Viken skal heller ikke måtte trenge å frykte straff og å bli skjelt ut på skolen av narkorazzia. Vi 
ønsker å utvikle tilbud som hjelper, derfor er det blant annet ønskelig å åpne for 
brukerrom/sprøyterom, da får man den hjelpen man trenger og er trygg for hva som kan skje under 
berusete tilstander. I tillegg til å gjennomføre rusreformen “Hjelp ikke straff”. 
 
Ungdommens fylkesting vil: 

• Gi god hjelp, veiledning og oppfølging til all ungdom som sliter med rus, uansett hvor alvorlig 
saken er. 

• Undervise og gi mer informasjon om rus på en effektiv og god måte. 
• Gjennomføre rusreformen (Stortingsproposisjon 92L (2020-2021)). 
• Ha bedre kvalitet på undervisningen og informasjonen om rus. 
• Åpne flere brukerrom/sprøyterom. 
• Tilby anonym testing av rusmidler. 
• Forby narkorazzia på skolen. 

 



 

 

Viken viser vei. 
Postadresse: Viken fylkeskommune,  

Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

Sentralbord: 32 30 00 00  

post@viken.no 

viken.no 
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