
Resolusjon 1: Oslo KrF krever plass til barna i fremtidens nabolag 1 

Oslo KrF vil uttrykke bekymring over hvordan Oslo fortetter uten nødvendig krav til leke- og 2 
friluftsområder i nærmiljøene for barnefamiliene. 3 

Det er bred enighet i Oslo om at det må bygges mer for å gi plass til flere og for å holde 4 
prisene på et lavest mulig nivå. Det pågår store fortettingsprosesser særlig øst i byen.   5 

Oslo KrF er bekymret for at fokus på barns behov for uteplasser og nødvendige grønne 6 
lunger i nærmiljøet har fått for lite fokus. Det er ikke nok med en godt utstyrt, men 7 
begrenset lekeplass mellom høyhus, for et barns oppvekstmiljø.   8 

Grønne lunger og løkker som gir barn rom for kreativitet og utfoldelse har blitt betydelig 9 
færre de senere årene, til fordel for høyere og tettere boligutbygging drevet frem av 10 
utbyggere som naturlig vil maksimere også sin inntjening.  11 

Oslo KrF vil utfordre byråd og bystyre til å revurdere utnyttelsesgrader i den videre fortetting 12 
og områdeutvikling i Oslo. Oslo kommune må bruke virkemidlene man har til rådighet for å 13 
stille krav til utbygger, og sørge for at man har kompetanse og kapasitet til effektivt å 14 
håndheve disse. Høy tomteutnyttelse forutsetter strengere krav til områderegulering, 15 
grøntstruktur, gatebruk, uterom, lysforhold, møteplasser og takbruk, for å kunne forsvares 16 
når det kommer til sosial bærekraft. Opparbeidelse av takareal må videre komme som tillegg 17 
til kravene for opparbeidelse av offentlig rom på gateplan. 18 

Oslo må fortsatt være et godt sted for barn å vokse opp. En by for et sunt og grønt familieliv 19 
også utenfor den enkeltes bolig. 20 

 21 

Oslo KrF vil derfor: 22 

 Kreve at barn og unges mulighet til å bevege seg fritt, leke utendørs og gå eller sykle 23 
til skolen skal tillegges avgjørende vekt ved alle byutviklingsprosjekter.  24 

 Skjerpe kravene til at alle nye reguleringsplaner sikrer nok arealer til lek, friluftsliv og 25 
idrett.  26 

 At ingen barn skal bo mer enn 350 meter fra en lekeplass.  27 
 Kreve at alle utbyggingsprosjekter omfatter en konsekvensvurdering av effekten på 28 

bo- og oppvekstvilkår for barn og unge. 29 

 30 

Basert på forslag fra Robert Wright og Fylkesstyret  31 

 32 

 33 
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 36 
 37 



Resolusjon 2: Beredskapen i Norge må styrkes raskt 1 
 2 
Det er urolige tider og verdenssituasjonen kan brått skape ytterligere endringer, også i 3 
Norge. Vi er i dag privilegerte, men vi må være forberedt på tider som kan komme.  4 
Oslo KrF mener derfor at vi må:  5 
  6 
 Planlegge helsetjenester ut fra en tankegang om å kunne skalere opp antall 7 

intensivplasser ved kriser som pandemi, krig eller andre krisesituasjoner.  8 
 Trygge matsikkerheten og gjenoppbygge kornlagre som en grunnleggende del av vår 9 

beredskap. 10 
 Øke insentivene for produksjon av mat hos norske bønder.  11 
 Vurdere nordiske avtaler for matsikkerhet.  12 
 Utrede muligheter for produksjon av kritiske legemidler i Norge, eller for raskt å sette i 13 

gang slik produksjon ved behov. 14 
 Sikre en helhetlig beredskapsplan for Oslo by. 15 

 16 
 17 
Basert på to sammenslåtte forslag fra henholdsvis Frogner KrF og Lilly K. Langnes.  18 
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Resolusjon 3: Nei til statlig overstyring på Gaustad 1 
 2 
Helse Sør-Øst ønsker å bygge nytt sykehus på Gaustad ved Rikshospitalet.   3 
Plan- og bygningsetaten i Oslo har hatt innvendinger på arealbruk og tilkomstveier.   4 
Helseministeren har uttalt at hun ikke vil utelukke en statlig reguleringsplan for det nye 5 
sykehuset. Dette mener Oslo KrF er svært uheldig.   6 
 7 
Plan- og bygningslov og oppfølging av reguleringer er et viktig ansvar for kommunen. I siste 8 
instans er det bystyret som skal ta vare på innbyggernes interesser, og sørge for en forsvarlig 9 
utbygging. Som alle andre utbyggere må Helse Sør-Øst forholde seg til reguleringsplaner og 10 
føringer som Oslos folkevalgte har vedtatt.  Samtidig påstår nåværende regjeringen at den vil 11 
la kommunene få økt selvbestemmelse, ikke mindre. Er dette noe som bare gjelder andre 12 
enn Oslo?  13 
 14 
Oslo KrFs årsmøte mener helseministeren bør snarest legge bort planene om å overstyre det 15 
lokale selvstyret i denne plansaken.  16 
 17 

Basert på forslag fra Jan-Erik Fjukstad Hansen 18 
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Resolusjon 4: La barna få delta på Norway Cup uavhengig av krigen 1 

 2 

Barn må få leke selv om de voksne slåss. Det er mange gode grunner til å ha radikale 3 
sanksjoner mot Putin og Russland grunnet invasjonen av Ukraina. Likevel mener årsmøte i 4 
Oslo KrF at vi i størst mulig grad må skåne barn og ungdom. Det er derfor dypt problematisk 5 
at Norway Cup har besluttet å nekte russiske og hviterussiske barn og ungdom å melde seg 6 
på årets turnering. 7 

Barn er uskyldige i krig. Dette prinsippet er ufravikelig. Barn velger ikke sine ledere og skal 8 
ikke straffes for det de voksne gjør og skal ikke stilles til ansvar for regimet i landene de 9 
kommer fra. Likevel er det dette som skjer når styret i Norway Cup har fattet denne 10 
beslutningen.  11 

Nå når vi virkelig trenger budskap om fred er det uheldig at en av verdens største 12 
fotballturneringer utestenger bestemte spillere på bakgrunn av nasjonalitet. Alle har 13 
tidligere kunnet melde seg på, og det nye signalet er et brudd med vår tradisjon for 14 
fredsbygging. Dette er uholdbart og bør endres. La barna få spille fotball uavhengig av 15 
krigen, mener årsmøtet i Oslo KrF 16 

Innsendt av Mathias Slettholm 17 
 18 
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Resolusjon 5: Barna er taperne i utvisningssaker 1 

Til nytt regelverk er avgjort mener Årsmøtet til Oslo Kristelig Folkeparti at Regjeringen må 2 
stanse utvisningssaker der foreldre må reise fra barna sine, eller må ta dem med til land med 3 
utrygge livsforhold for barn. 4 

Barnets beste skal legges til grunn i utlendingssaker. Likevel taper barna i dag ofte mot 5 
innvandringsregulerende hensyn.  6 

Av vel 90 utvisningssaker i 2021 innebærer 20 saker at familien ikke vil kunne fortsette å leve 7 
sammen etter UNEs vedtak, med dertil store konsekvenser for barna. Eksempelvis ble to 8 
småbarnsmødre som hadde gitt feilaktige opplysninger om opprinnelseslandet besluttet 9 
utsendt.  Barna er norske statsborgere med norsk far, og det ville ikke vært trygt å la barna 10 
bli med til landet mor flyktet fra. Barna blir skilt fra sin mor i minst 2 år.  11 

Nylig avla en uavhengig, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe rapport om terskelen for 12 
utvisning i saker som berører barn. Forslag i rapporten kan føre til endringer i 13 
saksbehandlingen som kunne fått store konsekvenser for de 20 familiene med 14 
utvisningsvedtak. Oslo KrF mener det er uforståelig at Justisministeren ikke vil stanse sakene 15 
til politisk behandling av forslagene er ferdig. 16 

Oslo KrF vil 17 

 støtte forslaget om at utlendinger med barn i Norge som hovedregel ikke skal utvises 18 
ved brudd på utlendingsloven, men ilegges krav til tilleggstid for permanent 19 
oppholdstillatelse.  20 

 stanse utvisningsvedtak som fører til splittelse av barnefamilier til forslag i rapporten 21 
Terskelen for utvisning i saker som berører barn er behandlet politisk. 22 

   23 

Innsendt av: Oslo KrF Kvinner 24 
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