
Aktuelle  punkter fra  Hurdalsplattformen  2021  

Kommunal- og distriktspolitikk:  

- Boligpolitikk 

o Gi Husbanken en større rolle enn i dag og et bredere samfunnsoppdrag for at alle skal 

bo trygt og godt 

o Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, der 

kommunene vil få en styrket rolle i arbeidet med å utjevne sosiale og geografiske 

forskjeller i boligmarkedet 

o Trappe opp  studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i  året 

- Offentlig sektor 

o Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og 

kommunene 

Arbeid og  sosial:  

- Arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv 

o Det skal bli lettere for personer som lever på trygd, å kombinere trygd med arbeid 

o Folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv 

som er åpent og inkluderende 

o Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av de som står utenfor 

arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt bruk av 

lønnstilskudd og opplæring. 

o Øke bruken av ordninger  som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid 

o Styrke ordninger som  arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og VTA, og 

gjøre dem tilgjengelig for flere 

o Motvirke at ungdom og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid ved å sikre en 

bedre samordning av helsetjenester, NAV og utdanningssystemet. Slik kan unge få 

helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring 

o Sørge for at NAV i samarbeid med oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år 

som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening 

o Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid,  raskest mulig får tilbud om jobb, 

utdanning eller kompetansehevende opplæring, og gjennom ungdomsteam og 

ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge. Det skal utarbeides en ny og 

forbedret ungdomsgaranti 

o Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av AAP og uføretrygd, slik at de som kan 

jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer  reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid 

o

- Trygd og sosiale tjenester 

 Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne 

o Sørge for at personer som mottar AAP får  forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart 

fra NAV eller helsevesenet 

o Styrke bostøtteordningen som skal sikre at husstander med lav inntekt og høye 

boutgifter har en egnet bolig 



   En fellesskole der alle elever lærer, mestrer og trives godt 

 

 

  Gjennomføre “Veikart  for universelt utformet nærskole”  innen 2030, blant annet ved å 

gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg  

 

  Elever må ha det bra for å lære 

 

 

   Videregående opplæring skal gi grunnlag for arbeid og utdanning 

 

   Studentvelferd for lik rett til utdanning 

 

  Primærhelse og samhandling 

 

  Sørge for en finansiering som legger til rette for  sammenhengende pasientforløp og økt  

pasientsamarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  

  Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en 

tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer  

 

 E-helse  

 

 

  Sykehus og personell 

  - Psykisk helse 

Kunnskap:  

-

o Alle elever skal kunne gå på skole sammen med barn fra nærmiljøet  

o Styrke tidlig innsats i skolen, blant annet ved å legge til rette for flere spesialpedagoger  

og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging   

o

o Styrke elevene sin rett til læremiddel og hjelpemiddel tilpasset funksjonsnivå, og sikre at  

alle elever får læremiddel på egen målform  

-

o Styrke laget rundt eleven og den tidlige tverrfaglige innsatsen med blant annet barne- 

og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidere, miljøterapeuter og styrket  

skolehelsetjeneste  

o Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom  en konkret opptrappingsplan 

som blir utarbeidet  i samarbeid med kommunene  

-

o Gjennomgå stipendordningene i videregående opplæring og som del av gjennomgangen 

vurdere behovet for styrking av utstyrsstipendet og borteboerstipendet  

-

o Styrke det psykiske helsetilbudet for studenter i regi av kommunene og samskipnadene  

Helse og  omsorg:  

-

o Gradvis utvide ordningen med gratis  fastlege, slik at det blir gratis å gå til fastlegen til og  

med fylte 18 år  

o

o  Arbeide for å opprette flere distriktsmedisinske sentre, helsehus og intermediære 

avdelinger slik at flere behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene  

o

o  Investere i digital ungdomshelse som når ungdom på alle plattformer og er bemannet av  

helsepersonell, og som ivaretar personvern på en trygg måte  

o Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom  en kokret opptrappingsplan  

som utarbeides i samarbeid med kommunene  

-

o Sikre innføring av pasientjournalsystemer som gir sømløse overganger mellom  

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der de nødvendige 

pasientsikkerhatshensyn er  ivaretatt  

o Tydeliggjøre aktørenes roller  og ansvar for digitalisering i helse- og omsorgssektoren og  

sikre nasjonal koordinering slik at vi bruker de samlede ressursene på en god måte  

-

o  Holde egenandeler på et lavt nivå  



  Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt  

på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i 

spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsning på 

barne- og ungdomspsykiatrien og  DPS  

  Utrede en sterkere tematisk organisering av den psykiske helsetjenesten for å forbedre 

kvaliteten og få ned ventetidene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner kan gi slik hjelp uten 

krav om henvisning  

o

o

o Erstatte pakkeløsninger i psykisk helsevern med løsninger som er mer tilpasset  

brukergruppen, basert på tillit til fagpersonenes vurderinger  

o Fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk 

helsevern  

- Legemidler  

o Gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få 

saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere 

stemme  

o Legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin  

og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten  

- Tannhelse  

o Sikre på en bedre måte at de som har  rett  til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og  

godt tilbud  

o Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig  

tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet  

o Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i  alderen 19-21 år og innføre halv pris på 

tannhelsebehandling for personer i alderen 22-25 år  

Justis og  beredskap:  

o Legge fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære 

relasjoner  

Kultur og frivillighet:  

o Gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur  

o Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet, blant annet  

gjennom å stille krav til de som mottar offentlige midler  

- Idrett og friluftsliv for alle  

o Gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur  

o Sørge for at  flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at barn med 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta  

o Legge godt til rette for friluftsliv og legge til rette for bedre universelt tilgjengelige 

turveier og friluftslivsopplevelser  

o Styrke paraidretten i samarbeid med idrettsbevegelsen slik at alle barn og unge får et  

tilbud  

- En sterkere frivillig sektor som  står på egne bein  

o Øke grunnstøtten til barne- og  ungdomsorganisasjonene  



 

 

 

 

 

 

 

- Et likestilt samfunn er et fritt samfunn  

o Regjeringen vil føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i 

samfunnet uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet  

o Det er et mål å styrke den universelle utformingen av samfunnet  

o Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentrene, 

Diskrimineringsnemda, og  organisasjonene som jobber  for økt likestilling  

o Videreutvikle BPA som et verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i 

samfunnet  

o Etablere et kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og  

mangfoldsorganisasjonene  

o Inkorporere CRPD i norsk lov  

o Legge frem en ny handlingsplan for LHBT+-personer med fokus på levekår og psykisk 

helse  




