
Uttalelse 1:  Norsk eksport av strategiske varer  1	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms 2	  

Å selge strategisk, lisensbelagt materiell til autoritære regimer styrker 3	  
disse regimenes militære kapasitet. Retningslinjene for norsk eksport av 4	  
militært utstyr slår fast at menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet 5	  
skal være avgjørende for vurderinger av lisenssøknader. I dagens 6	  
operasjonaliseringen av retningslinjene bevares ikke intensjonen i 7	  
regelverket. Menneskerettighetssituasjonen er ikke et reelt 8	  
avslagsgrunnlag og i praksis er det kun utstyrets karakter som er 9	  
avgjørende.  10	  

I 2013 ble det eksportert militært utstyr til land som skraper bunnen av 11	  
internasjonale menneskerettighetsrangeringer. Deriblant Egypt, De 12	  
forente arabiske emirater, Algerie, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Ved å 13	  
tillate salg av militært materiell til disse landene, legitimerer UD 14	  
myndighetenes voldsmonopol og styrker deres evne til å undertrykke 15	  
egen befolkning.  16	  

Slik sluttbrukererklæring fungerer i dag gir erklæringen ingen garantier 17	  
for faktisk sluttbruk. Skandalene med norsk militær materiell det siste 18	  
året viser behovet for en styrket kontrollmekanisme som sikrer at 19	  
strategiske varer ikke havner på avveie. Dersom sluttbrukererklæring 20	  
skal ha effekt i praksis, er det essensielt at eksporten kontrolleres også i 21	  
etterkant. Å styrke håndhevingsmekanismer for 22	  
sluttbrukerdokumentasjon kan være en løsning på dette. Det finnes 23	  
mange gode eksempler på velfungerende sluttbrukererklæringsordninger 24	  
i f.eks Tyskland og USA. Norge bør lære av dette og følgelig styrke 25	  
ordningen.  26	  

De folkevalgte er ansvarlige for eksport av norske strategiske varer. I dag 27	  
får hverken stortingspolitikere eller det norske folk vite hvilke land som 28	  
får kjøpe norsk materiell før UD leverer sin årlige stortingsmelding minst 29	  
et halvt år etter eksportåret er over. Tidsaspektet ved saksgangen er et 30	  
hinder for åpenhet og medfører begrensninger i innsyn og debatt rundt 31	  
den faktiske eksporten. Det gjør det vanskelig for både Storting og 32	  
sivilsamfunn å påse at reglene overholdes. For å kunne oppnå faktisk 33	  
parlamentarisk kontroll, må åpenhet være et grunnleggende prinsipp i 34	  
norsk eksportkontroll. En slik åpenhet kan styrkes ved å offentliggjøre 35	  
lisensvurderinger både ved avslag og tilslag.  36	  



For å sørge for at politikerne i større grad skal kunne ta ansvar for 37	  
eksporten må de ha direkte mulighet til å påvirke dagens eksportpraksis. 38	  
Derfor bør det vurderes om det skal opprettes et parlamentarisk 39	  
eksportkontroll utvalg i Stortinget. Utvalget bør kunne instruere 40	  
Utenriksdepartementet om motsigelser ved eksport til spesifikke regimer, 41	  
ved endring av eksportpraksis til et mottakerland, eller ved endring av 42	  
politisk situasjon i mottakerlandet. Slik vil Stortinget ansvarliggjøres i 43	  
større grad enn gjennom eksisterende praksis.  44	  

AUF i Troms mener at:  45	  

• All eksport av strategiske varer til autoritære regimer må stanses.  46	  
• Menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet skal ha en 47	  

avgjørende effekt i lisensvurderingene.  48	  
• Sluttbrukererklæring bør kreves ved all eksport av militært 49	  

materiell, også av NATO-land og nære allierte  50	  
• Muligheten for å utvikle kontrollmekansimer som kan muliggjøre 51	  

håndheving av sluttbrukererklæring bør utredes  52	  
• Det innføres hyppige stikkprøvekontroller på oppgitt 53	  

sluttbrukerdokumentasjon  54	  
• Eksportkontrollmeldingen må legges fram i løpet av andre kvartal 55	  

året etter eksporten er gjennomført.  56	  
• Det bør opprettes et parlamentarisk eksportkontrollutvalg som kan 57	  

instruere Utenriksdepartementet om motsigelser ved eksport til 58	  
spesifikke regimer, ved endring av eksportpraksis til et 59	  
mottakerland, eller ved endring av politisk situasjon i 60	  
mottakerlandet.  61	  

• Eksportkontrollmeldingen må inneholde en begrunnelse for alle 62	  
lisenssøknader, enten de avslås eller godkjennes.  63	  
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Uttalelse 2: Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja 71	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms 72	  

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja har vært et stridstema i det 73	  
politiske Norge i flere tiår. AUF i Troms mener det er på tide at 74	  
Arbeiderpartiet tar en endelig avgjørelse som sikrer forutsigbarhet i nord 75	  
og fremtiden for fiskeri- og turistnæringa.  76	  

Et startskudd for oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja betyr å binde 77	  
opp ressurser i en industri med svært usikre fremtidsutsikter, og stor 78	  
risiko. Hvorvidt oljeboring vil føre til arbeidsplasser og økonomiske 79	  
ringvirkninger i lokalområdene er svært usikkert, og vil innebære 80	  
ilandføring. Eksempelet fra Johan Casteberg-feltet i Finnmark viser at 81	  
lokalsamfunnet i stor grad blir utsatt for all risiko, uten å føre til 82	  
verdiskaping for dem som bor der. I tillegg står en tung utbygging av 83	  
petroleumssektoren i direkte konflikt med satsing på eksisterende 84	  
næringer og fornybar energi.  85	  

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil også føre til naturinngrep i 86	  
et av verdens mest sårbare havområder. Å sette i gang oljeboring vil true 87	  
naturmangfoldet og fiskeriindustrien i området, og sette på spill sårbar 88	  
natur, og gyteområder for fisk. Ut i fra både et miljø-, bærekraft-, og 89	  
næringsperspektiv bør vern av de langsiktige fiskeriressursene veie 90	  
tyngre enn kortsiktige gevinster fra oljeindustrien.  91	  

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja står også i konflikt med Norges 92	  
internasjonale klimaforpliktelser. AUF i Troms vil at Norge ikke skal drive 93	  
en politikk som bryter med klimaforliket og enigheten i klimatoppmøtet i 94	  
Paris. Petroleumssektoren er den største utslippsektoren i Norge, og 95	  
bidrar årlig med over 31% av norsk CO2-utslipp. I møte både med de 96	  
internasjonale klimamålsetningene, og usikkerheten i markedet, må 97	  
Norge øke takten i omstillingen til det grønne skiftet. AUF i Troms mener 98	  
Arbeiderpartiet ikke kan være partiet som går i bresjen for å åpne for 99	  
store naturinngrep i sårbare områder, samt forplikte seg til store utslipp 100	  
fra nye petroleumsfelter i mange tiår fremover.  101	  

AUF i Troms mener at Arbeiderpartiet derfor ikke bør gå inn for 102	  
oljeboring i feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. Arbeiderpartiet 103	  
bør også si nei til konsekvensutredning av disse områdene.  104	  



Uttalelse 3: En rettferdig og forutsigbar politikk for asyl og 105	  
bosetting 106	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms 107	  

Mennesker på flukt  108	  

59,5 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Fra sine hjem, fra sitt 109	  
nabolag, fra det livet de har skapt for seg og sine. Unge og gamle, 110	  
kvinner og menn. AUF i Troms skal være en pådriver for å finne 111	  
løsninger på årsakene til at mennesker blir drevet på flukt, men vi skal og 112	  
være partiet med de beste løsningene for å hjelpe de som allerede er 113	  
blitt tvunget til å flykte.  114	  

AUF i Troms vil føre en politikk som skaper forutsigbarhet for 115	  
enkeltpersoner og familier i mottak. Det mottakssystemet mennesker 116	  
som søker asyl i Norge møter, spiller en nøkkelrolle i 117	  
integreringsarbeidet. De skal ha et verdig botilbud, bli aktivisert på 118	  
mottakene og deres rettsikkerhet skal ivaretas. Lykkes vi med dette er 119	  
sjansene for å lykkes med det videre integreringsarbeidet større.  120	  

Et bedre rustet mottaksapparat  121	  

AUF i Troms sitt fokus vil være å styrke det offentlige tilbudet, gjennom å 122	  
sikre seg at flere kommuner gis anledning til å stå som driftsoperatør for 123	  
mottakene, samtidig som de settes i stand til å tilegne seg den 124	  
nødvendige kompetansen. Vi mener en slik satsing på det offentlige 125	  
tilbudet vil bidra til at hver velferdskrone blir utnyttet bedre - på den 126	  
måten sikrer vi et verdig tilbud til mennesker som venter på å få 127	  
søknaden sin behandlet.  128	  

Flere kommuner opplevde i høst at de ikke ble konsultert på en god nok 129	  
måte når det ble opprettet mottak i kommunen. For å sikre en mer 130	  
forutsigbar mottaksstruktur for fremtiden er det nødvendig at Staten tar et 131	  
større ansvar for koordineringen av mottakene, i god og tett dialog med 132	  
kommunene. Dette vil bidratil mer forutsigbarhet, og en bedre 133	  
organisering av mottaksapparatet vårt.  134	  

Derfor vil AUF i Troms:  135	  

• Ruste opp eksisterende mottak driftet av det offentlige.  136	  



• Gi flere kommuner anledning til å drifte mottak gjennom 137	  
økonomiske stønader og økt faglig kompetanse.  138	  

• At staten i større grad instruerer kommunene i spørsmål om 139	  
bosetting.  140	  

Enslige mindreårige asylsøkere  141	  

Saksbehandlingen for enslige mindreårige må prioriteres, slik at minst 142	  
mulig av barndommen tilbringes på mottak. Samtidig må enslige 143	  
mindreårige plasseres på egne asylmottak for barn under 18 år, 144	  
alternativt i egne avdelinger på ordinære mottak.  145	  

Siden 2013 har 781 barn forsvunnet fra norske mottak. 178 av disse er 146	  
enslige mindreårige asylsøkere. Fra Kripos er det rapportert at de 147	  
kjenner til kjente seksualforbrytere og mennesker tilknyttet 148	  
menneskehandel som har oppholdt seg i nærheten av asylmottak. 149	  
Arbeiderpartiet mener at samarbeidet mellom mottak, UDI, politiet og 150	  
barnevernet må bli bedre for å sikre de enslige mindreåriges trygghet og 151	  
sikkerhet.  152	  

AUF i Troms mener at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 153	  
5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som 154	  
kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år.  155	  

• Enslige mindreårige må bosettes i egne avdelinger eller egne 156	  
mottak i påvente av søknadsbehandling.  157	  

• Enslige mindreårige mellom 15 og 18 år må ivaretas av 158	  
barnevernet.  159	  

• Enslige mindreårige må ha rett til helsehjelp utover akutt helsehjelp 160	  
og deres psykiske helsetilbud må bedres.  161	  

• Samarbeidet og rapporteringsplikten mellom politiet, barnevernet, 162	  
UDI og mottakene må bedres.  163	  

• At barns beste får økt fokus i behandlingen av asylbarna, slik at de 164	  
i større grad får rett til ting som barnehage, utdanning og 165	  
helsetjenester, for å sikre en bedre oppvekst.  166	  

Utbytte på mottak  167	  

Høsten 2015 så vi for alvor hvilke store mangler som fortsatt preger det 168	  
norske mottakssystemet, særlig når det kommer til organiseringen av 169	  
akutt innkvartering av asylsøkere. UDI er i dag avhengig av private 170	  
aktører i driften av både akutte og permanente asylmottak. Dette fører til 171	  



at store fellesskapsverdier tidvis havner over på private hender, og 172	  
spesielt er vi sårbare for dette i akutte situasjoner.  173	  

AUF i Troms er ikke motstander av at andre enn offentlige aktører 174	  
ønsker å bidra for å løse en akutt situasjon, men vi mener prinsipielt at 175	  
drift av mottak er en offentlig oppgave som best løses av kommunene 176	  
selv, med støtte fra ideelle organisasjoner. Prinsipielt mener vi at det 177	  
alltid skal føres god kontroll med hvordan fellesskapets midler blir brukt i 178	  
tråd med formålet, hvilket er helt avgjørende for tilliten til 179	  
velferdstjenestene.  180	  

AUF i Troms vil: 181	  

• At hovedregelen skal være at mottakene skal være offentlig drevet, 182	  
eller drevet av ideelle aktører.  183	  

• Føre strengere kontroll med midler som tildeles mottak drevet av 184	  
ikke-offentlige aktører.  185	  

• Stille strengere krav til kvaliteten på innholdet i driften i 186	  
anbudsprosessen.  187	  

• At kommunen får tilbud om å opprette mottak selv, før UDI tar 188	  
avgjørelsen om å opprette et privat mottak.  189	  

• Ha en lovendring som forbyr å ta ut utbytte for private eiere som 190	  
drifter asylmottak.  191	  

• Opprette en nasjonal pott som kommunene som driver asylmottak 192	  
kan søke støtte fra for tiltak som gir kvalitetsheving, som 193	  
barnehage og ekstra norskundervisning på mottaket.  194	  
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Uttalelse 4: Skattenivået i Norge 206	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms  207	  

AUF i Troms ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter 208	  
for alle. Det viktigste verktøyet for å nå disse målene er velferdsstaten. 209	  
Etter at andre verdenskrig gjorde Arbeiderpartiet en storstilt innsats ved å 210	  
bygge ut velferdsstaten for å realisere dette. Den offentlige skolen ble 211	  
bygget ut, helsevesenet likeså. Trygdeordninger kom på plass. 212	  
Forskjellene ble gjort mindre.  213	  

Vi har en historie å være stolt av. AUF i Troms ønsker likevel å se 214	  
framover, og vi må aldri slå oss til ro med dagens løsninger er fremtidens 215	  
løsninger. Den neste generasjonen vil ha økte forventninger til hva staten 216	  
skal stille opp med. Det koster. Velferdsstaten må rustes opp i møte med 217	  
innbyggernes forventninger.  218	  

Skatt er statens viktigste inntekt, og dermed den viktigste forutsetningen 219	  
for velferdsstatens eksistens. At Norge har hatt et høyt skattenivå har 220	  
vært med på å sikre velferd til alle. I fellesskap har vi skapt et samfunn 221	  
med små forskjeller og store muligheter, hvor de som har hatt de 222	  
bredeste skuldrene har tatt de tyngste løftene.  223	  

AUF i Troms erkjenner at vi i fremtiden må øke det generelle skattenivået 224	  
ytterligere for å opprettholde velferden også for kommende generasjoner.  225	  

AUF i Troms mener dagens velferdsordninger ikke er tilstrekkelig når tall 226	  
fra SSB viser at over 80.000 barn i Norge lever i fattigdom og det per 1. 227	  
desember 2015 er det 127.000 arbeidsledige.  228	  

Et økt skattenivå kan både styrke eksisterende ordninger, opprette nye, 229	  
samt sikre en sterk offentlig velferdsstat som kan sørge for fortsatt 230	  
oppslutning rundt fellesskapet i tider hvor konkurranse og et økt innslag 231	  
private og kommersielle aktører truer den norske modellen.  232	  

AUF i Troms mener Arbeiderpartiet bør bygge sitt opplegg for 233	  
skattereform med utgangspunkt i hvordan man best kan sikre god 234	  
omfordeling, små forskjeller og en bærekraftig velferdsstat. 235	  
Forskningsrapporter lagt frem av Agenda viser at skattesystemet er på 236	  
sitt mest effektive når skatter og avgifter fordeles på mange poster og 237	  
sektorer, og heller har en lavere sats.  238	  



AUF i Troms mener at arveavgiften må gjeninnføres, formueskatten 239	  
reformeres, samtidig som en nasjonal boligskatt gradvis innføres.  240	  

I dag eier de rikeste 10 % av norges befolkning omkring halvparten av 241	  
norges samlede formue. Hele 80 % av den personlige beskatningen til 242	  
norges 28 milliarder er gjennom formueskatten. Arv er en viktig kilde til 243	  
ulikhet og forskjeller i Norge. 77 av landets 100 rikeste har arvet formuen 244	  
sin og arveavgiften er en viktig avgift for å utjevne forskjeller og ulikhet i 245	  
Norge.  246	  

Norge har generelt et lavt nivå på boligbeskatning. Tall fra SSB viser at 247	  
dersom vi hadde lagt oss på OECD-nivå ville skatteinntektene vært på 248	  
om lag 37 milliarder kroner. Bolig er i dag et spesielt gunstig 249	  
investeringsobjekt.  250	  

AUF i Troms ønsker endringer i innretningen på rentefradraget. Årlig 251	  
subsidierer staten norske husholdninger med over 50 milliarder i 252	  
rentefradrag. AUF mener det bør settes et tak på 2 millioner kroner per 253	  
person i rentefradrag, og at dette på sikt bør reduseres og fjernes.  254	  

I forkant av Stortingsvalget i 2005 gikk Arbeiderpartiet til valg på å holde 255	  
skattenivået på det borgerlige 2004-nivået. Det løftet ble holdt. Når det 256	  
nå refereres til 2013-nivået for skatt, er det derfor i realiteten det 257	  
borgerlige 2004-nivået det refereres til. For at vi også i framtida skal 258	  
kunne ha en sterk velferdsstat må finansieringen på plass. AUF mener at 259	  
for å ruste oss for framtida, må det generelle skattenivået økes.  260	  

Den økonomiske utviklingen gjør at vi i tiårene som kommer vil gi økt 261	  
produktivitet og verdiskaping, som i neste omgang resulterer i økt 262	  
kjøpekraft. Perspektivmeldingen fra 2013 forteller at om ikke nødvendige 263	  
grep foretas, vil velferdsstaten gå med 600 milliarder i underskudd innen 264	  
2060.  265	  

Derfor mener AUF i Troms at en større andel av kjøpekraften bør gå til å 266	  
finansiere den offentlige velferden via skatteseddelen. Dette er et av flere 267	  
viktige tiltak vi må gjøre, for å sikre en bærekraftig velferdsstat også for 268	  
fremtiden.  269	  

AUF i Troms vil:  270	  

• Gjeninnføre formuesskatten og arveavgiften  271	  
• Utrede nasjonal boligskatt med sikte på å innføre den innen 2026 272	  



• Sette en øvre grense på 2 millioner kroner som en kan få 273	  
rentefradrag for, og på sikt minke og fjerne dette beløpet  274	  

• Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere 275	  
satsene for de med de laveste inntektene  276	  

• Fjerne momsfritak på finansielle tjenester  277	  
• Øke skatten på kapital- og finansinvesteringer  278	  
• Ha økt innsats mot svart økonomi  279	  
• At Arbeiderpartiets standpunkt i skattereformen må dannes med 280	  

forankring i partiorganisasjonen  281	  

 282	  
Dissens ved mindretallet (Iris Moseng Sandholt og Susan 283	  
Hellum): 284	  
Ønsker å stryke setningene på linje 239 og 243-246 i forbindelse med 285	  
arveavgiften, samt stryke ”og arveavgiften” i kulepunktet på linje 271.  286	  
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Uttalelse 5: Privatisering  302	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms 303	  

For AUF i Troms er det viktig å sikre god velferd til alle. Vi mener det er 304	  
et grunnleggende prinsipp at offentlige ressurser skal komme 305	  
befolkningen til gode. Derfor mener vi at velferdstjenester i hovedsak 306	  
skal drives av det offentlige, som har kvalitet som hovedmål, ikke profitt.  307	  

Ute i kommunene har Arbeiderpartiet et stort ansvar for å sikre 308	  
velferdstjenestene i offentlig regi. Det er viktig at lokale Arbeiderpartilag 309	  
har oversikt over når anbudskontraktene går ut, for da er det helt 310	  
uproblematisk for kommunene å overta og fortsette i egen regi. Det er 311	  
viktig å planlegge i god tid for politisk og økonomisk overdragelse, og i 312	  
prosess med de ansattes organisasjoner. Det er også viktig i 313	  
kommunene at man hele tiden har et fokus på at tjenestene skal være i 314	  
offentlig regi, og at man jobber politisk opp mot privatiseringsspørsmålet.  315	  

På nasjonalt plan må Arbeiderpartiet være tydelig på 316	  
privatiseringspolitikken vår. Vi må være den største forsvareren av 317	  
velferdsstaten og av at man ikke skal tjene profitt på mennesker.  318	  

Barnehager  319	  

For å få til full barnehagedekning, var det i sin tid avgjørende å også ta i 320	  
bruk private barnehager for å få opp tilbudet av barnehager raskt. AUF i 321	  
Troms innser at det i noen tid framover fortsatt vil finnes private 322	  
barnehager, men ser mange problemer med den private driften slik den 323	  
fungerer i dag. Vi sier derfor nei til ytterligere privatisering av offentlige 324	  
barnehager, og vil ha en gradvis overtakelse av driften av private 325	  
barnehager til det offentlige.  326	  

I dag likebehandler staten private og offentlige barnehager økonomisk. 327	  
Ved å likebehandle, overfinansierer man i realiteten de private 328	  
barnehagene. Private barnehager velger oftere å ha en homogen gruppe 329	  
barn i barnehagen, færre pedagoger per barn og tilslutter seg ikke 330	  
nasjonale tariffavtaler. AUF i Troms mener derfor at lovverket må 331	  
strammes inn slik at man ikke overfinansieres. Det er lov å ta ut utbytte 332	  
fra private barnehager og sjansen for dette øker når de private 333	  
barnehagene sitter igjen med mer midler enn de offentlige.  334	  

AUF i Troms vil derfor:  335	  



• Innføre en lov som hindrer barnehageeiere å ta ut utbytte  336	  
• At alle private barnehager skal tilslutte seg nasjonale tariffavtaler 337	  

som regulerer de ansattes rettigheter  338	  
• At kommunene sier nei til ytterligere privatisering av offentlige 339	  

barnehager  340	  
• At vi endrer lovverket slik at private barnehager ikke fullfinansieres 341	  

på samme måte som offentlige barnehager  342	  
• At kommunene jobber aktivt for å ta tilbake de offentlige 343	  

barnehagene i privat regi, f.eks. når en kontrakt med en privat 344	  
barnehage går ut.  345	  

Barnevernet  346	  

AUF i Troms mener det er et offentlig ansvar å ta vare på barn som har 347	  
blitt utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller har atferdsvansker. I dag er 348	  
barnevernet preget av storstilt privatisering. Prinsipielt er Arbeiderpartiet 349	  
svært kritiske til at private selskaper skal tjene penger på barns skjebner. 350	  
Vi mener det er først og fremst det offentlige sammen med ideelle 351	  
aktører som skal driver barnevernet. Det er viktig at det kommunale 352	  
barnevernet har god kompetanse og kapasitet, slik at barnets og 353	  
familiens beste blir ivaretatt.  354	  

I Norge i dag er det lov å ta ut privat profitt på barnevelferd. Innenfor 355	  
barnevernet finnes det ingen begrensninger på kommersielle aktører 356	  
eller private profittuttak, slik det er for grunnskolen og videregående 357	  
utdanning.  358	  

AUF i Troms vil:  359	  

• Innføre forbud på privat utbytte på barnevernstjenester.  360	  
• Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de 361	  

kommersielle aktørene med offentlige eller frivillige ikke-362	  
kommersielle aktører.  363	  

• Utfase kommersielle aktører i barnevernet innen 2020.  364	  

Skoler  365	  

Fellesskolen er kjernen i sosialdemokratiet. Ved at alle barn går på 366	  
samme skole blir de kjent med mennesker med ulik bakgrunn og får 367	  
respekt for og tillitt til hverandre. Fellesskolen er en mangfoldsskole, der 368	  
alle får tilpasset opplæring, men er en del av fellesskapet. For oss i AUF 369	  
i Troms er det viktig at elever, uansett hvor de bor i landet skal ha en god 370	  



skolegang. Ved at det offentlige driver skoler, sikrer man ressurser i hele 371	  
landet, også der det ikke lønner seg å drive skole.  372	  

Opprettelse av kommersielle privatskoler truer fellesskolen fordi 373	  
ressurser fra skolesektoren flyttes fra de offentlige skolene til de private, 374	  
som har som hovedmål å tjene penger. Historien har vist at privatskoler i 375	  
Norge i all hovedsak har vært eid av store selskaper som har tatt ut 376	  
utbytte, både gjennom å bryte loven og gjennom å opprette flere 377	  
underselskaper og finne måter å omgå regelverket på. Vi i AUF i Troms 378	  
mener at alle elever har rett på en forutsigbar skolegang. Det er mange 379	  
eksempler på privatskoler som legger ned og der elevene blir stående 380	  
uten skoleplass slik at det offentlige plutselig må overta. Vi mener at 381	  
ressursene som brukes på skole i Norge skal gå til å gi elevene 382	  
kunnskap, ikke til rike investorer.  383	  

AUF i Troms vil:  384	  

• Hindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte, og ha en enda strengere 385	  
kontroll med hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å 386	  
omgå regelverket.  387	  

• Gi mer midler til utdanningsdirektoratet, slik at de får større 388	  
handlingsrom til å gjennomgå grundige kontroller av privatskoler.  389	  

• Gi strengere bøter til skoleeiere som tar ut utbytte.  390	  
• Endre loven slik at det ikke kan gis statsstøtte til å starte opp 391	  

religiøse og livssynsbaserte skoler.  392	  
• Kun gi skoler med klart pedagogisk alternativ (som skal defineres 393	  

av fagpersoner) til den offentlige skolen statsstøtte, men begrense 394	  
omfanget ved at det er avhengig av enighet med skoleeier i 395	  
kommunen/fylkeskommunen.  396	  

• Hindre privatskoler fra å ta utbytte.  397	  
• Reversere endringene i privatskoleloven som Høyre og FrP-398	  

regjeringen har gjennomført.  399	  

Asyl  400	  

Europa har det siste året opplevd en strøm av flyktninger som ingen 401	  
kunne forutse omfanget av. Flyktningsituasjonen er krevede, men det er 402	  
knapt noe land som har bedre forutsetninger enn Norge til å håndtere 403	  
dette og integrere de som skal bli. Selv om vi er i en situasjon der nye 404	  
mottak må opprettes raskt, må ikke dette gå på bekostning av kvaliteten 405	  
og tilbudet på asylmottakene. AUF i Troms mener at asylmottak som har 406	  
ansvar for mennesker i en sårbar situasjon, skal drives etter kriterier som 407	  



går på innhold, ikke for å tjene penger. Slik regelverket fungerer i dag, er 408	  
det mulig å tjene store penger på å drive asylmottak. Eierne av de tre 409	  
største selskapene som driver asylmottak, tok ut rundt 72 millioner i 410	  
utbytte i løpet av tre år, og har samtidig store driftsoverskudd. Dette er 411	  
penger som kunne gått til bedre kvalitet på mottaket. AUF i Troms mener 412	  
det må strammes kraftig inn på anbudsreglene samtidig som man må 413	  
skjerpe reglene for utbytte, for å sikre god behandling på mottakene. Vi 414	  
mener hovedtyngden av de som driver asylmottak skal være det 415	  
offentlige eller ideelle aktører.  416	  

UDI er i dag avhengig av private aktører i driften av både akutte og 417	  
permanente asylmottak. Dette fører til at store fellesskapsverdier havner 418	  
over på private hender, og spesielt er vi sårbare for dette i akutte 419	  
situasjoner. Arbeiderpartiet er ikke motstander av at andre enn offentlige 420	  
aktører ønsker å bidra for å løse en akutt situasjon, men vi mener 421	  
prinsipielt at drift av mottak er en offentlig oppgave som best løses av 422	  
kommunen selv, med støtte fra ideelle organisasjoner. Prinsipielt mener 423	  
vi at det alltid skal føres god kontroll med hvordan felleskapets midler blir 424	  
brukt i tråd med formålet, hvilket er helt avgjørende for tillitten til 425	  
velferdstjenestene.  426	  

AUF i Troms vil:  427	  

• At hovedregelen skal være at mottakene skal være offentlig drevet, 428	  
eller drevet av ideelle aktører.  429	  

• Føre strengere kontroll med midler som tildeles mottak drevet av 430	  
ikke-offentlige aktører.  431	  

• Stille strengere krav til kvaliteten på innholdet i driften i 432	  
anbudsprosessen.  433	  

• At kommunen får tilbud om å opprette mottak selv, før UDI tar 434	  
avgjørelsen om å opprette et privat mottak.  435	  

• Ha en lovendring som forbyr å ta ut utbytte for private eiere som 436	  
drifter asylmottak.  437	  

• Opprette en nasjonal pott som kommunene som driver asylmottak 438	  
kan søke støtte fra for tiltak som gir kvalitetsheving, som 439	  
barnehage og ekstra norskundervisning på mottaket.  440	  

Eldreomsorg 441	  

Et viktig slagord for Arbeiderpartiet har vært at vi ikke vil «sette bestemor 442	  
ut på anbud». For å følge opp dette slagordet må vi gjennomføre det i 443	  
praktisk politikk også. Arbeiderpartiet mener alle skal ha rett til en trygg, 444	  



opplevelsesrik og verdig alderdom. All eldreomsorg skal ha som 445	  
hovedmål å gi de eldre et best mulig liv og tilbud. Arbeiderpartiet mener 446	  
at eldreomsorgen skal være et offentlig ansvar, og slik være underlagt 447	  
demokratisk kontroll. Eldreomsorg skal i hovedsak drives av det 448	  
offentlige og ideelle organisasjoner. Arbeiderpartiet er positive til bruk av 449	  
ideelle organisasjoner som et supplement til det offentlige, og mener 450	  
andelen eldreomsorg som drives av ideelle organisasjoner kan økes i 451	  
takt med at en reduserer bruken av kommersielle aktører. Arbeiderpartiet 452	  
mener at hver krone som brukes på eldreomsorg skal brukes til å gi best 453	  
mulig kvalitet for brukeren. Derfor er Arbeiderpartiet motstander av at 454	  
eldreomsorgen skal drives av private selskaper med mål om profitt.  455	  

AUF i Troms vil: 456	  

• at ovedregelen i eldreomsorgen skal være at det er offentlig drevet, 457	  
eller drevet av ideelle aktører.  458	  

• Innføre forbud på privat utbytte på tjenester innenfor 459	  
eldreomsorgen.  460	  
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Uttalelse 6: Nei til feilslåtte innstramninger!  474	  

Innsendt av fylkesstyret i AUF i Troms 475	  

Innstramninger på asylfeltet  476	  

Arbeiderpartiet skal føre en human og rettferdig asyl- og 477	  
flyktningepolitikk. I krisetider er det viktig at vi er nettopp rettferdige og 478	  
ikke glemmer vår solidariske forpliktelse ovenfor andre mennesker; at vi 479	  
holder hodet kaldt og hjertet varmt. Arbeiderpartiet skal være partiet som 480	  
viser vei i de store spørsmålene - vi skal være et tydelig 481	  
styringsalternativ på venstresida.  482	  

I Norge har vi tradisjon for å møte kriser med brede forlik, og 483	  
Arbeiderpartiet vil også i framtiden søke tverrpolitisk enighet i slike 484	  
spørsmål. Vi må likevel ha som holdning å kritisere og ta til motmæle når 485	  
politikk basert på fremmedfrykt kamufleres som brede forlik.  486	  

Nå har regjeringen foreslått 40 innstramningstiltak for en strengere 487	  
asylpolitikk. Arbeiderpartiet vil aktivt utfordre Høyre/FrP-regjeringen når 488	  
de fronter forslag som skaper en mer usikker framtid for asylsøkere i 489	  
Norge, og som går til angrep på deres mulighet til å yte rettslig motstand 490	  
i avvisningssaker.  491	  

Vi kan ikke se hvordan en asylsøker blir bedre integrert av at rammene 492	  
rundt familiegjenforening blir enda smalere. Kutt i fri rettshjelp angriper 493	  
asylinstituttet og asylsøkeres rettssikkerhet. Mennesker på flukt har 494	  
behov for trygge rammer, forutsigbarhet og oppnåelige krav om de skal 495	  
nå målet om opphold i Norge.  496	  

Rettsikkerhet  497	  

Arbeiderpartiet mener mennesker uten beskyttelsesbehov skal raskest 498	  
mulig returneres fra Norge. Vi mener likevel at det er viktig å ivareta 499	  
rettssikkerheten til asylsøkere. Regjeringen foreslår å avvikle fri rettsråd i 500	  
avvisningssaker for asylsøkere. De vil vurdere det samme for enslige 501	  
mindreårige asylsøkere. Arbeiderpartiet mener det er uproblematisk å 502	  
tilby fri rettsråd til mennesker som har behov for juridisk hjelp. Vi mener 503	  
det er et lite målrettet og effektivt tiltak for bedre saksbehandling å skulle 504	  
gjennomføre dette.  505	  

Derfor vil AUF i Troms:  506	  



• Si nei til regjeringens forslag om å avvikle fri rettsråd i 507	  
avvisningssaker for asylsøkere, og nei til å vurdere lignende tiltak 508	  
for enslig mindreårige asylsøkere.  509	  

Permanent oppholdstillatelse  510	  

Arbeiderpartiet mener det skal stilles realistiske krav til mennesker som 511	  
søker om oppholdstillatelse i Norge. Kravene skal ikke skape større 512	  
usikkerhet - usikkerhet hemmer integrering.  513	  

Regjeringen foreslår en regel om tre års selvforsørgelse og en regel om 514	  
at permanent oppholdstillatelse kan avslås dersom det foreligger 515	  
“innvandringsregulerende hensyn”. De vil og heve kravet til botid for å få 516	  
permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. Arbeiderpartiet mener 517	  
forslagene skaper usikkerhet og vil føre til at mange av de som faktisk 518	  
skal bli boende i Norge må forholde seg til en langvarig midlertidighet. 519	  
Dette er svært uheldig for mennesker som har flyktet og som trenger 520	  
trygghet og stabilitet for å integrere seg. I en tid med økende 521	  
arbeidsledighet og hvor vi vet at det er de med minst tilknytning til 522	  
arbeidslivet som sliter mest, er det uakseptabelt å kreve tre års 523	  
selvforsørgelse før man kan få permanent oppholdstillatelse.  524	  

Derfor vil AUF i Troms:  525	  

• Si nei til regjeringens forslag om selvforsørgelse i tre år.  526	  
• Si nei til regjeringens forslag om at permanent oppholdstillatelse 527	  

kan avslås dersom det foreligger “innvandringsregulerende 528	  
hensyn”.  529	  

• Si nei til regjeringens forslag om å heve kravet til botid fra tre til fem 530	  
år.  531	  

Familegjenforening  532	  

Arbeiderpartiet mener vilkårne for å kunne få innvilget familiegjenforening 533	  
ikke må være utformet på en slik måte at det sender flere mennesker på 534	  
flukt. Vi kan ikke akseptere at mennesker som allerede lever i frykt for 535	  
situasjonen til familien sin i krigsherjede områder,  536	  

skal bli stilt ovenfor krav som skaper større usikkerhet og hindrer 537	  
integrering.  538	  

Regjeringen foreslår å innføre et underholdskrav på over 300.000 kroner 539	  
og et krav om fire års arbeid og utdanning i Norge for flyktninger som 540	  



ønsker familiegjenforening. Å nekte familiegjenforening over lang tid vil 541	  
kunne være en psykisk påkjenning for mange familier. Et fireårskrav vil i 542	  
realiteten holde familier adskilt i flere år, ettersom det for mange vil være 543	  
vanskelig å komme i jobb tidlig og fordi saksbehandlingstiden er lang.  544	  

Den lange ventetiden vil også kunne føre til at flere kvinner og barn 545	  
legger på flukt. I dag er 8 av 10 asylsøkere menn som kommer alene. 546	  
Fordi flukten over Middelhavet er farlig reiser mennene først og så 547	  
kommer familiene etter på familiegjenforening. Forslaget vil dermed 548	  
kunne føre til at det kommer flere asylsøkere til Norge, noe også UDI-549	  
direktøren har advart mot.  550	  

Vi frykter regjeringens forslag til strengere krav om familiegjenforening vil 551	  
sende flere mennesker på flukt.  552	  

Derfor vil AUF i Troms:  553	  

• Si nei til regjeringens forslag om strengere vilkår for 554	  
familiegjenforening, og nei til at disse også innføres for flyktninger.  555	  

Grensekontroll  556	  

Arbeiderpartiet mener Norge skal være et land med oversikt og god 557	  
kontroll over egne grenser. Det er nødvendig for tryggheten til 558	  
befolkningen og for at mennesker som tar seg inn og ut av landet gjør 559	  
dette på lovlig vis, og i ordnede former.  560	  

Grensepolitikken vår skal ikke ha som mål om å avskrekke mennesker 561	  
fra å søke asyl i Norge - Arbeiderpartiet mener vår praksis må ta 562	  
utgangspunkt i et felleseuropeisk ansvar om mer rettferdig fordeling av 563	  
asylsøkere. Vår grensepolitikk kan ikke være i strid med prinsippet om 564	  
ansvarsdeling i flyktningkonvensjonens fortale.  565	  

Å innføre visumplikt for asylsøkere vil ramme mange. Politiet vil gis 566	  
myndighet til å kunne bortvise mennesker på grenseovergangene, uten  567	  

skriftlig vedtak eller klagerett. Arbeiderpartiet mener kompetansen på 568	  
realitetsbehandling av asylsøknader ligger i UDI, og ønsker derfor ikke å 569	  
fjerne UDI som vedtaksmyndighet i disse spørsmålene.  570	  

Regjeringen ønsker og muligheten til å kunne utvise mennesker med 571	  
beskyttelse i et land, eller med opphold i et trygt tredjeland og gi de 572	  
innreiseforbud i hele Schengenområdet. Arbeiderpartiet tiltaket vil ha 573	  



tvilsom effekt. I dag er dette snakk om mennesker som allerede nektes å 574	  
få realitetsbehandlet søknaden sin i Norge. Disse bortvises allerede ved 575	  
grensen. Vi kan ikke se hvordan det å skulle gi disse menneskene 576	  
innreiseforbud til hele Schengen-området vil være et tiltak for å løse 577	  
dagens situasjon, snarere tvert i mot.  578	  

Vi kan ikke akseptere at mennesker nektes innreise til Schengen kun 579	  
fordi de søker asyl. Det er en liten hensiktsmessig ressursbruk som vil 580	  
tvinge ressurser vekk fra mer trengende saker i Norge og over på 581	  
“straffetiltak”.  582	  

Derfor vil AUF i Troms: 583	  

• Si nei til regjeringens forslag om utvidet hjemmel til å utvise 584	  
personer med beskyttelse eller opphold i et annet land, og mulighet 585	  
til å gi innreiseforbud til hele Schengen-området.  586	  

• Jobbe for å sikre og ivareta et system for grensekontroll som 587	  
harmoniserer med vårt felleseuropeiske ansvar.  588	  

• Si nei til regjeringens forslag om visumplikt for asylsøkere.  589	  
• Si nei til regjeringens forslag om at polititjenestemenn kan bortvise 590	  

asylsøkere på grense mot nordisk naboland, uten skriftlig vedtak 591	  
og uten klagerett.  592	  

Internflukt  593	  

Regjeringens forslag om å fjerne kravet om at det ikke må være urimelig 594	  
å henvise til internflukt møter kritikk fra FN. UNHCR er av den oppfatning 595	  
at “rimelighetsvilkåret” er en del av Flyktningkonvensjonen, og mener 596	  
regjeringens forslag om å gå bort fra kravet vil være i strid med 597	  
konvensjonen. Norges fremste juridiske eksperter på området retter den 598	  
samme kritikken mot regjeringen. AUF i Troms deler denne 599	  
oppfatningen, og vil derfor  600	  

• Si nei til regjeringens forslag om å gå vekk fra “rimelighetsvilkåret”.  601	  

Bevis- og risikokrav  602	  

Dagens praksis for bevis-og risikokrav er i tråd med anbefalingene fra 603	  
UNHCR. Beviskravet sier at forklaringen må være “noenlunde 604	  
sannsynlig”, mens risikokravet sier at det skal være “velbegrunnet frykt” 605	  
for alvorlige overgrep ved utsendelse. Regjeringen foreslår å endre 606	  
beviskravet til “sannsynlig” og risikokravet til “sannsynlig følge” av 607	  



utsendelse. Dette er en innstramning som vil føre til at flere som idag har 608	  
grunnlag for beskyttelse, vil få avslag.  609	  

Arbeiderpartiet mener dagens praksis er tilstrekkelig og vil følge 610	  
UNHCRs anbefalinger.  611	  

Derfor vil AUF i Troms:  612	  

• Si nei til regjeringens forslag for ny praksis for bevis-og risikokrav.  613	  

Barn på flukt  614	  

Tredje ledd i utlendingslovens bestemmelse om beskyttelse (§28) sier at 615	  
“Ved vurderingen etter første ledd skal det tas hensyn til om søkeren er 616	  
barn”. Dette ønsker regjeringen å fjerne. Arbeiderpartiet mener barn bør 617	  
ha en lavere terskel for å få innvilget beskyttelse enn voksne, som følge 618	  
av en barnesensitiv vurdering.  619	  

Regjeringen ønsker også å utvide bruken av midlertidig 620	  
oppholdstillatelser til å gjelde alle barn under 18 år, og begrunner dette 621	  
med at mange sender barna sine i forveien slik at de kan søke om 622	  
familiegjenforening senere. Tallene taler likevel imot regjeringen - Av de 623	  
499 enslige mindreårige asylsøkerne som fikk beskyttelse i Norge i 2013, 624	  
er det bare 28 som er gjenforent med familien sin i Norge i etterkant. 625	  
Arbeiderpartiet mener derfor det ikke er behov for å utvide bruken av 626	  
midlertidige oppholdstillatelser for alle under 18 år.  627	  

Derfor vil AUF i Troms:  628	  

• Si nei til forslaget om å fjerne hele tredje ledd i utlendingslovens 629	  
bestemmelse om beskyttelse.  630	  

• Si nei til forslaget om utvidet bruk av midlertidige oppholdstillatelser 631	  
til å gjelde alle barn under 18 år.  632	  

 633	  


