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Forslag 1 - Morgendagens fellesskole  
Forslagstiller: Sentralstyret 
Organ vedtatt i: Sentralstyret 

 
En skole for fremtiden 
Morgendagens arbeidsliv vil stille stadig tøffere krav til omstilling og innovasjon. 
Derfor må vi ha verdens beste skole. Dagens førsteklassinger vil være norske 
arbeidstakere frem til 2075. Det er ikke skolen rolle å forutse fremtiden, men sørge 
for at vi utdanner barn med evnen til kritisk tenkning, samarbeid og kreativ 
problemløsning. Den sterke norske fellesskolen skal forberede og utdanne 
morgendagens arbeidstakere for kunnskapssamfunnet. Kunnskap skal ikke være 
forbeholdt noen få, men gjennom fellesskolen sikre alle en lik rett til utdanning.  
AUF vil: 

 Videreutvikle og verne om den sterke norske offentlige fellesskolen 

 Styrke utdanningsdirektoratet og tilsynet med eksisterende privatskoler innen 

norsk utdanning 

 Hindre oppstarten av nye privatskoler 

 At kommuner og fylkeskommuner skal ha vetorett mot etablering av skoler 

som ikke er offentlige.  

 verne om gratisprinsippet og derfor sørge for at stipendordningene dekker 

elevens reelle utgifter.  

For å sikre at norsk skole er tilstrekkelig forberedt på den teknologiske utviklingen 
mener AUF at alle utdanningsnivå må settes i stand for å møte denne utfordringen. 
AUF vil ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske 
infrastrukturen i norsk skole. Undervisningen må i langt større grad tilpasses det 21. 
århundre med bruk av digitale læremidler i alle fag. AUF mener derfor at IKT og 
koding må blir en del av lærerutdanningen.  
I møte med fremtidens utdanningsbehov mener AUF at kompetansemål og fag som 
ikke er relevante for fremtidens utdanning må fjernes fra lærerplanene. En kritisk 
gjennomgang er helt avgjørende lærerens undervisning og elevens læring, og AUF 
mener at lærerplanene må gjennomgås, revideres og tilpasses for fremtiden.  
AUF vil: 

 Ha koding inn i læreplanen og IKT som en grunnleggende kompetanse på lik 

linje med basisfagene  

 Innføre en nasjonal lærernorm på hvor mange elever det skal være per lærer 

 At digital kompetanse må bli en del av lærerutdanningen 

 Ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske 

infrastrukturen i hele grunnskolen og videregående utdanning 

 Bevare estetiske fag i skolen 

 Prioritere tidlig innsats med hovedvekt av spesialundervisning fra 1. til 5. trinn i 

grunnskolen 

 Videreutvikle og styrke muligheten for forsering i alle basisfagene gjennom 

grunnskolen og videregående 

 Ha en helhetlig gjennomgang og revidering av læreplanene i norsk skole.  

 
Språkopplæring 
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Språk er nøkkelen til å lære og til å kunne klare seg i samfunnet. AUF mener det er 
alvorlig at mange barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, og vil 
ha en styrket språkopplæring hvor hovedvekten legges på de første årene. Vi ønsker 
en lesegaranti med innhold som sikrer at elever lærer å lese. God 
morsmålsundervisning gjennom skoleløpet sikrer at elevene får mulighet til å 
prestere i norsk og andre fag. AUF ønsker en reformering av fremmedspråk i skolen. 
I en stadig mer globalisert verden er fremmedspråk et fortrinn i arbeidsmarkedet.  
AUF vil: 

 At timetallet i engelsk skal økes og videreføres som obligatorisk gjennom hele 

skoleløpet ut videregående.  

 Modernisere fremmedspråksundervisningen og tilby relevant språkopplæring 

basert på arbeid- og næringslivets behov 

 At 2. fremmedspråk skal være et frivillig valgfag som tilbys på alle 

studieretninger. 

 At muntlig kompetanse og kommunikasjon skal være et kompetansemål innen 

alle relevante fag 

Fraværsgrensa 

Fra og med skoleåret 2016/17 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. 
Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene. Vi frykter 
disse vil rammes hardest og presses ut fra skolen med dagens ordning. Fastleger 
har  opplevd et rush av elever, som risikerer å stryke i et fag om de ikke får en 
legeattest. Dette virker mot sin hensikt. AUF mener vi må ha tillit til at lærerne kan 
finne hensiktsmessige løsninger selv. AUF mener at det eksisterende lovverket for 
fravær må revideres og klargjøres, og at dagens rigide fraværsgrense fjernes. 

AUF vil: 

 Fjerne den nasjonale fraværsgrensa 

 Ha en helhetlig gjennomgang av lovverket knyttet til deltakelse og fravær i 

norsk skole 

 Ha en nasjonal gjennomgang av lærerfrie timer, slik at retningslinjene blir like 

over hele landet 

 GRATISPRINSIPPET 

 At obligatorisk kjøreundervisning skal være gyldig fravær. 

Psykisk helse og seksualundervisning i skolen 
En god psykisk helse er avgjørende for å fullføre utdanning. Samtidig viser 
undersøkelser at flere og flere unge sliter med psykiske lidelser. For AUF er det viktig 
med lavterskeltilbud som fanger opp elever fort når de begynner å slite, og som får 
dem videre i systemet når det trengs mer hjelp. Dette handler både om flere lærere i 
skolen som har tid til å se hver enkelt elev, men også om å få flere yrkesgrupper inn i 
skolen som kan bidra til et bedre skolemiljø og oppfølging av enkeltelever. 
AUF mener at seksualundervisningen i norsk skole er mangelfull. Undervisningen må 
i langt større grad belyse sex på en relevant måte for alle kjønn og legninger. 
Seksualundervisningen må også belyse grensesetting, voldtekt og andre 
problemstillinger knyttet til alkohol, ungdomstid og seksualitet på en relevant måte.  
AUF vil: 
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 Ha minst en helsesøster i 100% stilling på alle skoler, med tilstedeværelse 

fem dager i uka 

 Bruke kvotering for å få flere menn til å utdanne seg som helsebrødre 

 At helsesøster skal kunne henvise til psykolog 

 Øremerke midler for sosiallærere og miljøarbeidere til skoler med særskilte 

utfordringer på skolemiljø 

 Ha en nasjonal e-helsesøstertjeneste med lokale tilpasninger 

 Øremerke statlige midler til skolehelsetjenesten 

 Lage en nasjonal handlingsplan om overgrep og samtykke som 

implementeres gjennom hele skoleløpet 

 Ha en legningsnøytral seksualundervisning samt ha seksualundervisning i 

hvert klassetrinn 

Mobbing 
Ungdataundersøkelsen viser en økning i antall elever som opplever mobbing på 
skolen. Dette viser at vi trenger mer kunnskap om årsakene til mobbing og å innføre 
tiltakene vi allerede vet fungerer. Mobbing er et komplekst tema som krever et sett av 
tiltak og ansatte med trygghet og kompetanse nok til å gripe inn når mobbing skjer. 
AUF mener at alle fylkeskommuner skal ha en kompetanse knyttet til å håndtere 
mobbing. Djupedal-utvalget peker på skoleledelse som et av de viktigste punktene 
for å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle. AUF mener fylkeskommunen skal ha 
mulighet til å sette enkeltskoler under administrasjon om denne får rapport om dårlig 
psykisk helse og høyt nivå av mobbing, og ikke viser tilstrekkelig forbedring innen 
områdene. Administrasjonsperioden skal brukes til håndtering av konkrete 
mobbesaker og kompetanseheving for sittende skoleledelse i hvordan håndtere 
tilfeller av mobbing på sin skole.  
AUF vil: 

 At opplæring av elevene i deres rettigheter implementeres i læreplanen 

 Systematisk heve kompetansen hos lærere og andre ansatte i skolen om 

deres ansvar og mulige tiltak når mobbing skjer 

 Innføre et tverrfaglig miljøteam på skoler som jobber med å bedre skolemiljøet 

 At alle fylkeskommuner skal ha et eget kompetanseteam knyttet til psykisk 

helse og mobbing. 

 At skoler som viser gjentakende svake mobberesultater i elevundersøkelsen 

kan settes under administrasjon.  

 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 
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Forslag 2 - Fråværsreglement 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Ifølge dagens fråværsreglement kan elevar i den vidaregåande skulen berre stryke 
vekk heile dagar med gyldig fråvær frå vitnemålet sitt. Det oppstår ofte situasjonar 
der elevar berre treng å vere vekke frå skulen halve dagar eller enkelttimar. Dagens 
system skaper ein uheldig situasjon for elevane der dei mistar verdifull undervisning 
og nærmast blir oppfordra til å ta ut meir fråvær enn dei treng fordi det lønnar seg å 
ha fråvær heile dagar. AUF meiner at det ville vore føremålstenleg å opna 
regelverket for oppsamling av timar tilsvarande 10 dagar, i staden for dagens 
ordning. 
AUF vil at: 
- Elevar skal kunne stryke timar og ikkje berre dagar 
- Seks skuletimar skal vere gjeldande som ein skuledag 
 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 
 
 

Forslag 3 - Køyretimar for alle 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
Ved å innføre ein 10-prosent fråværsregel i den vidaregåande skulen blir både elevar 
i skulen og tilsette ved trafikkskulane i landet ramma. Vi ser allereie at 
konsekvensane av den nye fråværsregelen går ut over trafikkskulane der elevar skal 
pressast inn i friminutt og etter skuletid. For mange er det å ta førarkortet viktig for 
framtida, og mange treng førarkortet til å kunne fullføre yrkesfagopplæringa si. Fleire 
ynskjer å ta førarkortet før ein er ferdig med vidaregåande opplæring, og skal vidare 
på studie eller byrje å arbeide. Med dei nye fråværsreglane er det ikkje lengre 
mogleg at alle får ta førarkort og samtidig få vitnemål, derfor burde desse timane 
vere gyldig fråvær. 
For mange vil ei eiga kolonne på vitnemålet som viser fråvær som er relatert til 
førarkortet bety mykje. Framtidige arbeidsgivarar vil dermed kunne sjå forskjellen på 
vanleg fråvær og fråvær for lærekøyring. Dette skapar eit heilt anna inntrykk og gjer 
det enklare å bære på dette fråværet i framtida. 
AUF vil at: 
- Køyretimar ved ein trafikkskule skal reknast som gyldig fråvær 
- Det skal opprettast ei eiga kolonne på vitnemålet for fråvær relatert til førarkortet 
 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 
 
 

Forslag 4 : Anonym vurdering i den vidaregåande skulen 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
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I den vidaregåande skulen skal lærarane sette karakter på eleven etter kompetansen 
eleven har i eit fag. Vurderinga frå ein lærar skal hjelpe eleven til å lære betre, til å 
utvikle seg og kompetansen sin i faget. Ved å ha anonym vurdering av eleven sitt 
arbeid vil ingen andre faktorar enn kompetansen spele inn, og vil gjere skulen meir 
rettferdig. Sjølv om det er anonym retting av arbeidet til eleven, vil lærarane få tilgang 
på kva eleven har fått til undervegsvurderinga halvveis i året og kan dermed framleis 
gi rettleiing til kvar einskilde elev. 
AUF vil at: 
- Alt skriftleg arbeid i den vidaregåande skulen skal blir anonymt retta 
 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

 
Forslag 5 - En tilfredsstillende seksuell kompetanse 
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Opplæringen i seksuell kompetanse i den norske skolen er utdatert og svært 
nedprioritert. Elevene får kun pubertetsundervisning i én time på 5. og 6. trinn, og 2-3 
timer seksualundervisning i 9. og 10.trinn. Det er opp til hver enkelt lærer om hvor 
dypt de vil gå inn på temaet. 
 
De fleste lærer derfor kun om det helt grunnleggende: prevensjonsmidler, de 
forskjellige kjønnssykdommene og hvordan man trer på et kondom. I tillegg blir mye 
av timene fnist vekk i useriøshet av en utilpass lærer som gjerne ville sunket 
gjennom gulvet, og den nødvendige agurken eller squashen. Hvilket gjør at mange 
ungdommer tyr til internett og porno for svar, som kan være med på å skape et 
urealistisk og vrangstilt bilde over hva seksualitet er.  
 
Derfor burde staten finansiere nettsteder som Klara klok som driver god 
helseopplysning. Det er en stor utfordring at ingen av dagens ordninger har en trygg, 
langsiktig finansiering. Det skaper en svært usikker fremtid for nettsteder som Klara 
Klok, som svarer på mange av ungdommenes spørsmål og tanker. Tilbudet til Sex og 
Samfunn burde styrkes og videreutvikles for deres klinisk,-undervisnings- og 
formidlingsarbeid.  
 
Seksualitet er så mye mer en bare sex. Det handler om ansvar, tillit, grensesetting, 
forhold til egen kropp og andres. Allerede i barnehagen burde det settes inn 
ressurser og kunnskap angående grensesetting og egen kropp for å skape gode 
holdninger i en ung alder. Da lærer de om hva en kan, eller ikke kan gjøre mot deg 
og vise versa. Dette kan føre til at flere voldtekter og form for vold i nære relasjoner 
blir anmeldt.  
 
Enkle begreper og læring om grensesetting i barnehagen må bli etterfulgt av bredere 
kunnskaper gjennom flere trinn på skolen som pensum. Med tanke på det moderne 
samfunnet vi lever i, må det bli sikret undervisning om LHBT-personer for både de 
unge og de gamle i samfunnet. Forme gode, framtidige holdninger for de unge, og 
spre kunnskap for de konservative eldre i samfunnet hvor mange er preget av 
tradisjoner. 
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AUF vil: 

 Styrke seksualundervisningen i skolen gjennom å sikre undervisning om 
LHBT-personer, grensesetting, vold i nære relasjoner og respekt for andres 
kropp 

 Ha bredere kunnskap om at det finnes mange seksuelle og kjønnsmessige 
måter å identifisere seg på inn som et kompetansemål i 
seksualundervisningen 

 Ha tidlig innsats i barnehagen med fokus på grensesetting og seksuelle 
minoriteter  

 Ha mer seksualundervisning og informere mer om forskjellige seksuelle 
legninger blant eldre som for eksempel på eldresentre 

 At staten skal finansiere driften av nettsteder som informerer om seksuell 
kompetanse som blant annet klaraklok.no 

 Ha seksualundervisning inn i pensum på flere klassetrinn på skole 

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

 
Forslag 6 – Ja til mobbbeombud i alle fylker! 
Forslagstiller: AUF i Telemark og AUF i Rogaland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
1 av 10 elever på grunnskolen sier at de blir utsatt for mobbing. Vi har alle hørt 
forferdelige historier om folk som har blitt mobbet. Barn og ungdom som gruer seg 
hver dag til å dra på skolen, og som hver dag opplever å bli skadet fysisk eller 
psykisk. AUF ser dette som en stor utfordring. Vi mener at det ikke skal være sånn at 
barn gruer seg til å gå på skolen på grunn av mobbing. Derfor vil vi ha en kompetent, 
uavhengig ressursperson som skal drive med forebyggende arbeid mot mobbing, gi 
råd til skoler for hvordan de kan kontrollere saken, og som alltid er der hvis foreldre 
eller barn tenger råd. Vi vil lovfeste et mobbeombud i hvert fylke og at staten skal 
finansiere det.  
 
I dag fungerer Fylkesmannen med sin tilsynsrolle som endelig klageinstans i 
mobbesaker. Både det regjeringsoppnevnte mobbeutvalget, Djupedalsutvalget, og 
Barneombudet mener at dagens ordning har fungert dårlig. Det har blitt pekt på store 
forskjeller i oppfølgningen mellom de ulike fylkene, dårlig kapasitet og i enkelte 
kommuner for tett forhold mellom kommunene og fylkesmennene. Som ny ordning 
har det blitt foreslått et uavhengig klageorgan, et mobbeombud. 
 
Mobbeombud skal sikre barn og unges rettigheter til et godt psykososialt miljø. 
Ombudet vil kunne veilede foreldre, skoler og barnehager med fagkompetanse og gis 
mandat til å gå inn i enkeltsaker. Mobbeombud bør kunne intervenere i saker for å 
minske skadepotensialet hos barnet. I tillegg vil et mobbeombud kunne samarbeide 
med ansatte på skoler for å heve kompetanse rundt mobbing. Både for å sette dem i 
bedre stand til å håndtere mobbeproblematikk, men også forebyggende arbeid.  
 
I 2012 ble landets første mobbeombud opprettet i Buskerud, finansiert av 
fylkeskommunen selv. Per dags dato har ordningen også blitt opprettet i Hordaland, 
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Nordland, Østfold, Troms og Rogaland. Fylkene med mobbeombud har positive 
resultater å vise til. Det har blitt opprettet god kompetanse mot mobbing, og AUF 
ønsker nå at flere fylker får hevet sin kompetanse mot mobbing gjennom å opprette 
mobbeombud i hvert eneste fylke. 
 
Mobbeombudene skal være lovfestet, og på grunn av fylkeskommunene sine 
begrensede midler vil vi at staten skal øremerke midler til fylkene. Mobbing er et så 
stort problem at staten burde bevilge midler til mobbeombud i hvert fylke. Vi vil at 
barneombudet skal ha overordnet ansvar og ikke fylkeskommunene. Dette mener vi 
vil sikre bedre likebehandling og de har også stor juridisk kunnskap. Djupedal mener 
også at “barneombudet vil gjøre en bedre jobb, fordi det ombudet er kjent som 
barnas stemme.” 
 
AUF vil: 

● Ha et lovfestet mobbeombud i alle fylker 
● At staten øremerker midler til fylkeskommuene for å fullfinansiere 

mobbeombudene 
● Gi Barneombudet et overordnet ansvar for de regionale mobbeombudene 

 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

 
Forslag 7 - En skole for framtida 
Forslagstiller: AUF i Akershus 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Innholdet i fagene i skolen har ikke vært ordentlig gjennomgått og endret på 30-40 år. 
Samfunnet har forandret seg drastisk siden da. Globalisering og migrasjon fører til 
mer mangfold, utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling stiller helt nye krav til 
samfunnet vi lever i og ny teknologi utvikles kontinuerlig. Utviklingstrekkene er ikke 
nye men forandringene skjer raskere enn før. Kompetansebehovet i arbeidslivet har 
endret seg drastisk de siste årene. Dette gjør at det er behov for å fornye innholdet i 
skolen.  
 
Internett har revolusjonert tilgangen på informasjon og utfordrer synet på kunnskap. 
Behovet for å kunne dokumentere faktakunnskap og detaljer er mindre viktig enn 
tidligere siden dette finnes kun ”et tastetrykk unna”. Viktigere er det å kunne anvende 
tilegnet kunnskap, sortere ut relevant informasjon, trekke sammenhenger mellom 
ulike fag og mellom årsak og virkning, vurdere informasjon kildekritisk og reflektere 
over ulike etiske og samfunnsfaglige problemstillinger.  
 
I et samfunn som endrer seg hurtigere enn tidligere blir evnen til omstillingen stadig 
viktigere. Omfattende forskning peker på viktigheten av at skolen legger til rette for å 
utvikle kreativitet samt vilje og evne til å utforske og skape. AUF mener at skolen i 
større grad må legge til rette for dette.  
 
De siste årene har det vært en tendens til at så fort det oppstår nye behov for nye 
temaer, kunnskaper og ferdigheter det er ønskelig at elevene skal lære i skolen så 
tar politikere grep for å legge dette inn i skolehverdagen. Et eksempel på dette er 
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stadig nye digitale verktøy elever og lærere blir pålagt å benytte i undervisningen. 
Dette er vel og bra og det er viktig at politikere kan gjøre forandringer når behovene 
endres. Problemet de siste årene har dermed vært at samtidig som skolen har fått 
ansvaret for stadig mer, er det svært lite som har blitt tatt ut av skolen. Dette har ført 
til det elever, lærere, foreldre og forskere beskriver som en stofftrengsel i skolen. Det 
er for mye som skal læres på for kort tid.  
 
Ludvigsenutvalget peker i sin hovedutredning NOU 2015:8 Fremtidens skole på 
behovet for mer dybdelæring i skolen. Elevene får ikke tilstrekkelig med tid til å 
fordype seg i fagene. Satt på spissen ender mange elever opp med å kunne mye 
dårlig istedenfor å kunne noe godt. AUF mener det er svært viktig at elevene får et 
bredt kunnskapsgrunnlag, men erkjenner samtidig at det er behov for å ta grep som i 
større grad legger til rette for elevenes langsiktige, livslange læring i form av 
dybdelæring.  
 
Behovet for kompetanse i fremtidens arbeidsliv vil i mye større grad være preget av 
anvendelse av kunnskap, og behov for at ansatte tilegner seg ny kunnskap i løpet av 
sin arbeidskarriere. Derfor bør skolen i større grad også handle om å lære elevene å 
lære. AUF mener at fagene i skolen bør fornyes og ønsker at fagfornyelsen tar 
utgangspunkt i følgende kompetanseområder: 

- Fagspesifikk kompetanse, herunder kompetanse i 
o Språkfag 
o Matematikk, naturfag og teknologi 
o Samfunnsfag- og etikkfag 
o Estetiske fag 
o Helse og livsstilsfag 

- Kompetanse i å lære 
- Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 
- Kompetanse i å utforske og skape 

 
For å legge til rette for mer dybdelæring i skolen er det avgjørende at noe tas ut av 
pensum. AUF mener derfor at antall kompetansemål i læreplanene må reduseres 
kraftig. Kompetansemålene må i større grad enn i dag gjenspeile det 
kompetansebehovet vi har i samfunnet i dag og i fremtiden. De fagspesifikke 
kompetansemålene må i større grad enn i dag gjenspeile de overordnede målene for 
opplæring i skolen.  
 
Derfor vil AUF: 

 fornye fagene i skolen med utgangspunkt i følgende kompetanseområder: 
o fagspesifikk kompetanse 
o kompetanse i å lære 
o kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 
o kompetanse i å utforske og skape 

 at antall fagspesifikke kompetansemål i skolen reduseres kraftig. 

 at det i større grad legges til rette for dybdelæring i skolen.  
 

Flerfaglig arbeid 
Pensum i ulike fag i skolen kan være dels sammenfallende og flere temaer kommer 
inn som en naturlig del i mer enn et fag. Som følge av at det skal legges mer til rette 
for dybdelæring i skolen vil behovet for å se flere fag i sammenheng under 
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opplæringen innen et tema øke. Flerfaglig arbeid i form av prosjektarbeid som 
inkluderer flere fag er en hensiktsmessig arbeidsmetode som legger til rette for at 
pensum i ulike fag sees i sammenheng. Flerfaglig prosjektarbeid vil også kunne 
redusere antall vurderingssituasjoner for elevene, i og med at et prosjekt kan 
vurderes i flere fag samtidig. AUF mener at det bør innføres krav til minst ett større 
flerfaglig prosjektarbeid hvert skoleår.  
 
AUF mener at det særlig er fire temaer der flerfaglig arbeid er særlig relevant. Det er 
knyttet til bærekraftig utvikling, det flerkulturelle samfunn, folkehelse og livsmestring 
og opplæring i demokratisk kompetanse. Vi mener dette er temaområder som må 
styrkes gjennom opplæringen med henhold til dagens læreplan.  
 
I dag er det mange temaer som går igjen i de ulike fagene uten at dette sees i en 
faglig sammenheng. Dersom denne overlappingen kun fører til at det går bort tid på å 
lære det samme flere ganger, bidrar dette til en unødvendig stofftrengsel i skolen. 
Derfor er det behov for en tydeliggjøring av ansvarsområdet mellom de ulike fagene i 
skolen i læreplanen.  
 
Derfor vil AUF: 

 innføre krav om minst ett større flerfaglig prosjektarbeid hvert skoleår. 

 at kompetanse knyttet til demokrati, bærekraftig utvikling, det flerkulturelle 
samfunn, og folkehelse og livsmestring styrkes i skolen. 

 at læreplanen i så stor grad som mulig bør unngå unødvendig overlapping 
mellom de ulike fagene. 

Fag- og timefordeling i grunnskolen 
AUF mener fagområdet matematikk, naturfag og teknologi må styrkes i skolen. For å 
få til dette er det avgjørende at elevene får tid til å utvikle langsiktig forståelse for 
fagene. AUF ønsker derfor å øke timetallet innen fagområdet matematikk, naturfag 
og teknologi gjennom hele grunnskolen. Det presiseres at denne tiden skal komme 
hele fagområdet til gode og ikke kun gis utelukkende til en styrking av 
matematikkfaget. Det er viktig å understreke at vi ikke mener at realfagene er 
viktigere enn andre fag, men at det er hensiktsmessig å endre tidsfordelingen på de 
ulike fagområdene noe.  
 
Det er mye som tyder på at grunnskolen kan ha blitt for teoritung med for lite praktisk 
arbeid. Derfor ønsker AUF at den ekstra tiden som gis til fagområdet matematikk, 
naturfag og teknologi skal brukes på å få mer praktisk arbeid inn i fagene. På den 
måten vil forhåpentligvis elevene i større grad se relevansen ved fagene og læringen 
og i større grad kunne forstå hvordan kunnskapen de tilegner seg kan brukes senere.  
 
Ved innføring av kunnskapsløftet i 2006 ble antallet timer gitt til praktiske og estetiske 
fag redusert. I dag har vi grundig dokumentasjon på viktigheten av disse fagene i 
skolen. Fremtidas arbeidsplasser har behov for kreative mennesker som kan tilpasse 
seg et arbeidsmarked i rask omstilling. Estetiske fag er ekstremt viktig for å utvikle 
nettopp det. De fleste aktiviteter på skolen bruker kun venstre hjernehalvdel. Arbeid 
med musikk er en av få aktiviteter som bruker begge hjernehalvdelene samtidig. Bruk 
av høyre hjernehalvdel er blant annet viktig for å sortere sanseinntrykk, utvikle rom 
og retningssans samt evne til å se sammenhenger mellom helhet og detaljer, og 
årsak og virkning. På bakgrunn av dette mener AUF at timetallet i musikk bør økes 
slik at det blir like høyt som i faget kunst og håndverk.  
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Når timetallet økes for noen fagområder må det tilsvarende reduseres for noen 
fagområder. Ludvigsenutvalgets hovedutredning peker på at flere av 
kompetansemålene i språkfagene er sammenfallende. Gjennom en tydeligere 
ansvarsfordeling mellom disse fagene vil man kunne  redusere den totale tiden brukt 
på språkfag i skolen noe. En liknende tidsbesparelse kan en få ved å se 
samfunnsfag og etikkfag i sammenheng i større grad enn det gjøres i dag.  
 
Derfor vil AUF: 

 At timetallet til fagområdet matematikk, naturfag, teknologi styrkes noe for å få 
mer praktisk arbeid inn i fagene.  

 At timetallet i musikk økes til det samme antallet timer som i faget kunst og 
håndverk.  

 
Språkfag 
Det er et paradoks at det er ett års obligatorisk engelskundervisning, men to års 
obligatorisk undervisning i fremmedspråk på studiespesialiserende linjer i dag. 
Norske elever går ut av skolen med for dårlig engelskkunnskaper. AUF mener derfor 
at engelsk bør være obligatorisk alle tre årene på videregående. For å få tid til dette 
foreslår vi å gjøre fremmedspråk til et ordinært valgfag på videregående. AUF mener 
det er mye viktigere at elevene lærer seg engelsk virkelig godt enn at veldig mange 
elever lærer seg et fremmedspråk svært dårlig. Få lærer så mye at de får brukt 
språket ordentlig etter videregående. Mange elever ser ikke relevansen med 
fremmedspråk og har svært lav motivasjon for læring i faget.  
 
På ungdomsskolen har elever i dag mulighet til å velge enten et 2. fremmedspråk, 
norsk-, engelsk- eller matematikk fordypning eller arbeidslivsfag. I dag blir engelsk og 
norsk fordypning ofte et tilbud til faglig svake elever som trenger ekstra hjelp i faget. 
AUF mener at dette bør være et reelt tilbud om ekstra faglig fordypning i faget der en 
lærer mer enn det en gjør i det obligatoriske faget norsk eller engelsk. I tillegg mener 
AUF at muligheten til å ta arbeidslivsfag bør bli styrket og tydeliggjort overfor 
elevene. Mange elever vil ha godt av å komme ut i arbeidslivet og få erfaringer fra 
jobbsammenheng allerede på ungdomstrinnet. AUF vil videreføre tilbudet om 
fordypning i matematikk for elever som ønsker faglig fordypning i dette faget.  
 
Derfor vil AUF: 

 at engelsk skal bli obligatorisk alle tre år på studiespesialiserende linjer.  

 at elevene siste året på videregående får velge mellom fagene 
engelskspråklig litteratur og kultur, samfunnsfaglig engelsk og realfaglig 
engelsk og at dette faget har en skriftlig og en muntlig tellende 
standpunktkarakter. Alle skoler skal tilby minst to av disse fagene.   

 at 2. fremmedspråk blir et valgfritt fag også på studiespesialiserende linjer.  

 Videreføre tilbudet med fordypning i matematikk på ungdomstrinnet.  

 at tilbudet om arbeidslivsfag styrkes og at skolen plikter å gi elevene ordentlig 
informasjon om dette tilbudet.  

 at fagene norsk og engelsk fordypning gir elevene fordypning i faget utover 
det som læres i det ordinære faget.  

 
Et eget livsmestringsfag 
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I dag finnes det mange kompetansemål som er nyttige for livet etter endt utdanning, 
men disse blir ofte nedprioritert da de ikke er eksamensrelevante. AUF ser derfor 
nytten av å innføre et nytt fag i skolen som skal kalles for livsmestringsfag. 
 
Livsmestringsfaget skal inneholde opplæring i temaer som psykisk helse, personlig 
økonomi og forbruk, kjærlighet og seksualitet, hvordan skrive jobbsøknader, CV og 
liknende samt kunnskaper om hvordan en effektivt kan innhente relevant informasjon 
fra internett. I tillegg skal de resterende kompetansemålene fra mat og helse-faget 
flyttes til å være en del av livsmestringsfaget, med fokus på praktisk arbeid. Det som 
skal inn i dette faget skal tas ut av andre fag der det finnes i dag. Uvitenhet om 
temaet psykisk helse fører til flere fordommer og tabuer knyttet til temaet. Elevene 
bør derfor få en innføring i grunnleggende psykologiske lidelser for å oppnå økt 
åpenhet om temaet. AUF mener at livsmestringsfaget skal vurderes med deltatt/ikke 
deltatt.  
 
Skolesystemet vil i større grad kunne fange opp de med dårlig psykisk helse før de 
faller helt ut og kan få muligheten til å få hjelp og veiledning til å komme i kontakt 
med støtteapparatet på et tidligere stadium enn i dag. Dette er svært positivt for den 
enkelte og kan spare samfunnet for millioner av kroner hvert år. Faget kan også 
være en arena for å ta tak i mobbeproblematikk på skolen og på den måten være 
med å bidra til et bedre skolemiljø.  
 
For at et slikt fag skal bli vellykket er det nødvendig at lærere som skal undervise i 
faget har tilstrekkelig med kompetanse. Det må derfor opprettes egne kurs for dette. I 
tillegg bør lærere som underviser i faget samarbeide nært med både helsesøster og 
sosiallærer på skolen.  
 
Derfor vil AUF: 

 opprette et eget livsmestringsfag i skolen 

 at seksualundervisningen i skolen i større grad handler om grensesetting, 
seksualitet, relasjoner og følelser.  

 
Vurdering for læring 
Det bør være et overordnet mål for skolen at vurdering og tilbakemelding som gis i 
skolen skal fremme læring og utvikling. Prinsippet om underveisvurdering har stått 
sentralt de siste årene. Dette handler blant annet om at vurdering som gis underveis i 
utdanningen skal være vurdering for læring og ikke vurdering av læring.  
 
Omfattende forskning dokumenterer at vurdering og tilbakemeldinger som blir gitt 
underveis i læringsprosessen har mye større effekt på læring og utvikling enn 
vurdering og tilbakemelding som gis når arbeidet er avsluttet. Likevel tyder flere 
undersøkelser på at vurderingspraksisen i skolen i dag bærer preg av at det er for 
mye vurdering av læring. Etablert praksis på mange skoler er at etter at elevene er 
ferdig med å jobbe med et tema kommer det en vurderingssituasjon der elevenes 
kompetanse vurderes før det skiftes til et nytt tema. Med en slik praksis er det 
vanskelig for elevene å forbedre sin prestasjon og lære av vurderingssituasjonen. 
Skolen må ha et vurderingssystem som legger til rette for at elevene har mulighet til 
å forbedre og vise forbedret kompetanse i løpet av et skoleår.  
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Stor stofftrengsel i skolen gjør at det blir lite tid til hvert enkelt tema. Derfor mener 
AUF at fornyede fag med færre temaer og kompetansemål i større grad vil 
muliggjøre en god vurderingspraksis som gir vurdering for læring. AUF mener at det 
parallelt med en fornyelse av læreplanene skal utvikles vurderingsveiledninger til 
læreplanene med retningslinjer for- og eksempler på god vurderingspraksis.  
 
Nyere forskning viser at vurdering med karakter i mange tilfeller reduserer effekten 
av den tilbakemeldingen som gis. 1/3 av tilbakemeldingene gitt i en læringssituasjon 
er hemmede og/eller relativt verdiløse for mottakerne. Fokuset på karakterer tar over 
for fokuset på tilbakemeldingene som gis for læring og utvikling. Karakterer fører i 
tillegg til konkurranse blant elevene og skaper skolevinnere og skoletapere. For 
svake elever er i mange tilfeller karakterer hemmende for læring. Det er grunn til å tro 
at høyt prestasjonspress er en medvirkende årsak til mange unges psykiske 
problemer.  
 
AUF er sterkt imot et kvantitativt syn på vurderingssituasjoner i skolen. Antall 
vurderingssituasjoner representerer ikke nødvendigvis kunnskapsnivået. Det er 
hvordan en vurderingssituasjon blir presentert, formidlet og prosessert av lærer og 
elev, som har avgjørende betydning for kunnskapsnivået. 
 
Prosessarbeid kan gi elever muligheten til å jobbe grundigere med pensum slik at de 
får mer kvalitativt arbeid og dermed økt læring. Dette vil føre til at elevene får en 
grundigere forståelse i fagene og at tilbakemeldingene som gis blir vurdering for 
læring. AUF går derfor inn for at det ikke skal gis tallkarakterer til elevene i åttende 
og niende klasse, men unntak av avsluttende fag og mener at mengden 
vurderingssituasjoner med tallkarakter i tiende klasse bør begrenses.  
 
I løpet av en fem-timers skoleeksamen kan det være krevende å få vist 
dybdekompetanse. AUF mener dette særlig kan være en utfordring i språkfag. Vi 
ønsker å etablere en forsøksordning med prosjektuke i stedet for eksamen. Detaljene 
rundt denne ordningen bør utformes av fagfolk, men nedenfor er en skisse som viser 
intensjonene med prøveordningen.  
 
Med en slik ordning vil elevene i mye større grad få vist dybdekompetanse og evne til 
kildekritikk. Anvendelse av kunnskap og kritisk tenkning står mer sentralt slik at 
vurderingsformen vil i større grad være relevant til liknende situasjoner i arbeidslivet. 
En slik vurderingsform likner i stor grad på ”hjemmeeksamener” fra universiteter og 
kan dermed også virke svært studieforberedende.  

 
Derfor vil AUF:  

 at det skal utvikles vurderingsveiledninger til fornyede læreplaner. Dette skal 
skje parallelt med fornyelsen av læreplanene.  

Prosjektarbeid som eksamen 
Elevene får utdelt en eller flere oppgaver på starten av uka og bruker all tid på skolen den 
uka til å jobbe med prosjektet. Alle hjelpemidler skal være tillatt. Prosjektet leveres fredag 
og sendes til vanlig sensur med to eksterne sensorer som vurderer prosjektarbeidet. 
Muligheten for at arbeidet skal presenteres på slutten av uka som en erstatning for muntlig 
eksamen bør vurderes.  
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 at satsningen fra Utdanningsdirektoratet om god underveisvurdering og 
vurdering for læring må fortsette.  

 at sluttvurdering i form av standpunktkarakter skal baseres på den 
kompetansen eleven viser ved avslutningen av opplæringen i faget 

 at det ikke skal gis tallkarakterer i åttende og niende klasse med unntak av 
avsluttende fag.  

 at antall vurderingssituasjoner med tallkarakter i tiende klasse bør begrenses.  

 at vurdering med tallkarakterer bør erstattes med deltatt/ikke deltatt i valgfag 
på ungdomstrinnet.  

 at internett blir tillatt som hjelpemiddel på skriftlige eksamener i alle fag unntatt 
realfag i grunnskolen og videregående opplæring.  

 at det etableres en forsøksordning med prosjektarbeid som erstatning for 
skriftlig eksamen som skissert ovenfor.  

 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

 
Forslag 8 - Skole 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
AUF støtter ikke den privatiseringspolitikken dagens regjering fører. Erfaringer fra 
land med mange privatskoler viser at dette gir et skolesystem med store forskjeller 
mellom skolene, og ressurser som trekkes vekk fra fellesskapet. En fellesskole for 
alle som vokser opp i Norge har vært en viktig kampsak for arbeiderbevegelsen opp 
gjennom historien. En skole der alle møtes på tvers av bakgrunn og økonomi er en 
stor styrke for samfunnet. 
Tillit skapes gjennom at barn fra ulike deler av samfunnet møtes på̊ like premisser. 
Selv om vi nå̊ har en regjering som ønsker privatskoler er det mange kommunestyrer 
som ønsker at ressursene heller skal gå til den offentlige fellesskolen i sin kommune. 
For hver ny privatskoleplass som opprettes, tappes kommunen for tilsvarende 
ressurser. Når rettssubjekter som driver privatskoler selv bestemmer om de vil starte 
opp skoler i kommunene, mister lokale folkevalgte muligheten til å bestemme over 
grunnskoletilbudet i kommunen sin. Folkesuverenitetsprinsippet er et kjernebegrep i 
vårt demokratiske samfunn. 
AUF ønsker derfor at kommuner skal ha rett til å si nei til etablering av privatskoler i 
sin kommune. 
AUF krever at: 

- Kommunene skal ha rett til å si nei til etablering av privatskoler. 

Dagens skolestruktur skaper et klassesamfunn der elever som har høyt utdannede 
foreldre har bedre forutsetninger for å lykkes i livet. Man må strukturere 
skolehverdagen på en slik at man får integrert leksene i skolehverdagen. Lærerne er 
mer kompetente enn foreldrene til å hjelpe elever med utdanningen sin. 
AUF krever at: 

- Lekser integreres i heldagsskolen. 
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Erfaringer viser at mange elever velger å droppe frokost før skolen. Statistikken viser 
også at et gratis måltid om dagen og 30 minutter med fysisk aktivitet vil være med på 
å fremme læring og skjerpe konsentrasjonen til elevene. 
AUF krever at: 

- Det innføres et gratis måltid og 30 minutter med fysisk aktivitet om dagen. 

Mange lærere føler i dag at man ikke strekker til i yrket sitt. Ikke på grunn av 
lærerutdanningen, men på grunn av at man føler at man får for dårlig tid med hver 
enkelt elev. Ved å styrke lærertettheten så skapes det et bedre læringsmiljø og hver 
elev får en bedre og mer spesialisert oppfølging. 
AUF krever at: 

- Det innføres større lærertetthet. 

Drop-out i skolen henger i stor grad sammen med motivasjonen til hver enkelt elev. 
Elever som har interesse for praktiske fag og ønsker å søke seg en til en yrkesfaglig 
utdanning mister ofte interessen for skolen på grunn av for mange teoretiske fag. En 
mer praktisk tilnærming i grunnskolen i fag som naturfag og kunst og håndverk, vil 
være med på å forebygge frafallene i den videregående skolen. 
AUF krever at: 

- Skolehverdagen blir mer praktisk tilrettelagt. 

Lærlinger er på lik linje med andre studenter under utdanning. AUF mener derfor at 
lærlinger også skal bli likestilt med studenter, og vi vil med det opprette et 
lærlingbevis tilsvarende studentbevis. 
Studenter får et bevis som gir dem rabatter på kollektivtransport, kulturtilbud, 
restauranter og andre aktiviteter. Lærlinger må̊ også̊ sikres et slikt tilbud. Selv om 
lærlinger tjener penger under to av de fire arene som utdanningsløpet deres strekker 
seg over, har de sterkt redusert lønn det første aret i læretiden. Etter påbegynt 
læretid vil lærlingen øke i lønn omtrent hver sjette måned. Men selv når lærlingene er 
på̊ det siste lønnstrinnet, er de er fremdeles ikke på̊ samme nivå̊ som en fagarbeider 
eller en deltidsstudent med fulltidsjobb. 
Det er rimelig at studenter og lærlinger skal ha de samme fordelene. Samfunnet vårt 
er avhengig av at ungdom også̊ velger yrkesfag. Vi må̊ sette inn en rekke tiltak for å 
heve statusen til yrkesfagene, og et lærlingbevis er et av disse. 
AUF krever at: 

- Lærlinger i alle landets fylker skal motta et lærlingbevis, og dette beviset skal 
ha de samme fordelene som et studentbevis. 

Dagens skolesystem er bygget opp slik at mange elever før eller senere blir nødt til å 
flytte hjemmefra og bo på hybler. Staten må være sitt ansvar bevisst og tilrettelegge 
for at disse elevene ikke stiller noe dårligere enn elever som fortsatt bor hos 
foreldrene sine. 
I dagens liberalistiske samfunn der markedskreftene er ledende, må staten bidra til å 
stimulere markedet med flere studenthybler og høyere borteboerstøtte. Mange elever 
må i dag skaffe seg en jobb ved siden av studiene for å få hverdagen til å gå rundt, 
og ofte ender de opp med å prioritere jobb fremfor studiene. Å være student skal 
være en heltidsjobb.  
AUF krever at: 

- Borteboerstipendet øker i takt med markedsprisene. 

Elevmedvirkning ved videregående skoler i form av elevråd representerer et viktig 
prinsipp i den norske modellen. Ved mange skoler velger i tillegg elevrådene et 
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elevrådsstyre. Dessverre er ofte ikke disse like representative som elevrådene. Per 
nå er fordelingen på enkelte skoler slik at elevrådsstyret i hovedsak består av elever 
som går studiespesialisering og idrett, mens yrkesfag er underrepresentert. Dette 
fører til at yrkesfagelever ikke i like stor grad får fremmet sine hjertesaker. 
AUF må komme på banen i kampen for likestilling også i elevrådsstyre. Det bør 
derfor til en hver tid etterstrebes en 60-40 fordeling mellom studiespesialiserende 
linjer og yrkesfag.  
AUF krever at: 

- Det innføres en 60-40 fordeling mellom studiespesialiserende linjer og 
yrkesfag i elevrådsstyrene. 

Mobbing er et stort problem i den norske skolen. Mange utredninger og byråkratiske 
prosesser klarer ikke å stoppe dette samfunnsproblemet. Det er på tide å få frem 
tiltak som faktisk stopper mobbing. AUF mener at vi må ha en 0-visjon tilknyttet 
mobbing i våre skoler. 
Mange selvmord har direkte årsakssammenheng med mobbing på skolen. Det må 
stilles større krav til skolene i form av både nasjonale lover og lokale regler. 
Dersom det hadde vært selv en liten mulighet for å miste livet som en følge av miljøet 
ved en arbeidsplass så hadde arbeidsplassen blitt stengt på dagen. Hvorfor er det 
ikke slik ved en skole? 
Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. Tettere oppfølging av 
foreldre, holdningsskapende arbeid og integrere forebyggende mobbingsarbeid mer i  
barne- og ungdomsarbeidernes utdanning vil redde mange liv. 
Alt for lenge har mobbing vært et tabubelagt tema. Vi må si nei til mobbing, og ja til et 
trygt læringsmiljø!  
 
AUF krever: 

- Det opprettes et mobbeombud i alle kommuner og fylkeskommuner for å 
jobbe med forebygging og løsning av mobbeproblematikken. 

- At mobbing skal bli en enda større del av lærerutdanningen med større fokus 
på hvordan man kan jobbe for å motvirke mobbing, løse mobbesituasjoner, 
samt oppdage mobbing. 

Drop-out statistikken i den norske skolen er alt for høy, og det er viktig at vi tar tak i 
problemene. Vi ser i dag at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, og det er 
vår oppgave at helsen til elevene settes i fokus. 
Skolehelsetjenesten i mange kommuner bør utvides og bedres. En del av de som 
dropper ut av skolen i dag, gjør det fordi de sliter med psykiske problemer. Mange vil 
nok si at dette blir for dyrt og at vi ikke kan ta oss råd til det. AUF mener derimot at 
det er en god investering. Ikke bare er det bra for kommunen, men også for NAV. Og 
selvfølgelig, det viktigste av alt, ungdommenes egen psykiske helse.   
Alle skoler skal ha et tverrfaglig team bestående av helsesøster, skolelege og 
psykolog. Vi må også åpne for et tverrfaglig samarbeid i skolen mellom lærere og 
helseteamet, slik at elevene vil få en bedre skolehverdag. Et bra 
skolehelsetjenestetilbud kan faktisk redde liv og sikre fremtiden for mange 
mennesker.  
AUF krever at: 

- Et tverrfaglig team bestående av helsesøster, skolelege og psykolog på alle 
skoler. 

Fra nyttår innførte den blåblå regjeringa en forsøksordning med en ny fraværsregel. 
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Denne sier at man ikke kan ha mer 10 % for å få karakter i det faget du har fravær i. 
Har man mellom 10 % og 15 % fravær kan rektor bestemme ved skjønn om du skal 
få karakter eller ikke. Målet er å minske fraværet i videregående skole. Å minske 
fraværet må være et felles mål, men AUF mener at dette ikke er riktig tiltak. 
Med en fraværsgrense på 10 % gir det lite rom for ikke-skolerelaterte aktiviteter, som 
kjøretimer til lappen. Tvang er ikke veien å gå, når dette også rammer de som sliter å 
komme seg til skolen av ulike grunner. Vi må heller fokusere på skolehelsetjenesten, 
lærlingplasser og andre tiltak som vil redusere fravær og drop-out statistikken. 
Det at flere elever ikke vil motta sitt vitnemål på grunn av en slik grense er et stort tap 
for samfunnet, og det vil ta lengre tid før de får fullført sin utdanning og kommet seg 
ut i arbeid. Det kan også være med på å skape større forskjeller mellom elevene. 
Ved å innføre en slik grense, vil elever med allerede høyt fravær anse at et fravær 
innenfor grensen er greit, og fraværet vil derfor ikke minke. 
Ingen elever er like og dette vil forsøket vise. Derfor mener AUF at fraværsgrensa må 
avskaffes en gang for alle. 
AUF krever at: 

- Prøveordningen med fraværsgrensa fjernes. 

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

 
Forslag 9 - Yrkesfag som påbygg 
Forslagstiller: AUF i Oppland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Yrkesfagene er en viktig del av skoletilbudet i Norge, og fra mange hold pekes det på 
at nettopp yrkesfagene vil bli viktige for Norge i framtiden. Paradokset i denne 
sammenhengen, er at en åpner for at yrkesfagelever har mulighet til å tilegne seg 
studiekompetanse som en del av den videregående utdanningen, men at elevene på 
studieforberedende utdanningsprogram  ikke har muligheten til å tilegne seg 
yrkesfaglig kompetanse. 
 
 AUF mener at muligheten for å la elever fra studieforberedende utdanningsprogram 
ta yrkesfaglig påbygning må utredes. Det er ikke vanskelig å peke på hva fordelene 
kan være, selv om det også kan være en del praktiske utfordringer som må løses. 
Blant annet må en sørge for at påbyggingen ikke tar for lang tid.  
 
 Yrkesfaglig påbygg kan være ett av mange tiltak for å løfte statusen til yrkesfagene, 
samtidig som arbeidsmarkedet vil nyte godt av arbeidstakere med både praktisk og 
teoretisk kompetanse. Arbeidstakere som har en slik «blandet kompetanse», vil også 
stille sterkere på arbeidsmarkedet.  
 
AUF mener at: 

- Muligheten for å la elever fra studieforberedende utdanningsprogrammer 
ta påbygging innen yrkesfag må utredes. 

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14 
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Forslag 10 - Arbeidsrett inn i skolen! 
Forslagstiller: AUF i Oppland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
LOs sommerpatrulje avslører hver sommer flere lovbrudd i arbeidslivet. I 2016 har de 
avdekket regelbrudd i mer enn en tredjedel av bedriftene de har besøkt. Dette er 
unge arbeidstakere som ofte har sitt første møte med arbeidslivet. AUF kan ikke 
tolerere at unge arbeidstakere blir taperne i arbeidsmarkedet. Hvert fall når det i 
mange sammenhenger kun handler om lite kunnskap om arbeidsrett. Derfor burde 
basis arbeidsrett komme inn i de grunnleggende kompetansemålene i skolen. Her 
skal alle elever lære om:   

- Hvor lenge man kan jobbe i løpet av en dag. 
- Hvor lange pauser man har krav på i løpet av en dag. 
- Hva som egentlig står i [arbeids]kontrakten. 
- Hva det innebærer å skrive under på en ansattkontrakt. 
- Hvordan man leverer en selvangivelse. 
- Hva som står på en lønnsslipp og hvorfor det er lurt å spare på den. 

AUF mener at 
- Det må undervises i rettigheter og plikter i arbeidslivet fra 9. klasse, og 

at undervisningen skal fortsette ut videregående.  

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14 

 
Forslag 11 - Kroppsøvingsfaget 
Forslagstiller: AUF i Rogaland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Siden 1936 har kroppsøving vært et obligatorisk skolefag. Gjennom årene har elever 
i den norske skolen hatt en fantastisk mulighet til å skape samhold gjennom fysisk 
aktivitet. Med Kunnskapsløftet i 2006 ble de ulike læreplanene i grunnskolen og 
videregående sett i sammenheng. Ifølge dagens læreplan skal kroppsøving være et 
allmenndannende fag som inspirerer til en fysisk aktiv livsstil og livslang 
bevegelsesglede. Elevene skal oppleve glede, mestring og inspirasjon til å være 
med på  ulike aktiviteter, både individuelt og med andre. Faget skal samtidig bidra til 
at barn og unge utvikler selvtillit, selvforståelse og identitetsfølelser. Elevene skal 
utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, basert på 
egne forutsetninger. 
 
I vurderingen av faget, skal innsatsen til elevene være en del av grunnlaget for 
vurdering. I mange av kompetansemålene skal elevenes forutsetninger ligge til 
grunn for karaktersetting.  I realiteten eksisterer det likevel ulik praksis blant lærere 
hva som vektlegges av kompetansemålene i selve kroppsøvingstimene, og 
dermed  grunnlaget for vurderingen. Det er en utfordring for mange elever at lærere 
ikke varierer og tilrettelegger undervisningen, slik at barn og unge med ulike 
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forutsetninger ivaretas. I mange tilfeller er fremdeles måling og resultater det faktorer 
tilvektlegges sterkest ved vurdering av sluttkarakter. 
 
AUF ønsker ikke å fjerne karakterer i kroppsøving i ungdomsskolen og på 
videregående skole. Det finnes flere studieretninger som er praktisk rettet, og da er 
denne karakteren svært relevant. Karakterer i kroppsøving kan bidra til økt 
motivasjon og innsats i faget, samt heve snittet til elever som ikke presterer i de 
tradisjonelle teoretiske fagene. Vi ser allikevel at karakterer kan virke mot sin hensikt 
og dermed være demotiverende for noen elever. Derfor mener AUF at 
prestasjonsfokuset i kroppsøving må tillegges mindre vekt og innsats større i 
vurderingen av hvert enkelt elev. Hovedfokuset skal være utvikling i et 
helsefremmende perspektiv, ikke måling og testing av prestasjoner.  
 

AUF vil: 

 beholde karakter som vurdering i kroppsøvingsfaget 
 at innsats skal veie tyngre enn evner og resultater i vurderingen 
 at kompetansemålene i læreplan for faget kroppsøving skal ha et større fokus 

på utvikling  i et helsefremmende perspektiv 
 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14 
 

Forslag 12 - Grunnleggende informatikk og programmering inn i 
grunnskolen 
Forslagstiller: AUF i Vest-Agder 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
Et prinsipp som er helt essensielt for en god skole er at utdanningen vi tilbyr dagens 
elever skal gjøre dem i stand til å møte morgendagens arbeidsliv. I dag er digitale 
ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, men det er likevel nødvendig å 
se bredere på hva utvikling av digitale ferdigheter bør innbefatte. Grunnlaget for mye 
av den nye teknologien vi omgir oss med, som datamaskiner og roboter, finner vi i 
faget informatikk. Likevel er dette faget nærmest fraværende i norsk skole. 
Med nedgang i oljeindustrien er det særlig viktig å tenke nytt. Ungdommen er 
fremtidens arbeidere og utviklere, og det er derfor helt avgjørende at vi velger å gi 
dem verktøy for å takle en tid hvor den teknologiske utviklingen skjer i et forrykende 
tempo. Ikke minst er det viktig å trigge elevenes teknologiske interesse, nysgjerrighet 
og kreativitet så tidlig som mulig. De bør ikke bare være interessert i å nyte godt av 
den allerede utviklede teknologien, men også se behovet for at de i fremtiden bidrar 
til å utvikle teknologien videre. Kompetanse innenfor informatikk og programmering 
vil høyst sannsynlig bli svært ettertraktet, og gjennom å gi en grunnleggende 
opplæring i grunnskolen, vil forhåpentligvis flere elever velge fag innenfor feltet i 
videre utdanning. Samtidig kan dette bidra til et viktig konkurransefortrinn innenfor 
teknologi, nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i fremtiden. 
 
AUF vil:  
-Innføre grunnleggende informatikk og programmering som en obligatorisk del av 
IKT-opplæringen i grunnskolen, for eksempel innenfor matematikkundervisningen 
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14 
 

 
 
Forslag 13 - En utvidet førstehjelpsskolering 
Forslagstiller: AUF i Vestfold 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Førstehjelpsundervisningen i dagens skole er svært viktig. Fra elevene begynner på 
skolen, lærer de om hvordan kroppen fungerer og hva som skal til for å beskytte den. 
Det starter med generell informasjon om kroppen, fortsetter med hjertelungeredning 
og seksualundervisning, før det avsluttes med rus og psykiatri.  
 
Alle temaene er nødvendige. Mennesker er avhengig av denne kunnskapen for å 
kunne hjelpe til i de krevende situasjonene. Men til tross for at undervisningen er 
svært omfattende, er den likevel mangelfull. De gjennomgående, alvorlige 
sykdomstilstandene glemmes bort og nevnes ikke ved noen form for 
førstehjelpsskolering.  
 
Eksempler på slike tilstander, er diabetes, epilepsi og hyperallergi. Vi møter stadig 
mennesker med disse lidelsene. Hvem som helst kan ha det, og vi risikerer hele 
tiden å vitne til anfall og følinger. Når vi som medmennesker opplever at noen rundt 
oss får noen form for anfall, er vi igjen avhengige av kunnskap for å kunne bidra. 
Vi må vite hvordan vi skal håndtere et allergianfall. Vi må vite at vi ikke skal holde 
igjen et menneske med epilepsianfall, og at vi må avstå fra å gi vedkommende 
væske. Ved å legge inn sykdommer og sykdomsbetegnelser som dette, i skolens 
førstehjelpsskolering, kan vi redde liv. Vi kan styrke samholdet og aksepten, og vi 
kan bidra i ulike farlige situasjoner. 
 
Derfor krever AUF i Vestfold:  

- At førstehjelpsundervisningen utvides, og at kunnskap om diabetes, epilepsi og 

allergi legges inn i opplæringen. 

 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14 
 

Forslag 14 - Skoleuttalelse  
Forslagstiller: AUF i Sør-Trøndelag 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
I flere av Norges kommuner, er det flere små barneskoler rundt om i grendene. Etter 
som grendene blir mer og mer fraflyttet, minkes også elevtallene på disse skolene. 
På noen skoler kan elevtallet gå ned mot 10 elever på hele skolen, og 1.-7. 
klassinger blir plassert sammen i samme klasserom. Når det da er stort sett flere 
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mindre skoler i området, bør kommunen se på muligheter for sammenslåing for å 
bedre læringsmiljøet og den sosiale arenaen for elevene. 
  
Styrke rådgivningstjenesten  
Rådgivningstjenesten har et stort forbedringspotensial. Rådgivere på ungdomsskoler 
og videregående skoler jobber unntaksvis ikke sammen, noe som går utover 
elevene. På flere skoler har ikke rådgiveren oversikt over tilbudene de videregående 
skolene i nærmiljøet har å tilby, og får dermed ikke til å gi elevene den beste 
veiledningen. Mange som er usikre blir rådet til å velge studiespesialisering, da 
rådgiveren og ofte foreldre/foresatte sier at de da har flere muligheter senere. Vi 
mener at rådgiverne skal tidligere inn med informasjon om studieretningene, slik at 
elevene ved hospitering vet bedre hva de forskjellige linjene tilbyr. Fagvalg på 
ungdomsskolen kan ha betydning for den videre skolegangen, og dette bør rådgivere 
gi god informasjon om. Rådgiveren skal også være oppdatert på de forskjellige 
studieretningene, og samarbeide med andre skoler for at elevene skal få best mulig 
hjelp til å velge riktig utdanningsløp. 
 
Tilpasse fellesfagene på yrkesfag 
⅓ av elevene på yrkesfag dropper ut av videregående opplæring.  
Det er en krise for elevene som dropper ut, og for samfunnet.  
AUF ønsker at alle skal kunne fullføre sin yrkesfaglige utdanning. Vi mener det er 
viktig å se på hvordan yrkesfagløpet er bygd opp, for å foreslå endringer for å bedre 
yrkesfagene. Fellesfagene bør tilrettelegges og gjøres relevante for den enkelte linje. 
Fremtidige fagarbeidere bør lære å skrive ferdigmeldinger og rapporter, ikke 
skjønnlitteratur og dikt.   
Det vil bli mindre bruk for ufaglært arbeidskraft i fremtiden og derfor er det viktig at vi 
fanger opp de elevene som faller utenfor. Alle skal ha en mulighet til å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet. 
 
Fremtidsrettet skolegang 
Det norske arbeidsmarkedet og arbeidslivet er i stadig endring. Teknologiutvikling vil 
føre til at flere av dagens jobber vil utføres av maskiner i fremtiden, som vil føre til at 
mange jobber vil forsvinne i framtiden. Da er det viktig at de utsatte arbeidsgruppene 
blir omskolert, slik at de også har en jobb i framtiden. 
Dette må også skolen ta hensyn til, og vi bør derfor se på mulige endringer av 
yrkesfagene. Vi kan ikke utdanne elever til yrker som ikke eksisterer i fremtiden.  
 
Avskaff utstyrsstipendordningen 
Dagens ordning med utstyrsstipend er en ordning som treffer skjevt og bidrar til mer 
ulikhet og større sosiale forskjeller mellom elevene. Vi mener at pengene heller 
burde gå direkte til skolene. De vil da få ansvaret for å kjøpe inn likt, oppdatert og 
nødvendig utstyr til alle elevene. Dette vil da bidra til å utjevne de sosiale forskjellene 
som ofte kommer fram i skolehverdagen.   
 
Yrkesrettet valgfag på ungdomsskolen 
For at elever skal kunne ta et bedre valg av studieretning på videregående skole, må 
det opprettes et yrkesrettet valgfag på ungdomsskolen. Dette for at alle elever skal få 
et større innblikk i hva yrkesfag egentlig innebærer. Ved å innføre et slikt valgfag på 
skolen vil man kunne gi økt respekt for yrkesfag, større kunnskap om fagene, samt at 
elevene vil få utviklet sine praktiske evner.   
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Hospitering på tvers av studieretninger 
Studievalget man tar som 10.klassing, er ofte basert på hvilken utdanning foreldrene 
har og hvilket miljø man omgås. Ofte opplever man på videregående skoler at man 
har manglende forståelse og respekt for andres studievalg. Derfor mener vi at man 
bør opprette hospiteringsdager på tvers av studieretninger i den videregående 
skolen. Dette for å skape forståelse og respekt ovenfor andre studieretninger enn 
hva man selv har valgt.   
 
AUF vil: 

 Innføre en ny ungdomsgaranti: ingen flere ungdommer skal bli overlatt til seg 

selv. Alle som faller fra skal få tilbud om jobb eller utdanning innen 1 måned 

 At alle fylker skal opprette gratis sommerskoler for de som har strøket i fag og 

for de som vil lære enda mer 

 Avskaffe utstyrsstipendordningen, slik at alle elever skal få utlevert det samme 

utstyret. 

 Opprette hospiteringsdager på tvers av studieretningen i den videregående 

solen. 

 Ha et yrkesfagløft. Lovfestet rett til lærlingplass for alle, og mer samarbeid 

med næringsliv og høyere utdanning for større utfordringer og mer variert 

læring 

 Ha større fokus på morgendagens arbeidsliv og nødvendighetene av 

omstilling igjennom hele utdanningsløpet. 

 Ha flere lærere og flere helsesøstre 

 At all undervisning i fellesfag på yrkesfag skal være tilpasset de forskjellige 

linjene. 

 At alle rådgivere på ungdomsskolene skal være oppdatert på hva de ulike 

linjene har å tilby. 

 At Arbeiderpartiet skal gå til valg på 50 % pedagogdekning 

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med Kjønnsuttalelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 
 

Forslag 15 - Landbruk 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Noreg er eit langstrakt land, med store variasjonar i klima og naturlege forhold for 
landbruk. Dette gjer det ekstra utfordrande å drive med landbruk. Matjorda må sikrast 
for framtidige generasjonar, gjennom eit sterkt jordvern, som betyr at vi må leggje til 
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rette for at vi og i framtida skal ha ein variert bruksstruktur med både småskale 
landbruk og volumproduksjon. 
Landbruket spelar ei viktig rolle for busetting og sysselsetting i store delar av landet, 
og bidreg til verdiskaping gjennom produksjon av varer, tenester og fellesgode. Ikkje 
berre bønder, men heile matindustrien er avhengig av at ein har eit sterkt og 
desentralisert landbruk i Noreg. Eit moderne og effektivt landbruk er viktig for at ein 
skal klare å produsere nok mat. Difor må det opprettast ei statleg tilskotsordning for 
modernisering av jordbruket. Noreg treng også ei tilskotsordning som ikkje 
favoriserer storbruka, men også dei små- og mellomstore gardsbruka. 
AUF vil: 
- Sikre at ein også i framtida har eit bærekraftig landbruk, i både liten og stor skala 
- Sikre eit godt desentralisert landbruk for å sikre sysselsettinga i Noreg 
- Sette av meir pengar for modernisering av landbruket 
- Fordele landbruksmidlane slik at dei ikkje favoriserer dei store landbruka, men og 
dei små og mellomstore landbruka 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 16, 17, 18 
 

Forslag 16 - Distrikts-Norge og landbrukspolitikken 
Forslagstiller: AUF i Nord-Trøndelag 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
 
Distriktspolitikkens overordnede mål er å sørge for at en tilfredsstillende stor del av 
Norge er i bruk – og har muligheter for å tas i bruk. Distriktspolitikken er umåtelig 
viktig i Norge fordi landet vårt til alle tider har levd av naturmangfoldet; det være seg 
gjennom ressursene i jorda, det biologiske mangfoldet og muligheten dette har gitt 
oss til å være selvforsynte. Distriktspolitikken må ha som mål å utligne blant annet 
geografiske, befolkningsmessige og næringsmessige skjevheter, og sørge for at det 
er mulighet til å bo selv i de mest grisgrendte delene av landet. Store 
næringsressurser ligger i distriktenes naturgrunnlag, men det kreves tilpassede 
rammevilkår for å utvikle disse. I dag skjer omfattende strukturendringer i alle 
samfunnsledd, med konsentrasjon og sentralisering som resultat. Mindre ressurser 
settes inn i distriktsutvikling, befolkningstallet i distriktet faller og resultatet blir at 
Norge gror igjen. 
 
Regjeringen Solberg uttaler i sin regjeringsplattform at landbrukspolitikken ikke 
lenger skal anses for å være en del av distriktspolitikken. Landbruket skal utvikles 
som en næring uten spesielle distriktspolitiske føringer og med større enheter med 
større inntektsmuligheter som mål. Dette mener AUF er grunnleggende feil, all den 
tid landbruket er essensielt for norske distrikts overlevelse. 
Endringer som fremmer en slik desentraliseringspolitikk er blant annet 
Jordbruksavtalens driftsrammer, endringer i regelverk og endringer i skatteregimer. 
AUFs utgangspunkt for landbrukets rammevilkår er Stortingsmelding 9 (2011-2012). 
Under behandling av denne ga Stortinget sin tilslutning til en målsetting om økt 
matproduksjon i takt med befolkningsutviklingen, på alt tilgjengelig areal, over hele 
landet og gjennom å ta i bruk en størst mulig andel av norske ressurser.  
Dagens landbrukspolitikk står delvis i motstrid til disse målsettingene. Økt 
matproduksjon på norske ressurser er en hovedmålsetting i Stortingsmelding 9. Her 
vektlegges matsikkerhet og selvforsyning. Selvforsyningsgraden ligger i dag reelt på 
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ca. 38 %, noe som i et beredskapsperspektiv er svært lavt. For å øke 
selvforsyningsgraden må det tas politiske grep for at tilgjengelig dyrket jord holdes i 
drift. 
 
Mer av matproduksjonen må skje på innenlandske ressurser som økt bruk av 
grovfor, mer beitebruk, økt kornproduksjon, samt alternative kilder for proteiner og 
karbohydrater, samtidig som import av kraftforråvarer reduseres. 
Landbrukets rammevilkår er i dag slik utformet at matproduksjonen vris kraftig over 
på færre og større enheter. AUF er ikke i utgangspunktet imot er store bruk, men vil 
også ha driftsmuligheter for middels store og mindre bruk. AUF ønsker så mange 
heltidsbønder som mulig, men deltidsbønder kan også stå for en betydelig 
matproduksjon. Ikke minst er det viktig å påpeke at deltidsbonden historisk sett har 
sterke røtter i det norske landbruket; små gårdsbruk har stått for mye av landbrukets 
samlede størrelse, både med tanke på matproduksjon, men også antall bruk tatt i 
betraktning. 
 
Rammevilkårene må derfor innrettes slik at det er mulig å drive gårdsdrift med 
utgangspunkt i forskjellige driftsstørrelser. For å sikre dette må tilskuddsordningene 
brukes slik at de i økt grad tilgodeser små- og mellomstore bruk. Grovfôrproduksjon 
og mat- og fôrkorndyrking må prioriteres sterkere. 
 
Importvern, effektiv markedsregulering og gode frakttilskuddsordninger har vært, og 
er, helt avgjørende for å kunne opprettholde et levedyktig distriktslandbruk. 
Markedsregulatorrollen må fortsatt tilligge landbrukssamvirket. 
For beitenæringene er en feilslått rovviltpolitikk og rovviltforvaltning en 
hovedutfordring. Stortingets rovviltforlik av 2011 skulle legge grunnlaget for en 
politikk som innebar en balanse mellom rovviltforvaltning og næring. Dette er ikke 
realisert i dag. AUF er tilhengere av et bredt biologisk mangfold, men sett i et større 
bilde er storstilt nedlegging av beitenæringen et problem AUF ikke kan se bort ifra. 
AUF mener man må tilstrebe at bestandsmålene nås, og anser dette for å være en 
forutsetning for at vi i fremtiden skal ha beitenæring i store deler av landet.  
Matproduksjon over hele landet, slik Stortingsmelding 9 har som målsetting, 
forutsetter at variasjonene i vilkår, arealer, beliggenhet, klima og andre forhold, skal 
kunne gi grunnlag for produksjoner tilpasset lokale forhold. I tillegg til nødvendige 
rammevilkår, må det gis føringer for å kanalisere produksjoner til de områdene i 
landet hvor forholdene for disse ligger naturlig til rette. 
 
Den som driver jord bør i prinsippet eie den, og det bør legges til rette for en utvikling 
mot bedre samsvar mellom eier og bruker av jord. Tilgang til jord blir viktigere dess 
større driftsenhetene må være for å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater. 
Situasjonen i distriktene er at bønder i økende grad leier jord, stadig lengre unna 
gården, med betydelig transport av fôr og husdyrgjødsel som følge. I Nord-Trøndelag 
er for eksempel ca. 30 % av all jord i drift, leiejord.  
 
Det må satses på jordforbedringstiltak, blant annet grøfting, for å øke produksjonen 
på eksisterende arealer, og det må fortsatt satses på nydyrking. 
Et strengt jordvern er svært viktig for å holde viktige arealer, særlig omkring byer og 
sentre, i bruk for matproduksjon. Det er nødvendig med enda strammere 
begrensninger for å ta dyrket og dyrkbar jord ut av produksjon. 
Skogbruket blir en av de viktigste næringene for å lykkes med det grønne skiftet og 
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et samfunn bygd på en sterk bioøkonomi. 
 

Landbruket bidrar med betydelige klimagassutslipp, hovedsakelig i form av 
prosessutslipp av metan, lystgass og CO2. En reduksjon av utslippene er en viktig 
forutsetning for et bærekraftig jordbruk. Et viktig tiltak er å øke støtten til produksjon 
av matvarer med lave klimagassutslipp. Det er anslått at matvareproduksjon utgjør 
mer enn 50 % av jordbrukets klimagassutslipp. Å omlegge deler av matproduksjonen 
til matvarer med lave klimagassutslipp vil være et effektivt og målrettet tiltak for å 
redusere jordbruksutslippene. 

Norske skoger binder mellom 25 og 30 millioner tonn CO2 per år. AUF er av den 
oppfatning at landet behøver en aktiv skogbrukspolitikk for å øke mengden tonn CO2 
som bindes i norske skoger per år. 
 
For AUF er det et overordnet mål at Norge skal ha levende distrikt og en fortsatt sterk 
landbruksnæring. Landbrukets rolle som livsnerve i distriktet kan ikke underdrives, og 
AUF vil derfor arbeide for at det fra statlig hold skal satses sterkere på 
distriktsutvikling og tilrettelegging for beboelse i hele landet. 
 
e 

 Unngå at det skapes et kunstig skille mellom landbrukspolitikk og 
distriktspolitikk, og at virkemidlene for landbruksforvaltningen ses tett opp imot 
distriktspolitiske hensyn. 

 Arbeide aktivt for å øke den norske selvforsyningsgraden. 

 At små- og mellomstore bruk tas større hensyn til i utformingen av 
langtidsplaner for landbruksnæringa. 

 At en streng rovviltpolitikk og forvaltning ligger til grunn, i tråd med 
rovviltforliket av 2011. 

 At fremtidige jordbruksoppgjør i større grad baserer seg på bevilgninger over 
statsbudsjettet, for å utjevne gapet i lønnsomhet mellom store og små bruk. 

 At subsidiering og støtte til norsk landbruk i større grad skal ses på som gode 
tiltak for å hindre fraflytting og generelt viktig distriktspolitikk. 

 At norsk landbruk i større grad skal ses på som en essensiell del av det 
grønne skiftet. 

 At det skal stimuleres til kompetanseheving innenfor landbruksnæringa, og at 
satsninga på landbrukslinjer styrkes. 

 At det skal stilles minimumskrav av kompetanse for å kunne erverve og drive 
landbruk. 

 At satsninga på skogbruk trappes opp, og at det arbeides for å legge til rette 
for gode rammevilkår for skogbruket. 

 At matjord i større grad skal vernes som en god investering i nasjonal 
matsikkerhet, over mark. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 15, 17, 18 
 

Forslag 17 - Landbrukspolitikk for framtida 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
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AUF vil ta hele landet i bruk, og bygge opp under at vi også i fremtiden skal ha 
matproduksjon over hele landet. Vi vil opprettholde den geografiske 
produksjonsfordelingen og sikre at egnede arealer over hele landet kan tas i bruk til 
matproduksjon, noe som gir best mulig optimal utnyttelse av det samlede 
produksjonsgrunnlaget. Landbruket er det som skapte Norge. Vi skal ta vare på jorda 
og skogen. Derfor må vi være nøye å bruke tomter som ikke er dyrka mark til 
bosetting og næringsvirksomhet. Vi vil at alle skal med. Dette gjelder også gårdsbruk. 
Uansett størrelse. Uansett bosted. 
AUF krever at: 

 Nedbygging av dyrka mark og matjord skal ikke bygges ned til fordel for 
næringsvirksomhet.  

 Minst 2,8% av Norges areal skal være dyrka mark. 

 Det arbeides for at flere unge og kvinner velger en utdanning innen landbruk 
og skognæringen. 

 Reduserer inntektsgapet mellom landbruket og sammenlignbare grupper. 

 Sikre jordbruksoppgjørene med en klar miljø- og klimaprofil, og belønne 
klimavennlige driftsmetoder. 

 Sikre gårdsbruk uansett størrelse. 

 Bøndenes tilskudd må økes.  

Boplikt 
Boplikt sikrer bosetting på bruk over hele landet. Det er et effektivt virkemiddel for å 
holde landbruksnæringen aktiv. 
Uten boplikt vil personer med god råd kunne kjøpe eiendom på landet og bruke disse 
som fritidseiendommer.  
Boplikten kombinert med driveplikten gjør at gårdsbrukene blir bebodd og jorda må 
drives. Hvis du ikke driver den selv, så må du ha leiekjøring eller forpakte den vekk. 
Dette er veldig gode virkemiddel som gjør at prisen på gårder blir langt lavere enn de 
ellers ville vært for unge som ønsker å etablere seg i næringen. Når gårder ikke blir 
driftet eller forpaktet bort må man selge på grunn av boplikten.  Uten politikk på dette 
området kunne gården sikkert blitt solgt for det dobbelte om man ikke trengte å bo 
der eller drive jorda, men da hadde vi også mistet en bit av sjølforsyningen. 
AUF vil: 

 Fortsette å sikre boplikten. 

 Gjøre det enklere for unge å etablerer seg i næringen.                                  

Dyrevelferd 
AUF er opptatt av god dyrevelferd. Vi mener at dyr i Norge skal ha det så godt som 
overhodet mulig, og ønsker en styrking av dyrevelferden. Forbrukernes interesse for 
dyrs velferd er stadig økende og dette er et tema som både interesserer forbrukere, 
politikere og kanskje mest av alt, media. Dyrenes velferd i Norge i dag er ikke god 
nok. AUF ønsker en omfattende bedring av dyrenes velferd og ønsker å styrke 
dyrevelferden både for husdyr og beitedyr.  
Pelsdyrnæringen er en liten næring som har vist seg å ikke ivareta dyrenes velferd. 
Det har over en årrekke blitt dokumentert svært omfattende og alvorlig 
dyremishandling på norske pelsfarmer. AUF mener subsidier må stanses og at 
pelsdyrnæringen avvikles. 
Testing og forsøk på dyr er i dag svært vanlig. AUF mener at forsøk på dyr til 
kosmetiske formål er uetisk, og mener at dette må forbys. Inntil et slikt forbud er på 
plass, skal alle varer testet på dyr merkes. AUF mener at testing på dyr til medisinske 
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formål kun skal brukes når dette er helt nødvendig og i tilfeller hvor det ikke finnes 
alternativer. Likevel mener vi at det må arbeides med å finne alternative metoder for 
uttesting av medisiner.   
I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for dyrevelferd i Norge. AUF mener de ikke 
har klart å ivareta oppgavene rundt dyrs velferd på en god nok måte. Likevel ønsker 
ikke AUF å opprette eget dyrepoliti. Eksisterende lovverk må forbedres og styrkes 
ytterligere. 
AUF krever at husdyr og produksjonsdyr skal kunne bevege seg fritt, og at storfe og 
sau skal ha muligheter til å bevege seg ute på beite i sommerhalvåret. Bruken av 
utmarksbeiter må økes. Dette er viktig for å øke dyrets trivsel, og vil også redusere 
bruken av unødvendig kraftfor, samt sykdom og skade som følge av trange 
omgivelser.  
I Norge dør 100.000 dyr under transport årlig og mange får betydelige skader. Lange 
reiseveier og liten plass fører til ubehag hos dyrene. I tillegg mener AUF det er 
uheldig at ventetiden på selve slakteriet i enkelte tilfeller er for lang og er derfor 
positive til mobile slakterier. Slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og 
ubehag hos dyrene må prioriteres. 
AUF krever at: 

 Dyrevelferden i Norge styrkes. 

 Man skal avvikle og forby pelsdyrnæringen i Norge. 

 Man skal innføre importforbud av kosmetikk testet på dyr. 

 Det opprettes en selvstendig instans med ansvar for dyrevelferd. 

 Det må innføres makskrav på hvor mange dyr det er lovlig å oppholde på et 
gitt areal, der det finnes et slikt regelverk må makskravet økes så det ivaretar 
dyrets velferd.  

 Man skal ha økt bruk av mobile slakterier i Norge. 

Lokal matproduksjon 
Norge importerer i dag mye mat og kraftfôr. AUF mener at dette må endres, slik at vi 
er selvforsynt i en langt større grad enn det vi er i dag. Lokal matproduksjon er viktig 
for å sikre at Norge kan være mer selvforsynt. Det bidrar også til levende 
bygdesamfunn, og opprettholder kulturlandskapet i Norge. Vi vil også kunne få 
redusert transportavhengigheten i matproduksjonen, som vil være positivt for miljøet.  
AUF mener det vil være positivt å åpne for at lokale råvareprodusenter for mulighet til 
å selge varene sine direkte til butikken.  
AUF krever at: 

 Selvforsyningsgraden i Norge må øke, og at importen av kraftfôr og mat 
reduseres.  

 Vi skal støtte opp om, og handle mer lokal mat.  

 Det åpnes for større muligheter for bonden til å selge produktene sine direkte 
til butikken.  

Matsvinn 
Det kastes alt for mye mat i dag, matindustrien og dagligvarehandelen kaster til 
sammen 128.000 tonn mat hvert år, som tilsvarer en salgsverdi på 6 milliarder 
kroner. Det totale matsvinnet i Norge representerer en verdi på ca. 18 milliarder 
kroner. Norske husholdninger kaster en fjerdedel av maten de kjøper, som betyr at 
hver fjerde handlepose med mat havner i søpla. Det oppstår også matsvinn fra 
primærnæringen og storhusholdningene. Det er personer under 40 år som kaster 
mest mat i dag, og som grunn oppgis det at «best før dato»-en nærmet seg.  
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I en verden der mennesker lider av mangel på mat er det ikke moralsk korrekt at vi 
faktisk kaster tilsvarende en fjerdedel av maten vi kjøper. Det må innsettes tiltak for å 
redusere matsvinnet i Norge. AUF er positive til KIWIs tiltak med å selge mat i mindre 
kvanta, slik at det passer til for eksempel aleneboere. 
AUF mener at det er viktig at mer av mat som er planlagt at kastes går til 
matsentraler, som samler inn mat og deler det ut til vanskeligstilte. Dette er positivt i 
et miljøperspektiv, samtidig er det et bra tiltak for vanskeligstilte.  
AUF krever at:  

 Datomerkingen på matvarene tydeliggjøres, slik at ikke best før oppfattes som 
utgått på dato.  

 Arbeiderpartiet sentralt går i dialog med Norges Bondelag, Småbrukarlag og 
finner ut hvordan man skal redusere matsvinn.  

 Vi kjører en kampanje eller aksjon over lengre tid der vi informerer ungdom 
spesielt om matsvinn. 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 15, 16, 18 
 

Forslag 18 - En solidarisk rovdyrspolitikk 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
Rovdyr er en del av den norske faunaen. I Norge er det ca. 335 rovdyrfamilier, hvor 
man regner med at 18 familier oppholder seg i Hedmark. Dette gjelder jerv, gaupe, 
brunbjørn og ulv. Et av problemene med dagens telling av rovdyr, er at streifdyr 
(grensedyr) ikke regnes med i denne tellinga. Dette gjør at vi ikke har et reelt tall på 
antall rovdyr som befinner seg i Norge, derfor skal streifdyr telles med som rovdyr i 
den norske bestanden. 
Det er et viktig prinsipp for oss at rovdyr fortsatt skal få være en del av den norske 
faunaen, men samtidig skal ikke rovdyrene være destruktive for landbruket. Derfor er 
det viktig med en rovdyrspolitikk som fungerer i praksis. Det gjør dessverre ikke 
dagens ulvesone, derfor tar AUF til ordet for en endring av dagens situasjon.   
AUF mener at dagens ulvesone er usolidarisk, og skaper en situasjon der det er 
umulig å drive beitedyrsnæring. Tilnærmet all beitedyrsnæring har ufrivillig valgt å 
avslutte sitt virke innenfor sonen som en følge av de økonomiske tapene som 
rovdyrene påfører dem. Som et resultat av at beitedyrsnæringa blir avviklet, blir man 
nødt til å importere store mengder med lammekjøtt fra New Zealand. Dette er ikke i 
samsvar med vår matpolitikk der vi vil satse på lokal mat. 
Tendensen de senere årene er at rovdyr har blitt mer nærgående ovenfor mennesker 
og husdyr. Statistikken forteller at det registrert flere tilfeller av angrep mot husdyr 
den siste tiden. Det bør derfor åpnes for en lavere terskel for å anvende nødverge-
paragrafen i selvforsvar der rovdyr opptrer truende mot mennesker og husdyr. I 
denne sammenheng bør det åpnes for en raskere prosess slik at lisensjakt av 
godkjente jegere i regi av fylkesmannen kan utføres snarest for å minimalisere 
skaden. 
AUF krever at:  

 Ulvesonen oppheves.  

 Streifdyr (grenseulv) skal telles med i den norske bestanden. 

 Det må åpnes for å anvende nødverge-paragrafen i større grad i tilfeller der 
rovdyr opptrer truende ovenfor mennesker og dyr. 
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 Raskere saksbehandling i tilfeller der rovdyr kommer i konflikt med 
beitedyrsnæringa. 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 15, 16, 17 
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Forslag 19 – Et grønnere Norge 
Forslagstiller: Sentralstyret 
Organ vedtatt i: Sentralstyret 
 
Endringene i dagens klima, miljø- og energipolitikk må begynne nå, hvis man skal nå målene 
for Paris-avtalen. AUF mener tiden er inne for å skjerpe kravene til den fossile industrien, og 
gjøre den fornybare industrien til katalysatoren i fremdriftens næringsliv. 
 
Det betyr at man trenger mer ressurser til forskning og utvikling, en omstilling av dagens 
fossile industri, en utfasing av petroleumsvirksomheten, en mer utslippsfri transportsektor og 
man må gjøre Norge til Europas grønne batteri. 
 
Et taktskifte fra petroleumspolitikken 
Av Norges samlede klimagassutslipp genereres over en fjerdedel fra utvinningen av olje og 
gass. Samtidig produseres det 20 ganger mer fossil enn fornybar energi. Dersom Norge skal 
være et land med en differensiert økonomi og dersom vi ønsker å opprettholde våre 
internasjonale klimaforpliktelser, er det på tide med en omstilling og utfasing av 
petroleumsindustrien, med mål om utfasing innen 2035. Dette betyr også at Lofoten, 
Vesterålen og Senja gis et varig vern for petroleumsvirksomhet Dette må skje samtidig som 
ny, fornybar industri får bedre støtteordninger og oppstartsmidler. 
 
Stadig flere sårbare havområder er under press fra oljebransjen, og vi ser nå at områder opp 
mot Arktis og iskanten er med i konsesjonsrundene. AUF mener det er på tide å sette klima 
foran økonomiske hensyn, og dermed ikke dele ut flere konsesjoner på norsk sokkel, ei 
heller flere lete- og prøveboringstillatelser. AUF mener at TFO-ordningen må avskaffes. 
 
Oljenæringen blir i dag subsidiert med mange milliarder kroner. De har en skatteordning, der 
staten dekker 78 % av kostnadene de har til letning, en risiko det ikke tas for landbasert 
industri. I tillegg får oljeselskaper avskrive sine verdier på halvparten av normal tid, samt at 
de har et eget særfradrag hvor store deler av driftsmidlene blir avskrevet. Disse ordningene 
gjør det kunstig lønnsomt å lete etter olje på store deler av sokkelen. Som en del av 
utfasingen av norsk oljeindustri, ønsker AUF å avvikle disse ordningene. 
 
Norsk næringsliv og industri – kompetanse og muligheter 
Norsk industri har i dag en verdensledende rolle innenfor offshoreaktivitet, kunnskap og 
teknologi som brukes verden over. Denne kunnskapen må vi overføre til andre sektorer, slik 
at vi kan bli ledende i veien mot et fornybart samfunn. 
 
Dagens subsidieordninger til fossil energi gjør det svært attraktivt å fortsatt drive med fossil 
energi og leverandørindustri til næringen. AUF mener disse ordningene må vris til de 
fornybare næringene. Regjeringen har bestemt at dagens ordning med el-sertifikater skal 
opphøre i 2021. Innen da må en ny subsidieordning være på plass for den fornybare 
næringen. 
 
Norge har i dag store anerkjente forskningsmiljøer og en industri som er i front i forsknings- 
og utviklingsarbeidet (FoU). Hvis Norge skal lykkes i en omstilling til et fornybart samfunn må 
FoU-arbeidet bli mer målrettet for å finne morgendagens energiløsninger. Staten må gi mer 
ressurser til FoU-arbeid på bærekraftige og fornybare løsninger for energi- og kraftbehovet, 
og hvordan man kan bruke dagens offshoreteknologi i dette arbeidet. 
 
AUF mener mer ressurser og flere utdanningsretninger til FoU-arbeid innen 
fornybarnæringen bør være en prioritet, slik at Norge kan produsere billig og bærekraftig 
materiell og energi i fremtiden. Den viktigste garantien for klima- og 
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kunnskapsarbeidsplasser er at vi har solide og robuste industrier som også i fremtiden vil 
være attraktive og lønnsomme arbeidsplasser. 
 
Europas grønne batteri 
Gjennom en omstilling til fornybare næringer og en økning i subsidieordningene kan den 
fornybare industrien bli en global energiledende næring. Med våre forutsetninger for 
produksjon av billig og fornybar energi, kan Norge både forsyne norsk industri med kraft og 
samtidig gjøre Norge til Europas grønne batteri. 
 
Norge har allerede i dag en av verdens reneste kraftproduksjoner, gjennom vannkraftverk 
landet over. Av dagens forbruk av elektrisitet i husstandene i landet er 99 % produsert 
fornybart. Likevel har vi et behovet for å importere kraft fra nabolandene i perioder. Norge 
bør gå i front på eksport av fornybar kraft. 
 
Ute i Europa er kull- og gasskraftverk den største kilden til energi, og gjennom en storstilt 
utbygging og oppgradering av norske anlegg, kan mange av de utenlandske anleggene 
utfases. For å sikre denne utviklingen må det bygges flere kraftlinjer og -kabler som kan 
transportere energien videre ut i Europa. 
 
Et grønnere Norge 
Et grønnere Norge kommer ikke bare som del av store omlegginger i samfunnet, det er også 
et resultat av valgene folk gjør, hver dag. Gjennom å velge bussen framfor bilen, tog isteden 
for fly, og ved å være bevisst i valgene man vil man bidra til et grønnere Norge. AUF mener 
det er politikkens rolle å gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig. 
 
Veitrafikken står for omlag 19% av norske klimagassutslipp, og er derfor en betydelig 
bidragsyter til klimaendringene. Vi ser også at veitrafikken bidrar til stor lokal luftforurensing 
mange steder. En omlegging i veitrafikken innebærer å få mer godstransport over på skinner 
og kjøl, det innebærer at folk motiveres til å benytte andre transportmidler enn bilen, og det 
innebærer å styrke kollektivtilbudet både lokalt og regionalt. 
 
AUF mener at man skal ha et nullvekstmål i personbiltrafikken i Norge. Dette betyr at all 
økning i transport skal foregå kollektivt, gående eller syklende. Staten må derfor være en 
pådriver for utbygging av kollektivtransport, gjennom å ta en større andel av kostnadene, 
spesielt i og rundt de største byene. Samtidig som man har et nullvekstmål, må det også 
være en del av målet å få flere til å bytte til utslippsfrie biler. Selskaper som har stor andel 
næringstransport bør få økte intensiver for å gjøre sin bilpark utslippsfri. 
 
Derfor vil AUF: 

 At dagens subsidieordning til fossil energi avvikles, og at de fornybare næringene 
sikres gode subsidieordninger og rammevilkår. 

 At næringer som driver med fossil industri avvikles, noe som betyr at nye områder 
ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, og opprettelse av nye gasskraftverk må 
stanses, herunder et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. 

 At FoU-arbeidet må gis mer ressurser for å sikre attraktive og bærekraftige 
arbeidsplasser. 

 Ha en storstilt oppgradering og utbygging av fornybare energikilder og kraftlinjer slik 
at man kan selge og transportere kraften. 

 Ha et nullvekstmål i transportsektoren med en mer miljøvennlig bilpark og en 
utbygging av kollektivtrafikken, spesielt i og rundt de store byene. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 20, 21, 22, 23 
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Forslag 20 - Vindkraft 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Årsmøte i AUF i Sogn og Fjordane 
 
Vindkraft representerer noko nytt og spennande i samfunnet. Elektrisk energi er ei 
fornybar energi-kjelde og produksjonen er utsleppsfri. Med tanke på klimakrisa vi no 
møter er det rimeleg å sjå på vindkraft som det nye store innan fornybarenergi. 
Landsbasert vindkraft er i dag, etter vasskraft, den mest modne og billigaste løysinga 
for å produsere ny fornybar elektrisitet. Vindkraft kan i større grad enn vasskraft 
flyttast til ledig nett og forbruk. 
Vindkraft og vasskraft utfyller kvarandre på ei svært god måte. Ein kan spare eller 
lagre vindenergi i norske magasin i form av vatnet som vert spart når man produserer 
kraft med vindkraft istadenfor vasskraft. Vindressursane er betre i vintertider når 
forbruket er høgt og tilsiget i vassmagasina er lågt. Vindkraft produserer når det bles 
og kan ikkje regulerast på same måte som vasskraft. Meir vindkraft-produksjon fører 
derfor til mindre marknadsmakt i kraftmarknaden. 
Vindkraft vil gi grunneigarar stabile inntekter i form av utleige av grunn. Utbygging av 
vindkraft er i stor grad reversible naturinngrep, og det gir kommunane nye 
arbeidsplassar og 
skatteinntekter. Noreg har Europa sin lengste kystlinje, og har dermed eit stort 
potensiale for vindkraft. Aller størst er potensialet i havområda våre. Sidan vindkreft 
er ein fornybar energikjelde som er uforutsigbar er det viktig at ein bygg ut 
vindkraftparkar langs heile kysten slik at variasjonen i vær og vind skapar ein jamn 
kraftproduksjon. 
AUF vil at: 
- Vi vil jobbe for å gjere vindkraft meir attraktivt på landsbasis, spesielt langs kysten 
der potensialet er stort 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 19, 21, 22, 23 

 
Forslag 21 - En grønn og fremtidsrettet reform av transportsektoren 
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Den økende veksten i person- og godstransport medfører store utfordringer for 
miljøet. Alene står transportsektoren for 25% av Norges samlede klimagassutslipp, 
og for å nå klimamålet om 30% utslippskutt fra 1990-nivå må måten vi organiserer 
infrastrukturen på endres radikalt.  Det samlede behovet for transport må reduseres, 
eksisterende transport må over på miljøteknologi og fremtidige investeringer i 
infrastruktur skal forbeholdes miljøvennlige formål. 
 
Den største utslippskilden av drivhusgasser fra transportsektoren kommer fra fly- og 
bilparken. Derfor er det helt essensielt at den samlede bruken av slike 
transportløsninger synker og erstattes til fordel for skinntransport, båt og andre 
kollektive løsninger. For å realisere en slik reform forutsettes det at kollektivnettet er 
langt mer effektivt og forutsigbart enn i dag. AUF mener det derfor vil være helt 
avgjørende at staten i årene fremover investerer målrettet i store kollektivprosjekter 
slik at de blir konkurransedyktige alternativer. 
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Parallelt med at kollektivnettet utbygges er det nødvendig med restriktive tiltak som 
begrenser miljøskadelig transport. AUF mener prinsippet om “at forurenseren 
betaler” som ligger til grunn for bærekraftig utvikling må vektlegges større prioritet, 
slik en betaler de reelle samfunnsøkonomiske kostnadene ved forurensing.   
 
Selv om det vil være et mål å redusere den samlede bruken av privatbilisme, vil det 
også i fremtiden være et sterkt behov for biltransport. AUF mener derfor det trengs 
en styrket forskning på utslippsfrie biler og infrastruktur rundt disse så den fremtidige 
bilparken blir lang mer miljøvennlig,  
 
AUF vil: 

 At det gjøres lettere å velge bort bilen som fremkomstmiddel der det er mulig, 
både gjennom en styrkning av kollektivtilbudet og restriktive tiltak som f.eks. 
tids- og miljødifferensierte bomsatser, og si nei til veiutbygging rundt de store 
byene.  

 At det opprettes en statlig belønningsordning til kommuner som lykkes med 
sykkelpolitikk 

 Endre trafikkregler til fordel for syklister som 
 Syklister kan svinge til høyre på rødt 
 Biler har vikeplikt for syklister i sykkelfeltene  
 Oppmålte sykkelfelt er automatisk  
 ”All stans forbudt”-soner 

 At det opprettes en nasjonal støtteordning for elektrifisering av busser.  

 Ha som prinsipp at når EL-biler får avgifter skal avgiftene for fossile biler økes 
tilsvarende. 

 At et fullbyrd intercity-triangel mellom Lillehammer, Skien og Halden samt ny 
Oslo-tunell prioriteres og står klart innen 2026 

 Øke bruken av statlig plan der motstridene interesser forsinker utbygging av 
viktige kollektivprosjekter  

 Forbedre infrastrukturen av alternativ drivstoff med mål om at det skal finnes 
e-ladestasjon og mulighet for å fylle alternativ drivstoff på hver bensinstasjon i 
hele landet. 

 At kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller 
lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.  

 At staten skal ta opp mot 80% av investerings- og utbyggingskostnaden av 
kollektivprosjekter der den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor. 

 At det vedtas lovhjemmel som tillater byer å innføre lavutslippssoner for å 
begrense lokal forurensing  

 At det ikke skal utbygges bilbaserte kjøpesentre utenfor sentrumskjerner 

 At Norge arbeider for at det er mulig å pålegge flyselskaper avgifter som mer 
står i samsvar med miljøbelastningen  

 Etablere sammenhengene sykkelveinett i byområdene og at det stilles krav 
om antall sykkelparkeringsplasser ved utbygging av nye offentlige 
arbeidsplasser. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 19, 20, 22, 23 
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Forslag 22 - Norge og Innlandet i det grønne skiftet 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Det grønne skiftet handler om endring. En endring fra en fossil økonomi til et 
samfunn hvor produktene vi bruker og produksjonen er basert på grønne, fornybare 
ressurser. I praksis betyr det vi skal bli mindre avhengighet av olje, og vi må få flere 
arbeidsplasser knyttet til jord og skog. Men også arbeidsplasser som skapes 
med utgangspunkt i levende ressurser i havet. 

 

Energi 
Oljenasjonen Norge har siden 1969 vært et utrolig eventyr- men nok er nok! Olje er 
som vi alle vet ekstremt miljøfiendtlig og står for den største andelen av utslipp i 
verden. Olje er gammeldags og på vei ut, noe oljeprisen er en god pekepinn på. 
Flere og flere land begynner å gå over til mer miljøvennlige drivkilder og eksporter. 
Her kan ikke vi nordmenn lene oss på oljen og tro vi skal leve evig på den.  
Det er ikke mulig å kutte ut olja over natta. Det vi må kreve er en utfasing av oljen, 
mens vi utvikler mer miljøvennlige eksportvarer og gode innovative løsninger. Et 
viktig steg i utfasingen av oljen, er at vi sikrer at oljenæringen er en renest mulig 
bedrift, dette kan vi gjøre blant annet ved å elektrifisere norsk oljesokkel. 
Et tiltak for å fase ut oljenæringen er å gå over mot biler som bruker alternativt 
drivstoff som elektrisitet, hydrogen og bioetanol(E85). Bioetanol er et 
blandingsprodukt mellom bensin og etanol, der etanolen er laget av plantemateriell 
og annen biomasse, og er på denne måten en langt mer miljøvennlig en dagens biler 
på bensin/diesel. Og dette kan være med på å sikre mulighetene til å ferdes fritt over 
store avstander i dagens stadig mer globaliserte verden. 
AUF krever:  

 En utfasing av oljenæringen til fordel for mer miljøvennlige industrier.  

 Elektrifisering av norsk sokkel. 

 Fullskala bioraffineri i Norge, slik at det også produseres biodrivstoff i Norge 
basert på skog. 

 At biler i offentlig virksomhet går på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff. 

 At hurtigladestasjoner for elektriske biler markeres tydeligere.  

 

Gjenvinning 
Gjenvinning og resirkulering blir stadig viktigere i verden. Både fordi vi ikke kan fylle 
kloden vår med søppel, men og fordi det kan være med på å spare energimengden 
som går med i produksjonen av nye produkter. Derfor mener AUF at kildesorteringen 
i hjemmene må bli enda bedre, både for å sikre at vi kan bruke produkter smartere 
og for å hindre produksjonen av restavfall.  
Det er viktig å satse på panteordningen som gjør at det «lønner» seg for 
privatpersoner å sikre gjenbruk av produkter. AUF mener at panteordningen kan 
utvikles til også å omfatte alle glassflasker, også de fra vinmonopolet. AUF mener at 
pantesatsen må være høyere, slik at det blir vanskeligere å ikke resirkulere, og tar 
derfor til orde for en dobling av pantesatsene.  
AUF krever:  

 Større fokus på gjenvinning i private husholdninger.  

 At det skal lønne seg å kildesortere 
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 En utvidet panteordning, med dobling av dagens pantesatser.  

Sjødeponi 
Vassdrag, sjøer og fjorder er viktige for artsmangfoldet i Norge. Det er viktig at vi får 
til bærekraftig bruk som ikke hindrer fremtidiges generasjoners muligheter til å nytte 
av de samme ressursene som oss. Et viktig steg på veien her er å hindre deponi av 
avfall fra industri i vassdrag, sjøer og fjorder. AUF stiller seg kritiske til tillatelse som 
ble gitt til dumping av gruveavfall i Førdefjorden, og kobberholdig avfall i 
Repparfjorden.  
AUF krever:  

 At all sjødumping stopper, og at mer miljøvennlig og bærekraftig 
avfallshåndtering må utvikles for gruveindustrien. 

Statlig investeringer og grønn energi 
Norge må opprette et statlig investeringsfirma, som sørger for innovasjon innen 
miljøforskning og fornybare ressurser på en mest mulig bærekraftig måte. Man må 
endre kurs og bruke midler som i dag brukes til oljeleting på grønne tiltak som kan 
bygge landet i retning av en bærekraftig framtid. Investeringsfirmaet skal ta for seg et 
vidt spekter av saker innen hav, landbruk, skogbruk, naturreservater, kollektiv 
transport og grønn energi, og samtidig hjelpe firmaer som jobber med dette.  
Norges ressurser må utnyttes til det fulle under det grønne skiftet vi nå står ovenfor. 
Utdanningssystemet må også tilpasses retningen samfunnet går, så unge forstår 
tanken bak og prosessen. Vi må investere i fornybar energi og benytte oss av 
kompetanse fra petroleumsnæringen. Eksempler på næringsvirksomhet vi kan 
investere i er biodiesel og maling produsert av trevirke. Dette er næringsvirksomhet 
hvor vi utnytter Norges skogressurser til å skape en grønn fremtid. 
Det er viktig at vi benytter oss av mulighetene i Norge, og satser enda sterkere på 
vann- og vindkraft. Det er viktig at kommunene som er vertskommuner for 
vindkraftverk, kompenseres på samme måte som kommuner som har vannkraftverk.  
Samtidig så har Norge store muligheter for å skape jobber innen fiskeri, bølgeenergi 
og samtidig skape en god og miljøvennlig forvaltning av havets ressurser 
AUF krever:  

 At Norge må få et statlig investeringsselskap som kan være med på å utvikle 
bedrifter og arbeidsplasser basert på grønne ressurser. Et slikt selskap skal 
kunne gå inn som en eier i aktuelle selskapene, og stille med midler til alt fra 
forskning til kommersialisering.  

 At Både forskningsmidler og utdanningssystemet må innrettes slik at vi kan 
gripe mulighetene til fremtidsrettet satsing på Norges jord- og skogressurser.  

 At Norge må gå i en grønn retning, som utnytter kompetanse fra 
petroleumsnæringen og jobber for å over tid avvikle oljenæringen 

 Kompensasjonsordning innføres for vindkraftverk, på lik måte med 
vannkraftverk.  

Skogbruk 
Hvert år i Norge vokser det opp 26 millioner kubikkmeter skog, men bare 9 millioner 
kubikkmeter blir brukt. Med andre ord lar vi 17 millioner kubikkmeter stå igjen. Dette 
medfører en stadig vekst av den norske skogen, som er destruktivt så lenge vi ikke 
bruker denne skogen i skogvirke. Når skogen er ferdig vokst, slutter den å produsere 
oksygen og råtner. En skog som har råtnet kan ikke brukes. Det hugges dessverre 
for lite skog, for å gjøre plass for ny og produktiv skog.  
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Skog er en fornybar energikilde og derfor bærekraftig, skogen kan brukes til nesten 
alt det samme som olje. Blant annet kan man produsere drivstoff, som for eksempel 
E85 (Bioetanol). Med andre ord ligger alle muligheter åpne for at vi kan benytte oss 
av det grønne gullet skogen har å by på.  
Norge ligger 20 år bak Sverige i skogbruk, noe som krever at vi handler, slik at vi 
også benytter oss av denne naturressursen. Det er også viktig at vi benytter oss av 
trevirke i større grad når det gjelder nybygg og andre konstruksjoner.  
AUF krever at: 

 Det satses mer på skogbruk i Norge.  

 Skogen brukes som et tiltak for å utfase oljenæringa i Norge.  

 Nybygg bygges i større grad i trevirke. 

Et fremtidsrettet og moderne kommunikasjonsnett 
Store deler av de fornybare ressursene i Norge ligger utenfor det tradisjonelle 
kommunikasjonsnettet. Derfor er det viktig med en flytting av industrien fra olje til 
fornybar, at vi også legger til rette for miljøvennlig transport inn og ut av områdene. 
Eksempler på slike områder ligger i tilknytning til Røros- og Solørbanen. En 
elektrifisering av disse jernbanestrekningene vil være avgjørende for at det grønne 
skiftet kan bli en realitet, både med tanke på godstrafikken og kollektivtrafikken 
mellom sør og nord, og øst og vest.  
AUF krever:  

 En elektrifisering av alle jernbanestrekninger i Norge.  

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 19, 20, 21, 23 

 
Forslag 23 - Kollektivt skal lønne seg 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
Norge er et langstrakt land, med store distanser mellom små steder. Dette fører 
mange steder til at det lønner seg for unge å benytte seg av bilen fremfor bussen. 
AUF mener det er viktig at vi får til et krafttak for kollektivtrafikken, for å sikre at flere 
ungdommer kan benytte seg av et kollektivtilbud.  
Det blir stadig mer populært med bestillingsruter i distrikts Norge, som gjør at bussen 
ikke går unødvendig og blir en miljøversting fremfor det miljøvennlige tiltaket det skal 
være.  
Det er viktig for å sikre at flere vil benytte seg av bussen at prisene gjøres lavere, slik 
at bussen er billigere enn bilen. Det skal lønne seg å kjøre kollektivt. Ungdom er en 
gruppe som kommer urettferdig ut av rabattordningene på bussen. Derfor mener 
AUF at alle ungdommer opp til 25 år skal ha samme rabatt på buss som barn.  
AUF krever:  

 At staten garanterer et kollektivtilbud for alle.  

 At prisene på kollektivtilbud subsidieres, slik at det er billigere å kjøre buss 
enn bil.  

 Ungdom skal i likhet med barn og honnørreisende betale 50 % på buss. 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 19, 20, 21, 22 
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Forslag 24 – Frihet fra krig og okkupasjon 
Forslagstiller: Sentralstyret 
Organ vedtatt i: Sentralstyret 
 
Borgerkrigen i Syria 

Borgerkrigen i Syria har var i mer enn fem år, drevet 6,6 millioner mennesker på flukt 

internt i landet, hvorav 2,8 millioner av dem er barn. Nesten fem millioner syrere har 

flyktet til nabolandene og 13,5 millioner mennesker har behov for akutt nødhjelp. FN 

anslår at mellom 300.000 og 400.000 er blitt drept. Borgerkrigen er vår tids største 

humanitære krise og krever at det internasjonale samfunnet og Norge tar et større 

ansvar. 

 

Utgangspunktet for opprøret mot Assads brutale regime var et krav om demokrati. 

Men et handlingslammet FN og sterkere geopolitiske kamphandlinger på bakken har 

gjort store deler av Midtøsten til en frihavn for ekstreme grupperinger i ustabile 

nasjonalstater. Dette er også et resultat av at mange ulike aktører stiller våpen, 

økonomiske ressurser og militærpersonell til disposisjon for ekstreme grupperinger. 

 

AUF mener krigen i Syria har vist de svake sidene ved FN og de internasjonale 

politiske prosessene. Dette ikke kan fortsette og Syrias uskyldige befolkning fortjener 

fred og frihet. Derfor mener AUF at Norge skal legge politisk press i FN. Det må 

skapes fortgang i forhandlingene om en våpenhvile og det må opprettes dialog med 

Russland og USA. AUF mener at Norge må støtte nabolandene økonomisk for å ta 

vare på flyktningene som oppholder seg der, samt at vi tar imot flere syriske 

flyktninger. 

AUF krever: 

 støtter krav fra de humanitære organisasjonene at det må bevilges fire milliarder 

ekstra til Syria og nærområdene 

 at Norge følger opp avtalen om kvoteflyktninger fra Syria 

 at de strenge kravene til integrerbarhet, for utvelgelsen av hvilke kvoteflyktinger 
Norge tar i mot, opphører 

 at Norge støtter sivil samfunn og andre aktører som jobber for et fremtidig, 

demokratisk Syria. 

 at Norge støtter opp under sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for et 
fremtidig demokratisk Syri 
 

Fordøm Marokkos folkerettsbrudd 

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Området har både vært en spansk koloni, og 

under marokkansk og mauritiansk okkupasjon. I 1979 ga Mauritania avkall på alle 

sine territorielle krav, men Marokko opprettholdt fortsatt sin okkupasjon. Marokko har 

bygd et av verdens lengste forsvarsverk fra nord til sør i Vest-Sahara, og det ligger 

anslagsvis en million landminer i området den dag i dag. Marokko har siden okkupert 
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områdene vest for muren, om lag 80 % av Vest-Sahara. I 1991 ble det inngått 

våpenhvile mellom POLISARIO og Marokko. Et FN mandat for folkeavstemning i 

Vest- Sahara ble nedsatt, MINURSO. Etter fredsavtalen skulle saharawiene utøve 

sin rett til selvbestemmelse ved en folkeavstemming i 1992. Denne har fortsatt ikke 

funnet sted. 

 

Sommeren 2016 ble fredsavtalen blitt brutt. Marokko har okkupert inn i nye områder 

av Vest-Sahara og Polisario har svart med å sende ut sine tropper. Eskaleringen er 

urovekkende. Det er en redusert FN-tropp som har overvåket bruddene, fordi 

Marokko våren 2016 utviste hele 84 av FN-personellet fra Vest-Sahara, unilateralt. 

Dette har gjort operasjonen nær ute av stand til å fungere. 

 

Marokko gjør fremdeles gjør krav på territoriet, uten hold i folkerett eller historien. 

Vest-Saharas folk nektes å delta i folkeavstemningen de har legitim rett til. I henhold 

til all tidligere avkoloniseringspraksis, Den internasjonale domstolen i Haags uttalelse 

om Kosovo i 2010, og inngåtte avtaler mellom Polisario og Marokko er det åpenbart 

at en selvbestemmelsesprosess må inkludere et alternativ om uavhengighet. Dette 

nekter imidlertid Marokko. 

 

AUF er bekymret for at Marokko ikke tillater FNs spesialutsending å besøke territoriet 

han er spesialutsending til. For at de to partene skal kunne bli enige om at 

saharawiene skal få innfridd sin rett til selvbestemmelse, er man nødt til å legge 

press på den sterke parten i konflikten. 

AUF krever: 

 At Norge annerkjenner Vest-Sahara. 

 At man må fordømme Marokko for dets brudd på våpenhvilen sommeren 2016. 

 At man må fordømme Marokko for dets unilaterale utvisning av FN-personell 

våren 2016 og kreve en umiddelbar retur av samtlige FN-tropper. 

 At man må uttrykke bekymring for at Marokko ikke tillater FNs spesialutsending å 

besøke territoriet han er spesialutsending til. 

 At man må støtte den Afrikanske Union om at det må settes en dato for 

folkeavstemning i tråd med den inngåtte våpenhvileavtalen og saharawienes rett 

til selvbestemmelse. 

 

Fritt Palestina 

I snart 50 år har det palestinske folk vært under israelsk okkupasjon, daglig 

undertrykkelse, fordrivelse fra egne hjem og utsatt for gjentatte angrep. 

Arbeiderpartiet vedtok i 2015 at ”Hvis det ikke har skjedd en reell framgang i 

fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige 

bosetningene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som selvstendig stat.” 

 

Det har ikke skjedd reell fremgang i fredsprosessen og bosetninger bygges i et 

tempo som aldri før, til tross for protester og innvendinger fra verdenssamfunnet. 
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Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og stadig 

utbygging av nye bosettinger på palestinsk land frarøver palestinerne friheten over 

egne liv, men fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en 

selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere. Maktbalansen mellom Palestina og 

Israel er i dag veldig ujevn, og gjennom å anerkjenne Palestina før en fremforhandlet 

løsning vil man kunne redusere det ujevne maktforholdet. Det er derfor viktig å 

anerkjenne Palestina som selvstendig stat nå, for å trekke utviklingen i riktig retning. 

Industrisonene som er opprettet på okkupert land produserer stadig varer som selges 

over hele verden. Gjennom å handle med selskaper som har produksjon på okkupert 

område, bidrar norske selskaper økonomisk til bosettingene gjennom å skape 

arbeidsplasser og økonomisk utvikling i bosettingene. Norske myndigheter må gå ut 

med en aktiv oppfordring mot næringsvirksomhet og om å ikke importere varer 

produsert i de okkuperte områdene i Palestina. 

Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og 

kapasitetsutvikling som ledd i utviklingen av en palestinsk stat. 136 land har 

anerkjent Palestina. Det er på høy tid at Norge tar det samme steget, blir land 

nummer 137 og anerkjenner av Palestina som selvstendig stat. 

AUF krever: 

 at Norge anerkjenner Palestina som selvstendig stat 

 at norske myndigheter går ut med en aktiv oppfordring mot næringsvirksomhet og 

om å ikke importere varer produsert i de okkuperte områdene i Palestina. 

Krisen i Sør-Sudan 

Da Sør-Sudan fikk sin uavhengighet i 2011, håpet mange at det var starten på en 

fredelig framtid. Men allerede i desember 2013 brøt det ut væpnede kamper, etter 

anklager om statskupp. Denne politiske konflikten utviklet seg til en borgerkrig i Sør-

Sudan, mellom regjeringen og opposisjonen. 

Human Rights Watch har rapportert at de væpnede styrkene på begge sider av 

konflikten har utført grove overgrep mot sivilbefolkningen. Landsbyer har blitt brent til 

grunnen og innbyggerne er blitt massakrert. AUF reagerer med avsky på hvordan 

væpnede styrker behandler barn og utnytter deres sårbare situasjon. Disse barna 

skulle sittet trygt på skolebenken. Unge mennesker må få muligheten til å leve trygt, 

på et sted der det ikke er fare for å bli kidnappet med formål om å gjøre dem til 

barnesoldater. 

Selv om verdens blikk er vendt bort fra Sør-Sudan, er ikke krisen blitt mindre. AUF 

mener derfor det er viktig at Norge fortsetter å gi bistand, både nødhjelp og 

langsiktig. I tillegg må norske myndigheter fortsette å bruke sitt nære forhold til Sør-

Sudan til å legge fortsatt press på fredsprosessen. Særlig viktig er det å få alle 

væpnede grupper i konfliktene til å gå bort fra bruk av barnesoldater. Tidligere 

barnesoldater må sikres tiltak som gir skolegang og trygge rammer, noe som vil være 

en viktig faktor i å legge grunnlaget for en varig fred. 

AUF vil: 
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 yte bistand til Sør-Sudan gjennom organisasjoner som hjelper sivilbefolkningen. 

 at Norge skal være aktiv i fredsprosessen og bidra til å implementering av 

fredsavtalen. 

 at Norge legger press på lederne av de væpnede gruppene for å sette fri 

barnesoldater. 

 at barn som har vært soldater sikres trygt bosted, skolegang og får dekket sine 

humanitære behov. 

 

 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 25, 26 
 
 

Forslag 25 - Krisen i Sør-Sudan 
Forslagstiller: AUF i Hordaland 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
 
Da Sør-Sudan fikk sin uavhengighet i 2011, hadde mange håpet på at det var starten 
på en fredelig framtid. Men allerede i desember 2013 brøt det ut væpnede kamper, 
etter anklager om statskupp. Denne politiske konflikten utviklet seg til en borgerkrig i 
Sør-Sudan, mellom regjeringen og opposisjonen. 
 
Human Rights Watch har rapportert at de væpnede styrkene på begge sider av 
konflikten har utført grove overgrep mot sivilbefolkningen. De væpnede styrkene har 
brent ned og massakrert innbyggerne i flere landsbyer. 
 
AUF kan ikke støtte hvordan væpnede styrker behandler barn og utnytter deres 
sårbare situasjon. Barna som deltar i krigføringen skulle heller sittet trygt på 
skolebenken. Unge mennesker må få muligheten til å leve trygt, på et sted der det 
ikke er fare for at de blir kidnappet med et formål om å gjøre dem om til 
barnesoldater. 
 
Media har vendt fokuset bort fra Sør-Sudan, men krisen har ikke minsket av den 
grunn. AUF mener det er viktig at Sør-Sudan ikke glemmes, og vil fortsette å sette 
fokus på krisen. Vi mener derfor det er viktig at Norge fortsetter å gi bistand, både 
nødhjelp og langsiktig. I tillegg må norske myndigheter fortsette å bruke sitt nære 
forhold til Sør-Sudan til å legge fortsatt press på fredsprosessen. Særlig viktig er det 
å få alle væpnede grupper i konfliktene til å gå bort ifra bruken av barnesoldater, og 
sikre gode tilbud for tidligere barnesoldater. Derfor er det viktig å støtte tiltak som gir 
skolegang og trygge rammer for barnesoldater, og dermed legger grunnlaget for en 
varig fred. 
  
AUF vil: 

 Fortsette med å gi bistand til Sør-Sudan gjennom organisasjoner som hjelper 
sivilbefolkningen. 

 At Norge skal fortsette å være aktiv i fredsforhandlingene i Sør-Sudan og 
presse partene til å implementere fredsavtalen. 

 Presse lederne av de væpnede gruppene til å sette fri barnesoldater. 
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 Støtte tilbud for barn som har vært soldater i krigen i Sør-Sudan, der de kan 
bo trygt, gå på skole og få dekket deres humanitære behov. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 24, 26 
 

Forslag 26 - Et perspektiv på Midtøsten 
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Ettermælet til den arabiske våren  
 
Midtøsten er en region med komplekse politiske utfordringer. Den arabiske vår førte 
til at verdens øyne var rettet mot endringene i regionen med et håp om demokratiske 
løsninger og et modernisert styresett. Våren 2011 tok folket til gatene for å kjempe 
for sine grunnleggende rettigheter. Midtøstens ungdommer ønsker seg en fremtid ut 
av fattigdom, arbeidsløshet og politisk undertrykkelse. Det er AUF sitt ansvar å støtte 
våre kamerater som fortsatt kjemper for grunnleggende rettigheter i Midtøsten, Nord-
Afrika og andre steder i verden. Til tross for at den arabiske vår har stilnet, vil AUF 
være en stemme som løfter frem viktige utfordringer når urett skjer i Midtøsten.  
 
AUF vil 

 Fortsette å kreve frie demokratiske valg  

 Støtte befolkningen i sine krav om politisk og sosial reform 

 Bidra til en stabilisering av regionen for å hindre totalitære krefter å komme til 
makten 

 Øke bistanden til gjenoppbygging, både økonomisk og diplomatisk 

 
Menneskerettigheter  
 
Ideen om å sikre grunnleggende rettigheter for alle mennesker er en viktig og 
avgjørende hjørnestein i det internasjonale samfunnet. AUF mener at 
menneskerettighetskonvensjonen i aller høyeste grad ivaretar grunnleggende behov 
og sikrer viktige prinsipper som omhandler politiske og sivile rettigheter, og 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Likevel brytes menneskerettighetene 
daglig verden over. AUF mener at Norge skal være forkjemperen for å skape 
bevissthet om og rundt brudd på menneskerettighetene. 
 
AUF vil 

 At Norge skal ta initiativ til dialog mellom konfliktpartene slik at 
menneskerettigheter ivaretas, regler i krig respekteres og nødhjelp når ut til 
flest mulig mennesker. 

 At Norge skal jobbe for at ytringsfriheten skal styrkes i de aktuelle landene, 
blant annet ved at pressefrihet lovfestes og at fredfulle demonstrasjoner skal 
tillates. 

 At Norge må kreve at brudd på menneskerettigheter fører til konsekvenser fra 
det internasjonale samfunnet.  

 
Demokrati 
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AUF i Oslo mener at demokrati er bærebjelken i et moderne samfunn. 
Enkeltmenneskers mulighet til å forme sin egen fremtid ved å delta i frie valg med 
reell påvirkningsmulighet er avgjørende. Respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter og muligheten til å delta i samfunnet er vesentlig. Et uavhengig 
rettsvesen og muligheten til å fremme sine egne meninger uten å frykte for liv og 
helse er avgjørende i et moderne demokrati. AUF skal alltid være forkjempere for frie 
demokratiske løsninger på alle samfunnsplan og enkeltmenneskers frihet til å ta 
egne valg. AUF legger demokrati til grunn i vårt arbeid med internasjonale spørsmål 
og mener at bevisstheten rundt demokratiske løsninger må møtes med forståelse og 
samarbeid. AUF i synes det er pinlig at Norge og vesten i flere tiår har latt 
økonomiske og geopolitiske hensyn gått foran hensynet til demokrati og 
menneskerettigheter. 
 
AUF vil 

 Aktivt støtte opp om fremveksten av demokratiske bevegelser i Midtøsten og 
Nord-Afrika.  

 Gi bistand til oppbyggingen av sivilt samfunn og demokratiseringsprosesser 

 
Minoriteters rettigheter  
 
En realitet i svært mange land i Midtøsten er mangelen på rettigheter for landenes 
minoriteter. AUF mener at alle minoriteter skal ha de samme rettighetene som 
majoriteten i et land. AUF har alltid vært grunnleggende uenig i all form for 
systematisk diskriminering på bakgrunn av religion, etnisitet, kjønn, legning eller 
sosial bakgrunn. De fysiske og psykiske konsekvensene av vold hindrer kvinners 
fulle deltakelse i samfunnet. Dette har igjen samfunnsmessige konsekvenser og 
utgjør et direkte hinder for et lands økonomiske, politiske, samfunnsmessige og 
demokratiske utvikling.  
 
AUF vil: 

 At Norge aktivt skal ta opp beskyttelsen av minoriteter og deres rettigheter i 
komplekse borgerkriger i f. eks Syria. 

 At Norge må kreve at det tas hensyn til minoriteters rettigheter i diplomatiske 
forhandlinger og eventuelle fredsavtaler 

Vestens dobbeltmoral 
 
Norge og andre vestlige land må ta ansvar ved å være tydelige når urett skjer og 
kreve respekt for menneskerettigheter og demokratiske reformer ved åpenhet og 
tettere samarbeid. Historien har vist oss at Norge og flere vestlige land har støttet 
flere autoritære regimer i Midtøsten basert på handel og økonomisk vinning. Med en 
gang den arabiske vår ble et faktum og massedemonstrasjonene fikk 
oppmerksomhet, trakk Norge og flere land i vesten sin støtte til de mange diktatorene 
i regionen.  
 
AUF vil 

 At Norge skal stanse våpenhandel med autoritære regimer 
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Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 24, 25 

 
Forslag 27 – En bedre inkluderingspolitikk 
Forslagstiller: Sentralstyret 
Organ vedtatt i: Sentralstyret 

 
Ankomst Norge 
Mennesker på flukt er i en ekstraordinær sårbar situasjon. Det er samfunnets 
oppgave å legge til rette for at møtet med Norge blir tryggest mulig, og at 
menneskerettighetene og menneskene ivaretas Ankomstfasen bør fungere bedre for 
å sikre integrering og inkludering i det som for mange er deres nye hjemland. Da er vi 
avhengige av at de ulike offentlige instansene makter å behandle asylsøknader 
effektivt samtidig som det bevarer den enkeltes rettsikkerhet. Dette er for veldig 
mange det aller første møtet de har med det norske samfunnet, og AUF mener man 
må sørge for at det styrker deres tillit til fellesskapet. Det krever at vi tenker nytt. 

 

AUF vil:  

 At UDIs anbefalte helsesamtale bør omfatte en plan for videre oppfølging når 
asylsøker blir flyttet til mottak og/eller bosatt i en kommune. (skrives bedre)  

 At organisasjoner som særlig arbeider med å styrke asylsøkere og flyktningers 
rettsikkerhet skal få mer økte økonomiske rammer. 

 At politiets ID-arbeid økonomiske rammer og årsverk skal styrkes.  

 Forenkle saksbehandling og hurtigløp for asylsøkergrupper hvor 
sannsynligheten for innvilgelse av beskyttelsesbehov er sannsynlig. 

 At det må være tilstrekkelig språkkompetanse i alle ledd av den første 
mottaksfasen slik at asylsøkere får nødvendig informasjon. 
 

Tiden i mottak 
For AUF er det et mål at ventetiden i mottak skal være kortest mulig. I dag tilbringer 
mange altfor lang tid i mottak, med minimalt av innhold og aktivitet. Vi mener det er 
nødvendig med en omlegging av mottakssystemet og UDIs innholdskrav i 
mottakene. Det bør være et uttalt mål at beboere aktiviseres og blir inkludert i sine 
lokalsamfunn. AUF mener alt av gode krefter bør involveres i dette arbeidet, som for 
eksempel interesseorganisasjoner, frivillige, næringsliv. 
 
AUF vil:  

 Endre kravene for tilbudet i mottak til å inneholde norskopplæring, idrett, kultur 
og annen frivillighet. (?) 

 At enslige mindreårige asylsøkere ikke skal plasseres på ordinære mottak og 
at omsorgen for de som er under 18 år skal ligge hos barnevernet, slik at 
barna er sikret ansatte med god og barnefaglig kompetanse.  

 At enslige mindreårige asylsøkere skal ha rett på en kvalifisert hjelpeverge 
gjennom hele ankomst- og asylprosessen.  

 Avskaffe ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige 
asylsøkere.  

 Styrke rammevilkårene for frivillige organisasjoner som driver aktiviteter i 
mottak. 
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 At asylsøkere gis midlertidig arbeidstillatelse, så lenge identitet er 
sannsynliggjort  

 Reversere kuttet i økonomiske satser for asylsøkere.  

 Utvikle en felles kvalitetsstandard for mottak som inneholder krav til utforming 
og tjenester samt bemanningsnorm.  

 Revurdere pilotprosjektet med 4-5 integreringsmottak slik at det ikke dannes A 
og B mottak, og anser det som en forutsetning at tiltak som bedre 
språkopplæring, kompetanseheving, arbeidstrening og barnehageplass for 
barna skal gjelde i alle mottak. 

 At alle barn i mottak skal ha rett på gratis barnehageplass 

 Kreve at kommuner inkluderer innvandrertjenesten på lik linje med andre 
kommunale tjenester, etter Sunndalsmodellen. (Munir skriver om) 

 At alle asylsøkere på mottak gis rett til helsesjekk og etterfølgende hjelp, og 
kommunene får nødvendige midler til å følge opp dette.  

 At det opprettes «kvinnegrupper» som forum for kvinner i mottaksapparatet.  

 At refusjonsordningen til kommunene for inkluderingen av enslige, 
mindreårige asylsøkere skal være på 100 %. 

 Begrense bruken av innføringsklasser til et minimum og vil i størst mulig grad 
inkludere elevene i ordinære skoleklasser med tilrettelagt opplæring.  

 At det er det offentlige, humanitære og ideelle organisasjoner som skal drifte 
asylmottakene i Norge. 

 At det ikke være lov å ta utbytte fra drift av asylmottak, og at det skal drives 
strengere kontroll av driften for å sikre at det blir tatt ut profitt. 
 

Bosetting 
For best mulig inkludering og integrering er rask bosetting avgjørende. Innhold og 
aktivitet som nyetablert gir en opplevelse av å tilhøre et felleskap. For at bosetting i 
kommune skal komme både kommune, lokalsamfunn og flyktninger til gode er man 
avhengige av forutsigbarhet. Man må i større grad bruke aktive virkemidler for å 
sørge for spredt bosetting. Det betyr å utvide de ordningene man allerede har, og 
øke bevilgninger til gode prosjekter.  

 
AUF vil:  

 Flyktningeguide-ordningen skal styrkes og tilbys alle.   

 At Husbanken i samarbeid med kommunene skal opprette langsiktige 
strategiske bosetningsplaner og at det i større grad legges til rette for støtte til 
å komme inn på boligmarkedet.  

 Unngå korttidskontrakter for mottak, og legge opp anbudsordninger som sikrer 
mest mulig stabilitet og forutsigbarhet for det enkelte mottak. 

 
Livet i en ny kommune 
Inkludering og integrering omhandler både det å komme til Norge som flyktning eller 
arbeidsinnvandrer, men også nordmenn med foreldre fra forskjellige deler av verden 
opplever hindre i samfunnet. AUF mener det er viktig å legge til rette for at hvert 
enkelt menneske skal få muligheten til å realisere seg selv og sine drømmer. Et 
likeverdig og tilgjengelig tilbud for alle må være målet for vår inkluderingspolitikk. 
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I dag finnes det ingen språkkrav for å begynne på videregående utdanning. AUF 
mener at flyktninger som ikke har fullført norsk grunnskole må gjennomføre en 
språktest for vise at de har tilstrekkelig språkkunnskaper for å fullføre et 
videregående utdanningsløp. Alle elever skal ha krav på språkundervisning om 
kravene ikke tilfredsstilles.  

 

AUF vil: 

 At det skal stilles krav om språkkompetanse til flyktninger som ikke har gått på 
norsk grunnskole. 

 At individuell kartleggingsplan for voksne asylsøkere følges opp med midler og 
tydelige planer for gjennomføring. 

 Styrke praksisplassarbeidet i NAV gjennom å styrke mentorordningen.  

 Satse på utvikling av pedagogisk materiale på flere språk for barn i 
førskolealder.  

 At elever i grunnskolen skal ha rett til morsmålsopplæring. 

 Utvikle digitale læringsressurser, fjernundervisning og læremidler som 
fremmer flerspråklighet.  

 Integrere flerkulturell kompetanse i alle typer barnehagelærer- og 
lærerutdanning.  

 Tilbud om språk- og kommunikasjonskurs i forkant av, eller som del av, 
høyere utdanning for å styrke gjennomføringsgraden og bedre overgangen til 
akademia og arbeidslivet.  

 Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkelte, og antallet læringstimer 
vil variere etter den enkeltes behov. Målet er at de skal lære seg norsk og 
komme seg ut i arbeid, slik man gjør det i Lillehammer. 

 At alle kommuner skal ha handlingsplan mot diskriminering. 

 Stanse Politiets Utlendingsenhet å gjennomføre tilfeldige identitetssjekk i 
offentlig rom. Kontroll skal kun skje på bakgrunn av grundig etterretning.  

 At hvert politidistrikt skal ha en avdeling som jobber med hatkriminalitet.  

 Åpne opp for større mulighet for å kombinere introduksjonsprogrammet med 
grunnskoleopplæring for elever med behov for det.  

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 28 

 
 
Forslag 28 - Tilbod om kostnadsfrie fritidsaktivitetar og 
mogelegheiter for møtestadar for einslege mindreårige asylsøkarar 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Noko som er heilt avgjerande for ein god integrering av asylsøkarar er å ha 
tilgjengelegheit. Spesielt kritisk er dei einslege mindreårige. Dei er ungdom i ein heilt 
spesiell situasjon som verken har pengar eller kjennskap til samfunnet rundt. Dei 
treng ein måte å komme seg ut av mottaka dei er plassert på, og få mogelegheita til 
å møte andre nordmenn. 
Det er ikkje uvanleg at pengane ikkje strekk til meir enn det nødvendige når ein bur 
på mottak. Fritidsaktivitet for ungane blir då prioritert vekk for det livsnødvendige. Eit 
tiltak for å la dei einslege mindreårige asylsøkarane til å delta i samfunnet og føle 
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tilhøyrsle utanom mottaka er å gjere fritidsaktivitetar som dans, volleyball, fotball og 
korps gratis for einslege mindreårige asylsøkjarar. Dette vil føre til at dei deltek i 
samfunnet og lærer om norsk kultur. 
Elevrådet ved Sogndal VGS inviterer einslege mindreårige asylsøkarar på sosiale 
møter etter skuletid, noko som gir asylsøkarane ein arena der dei kan delta i 
samfunnet på ein måte som ikkje er mogleg på mottaka. Slik kan ein få i gang eit 
engasjement blant asylsøkarane, i tillegg til at dei får ein møtestad og kjenne på 
tilhøyrsle. Ved noko så enkelt som å gje ungdommane kostnadsfrie mogelegheiter til 
sosialisering og aktivitet på fritida, vil ein slå eit viktig slag for god integrering. 
AUF vil: 
- Gi mogelegheit for gratis fritidsaktivitet for einslege mindreårige 
- Oppfordre lokale ungdomsråd og ungdomsparti til å invitere einslege mindreårige 
på sosiale møter 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 27 

 
Forslag 29: Valgseier 2017 
Forslagstiller: Sentralstyret 
Organ vedtatt i: Sentralstyret 

 
Norge er et godt land å bo i. Sammen har vi bygget et land hvor ulike mennesker 
skal ha like muligheter. Samtidig ser vi at dagens regjering tar Norge i gal retning – i 
retning av mindre fellesskap og muligheter.  
Valget i 2017 blir et retningsvalg for Norge. Det vil være et valg mellom den sittende 
Høyre/Frp-regjeringen, som prioriterer skattekutt til de rikeste og ikke evner å løse 
noen av største utfordringene landet vårt står ovenfor, eller en regjering med 
Arbeiderpartiet som vil prioritere arbeid, fordeling og fellesskap.  
Vi ønsker å fortsette å bygge landet. For å klare det må alle bidra. Norge er et rikt 
land, men vi har ikke råd til fire nye år med en passiv regjering. Vi trenger 
sosialdemokratiske løsninger. Kun slik vil vi kunne bygge landet for framtida.  
 
Vi bygger landet for framtida  
Norge trenger en Arbeiderparti-ledet regjering som løser de store utfordringene i 
samfunn vårt. En regjering som har arbeid til alle som viktigste jobb, som bekjemper 
klimaendringene og som reduserer forskjellene mellom folk gjennom økt 
sysselsetting og et rettferdig skattesystem.  
Norge trenger en regjering som har som utgangspunkt i at alle mennesker er like 
mye verdt og at alle mennesker skal ha like muligheter. Da må vi ha en moderne 
likestillingspolitikk hvor barnehage til alle skal være en reell mulighet og kontantstøtte 
avvikles. En god inkluderingspolitikk hvor flykninger raskt får språkopplæring og 
kommer seg tidlig i arbeid. En skolepolitikk hvor alle elever uansett bakgrunn blir sett 
og får de samme mulighetene til å bli det de ønsker.  
 
AUFs fem prioriteringer  

1. Arbeid til alle. Arbeidsledigheten må ned og unge mennesker må sikres retten til 

utdanning eller jobb.  

2. Bekjempe klimaendringene. Dette er vår tids største utfordring og må bekjempes 

lokalt, nasjonalt og globalt. Norge må ta sin del av ansvaret og overholde 

Parisavtalen.  
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3. En human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk, og en god integreringspolitikk.  

4. En skole for alle, som er basert på tillit mellom elven, læreren, rektor og foreldre og 

hvor alle elever får de samme mulighetene.  

5. En rettferdig skattepolitikk som bidrar til å redusere forskjellene mellom folk.  

AUF skal være en premissleverandør frem mot valget 11. september 2017. Vi skal 
være en tydelig stemme for ungdom og for at framtida skal prioriteres. Vi har 
ambisiøse mål for framtida, hvor flere mennesker er i arbeid, hvor velferdsstaten 
sørger for å gi alle trygghet og muligheter, hvor vi har bekjempet klimaendringene og 
hvor kampen mot fattigdom er historie. Byggesteinene for det målet legges ved neste 
års valg, og derfor går vi til valg på ny Arbeiderparti-ledet regjering.  
 
AUF skal drive en valgkamp på toleranse og likestilling. AUF skal forsvare det 
flerkulturelle samfunnet, og slå ned på rasisme. Vi skal være garantisten for en 
rasismefri valgkamp. AUF vil ta til motmæle mot frykt og fordommer i valg.  
 
AUF ønsker et nytt sosialdemokratisk flertall for en ny retning. Dette skal vi gjøre 
sammen med våre alliansepartnere i fagbevegelsen, miljøbevegelsen og alle andre 
som ønsker en ny retning for landet.  
 
Vi skal gjøre det vi kan for å sikre dette flertallet, og for at Jonas Gahr Støre blir 
Norges neste statsminister. 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

 
Forslag 30: Regionreform 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Regjeringa sin anbefaling om at ein skal ha 10 regionar i staden for 19 fylker som i 
dagens ordning har kulminert i regionreforma. Regionreforma går ut på at ein i 
prinsippet skal flytte makt og institusjonar ut til dei nye regionane, sånn at ein skal 
skape meir makt og innflytelse over eigen kvardag ute i distrikta og regionane, og for 
at ein skal kunne gjere dette meiner regjeringa at ein treng litt større einingar enn 
fylka utgjer den dag i dag. 
 
Problematikken er korleis denne reforma utspelar seg. I botnen vart det forventa at 
det skulle vere ein framoverretta og visjonær regionmelding som skulle gjere arbeidet 
med å skape best moglege einingar i tråd med intensjonane med regionreforma. Når 
regionmeldinga er båe innhaldslaus og manglande på sentrale punkt blir det 
vanskelegare å oppnå intensjonen ved regionsreforma, og kan ende opp med å helle 
mot uønska sentralisering i staden for. 
 
Det er folka som bur i fylka som bør få lov til å bestemme korleis deira framtid skal 
sjå ut. Eit initiativ om forandring på fylkesbasis bør bestemmast på fylkesbasis. Som 
ved kommunereforma bør fylka få deltakinga si i reforma foranka gjennom 
folkeavrøystingar. 
 
AUF vil at: 
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 Vi seier nei til regionreforma som regjeringa har lagt opp til 

 Fylka må før vedtak om samanslåing forankre dette i ei folkeavrøysting 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 31 

 
Forslag 31 - En regionreform for fremtiden 
Forslagstiller: AUF i Hordaland, AUF i Rogaland, AUF i Sør-Trøndelag og AUF i 
Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Fylker som administrative enheter har røtter tilbake til middelalderen i Norge. Dagens 
inndeling har nesten ikke endret seg siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har 
Norge vært gjennom store endringer innenfor kommunikasjon, infrastruktur, 
næringsliv og bosetting. Dagens administrative inndeling på fylkesnivå har derfor et 
stort behov for reform. Med mange nye områder det offentlige må levere tjenester på, 
er det et klart behov for større enheter.  
 
En regionreform må i likhet med en kommunereform være lokalt forankret. 
Prosessen må styres av lokale politikere med kjennskap til sine respektive fylker. 
AUF mener det derfor er viktig at staten tilrettelegger, slik at grunnlinjen i en 
regionreform kan tegnes lokalt. Likevel er det viktig at man har noen overordnede 
prinsipper som ligger til grunn. Alle regioner må, uavhengig av innbyggertall, 
bosettingsstruktur og demografiske forhold, stilles de samme kravene til tjenester, 
planleggings- og utviklingsoppgaver, rollen som myndighetsutøver og ivaretaking av 
demokratiske funksjoner. Med en lik  og en tydelig oppgavefordeling, får man også et 
likeverdig lokalt selvstyre. Derfor vil ikke en slik strukturendring bare være en 
regionreform, uten å også være en demokrati- og desentraliseringsreform. Denne 
reformen handler om å flytte makt fra sentrale myndigheter ut til større regionale 
enheter. Slik at man står sterkere regionalt til å levere tjenester, samt å møte de 
utfordringene en står overfor. 
 
Større regioner vil få nye tunge oppgaver som i dag er statlig ansvar. Det er viktig at 
det ikke stilles for mange krav for tidlig i prosessen. Her må det gjøres grundige 
utredninger av staten i samspill med fylkeskommunene og kommunene. AUF mener 
at det likevel er noen oppgaver det er naturlig å overføre til regionene:  
 

-    Statens vegvesen sitt regionapparat, med tilhørende fylkesfunksjoner. 
-    Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet. 
-    Kjøp av regionale jernbanetjenester. 
-    Deler av Norges forskingsråd sine programområder 
-    Konsesjons- og rettledningsoppgaver fra NVE og annen regional 

naturressursforvaltning. 
-     Bevilgningsansvar som i dag ligger hos Innovasjon Norge 
-    De delene av Bufetat som ikke kan legges til kommunene. 
-    Regionale miljøvern- og landbruksforvaltningsoppgaver som ikke innebærer kontroll 

og tilsyn. 
-       Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine regionale funksjoner. 
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Et av de vanskeligste spørsmålene som nå diskuteres er den geografiske 
sammensetningen av regionene. Mange fylker vil befinne seg i en situasjon for det er 
flere regioner de kan bli en del av. Det er da viktig at det fra statlig hold, ikke legges 
for mange føringer for tidlig. Det må imidlertid komme klart fram at det er en sentral 
forutsetning at regionene må bli store nok til å være i stand til å utføre flere tyngre 
oppgaver, som før har vært underlagt staten.  
 
AUF mener:  

 
 At regionsreformen må være lokalt forankret, samtidig som det legges føringer 

fra sentralt hold 
 Det skal stilles like krav til samtlige regioner uavhengig av innbyggertall, 

bosettingsstruktur og demografiske forhold 
 At en sterk vestlands-, midt- og østlandsregion er nødvendig for en god 

regionsreform 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser og sees i sammenheng med uttalelse 30 

 
Forslag 32: Ein human innvandringspolitikk 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Noreg skal oppfylle forpliktingane sine etter internasjonale konvensjonar. Vi seier nei 
til kutt i språkopplæringa, strengare krav til familiegjenforening og urimelege krav i 
introduksjonskurset. Det er også ein klar føresetnad at endringar i lover og regler fullt 
ut skal vere i samsvar med våre internasjonale forpliktingar og vi krev at alle har rett 
til å få søknadane sine om asyl handsama på ein klok og rettferdig måte. 
Innføringsprogrammet frå UDI må utformast slik at mottakar vert i stand til å utføre 
intensjonane i programmet med ei oppfølging på kvalitet. 
Det er krevjande når ein skal flykte frå krigsherja land, og det er ofte ein 
overhengande fare for å få traumatiske opplevingar eller miste livet på ferda mot 
tryggleik. På grunn av alle farane, er det ofte menn som tek byrden for å kunne sikre 
heile familien ei ny og betre framtid. Det viktigaste vil alltid vere at heile familien kjem 
i sikkerheit, og det er difor ein grunnleggande føresetnad for integreringa at vi har ein 
god politikk for familiegjenforening. Samstundes ser vi også at dagens oppfølging av 
asylmottaka er utilstrekkelig, der det berre er UDI som utfører kontroll av mottakas 
miljø og tryggleik, difor ser vi det som naudsynt at eit uavhengig organ som til dømes 
Røde Kors kan gjere tilsyn av forholda. 
AUF vil: 
- Seie nei til regjeringa sine kutt i språkopplæringa, strengare krav til 
familiegjenforeining og urimlige krav i intrduksjonskurset. 
- Innføringsprogrammet frå UDI må formast på ein måte som sikrar best mogleg 
vidare integrering 
- Syte for at ein helder dei internasjonale forpliktingane Noreg har innan å syte for at 
alle har rett til å få behandla søknadane sine om asyl 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
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Forslag 33: Behald elbilar sine særrettar 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Elbilar vert meir og meir populære og i 2015 så utgjorde elbilar 17% av nybilssalet på 
den norske marknaden. Elbilar har per dags dato mange ulike fordelar med seg, 
anna enn det at dei er miljøvennlege og støyfrie. Dei er billege i drift, sidan straum 
kostar særs mindre enn bensin. Det er ikkje moms eller eingongsutgift ved kjøp av 
elbil. Elbilar har fritak frå å betale bompengar i heile landet og dei slepp å betale for 
seg på enkelte ferjer. Alle desse tiltaka er gode, miljøvennlege tiltak, som er 
nødvendige for både at fleire skal skaffe seg elbilar og for at folk skal velje å slutte å 
bruke dei bilane som ikkje er miljøvenlege. 
AUF vil: 
- Auke avgiftene på umiljøvenlege bilar 
- Behalde særrettane til elbil-kjørarar 
- Investere i infrastruktur tilpassa til elbilar 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

 
Forslag 34: Trivsel for eldre, gjennom besøk 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Årsmøte i AUF i Sogn og Fjordane 
 
Endringa i samfunnet si alderssamansetninga vil medføre at det blir fleire eldre som 
vil trenge omsorg i framtida enn det er i dag. For å imøtekomme utfordringane som 
dette medfører, må vi fornye eldreomsorga slik at vi til tross for mindre arbeidskraft 
og pengar, forsett får ei verdig behandling. 
Eit grep som kan gi bidra til trivsel og livsglede er å legge til rette for Røde Kors sin 
besøksteneste der frivillige reiser ut på aldersheimar og institusjonar med en 
besøkshund. Dette har vist seg å være eit lystpunkt i kvardagen til mange. Av andre 
tiltak som vi kan knyte opp mot eldreomsorga, er besøk frå barnehagar ei givande 
oppleving for mange. Diverre er det ofte berre i enkelte sesongar som til dømes jula 
at dette blir gjennomført i mange kommunar. Her kan vi samarbeide med 
barnehagane for å tilrettelagd for besøk i fleire deler av året. 
AUF vil at: 
- Vi etablerer ein besøksteneste med hund i kommunane våre 
- Opprette eit samarbeid med barnehagar, som skal leggje til rette for besøk i større 
grad enn det er i dag 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 35 -  Fri rett til å være folkevalgt! 
Forslagstiller: AUF i Hordaland 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
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I dagens samfunn har man som borger plikt til å akseptere verv man har fått gjennom 
kommune-, fylkes- eller stortingsvalg. Dette er en samfunnsplikt som følger med 
privilegiet å bli folkevalgt. 
 
For å gjøre denne byrden mindre har arbeidstakere etter §12-13 i arbeidsmiljøloven 
rett til fri for å ta del i dette arbeidet. Formålet med denne loven er at arbeidstakere 
skal ha mulighet til å skjøtte utføringen av offentlige verv, også når vervet medfører 
fravær fra arbeidet. 
 
Samtidig ser vi at studenter som har blitt folkevalgte ikke har de samme rettighetene 
til å ta fri fra studiene for å skjøtte sine plikter som folkevalgt. Det er da prisgitt at 
studiestedet er forståelsesfulle nok for deres situasjon og hjelper dem med å legge 
opp studieløpet slik at det skal være mulig å gjennomføre begge. Kun 40% av 
studenter i dag fullfører bachelor innenfor normert tid. 
 
Det er et prinsipp i et moderne demokrati at alle grupper er representert, derfor må 
studenter ha samme muligheter som arbeidstakere til å gjennomføre privilegiet det er 
å være folkevalgt. 

 

AUF krever: 

 At studenter må få lovfestet rett til å kunne skjøtte sin plikter som folkevalgt på 
lik linje som vanlige arbeidstakere. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser  
 

Forslag 36 - Tilbakeføring til samfunnet 
Forslagstiller: AUF i Hordaland 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
 
I Norge er fengselsstraff bygget på tre bærebjelker. For det første har straff en 
allmennpreventiv effekt. Altså at den skal forhindre at personer utfører handlinger 
samfunnet ser på om galt. For det andre handler det om gjennom å ta personen som 
har gjort en straffbar handling ut av samfunnet for en periode, både for å fortelle 
personen at handlingen personen har gjort ikke er riktig, og for å fortelle samfunnet at 
handlingen ikke er riktig. Den siste av de tre bærebjelkene handler om rehabilitering. 
Målet er at en person som sitter i fengsel skal få oppfølging inne i fengselet som gjør 
personen mer rustet til å møte samfunnet utenfor murene og for å forhindre at 
personen begår nye kriminelle handlinger. 
 
I Norge er det en tilbakefallsprosent blant straffedømte menn på 50 %, mens den 
blant kvinner er på 
34 %. Statistikk fra SSB viser at desto tidligere du blir dømt for ditt første lovbrudd, jo 
høyere er sannsynligheten for at du kommer tilbake i fengsel. Der det blant 50 
åringene som blir dømt for første gang, er 20 % som kommer tilbake i fengsel, ser 
man at blant 40 åringene er 39 % som begår nye kriminelle handlinger. Høyest 
tilbakefall finner en blant barn under 18 år. For barn under 18 år som dømmes for 
første gang er det over 60% som etter endt soning begår nye kriminelle handlinger. 
En så høy tilbakefallsprosent viser at det ikke gjøres nok i løpet av soningen eller 
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etter endt soning, for å unngå at unge havner tilbake i fengsel. Målet til AUF i 
Hordaland er en lavest mulig tilbakefallsprosent, spesielt blant unge. 
 
Barnekonvensjonen sier at barn ikke skal fengsles sammen med voksne. Likevel 
dømmes hvert år i snitt ti barn under 18 år til fengsel, og de fleste av disse ender opp 
med å sone blant voksne. Unge domfelte er i en spesielt sårbar situasjon og er mye 
mer påvirkelig enn voksne. Det er derfor viktig å skjerme de yngste domfelte mest 
mulig. For barn og unge skal fengsel være siste mulighet og bare brukes i ytterst få 
tilfeller. AUF i Hordaland vil derfor styrke og øke bruken av tiltak som tidlig ute, 
konfliktråd og ungdomsstraff for unge domfelte. 
 
Tidlig ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for unge, som et alternativ til 
vanlig straffereaksjon. Hvor individuell tilpasset oppfølging skal hindre at det blir 
begått nye straffbare handlinger, og at man på sikt slutter helt med narkotika. 
Konfliktråd er et tiltak ofte retter mot unge, hvor man prøver å finne andre løsninger 
enn domfellelse og fengselsstraff. Ofte går dette ut på samtaler og avtaler mellom 
den som har begått lovbruddet, og den eller de som er blitt krenket. Det siste og 
nyeste tiltaket rettet dirkete mot kriminell ungdom er ungdomsstraff som ble 
introdusert i 
 
2014. Ungdomsstraff er et tiltak rettet mot barn og unge i alderen 15 – 18 år som i 
stedet for fengsel skriver under på bindene avtaler, hvor de lover å ikke begå nye 
kriminelle handlinger, avstå fra alkohol og andre rusmidler og delta på skole eller 
arbeid. 
 
I de tilfellene hvor det likevel ikke er noe annet alternativ enn fengsel skal den unge 
domfeltes fysiske og psykiske velferd være i fokus. Det er da viktig at den domfelte i 
minst mulig grad isoleres og at personen den innsatte blir tilbyd et så høyt 
aktivitetsnivå som mulig. Det er også viktig med en systematisk oppfølging av unge 
innsatte. For at dette skal kunne gjøres på en best mulig måte bør alle tenåringer i 
norske fengsler ha en personlig oppfølgingsplan laget i samarbeid mellom den 
innsatte, fengselet og psykologtjenesten. Hvor det defineres mål for soningen, samt 
mål etter løslatelse. 
 
I dag starter store deler av alle innsatte sin soning på såkalt lokket soning. For unge 
førstegangsonere kan det være en brå og dramatisk overgang å gå fra det sivile liv til 
å sitte mye innelåst og den sosialiseringen du får er stort sett sammen med tunge 
kriminelle. For unge førstegangsonere kan det være lett å bli dratt inn i det kriminelle 
miljøet, noe som vil øke sannsynligheten for at de havner tilbake i fengsel etter endt 
soning. At førstegangsonere under 25 år som blir dømt til å sone under 2 
år i fengsel som en hovedregel starter soningen sin på en åpen avdeling vil da være 
positivt. Det er ikke bare bra for den innsatte, men også for samfunnet. Det er for den 
enkelte innsatte lettere å fortsette skolegangen eller å komme raskere tilbake i jobb 
fra en åpen avdeling enn fra en lukket. At en ung førstegangsoner fullfører sin 
utdanning eller har så kort avbrekk fra jobb som mulig senker sannsynlighetene 
drastisk for at personen kommer tilbake i fengsel etter endt soning. 
 
Det er viktig at de innsatte tilbys en høyere grad av aktivisering. Gjennom å tilby flere 
skole eller arbeid innen for murene vil man styrke rehabiliteringen og på en bedre 
måte klargjøre innsatte for hverdagen utenfor murene. Dette skal gjøres gjennom å 
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øke antall skoleplasser i fengslene og overføre flere av dagens vedlikeholdsoppgaver 
fra statsbygg til fengslene selv. I tillegg til å tilby flere AMO-kurs 
(arbeidsmarkedskurs) til de innsatte. I sammenheng med dette skal innsattes 
kompetanse og evner kartlegges og rapporteres inn til NAV for at innsatte lettere skal 
kunne komme ut i jobb etter endt soning. 
 
AUF mener at: 

 Bruken av konfliktråd, tidlig ute og “ungdomsstraff” for ungdom som begår 
straffbare handlinger må økes 

 Barn under 18 år ikke skal sone sammen med voksene. 

 Alle tenåringer i norske fengsler skal ha en personlig oppfølgingsplan og at de 
tilbys et høyere aktivitetstilbud enn voksen innsatte. 

 Førstegangsonere under 25 år, som dømmes til å sone under 30 mnd. i 
fengsel, som en hovedregel skal starte soningen sin på en åpen avdeling 

 Øke andelen sysselsatte innsatte i norske fengsler til 90 % innen 2018 

 Tilby innsatte flere AMO-kurs (arbeidsmarkedskurs) i fengsel 

 Tettere samarbeid mellom NAV og fengslene for lettere å få innsatte ut i arbeid 
etter fullført soning. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
 

Forslag 37 - Progressive bøter og forelegg 
Forslagstiller: AUF i Hordaland 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
 
Bøteleggingssystemet i Norge er urettferdig i den grad det i liten grad straffer 
mennesker med høy inntekt og formue. Progressive bøter og forelegg målt etter 
inntekt og formue vil føre til et mer rettferdig system som gjør bøter til likeverdig straff 
for alle. 
 
Finland har hatt progressive bøter siden 1920-tallet med stort hell. Bøter og forelegg 
er ment som preventiv straff for å hindre videreutvikling og gjentakelse av lovbrudd. I 
motsetning til fengselsstraff er ikke bøter og forelegg likt for alle. Norge bøtelegger i 
dag til en viss grad ut fra inntekt og formue, men bør følge Finlands modell hvor dette 
betinget legges til grunn i økonomisk straffeutmåling. Et slikt system vil gjøre det like 
dyrt for alle å kjøre fort, noe som i Finland har vist seg å være både rettferdig og 
preventivt. 
 
Satsene på bøter og forelegg er satt utfra et gjennomsnitt. Dette gjør at de rammer 
og straffer de med minst hardest og at de i liten grad påvirker de med mest. Dette er 
grunnleggende urettferdig og fører til at bøter har liten eller ingen preventiv effekt for 
de med mest. For å sikre at summene for bøter og forelegg ikke er ekstreme, og at 
alle betaler litt for lovbrudd, må det settes et tak og gulv av summer. 
 
AUF mener at: 

 Det må innføres progressive bøter og forelegg målt etter inntekt og formue. 
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Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

Forslag 38 - Endring av Samordna Opptak 
Forslagstiller: AUF i Hordaland 
Organ vedtatt i: Fylkesårsmøtet 
 
Samordna Opptak (SO) er Noreg sitt opptakssystem for høgare utdanning. Det 
baserar seg utelukkande på karakterar frå den vidaregåande skulen og tilleggspoeng. 
Dette gjer SO til eit av dei enklaste opptakssystema for høgare utdanning i verda. 
Nesten alle andre land brukar ein form for opptaksprøver, motivasjonsbrev og 
opptaksintervju for å plassere søkarar. Ein kan seie at SO gjer plass til dei på papiret 
best kvalifiserte, mens andre formar for opptak gjer plass til dei mest motiverte. 
 
Dei to studia i Noreg med høgast snitt er medisinstudiet og profesjonsstudiet i 
psykologi. Begge er 6-årige løp med strenge krav, høg prestisje og få plassar og 
dette er reflektert i karaktergrensa på SO. Medisinstudiet på Universitetet i Oslo (UiO) 
hadde ei poenggrense på 68.1 studiepoeng og profesjonsstudiet i psykologi på same 
universitet hadde ei poenggrense på 66.1 studiepoeng. 
 
Dette førar naturleg nok til to ting: Begge studia er særs jentedominerte, 70 % av dei 
som blei tatt opp på medisin ved UiO var jenter og berre 11 % av dei uteksaminerte 
frå profesjonsstudiet i psykologi var gutar. Dette skuldast at jenter har høgare snitt frå 
VGS enn gutar og er eit openbart likestillingsproblem. 

 
Det andre som skjer er at mange drar til utlandet for å bli dette, då mange søker og 
ikkje kjem inn i Noreg. For psykologi er Ungarn, Danmark og Storbritannia populære 
stader mens for medisin er Ungarn, Polen og Danmark populært. Det er strenge 
regler for å få godkjend studiet frå desse landa, men det er framleis problematisk at 
andre land utdannar våre framtidige psykologar og legar. Ei naturleg løysing vil vere 
å opprette fleire studieplassar. 
Det har vore snakk om kjønnspoeng på begge desse studieprogramma, men 
kjønnspoeng vil ikkje endre det grunnleggjande urettferdige opptakssystemet Noreg 
operere med. 
 
Ein måte å gjere det meir rettferdig på ville vere ved å innføre opptaksintervju som 
kan kompensere for opp til 
10 studiepoeng. Då ville ein framleis fått inn kvalifiserte søkarar, men ein del av dei 
som blir tatt opp ville vore dyktige studentar som er særs motiverte, men manglar eit 
par studiepoeng. 
 
Det er mange andre studiar som hadde hatt godt av ei endring i opptakssystem, men 
særs få har like mange søkarar, like stort likestillingsproblem, like høgt snitt og like 
mange som drar til utlandet. Det er derfor verdt å teste dette ut ved desse to 
studieprogramma først. 
 
 
AUF meiner at: 

 Det må opprettast fleire studieplassar i studieprogramma medisin og 
profesjonsstudiet i psykologi 
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 Det må innførast opptaksintervju på medisinstudiet og profesjonsstudiet i 
psykologi som kan veie opp for 10 manglande studiepoeng 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 39 - Samepolitisk uttalelse  
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Den samiske kulturen er en forlikelse av det norske samfunnet, og AUF anerkjenner 
at det trengs en aktiv politikk for å holde liv i den samiske kulturen og det samiske 
språket. Samisk er en del av norsk kulturhistorie og derfor burde alle ha lik rett til 
opplæring i samisk, uansett om de har samisk bakgrunn eller ikke. AUF ønsker 
derfor at alle skal ha tilgang til samisk undervisning. Dagens samiske undervisning 
plages av for få lærere og for lite og dårlig undervisningsmateriale. AUF ønsker 
derfor at samisk undervisningsmateriale skal være tilgjengelig i alle de tre samiske 
språkene, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.  
 
Et av problemene med dagens samiskundervisning er at det ikke finnes informasjon 
om hvordan man kan lære samisk og at eleven selv må ha stort engasjement for å i 
det hele tatt finne ut om tilbudet. For at flere skal kunne velge samisk uten for mye 
bry ønsker derfor AUF at man deler opp samiskundervisning på ungdoms- og 
videregående skole i samisk 1, 2 og 3, slik som fremmedspråkene er bygget opp i 
dag, for å lettere kunne ta et enkelt år med språket, om man bare er interessert i 
grunnleggende kunnskaper.  
 
I mange samiske områder står ofte de samiske særinteressene i konflikt med lokale 
myndigheter, som kan skape andre, mer kortsiktige, arbeidsplasser som ofte skader 
samenes kulturarv. AUF mener at den samiske kulturarven har en verdi i seg selv, og 
den burde kunne bevares. Derfor mener AUF at sametinget skal være siste lokale 
instans innen politiske beslutninger som kan true samisk kulturarv.  
 
I dag finnes det veldig få bøker som er oversatte til samisk, noe som gjør at det 
samiske språket ikke utvikler seg videre. For at det samiske språket skal kunne 
utvikle seg ønsker AUF å støtte oversetting til samisk av populærlitteratur.  
 
AUF vil 

 At alle skal ha tilgang til samiskundervisning og samisk 
undervisningsmateriale i ungdomsskolen og vgs, uansett hvor man bor i 
landet. 

 At samisk språkundervisning på ungdomsskolen og videregående deles inn i 
samisk 1, 2 og 3 slik som fremmedspråk  

 At samisklærere får ta del i utforming av individuelle læringsplaner for elever 
med forskjellige utgangspunkter 

 Sikre at samisk historie og kultur får en plass i grunnskoleundervisningen i alle 
skoleløp 

 At flere samer oppfordres gjennom kampanjer og økt generelt mediefokus til å 
registrere seg i sametingets valgmanntall og utnytte stemmeretten  
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 At sametinget kan være siste lokale instans innen politiske beslutninger hvor 
samisk kulturarv er truet 

 Opprette en stønadsordning for samisk skjønnlitteratur, og opprette et fond for 
å sponse oversetting av populær litteratur til samisk.  

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 40 - Seksuelle- og kjønnsmessige minoriteter 
Forslagstiller: AUF i Oslo og AUF i Akershus 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
AUF mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man 
er og den man selv velger å være, uansett kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell 
og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og hudfarge. 
 
I dag blir fortsatt mange LHBT-personer utsatt for alvorlig hatkriminalitet, krenkelser 
og diskriminering av samfunnet. Mange sliter også med psykiske lidelser, og de 
suicidale tallene hos LHBT-personer er høyt.  Dette kombinert med faktum at 
kunnskapsgrunnlaget om denne gruppen i samfunnet er lavt, resulterer til negativ 
utvikling av samfunnet. AUF vil ha et samfunn med plass til alle. Det er derfor helt 
essensielt for å kunne skape et slikt samfunn, at LHBT-personer skal kunne leve like 
gode liv som resten av befolkningen.  
 
LHBT-helse 
Helse kan være alt fra det psykiske til det fysiske. HIV/AIDS er sykdommer som har 
rammet LHBT-miljøet spesielt. Ifølge Folkehelseinstituttet ble det i 2014 påvist 107 
nye hiv-tilfeller blant menn som har sex med menn. Per i dag finnes det medisiner 
tilgjengelig på blåresept for personer som har vært utsatt for en risikosituasjon 
(posteksponeringsprofylakse (PEP)). PEP skal tas snarest mulig og inntil 48 timer 
etter at man har vært utsatt for hivsmitte. Behandlingen varer i 28 dager. AUF mener 
det er vitalt å spre kunnskap om denne behandlingen.  
 
Land som blant annet England, Tyskland og USA tilbyr HIV-smittede, og potensielle, 
både PEP og PrEP (pre-eksposisjonell profylakse), som er forebyggende medisiner 
mot HIV. Til tross for at PROUD-studien viste en relativ risikoreduksjon på 86 % ved 
kontinuerlig PrEP, og IPERGAY-studien viste en tilsvarende 86 % relativ 
risikoreduksjon ved intermitterende, er ikke Truvada (PrEP) mulig å kjøpe i Norge. 
AUF sidestiller PrEP med tilgang på all annen prevensjon, og mener det bør 
lovliggjøres.  
 
WHO har tidligere anbefalt at det må utvikles testmaskiner som bruker mindre enn 3 
uker på å finne ut om vedkommende har blitt smittet eller ikke. AUF mener det er 
essensielt at tilskuddet til forskning øker, og bare på den måten vil flere medisiner og 
verktøy bli tilgjengelig, både for å forstå sykdommene, men også for å forebygge og 
kurere.  
 
I Norge har vi en paragraf som åpner opp for å straffe HIV-positive om de har sex 
med en annen. AUF mener behandling er det som funker mot sykdom, ikke straff. 
Derfor vil AUF avkriminalisere HIV-positive. 
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AUF vil 

 Spre kunnskap om PEP-behandlingen 

 PrEP-medisinen, Truvada, må lovliggjøres og være lett tilgjengelig 

 Alle akuttmottak og storbylegevakter i Norge bør ha ferdige doser med PEP 
som kan administreres uten konsultasjon med infeksjonsmedisiner 

 Utvikle testmaskiner som bruker mindre tid enn 3 uker etter anbefaling av 
WHO 

 Øke det statlige tilskuddet til forskning på HIV/AIDS i Norge   

 Avkriminalisere HIV-positive 
 

Trans 
Trans er et felt som lenge har gått under radaren og som det er AUFs oppgave å 
sette søkelys på. Grunnleggende tiltak som kjønnsnøytrale toaletter, og innføre 
pronomenet «hen» er ekstremt viktige og lette å gjennomføre. Mange transpersoner 
vet allerede i ung alder om de føler seg til rette i den kroppen de er i, derfor er det 
viktig å ikke ha en nedre grense for endring av juridisk kjønn. Vi vil også åpne opp for 
muligheten til at man skal få kunne sette X i pass og ID-dokumenter. 
 
AUF vil 

 Innføre et tredje kjønnsalternativ, gjennom blant annet å ha mulighet til å sette 
X i pass og ID-dokumenter, på kort sikt. 

 Ha ingen nedre aldersgrense for endring av juridisk kjønn 

 At alle skal ha mulighet til endre juridisk kjønn, uten krav om diagnose og/ eller 
medisinsk behandling 

 At det skal være krav om kjønnsnøytrale toaletter på offentlige bygg 

 Fjerne kjønnskategorien i pass, personnummer og lignende steder hvor det 
kan komme til hinder for at transpersoner skal kunne ha like muligheter i 
samfunnet som andre 
 

Normkritikk 
Normer sier noe om normal og forutsigbar oppførsel. Disse uskrevne reglene er med 
på å definere en «riktig» kultur, men også derfor mange avviker av kulturer. Noen 
normer bidrar til dårlige holdninger, og skaper et oss og dem-skille. Normer om 
kjønnsroller og seksualitet bidrar også til flere blir usikre på seg selv. I stor grad blir 
de som bryter normene ofte utsatt for ekskludering, mobbing og diskriminering. 
Derfor mener AUF at det er essensielt at elever skal lære seg kritisk tenkning når det 
gjelder normer, normkritikk. Dette vil føre til kulturelle forandringer, og skape et 
samfunn for alle. Samtidig er dette et konkret mobbeforebyggende tiltak. 
 
AUF vil: 

 Ha normkritikk inn i læreplanen 

 At normkritikk skal være obligatorisk i lærerutdanningen, og at lærerne må få 
kunnskap om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering 

 At det i samarbeid med blant annet Skeiv Ungdom skal utarbeides et læreverk 
i normkritikk, som skal brukes i både lærerutdanningen og det obligatoriske 
skoleløpet 

 
Hatkriminalitet 
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Hatkriminalitet er straffbare handlinger rettet mot noen på grunn av deres identitet. 
AUF mener at man skal få være den man føler for å være uten å føle seg truet eller 
utrygg. I Oslo politidistrikt er det blitt opprettet en gruppe som jobber kun med 
hatkriminalitet og hatvold.  Det skal ikke være slik at mennesker blir utsatt for 
hatkriminalitet bare fordi de ikke bor i hovedstaden. Derfor er det nødvendig med en 
slik spesialisering i alle fylker og store byer, slik at de som er utsatt for hatkriminalitet 
har muligheten til en rask behandling og god oppfølgning. 
 
AUF vil: 

 Opprette hatkrim-grupper i alle fylker og byer, etter modell fra politidistriktet i 
Oslo 

 
Intersex 
Intersex er en tilstand som beskriver en person som er født med 
kjønnskarakteristikker som ikke samsvarer med noen av de to "vanlige" kjønnene: 
jente og gutt. Hvert år fødes mer enn 10 barn i Norge med så uklare 
kjønnskarakteristikker at det oppstår stor tvil om hva som er barnets kjønn ved 
fødsel. Mellom 2-4% av Norges befolkning er intersex.  
 
Kjønnsidentitet er en integrert del av verdenssamfunnet, også i Norge. Formaliteter 
som blant annet personnummer, statsborgerskap, pass, garderober har og er delt i 
to: mann og kvinne. Noe som gjør det å ikke være noen av delene, svært komplisert 
og innebærer ofte mye stigma.  
 
Ved norske sykehus behandles intersex-personer medisinsk, ved at barnet får tildelt 
et «oppdragelseskjønn», ut ifra hva som er mulig å oppnå ved kirurgi. De fleste blir 
operert til jenter, på grunn av at det er enklere å konstruere kvinnelige kjønnsorganer 
enn mannlige. Barnet blir operert innen det er 1 1/2 år. I flere tilfeller har leger selv 
tatt «oppdraget» i sine egne hender uten å konsultere med foresatte.  
 
Inngrepene kan få enorme konsekvenser for intersex-barnas psykiske helse og 
fremtidige seksualliv. Det hender at barn som får tildelt ett kjønn, ønsker å bytte til et 
annet når de blir voksne, fordi de føler at det tildelte kjønnet var feil. Derfor vil AUF gi 
barnet ansvar for egen identitet, og la det selv velge hvilket kjønn han/hun/hen 
tilhører. 
 
AUF vil: 

 At intersextilstander ikke skal bli behandlet kirurgisk før individet selv velger å 
gjennomføre behandlingen, med mindre det er vitalt. 

 At det skal være et valg å få leve med en kjønnsidentitet som intersex. 
 
LHBT+ og diskriminerende trossamfunn 
Til tross for at Norge har sterke diskriminerings- og stillingsvern, er det rom for å 
diskriminere på bakgrunn av kjønn og seksualitet i ansettelsesprosesser innenfor 
trossamfunn. AUF mener at det ikke er et åpent samfunn verdig å aktivt tillate slik 
diskriminering, og vil derfor fjerne den respektive bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven. 
 
AUF vil: 

 Det skal være nulltoleranse for diskriminering i ansettelsesprosesser, uansett 
hvem som ansetter  
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 Opprette et imamstudie som legger vekt på likestilling og inkludering, spesielt 
av kvinner og LHBT+-personer 

 At staten skal legge til rette for at trossamfunn skal kunne organisere seg 
 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 41 - Likestilling 
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
For AUF har likestillingskampen vært en av de aller viktigste. Kvinnekampen er mer 
enn likestilling, for oss er det kampen for menneskeverdet.  
 
AUF må gå i bresjen for at kvinner skal bli godt representert, også i noe så 
grunnleggende som demokratiet. 
 
Å ha like mange av hvert kjønn representert i styrer er med på å styrke kvinners 
stemme i samfunnet. Dagens lovverk sier at man skal ha et minste krav på 40% av 
begge kjønn er representert i ASA-styrer (Allmennaksjeselskap-styrer). AUF vil 
fortsette å støtte opp lovverket. 
 
Dagens regjerning har gått til angrep på likestillingsloven og å fremme kvinners 
stilling. Regjeringen forslår endre formålsparagrafen. Formålet med paragrafen er å 
likestille kjønn og særlig styrke kvinners stilling. Den blå-blå regjeringen foreslår å ta 
alt under ett i en felles diskrimineringslov. AUF vil beholde likestillingsloven slik som i 
dag. Kvinners stilling må prioriteres. 
 
AUF vil 

 Beholde dagens likestillingslov 

 Aktivt bruke kvotering som et virkemiddel og fortsette med kvotering i ASA-
styrer 

 
For AUF er det viktig å ta kampen for kvinner flest. Ofte snakker vi kun om feminisme 
som et middel for at kvinner skal nå toppen. Det er en utrolig viktig kamp å ta, men 
samtidig må vi også huske at de fleste kvinner ikke skal bli toppledere. De skal jobbe 
i alle deler av samfunnet, på ulike arbeidsplasser og i forskjellige livssituasjoner. AUF 
mener man er nødt til å legge til rette for at kvinner stiller likt, uansett.  
 
Kvinners posisjon i samfunnet må styrkes, ved at vi som samfunn jobber mot 
bakstreverske og reaksjonære kjønnsnormer. Slike normer som holder kvinner fra å 
komme ut i arbeid. De normene som fører til at kvinner har et generelt lavere 
inntektsnivå. Normene som fører til at jenter med minoritetsbakgrunn må kjempe mot 
glasstak og glassvegger.  
 
Helse 
Menn har lenge blitt tilbudt gratis prevensjon gjennom tilbud som “Gratis kondomer”. 
Kvinner derimot, må ofte benytte seg av prevensjon som er forskrevet av lege. 
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Kvinner mellom 16 og 20 år får dekket til og med 108 kroner for hver tredje måneds 
forbruk ved bruk av enkelte hormonelle prevensjonsmetoder. 
 
AUF mener dette er en usosial ordning, både med hensyn til hvem som får tilbudet 
og hva som blir dekket. AUF ønsker først og fremst at den nedre grensen på 16 år 
fjernes, samt at en skal få subsidier helt fram til fylte 25 år. AUF mener at å fjerne 
den nedre aldersgrensen vil være med på å forebygge uønsket svangerskap blant 
mindreårige. 
 
I tillegg ønsker vi å overføre tilbudet om subsidiering til langtvirkende reversibel 
prevensjon (LARC), da en allerede har krav på å få subsidiert andre 
prevensjonsmidler. Ved pris over månedlig subsidiering vil egenandel forekomme slik 
som i dagens tilbud. Dette vil føre til at kvinner får mulighet til å velge riktig 
prevensjon for seg, og til lavere aborttall. AUF anser dette som en 
samfunnsgevinst.  På lang sikt ønsker vi også at all prevensjon skal gjøres gratis 
frem til fylte 25 år, slik sett i prøveprosjekt flere steder i landet. 
 
Siden det er lite kunnskap om LARC innad i Norge, ønsker AUF å inkludere LARC i 
pensum på medisinstudiet. Dagens medisinstudenter lærer blant annet at man ikke 
kan få LARC før man har født barn, noe som er feil. 
 
Sex og Samfunn er med på å informere ungdom blant annet om LARC. For å 
informere ungdom i hele landet er det viktig at Sex og Samfunn får spredt sin 
kompetanse. Derfor vil AUF ha et Sex og Samfunn senter i hvert fylke. 
 
HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet forebygger ikke bare mot 
livmorhalskreft, men også flere andre HPV-assosierte krefttyper. Vaksinen har fram 
til nå kun blitt gitt til  jenter på barnetrinnet og født i 1997 eller etter. Nylig bestemte 
Regjeringen at også jenter  født mellom 1991 og 1996 skal kunne få denne vaksinen 
gratis. AUF mener dette er en klok beslutning, samtidig ønsker vi å utvide mottakerne 
av vaksinen ytterligere. Gutter er også bærere av HPV-viruset. AUF mener derfor at 
det kan være hensiktsmessig at også gutter får tilbud om å ta vaksinen. Det finnes 
gode medisinske argumenter for å vaksinere mer enn én gruppe i samfunnet når vi 
vet at også andre grupper kan være smittebærere. Vi mener dessuten at guttene selv 
vil ha god beskyttelseseffekt av vaksinen da HPV-viruset kan føre til ulike kreftformer 
også hos menn. 
 
Vold i nære relasjoner er et viktig tema å ta opp når man skal diskutere likestilling og 
helse. Det første man møter når man er utsatt for vold i nære relasjoner er 
krisesenteret. Kompetansen til de ansatte er nødt til å være dekkende. Det ser man 
ikke i dag. Derfor vil AUF heve kompetansen og krisesentertilbudet. 
 
AUF vil 

 At den nedre aldergrensen på 16 år for å få subsidiert prevensjonsmidler skal 
fjernes 

 At det skal gis tilbud om gratis prevensjonsmiddel (også LARC) til alle jenter 
frem til fylte 25 år 

 Få kunnskap om LARC inn i pensum i medisinstudiet 

 Opprette et Sex og Samfunn-senter i hvert fylke i Norge 

 Gi gutter tilbud om å ta HPV-vaksine i skolen, på lik linje med jenter 
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 Forbedre krisesenter tilbudet og kompetansen på dem 

 
Økt satsing på jordmødre 
Yrket jordmor er dominert av kvinner. På landbasis er det 1800 kvinner og 3 menn 
som er jordmødre. Yrket er tydelig skjevt fordelt mellom kjønnene. Prognoser viser at 
Norge trenger å rekruttere flere i helsesektoren, også i yrket som jordmor. Kvinner 
dominerer helsesektoren, man trenger med andre ord å rekruttere flere menn. 
Jordmor er et kjønnsrettet yrke som er rettet mot kvinner. For å ha et universelt 
arbeidsliv til fordel for alle kjønn trenger man å gripe inn i det grunnleggende i yrket, 
nemlig navnet.. Derfor vil AUF at yrket “jordmor” skal bli endret til et kjønnsnøytralt 
navn. 
 
1 av 5 jordmødre er ansatt på heltid. AUF ønsker en forutsigbar arbeidspolitikk. AUF 
vil rekruttere flere jordmødre, men også holde på de vi har. AUF ønsker å gjøre yrket 
mer attraktivt for de nåværende jordmødrene, derfor vil AUF satse på å ansette flere 
jordmødre på heltid. 
Hjemmebesøk er sentralt for å forebygge dårlig helse hos barn og mor. Det kan også 
avdekke vold i nære relasjoner. Både barnet og kvinnen er i en sårbar situasjon etter 
fødsel. Svangerskapsdepresjoner er en utløsende faktor for en dårlig psykisk og 
fysisk helse for de involverte. Det er da viktig at foreldrene kan møte jordmor og stille 
spørsmål, samt at jordmor kan observere forholdene i hjemmet og den fysiske helsen 
til barn og mor. Derfor vil AUF ha en tettere oppfølging av hjemmebesøk med fokus 
på vold i nære relasjoner. 
 
AUF vil 

 At yrkesnavnet “jordmor” skal endres til et kjønnsnøytralt navn 

 Rekruttere flere jordmødre i heltidsstillinger 

 At det er obligatorisk for kvinner å få hjemmebesøk av en jordmor etter å ha 
født 

 At jordmødre på hjemmebesøk også skal ha fokus på å avdekke eventuell 
vold mot barnet og kvinnen. 

 
Minoritetskvinner 
Det er en stor utfordring at mange minoritetskvinner er så lite integrerte i 
storsamfunnet. Den minst integrerte gruppen er førstegenerasjons 
innvandrerkvinner. Mange av dem har lite kontakt med storsamfunnet de lever i. 
Andre lever i et krysspress mellom forventningene som finnes i det norske samfunn 
og kravene som er knyttet til kjønn i egen religion og kultur. Disse utfordringene kan 
gi økt isolasjon og problemer med å komme inn i både arbeidsliv og sosiale 
relasjoner utenfor sin egen kulturelle og religiøse gruppe. 
 
Idrett og sosial integrering 
Integrering forutsetter at man som barn og ungdom blir en del av det samfunnet man 
lever i. I Norge er deltagelse på ulike idrettsarenaer en av de viktigste formene for 
sosialisering. Forskning viser at minoritetsjenter og -kvinner deltar mindre enn andre. 
En Nova-rapport fra 2011 viser at forskjellene på minoritets- og majoritetsgrutter er 
små, mens er forskjellene på jenter store. 42 prosent av jenter med 
majoritetsbakgrunn oppgir at de nylig eller jevnlig har deltatt på et idrettslag. Det 
samme gjaldt kun 23 med minoritetsbakgrunn. I tillegg vet vi at de samme jentene i 
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mindre grad får deltar i sosiale aktiviteter som skoleturer og klassefester. Til sammen 
utgjør dette arenaer som i Norge brukes for å lære seg sosial omgang, sette egne 
grenser, få venner og få et sosialt nettverk. 
 
Arbeid og utdanning som integrering 
At kvinner med minoritetskvinner er mindre integrert i samfunnet viser også en 
rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som heter: “Unge med innvandrerbakgrunn i 
arbeid og utdannelse 2014” Den viser at ni av ti kvinner i majoritetsbefolkningen og 
blant andregenerasjons innvandrere er i utdanning eller arbeid. Mens kun seks av ti 
førstegenerasjons innvandrerjenter mellom 16 og 34 er i jobb eller utdanning. Dette 
gjelder i særlig grad de som har barn. Disse kvinnene skiller seg ut særlig på tre 
områder: De snakker dårlig norsk, de mangler sosiale nettverk og de er i ekteskap 
med lav grad av likestilling. SSB konkluderer dessuten med at det tyder på at 
kontantstøtten har holdt dem borte fra studier. 
 
Vold i nære relasjoner 
Isolasjon og mangel på nettverk gjør mange minoritetskvinner mer sårbare for vold i 
nære relasjoner. Dette kan både handle om fysisk- og psykisk- og seksuell vold, 
tvangsekteskap, omskjæring og andre problemer knyttet til kjønnsbasert vold. 
 
AUF vil 

 Øke økonomisk støtte til integreringstiltak i idretts- og kultur organisasjoner. 

 Sette i gang et større prosjekt for å få jenter inn i idretten. 

 At en del av prosjektet med å få jenter inn i idretten, må være et pilot-prosjekt 
for å nå foreldre med minoritetsbakgrunn - slik at de forstår nytten av at 
jentene får delta. 

 Det skal testet ut nettverksgrupper for alle første generasjons innvandrerjenter 
og kvinner i et område. Kvinnene skal inn i disse gruppene/kursene i løpet av 
de andre året i Norge. 

 Øke støtte til MiRA-senteret, slik at de ha større beredskap på både krisehjelp, 
rådgivning og nettverksjobbing. 

 
Feminisme inn i skolen 
En feminist tror på likestilling mellom kjønnene. Mange vil ikke definere seg selv som 
feminister fordi de blir sett på som aggressive kvinner som hater menn. 
Å lære om feminisme på skolen vil da endre holdningene våres til likestilling mellom 
kjønnene. Dermed blir kvinnesynet annerledes, og det kan forhindre blant annet det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 
 
Kvinners historie omhandler halvparten av verdensbefolkningen, og er derfor viktig å 
lære om. Å vite hvordan kvinnebevegelsen har påvirket samfunnsutviklingen i Norge 
og i resten av verden gir en forståelse av hvordan samfunnet kan forandres ved hjelp 
av politisk kamp. 
 
I tillegg vil man kunne forstå at det er mye som gjenstår for å oppnå likestilling 
mellom kjønnene. AUF mener også at det er nødvendig å lære om flere kvinner som 
har vært viktige i forskjellige hendelser i verdenshistorien. 
 
AUF vil 
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 At å kunne gjøre rede for kvinners plass i historien skal bli et kompetansemål i 
lærerplanen 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 42 - Universell utforming 
Forslagstiller: AUF i Akershus 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
For at mennesker med nedsatt funksjonsevne av ulik grad, er universell utforming en 
viktig forutsetning. Universell utforming sørger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får muligheten til å bidra i samfunnet. 
 
Derfor krever AUF 

 Umiddelbar ratifisering av FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter 
 
The Centre for Universal Design ved North Carolina State University har definert 
universell utforming til å være: ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte 
at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassing og spesiell utforming”. AUF mener det er nødvendig at denne definisjonen 
ligger til grunn for all offentlig og privat utbygging i Norge. Samtidig er det selvfølgelig 
viktig å ha i bakhodet at de ulike utbygningstiltakene kan være svært kostbare, men 
for voksne og barn med funksjonshemninger er universell utforming nødvendig for at 
de ikke stenges inne. AUF mener derfor det må bevilges nok penger til å få 
gjennomført universell utforming ved viktige knutepunkter i samfunnet. 
 
Transporttjenesten(TT-ordningen) for funksjonshemmede er et transporttilbud til 
funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming 
ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi 
brukerne et tilbud om fritidsreiser. AUF mener TT-ordningen skal ha fritt antall reiser, 
slik at det er mulig å leve aktive liv. Staten må ta ansvar for en slik ordning. Dette må 
sikres som en rettighet og ikke desentraliseres til kommuner og fylker. TT-ordningen 
må være lik, uavhengig av bosted og kunne nyttes også utenfor hjemsted. 
 
Derfor mener AUF: 

 At universell utforming må være et ufravikelig krav til all samfunnsplanlegging  
 At kravet om universell utforming også gjelde i forhold til informasjon, varer og 

tjenester 
 At plattformhøyden ved togstasjoner må være standardiserte 
 At det skal stilles krav til universell utforming ved alle offentlige- og, til den 

grad det er mulig, private bygg 
 At universell utforming må være et krav på alt av kollektiv transport  
 At TT-tjenesten skal være et statlig ansvar, og ikke et fylkeskommunalt 

 

Idrett også for funksjonshemmede 

Konkurranseidretter som for eksempel fotball og langrenn er populære 
fritidsaktiviteter for mange barn og unge i Norge. Det finnes mange alternativer for 
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funksjonshemmede, men forskjellen er at dagens regelverk hindrer, spesielt unge, 
funksjonshemmede utøvere å konkurrere. 
 
Det finnes mange aktivitet- og idrettstilbud som er tilpasset mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Det er essensielt at barn og ungdom med nedsatt fysisk eller psykisk 
evne kan møtes å prøve diverse aktiviteter og idretter. 
 
Dersom mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne drive med en aktivitet 
eller idrett på regelmessig basis, så vil vedkommende, i de aller fleste tilfeller, være 
avhengig av spesialutstyr og spesialtilpasning. NAVs hjelpemiddelordning sørger for 
at funksjonshemmede får støtte til nødvendige hjelpemidler, men med dagens 
regelverk vil kravet om støtte bortfalle dersom de skal konkurrere i idretten. 
Handicapidrettene kan kun utøves som ”aktivitet” og ikke som konkurranseidrett, 
dersom hjelpemiddelsentralen skal dekke det aktuelle hjelpemidlet. AUF mener at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne også skal få mulighet til å drive med 
konkurranseidretter på lik linje med alle andre.   
 
Derfor mener AUF: 

 At det skal være mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å utøve 
idrett gjennom å gjøre konkurranseidrett til et gyldig søknadsgrunnlag for 
støtte hos NAV. 

 

Tilpasninger på skolen og studiet 

Alle skoler må utformes universelt, slik at alle kan benytte hele skolen på en 
likeverdig måte. Dette gjelder universell utforming av skolebygg, toaletter og 
garderober, men også undervisningsmateriell. Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ha krav på undervisningsmateriell tilpasset egne forutsetninger til 
samme tid som øvrige elever. AUF forutsetter at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som hovedregel skal ha undervisning sammen med andre elever. 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne må få relevant opplæring i størst mulig grad 
knyttet til ordinære læreplaner. Når læreplanene ikke kan følges må elever med 
funksjonsnedsettelse få alternativ og målrettet opplæring tilpasset den enkeltes 
forutsetninger. 3/10 av mennesker med nedsatt funksjonsevne får ikke relevant 
utdanning. AUF står fast på at alle mennesker skal ha like muligheter. Økonomiske 
faktorer skal ikke være årsaken til at enkelte grupper i samfunnet mister denne 
retten.  
 
Derfor mener AUF: 

 At mennesker med nedsatt funksjonsevne har krav på undervisningsmateriell 
tilpasset egne forutsetninger  

 At mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik mulighet til relevant 
utdanning lik mennesker uten nedsatt funksjonsevne  

 Det skal bygges flere tilrettelagte studentboliger 
 

Tilpasninger på arbeidsplassen 

Per 2015 var 325 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge ikke i arbeid. 
Blant disse uttrykte 87 000 ønsket om å komme ut i arbeidslivet. Arbeidsgiver er 
pålagt å tilrettelegge for ansatte med funksjonshemninger på den respektive 
arbeidsplassen. 
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Derfor mener AUF: 

 At samfunnet må tilrettelegge for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan 
ha et lønnsarbeid som hovedinntekt. 

 At tilrettelegging av arbeidsplassen, og alle hjelpemidler må være på plass til 
ansettelsesdato. 

 At det skal utarbeides en sysselsettingsplan for å få flere funksjonshemmede 
ut i arbeid 

 At det skal tas i bruk sterkere virkemidler for å nå målsettingen at 5% av 
ansatte i offentlig sektor skal være personer med redusert funksjonsevne. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

Forslag 43 - Legalisere eutanasi 
Forslagstiller: AUF i Akershus og AUF i Nordland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Det eksisterer et reelt behov for legalisering av eutanasi i Norge i dag. Nordmenn 
med dødelige diagnoser lider uten mulighet til å velge en verdig og human bortgang. 
AUF mener det er viktig å etterfølge pasienters ønsker om å velge vekk livets siste 
lidelser, og at dette må kunne gjøres på en verdig og ordnet måte. Vi ønsker at dette 
skal være et tilbud som bare skal være tilgjengelig for de pasienter som 
sannsynligvis ellers vil lide i sine siste dager, og som har kort forventet gjenværende 
levetid. Slik vil pasienter som med svært stor sikkerhet likevel ville gått bort, ha et 
verdig alternativ til en sakte og lidelsesfylt bortgang. 
 
AUF mener det er essensielt å sikre at legalisering av eutanasi ikke medfører saker 
der det er usikkert hvorvidt pasienten ønsket eutanasi. Vi ser derfor til Oregon, en 
delstat hvor assistert selvmord har vært lovlig i snart 20 år. Vi lar oss i dette 
vedtaksforslaget inspirere sterkt av Oregons restriksjoner, reguleringer og prosedyrer 
på området, men er samtidig klare på at dette forslaget fremmer eutanasi, ikke 
assistert selvmord. AUF mener forøvrig at det er viktig å huske at Norge er et eget 
land med et annet system og en annen oppbygning av helsesektoren, og at det 
derfor blir uheldig å importere en blåkopi tilpasset et fremmed system. 
 
Legalisering av eutanasi forutsetter opprettelsen av et sterkt kontrollapparat, for å 
sikre at alt blir riktig utført. Det er nødvendig med tett oppfølging fra helsepersonell av 
aktuelle kandidater, og svært strenge og ufravikelige krav til kvalifikasjon tilknyttet 
blant annet alder, forventet levetid, mental helse og selvstendighet i 
beslutningsprosessen. Alle disse svært strenge forbeholdene, i stor grad inspirert av 
Oregons Death With Dignity Act, mener AUF er grunnleggende for å sikre at tilbudet 
ikke kan misbrukes. For å hindre en tilstand lik den i Sveits, hvortil fremmedborgere 
drar for å benytte seg av tilbudet om eutanasi, stilles det dessuten krav til norsk 
statsborgerskap. 
 
For pasienter som velger å ta eutanasi, er de vanligste bekymringene – dersom de 
heller hadde valgt å fortsette livet – tap av autonomi, tap av verdighet, og at det blir 
umulig å leve et godt liv. Dette er alvorlige bekymringer som ikke i første omgang må 
løses med å henvise aktuelle pasienter til eutanasi. AUF ønsker heller at 
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helsepersonell i første omgang henviser til palliative ordninger. Dette betyr likevel 
ikke at helsepersonell skal kunne reservere seg mot å henvise til eutanasi, men en 
slik henvisning må være på oppfordring kun fra pasienten selv. Norske pasienter 
risikerer ellers å ende i en situasjon hvor det avhenger av legene de er omgitt av om 
de får benyttet seg av tilbudet. 
 
AUF anerkjenner at det kan være en påkjenning for leger og annet helsepersonell å 
være involvert i eutanasi, og understreker derfor viktigheten ved fullstendig frivillighet 
og et godt psykisk støtteapparat for deltakende helsepersonell som eventuelt måtte 
behøve det. For å gardere mot eventuelle uforutsette faktorer, mener AUF dessuten 
at det er hensiktsmessig først å innføre et prøveprosjekt på utvalgte norske sykehus 
som opererer under alle de nevnte reguleringer og forhold. Slik ønsker AUF at 
ordningen kvalitetssikres før den innføres på nasjonalt plan. 
 
AUF mener det er prinsipielt viktig å stå fast på at kommersielle aktører ikke skal 
kapitalisere på helse- og omsorgstjenester, herunder eutanasi. Vi mener det er viktig 
at alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig hvor man bor eller hvilken 
privatøkonomi man har.  
 
Derfor vil AUF: 

● At eutanasi skal lovliggjøres i Norge for pasienter med norsk statsborgerskap, 
dødelig diagnose og en forventet levetid på under 6 måneder. 

● At myndig alder og eget initiativ fra pasienten skal være absolutte og 
ufravikelige krav for å få eutanasi. 

● At pasienten må gjennom psykiatrisk vurdering for å fastslå at vedkommende 
ikke er i en situasjon, eller har psykiske lidelser, som hemmer vedkommendes 
evne til å ta en selvstendig beslutning. 

● At det skal være et krav om at pasienten skal ha et sterkt og langvarig ønske 
om å benytte seg av tilbudet før dette ønsket blir oppfylt. 

● At aktuelle kandidater for eutanasi skal ha tett oppfølging av psykiatrisk og 
somatisk helsepersonell. 

● At helsepersonell ikke skal oppfordre pasienter til å benytte seg av tilbudet. 
Dersom dette forekommer, skal sanksjonsbestemmelsen samsvare med 
helsepersonelloven. 

● At helsepersonell skal kunne reservere seg mot all involvering i eutanasi, 
unntatt henvisning til tilbudet om dette er ønsket av pasienten. 

● At helsepersonell som er eller har vært involvert i eutanasi skal ha et tilbud om 
gratis assistanse fra psykolog. 

● At det først skal opprettes en prøveordning på utvalgte norske sykehus, under 
alle de nevnte reguleringer og forhold i dette forslaget. 

● At en pasients beslutning om å ende sitt liv ikke skal ha noen effekt på livs-, 
helse- eller ulykkesforsikring, samt livrente. 

● At prinsippet om at kommersielle aktører ikke skal ta ut profitt på helse- og 
omsorgstjenester også skal gjelde for tilbudet om eutanasi. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser  

 
Forslag 44 – Helseuttalelse 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
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Organ vedtatt i: Representantskap 

 
Medisiner  
I dag må mennesker med forskjellige lidelser, diagnoser og sykdommer betale 520 kr 
hver gang de skal ta ut medisiner på apoteket, helt til de har nådd 
egenandelsgrensen som er kr 2185,-. Av ulike årsaker er denne summen veldig høy 
for mange, for eksempel studenter.  Studenter har ofte dårligere råd enn 
minstepensjonister. Det bør ikke være slik at livsviktige medisiner går på bekostning 
av studiekvaliteten, derfor mener AUF at det må innføres en studentrabatt på 
livsviktige medisiner. 
Hvis vi får halvert egenandelen fra 520 kr til 260 kr for hver gang man henter 
medisiner, så hadde det blitt enklere og bedre for de fleste med en kronisk sykdom. 
Når allmenntilstanden svært dårlig og man bor et stykke unna et apotek er det ikke 
like enkelt å ta seg dit for å hente medisiner. I slike tilfeller vil det være en stor nok 
utfordring å komme seg til legevakta. AUF vil derfor gjøre det enklere for de syke, å 
kjøpe medisinen sin på legevakta. 
AUF krever at: 

 Hver enkelt skal få de hjelpemidlene man har behov for.  

 Egenandelen halveres. 

 Det innføres en studentrabatt på livsviktige medisiner.  

AUF krever at NCD-strategien følges opp. Det er en viktig helsestrategi da det skal 
redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske 
lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025. 
I 2006 startet AUF i Hedmark arbeidet med å gi alle jenter mellom 16 og 25 år gratis 
prevensjonsmidler. Ordningen kalte vi for «Rosa resepten». Den utvidede ordningen 
vi foreslår, vil fungere på samme måte som i dag. Du får resept på det preventivet 
som passer best for deg, henter det hos apoteket, men forskjellen er at staten betaler 
regninga. Med prevensjonsmidler følger også bivirkninger, og ikke alle kan velge den 
billigste typen piller. Noen må velge andre prevensjonsmidler, og denne ordningen vil 
også dekke disse som trenger det. Med positive tilbakemeldinger ble det startet et 
prøveprosjekt i Hamar og Tromsø med gratis prevensjonsmidler for jenter mellom 20 
og 24 år. I mars 2010 kom norsk forskningsinstitutt med rapporten etter 
prøveprosjektet, og antall aborter var halvert. Vi har et godt grunnlag med så gode 
resultater og dette har ført til et stort løft for det forebyggende helsearbeidet.  
AUF krever at: 

 Jenter mellom 16 og 25 år tilbys gratis prevensjonsmidler og en bedre 
seksualundervisning.  

Psykiatri 
Systemet for oppfølgingen av rusmisbrukere i dag er ikke god nok. Vi ser at det ofte 
fører til at man ender opp i det samme rusmiljøet som man var i før behandling. 
Dårlig oppfølging i etterkant av behandling kan i verste fall ende opp med død. Dette 
systemet må forbedres og derfor vil AUF satse på ettervernet av rusavhengige som 
har vært på avrusning.  
AUF mener at rusomsorgen skal styrkes gjennom tettere og bredere bemanning i 
institusjoner, kommunene og psykiatriske sykehus som tar hånd om denne 
pasientgruppen. 
AUF ønsker mer kunnskap og mer åpenhet rundt problemet som omhandler rus og 
psykiatri. 



 71 

AUF krever at det gjøres en gjennomgang av spesialisthelsetjenesten, slik at alle 
sikres et likeverdig helsetilbud, og at dagens helsekøer reduseres. 
 

Blodgivere  
I Norge er det i dag for få blodgivere, og dersom en krisesituasjon skulle oppstå, vil 
Norge være avhengig av å importere blod fra andre land. AUF har igjennom flere år 
foreslått en løsning på dette problemet. Ved at blodgivere får gi blod på bakgrunn av 
faktiske medisinske grunner og ikke basert på gamle utdaterte fordommer.  
Det ironiske er at dersom vi skulle importert blod fra Sverige, kan blodet som 
kommer, komme fra homofile blodgivere med friskt blod, mens de samme homofile 
mennene i Norge ikke har denne muligheten kun fordi de er homofile.  
Det er på tide med en blodgivning i Norge som er i samsvar med faktiske medisinske 
forhold, og som ikke baserer seg på gamle utdaterte fordommer.  

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 45 - Nei til permanent generell bevæpning av norsk politi 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Høyre-FrP regjeringen ønsker å innføre permanent generell bevæpning av politiet i 
Norge, dette til tross for at flertallet i politiet ikke ønsker det. 
Fagforeningene og tillitspersonene i politiet sier klart nei til permanent generell 
bevæpning av det norske politiet. Dette fordi det ikke er ønskelig at hver politi i 
gatene skal bære våpen, og fordi det medfører en økt risiko. De flotte mennene og 
kvinnene som jobber i politiet havner i en utsatt situasjon, da det er lettere å bli 
beskyldt for feilaktig handling. Den andre siden av risikoen er enda verre. Det vil 
lettere kunne oppstå situasjoner som ikke er ønskelig, som for eksempel politivold.  
Det oppfordres på det sterkeste å tenke over situasjonene som har forekommet i 
USA den siste tiden. Dette er ikke situasjoner vi ønsker å se i Norge. Vi skal være 
stolte over at vårt politi klarer å håndtere sin jobb uten våpen! 
AUF sier derfor nei til en generell bevæpning av norsk politi.  

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 46 - Refleks for en trafikksikker hverdag 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
Trygg trafikk gjennomførte i slutten av 2011 en spørreundersøkelse, der det viste seg 
at 76% av de spurte mente at refleks burde vært påbudt i Norge. En landsomfattende 
telling fra 2010 viste derimot at kun 24% av voksne fotgjengere brukte refleks i 
mørket. Dette viser at det er rom for forbedring.  
Det er ikke en negativ stemning for bruk av refleks i befolkningen, og de fleste har 
refleksvest eller lignende liggende. AUF mener at et påbud kan være med på å 
hjelpe folk med å huske på viktigheten av å bruke refleks, slik at terskelen for å ikke 
ta den på blir høyere.  
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AUF ønsker å lovfeste bruk av reflekser. 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser  
 

Forslag 47 - Frivillighet, kultur, idrett og Norsk Tipping 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Ungdomsorganisasjoner, frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett har glede av 
spillemidlene fra Norsk Tipping.  
Men Høyre/Frp-regjeringen ønsker å slippe utenlandske spillselskaper fri i Norge 
som vil true frivilligheten. Å fjerne Norsk Tipping vil kunne få konsekvenser for 
tilbudet til ungdom når øvingslokaler til band, fotballbaner eller kulturhus.  
Det være seg korps i Kristiansand, fotball i Førde eller skiskyting i Folldal.  
Norsk Tipping har også mer ansvarlige spill og mindre aggressiv markedsføring enn 
de multinasjonale selskapene. Et frislipp vil kunne gi mer spillavhengighet i Norge.  
AUF vil forsvare en forsvarlig spillpolitikk, Norsk Tippings spillmonopol og 
mulighetene dette gir for frivillige lag og foreninger og for et godt kultur- og 
idrettstilbud for barn og ungdom over hele Norge.  
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 48 - Krav om unisex-toaletter i alle nybygg 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 

 
AUF og Arbeiderpartiet har i alle år kjempet for at alle skal med. Likevel ser vi at 
spesielt transpersoner faller utenfor denne betegnelsen. Det er på høy tid at man får 
på plass unisex toaletter i både offentlige og private bygg, som også er tilpasset for 
funksjonshemmede.  
AUF krever at det blir installert unisex-toaletter i alle nybygg.  
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

Forslag 49 - Nei til felles diskrimineringslov  
Regjerings høringsrunde på forslaget om å samle likestillings- og 
diskrimineringsloven er nå avsluttet, og saken er fortsatt under behandling. 
Begrunnelsene for å samle lovene til et dokument er at et helhetlig dokument kan 
dekke flere områder. Det er viktig å påpeke at en person kan bli diskriminert på flere 
områder samtidig, allikevel ser vi på et felles dokument med skepsis. 
Ved å fjerne lovene fjerner vi dokumenter som er ”skreddersydd” til sitt formål. Vi 
mister også et viktig symbol. I flere land blir kvinner undertrykt, de risikerer ikke bare 
å bli diskriminert, men fengselsstraff for å si sine meninger. Disse kvinnene risikerer 
liv og helse for det vi har, nemlig likestilling. Ved at Norge fjerner sin 
diskrimineringslov mot kvinner kan dette tolkes som at kvinners rettigheter ikke er 
viktige nok. 



 73 

AUF stiller seg derfor kritiske til en felles diskrimineringslov. 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 50 - Turnusvennlige barnehager 
Forslagstiller: AUF i Hedmark 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
De fleste av dagens barnehager er tilpasset en ”8-16 jobb”. Mange yrkesgrupper og 
familier er ikke organisert på denne måten. I Norge er det mange som jobber i turnus, 
noe som kan innebære jobbing både kveld, natt og i helgene. I et moderne samfunn 
som vårt er det er på høy tid at også disse menneskene får et barnehagetilbud som 
tilrettelegger for et godt familieliv. 
 
AUF vil på ingen måte oppfordre til et 24-timers samfunn, men mange av 
turnusjobbene er nødvendig for at landet skal gå rundt. Turnusvennlige barnehager 
vil kun være tilgjengelig å søke på dersom en eller begge foresatte jobber i turnus. 
 
AUF krever at: 

- Hver kommune har tilbud om turnusvennlig barnehage, som er tilpasset 
kommunens arbeidsplasser. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 51 - Lovfest Familiens Hus i Alle Kommuner 
Forslagstiller: AUF i Oppland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
I dagens samfunn er det viktigere enn noen gang å satse på psykisk helse. I en 
familiehverdag hvor tidsklemma ofte skaper problemer, burde kommunene ha 
tjenester som gjør det lettere for familier å få den hjelpen de trenger. Den beste 
måten å bedre den psykiske helsen i samfunnet, er å begynne tidlig; allerede når 
man er barn, kan gode tiltak sørge for å bedre helsen resten av livet. Tilbudet rundt 
om i landet varierer, men selv i kommuner som har et godt tilbud, kan det for mange 
være vanskelig å benytte seg ordentlig av det. Én måte å gjøre det lettere for familier, 
er å innføre familiens hus. 
 
Familiens hus skal samle de ulike tjenestene i kommunen inn i ett lokale. Ved å 
samle en helsestasjon og skolehelsetjenesten, og barneverntjeneste og ha en 
barnehagemulighet, kan en familie få tid og mulighet til å motta ett godt og tilrettelagt 
tilbud. Hvis ett av barna trenger hjelp av PP-tjenestene, kan forsørger ta det med en 
rådgiver mens det andre barnet er i barnehagen.  
 
Ved å lovfeste familiens hus i alle kommuner, sikrer man at alle familier har kort vei til 
de tjenestene de har rett på, noe som vil bedre folkehelsen, og gi hvert barn en god 
oppvekst. 
 
AUF krever derfor 
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- At familiens hus blir lovfestet i alle kommuner 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

Forslag 52 - BPA 
Forslagstiller: AUF i Sør-Trøndelag 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Målsettingen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er at personer med 
funksjonsnedsettelser og behov for assistanse får mulighet til å leve et selvstendig og 
aktivt liv. BPA er rettighetsfestet, men det er ikke fastslått hvor mange timer med 
BPA hver enkelt skal få. Om en får nok timer, eller for få, varierer fra kommune til 
kommune. 
Mange som opplever å få for lite assistanse sier at det ødelegger liv. Å motta BPA 
kan bety å få gå på do når man selv ønsker, å kunne utdanne seg og å få muligheten 
til å bidra til samfunnet, samtidig som man får være med venner og familie. Det 
handler rett og slett om å får muligheten til å leve, ikke bare eksistere. AUF i Sør-
Trøndelag mener alle burde få leve, uavhengig av hvor de bor og hvilket handikapp 
de har. 
 
AUF vil: 

 At kommunenes BPA-vurderinger skal bygge på den enkeltes ønske om 

assistanse for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv. 

 At det skal lages klare retningslinjer for BPA-ordningen, for å sikre lik praksis i 

kommunene. 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 
 

Forslag 53 – Ja til kjønnspoeng 
Forslagstiller: AUF i Sør-Trøndelag 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. 70% av arbeidstakerne i 
offentlig sektor er kvinner, mens privat sektor består av 65% menn. I tillegg jobber 
langt flere kvinner enn menn deltid, noe som gjør at kvinner jevnt over er taperne i 
både lønns- og pensjonsoppgjør. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO la i 
2015 frem en rapport som blant annet viste at Norge har færre kvinnelige ledere enn 
Rwanda og Nicaragua, land vi ellers ikke liker å sammenligne oss med i 
likestillingsarbeid. Fra man innførte kjønnskvotering i ASA-styrer i Norge har andelen 
kvinnelige styrerepresentanter økt fra 9% til 41%. Andelen kvinnelige 
styrerepresentanter i AS-selskaper har økt fra 15% til 18% i tilsvarende periode. 
Dette viser at kvotering fungerer.  
 
Som et ledd i kampen for et likestilt arbeidsliv har flere universiteter og høyskoler 
innført kjønnspoeng på ulike linjer med svak kjønnsbalanse. Dette ble blant annet 
gjort på en rekke sivilingeniørlinjer på NTNU, med svært gode resultater. I forkant av 
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studieåret 2016/2017 ble kjønnspoengene tatt vekk fra 6 av linjene, med den 
konsekvens at kvinneandelen ble redusert med 50%.  Det er fåfengt å håpe på et 
større antall mannlige sykepleiere og kvinnelige ledere dersom man ikke utdanner 
flere. AUF mener derfor at kjønnspoeng er et viktig virkemiddel for et likestilt 
arbeidsliv, og mener at bruken av kjønnspoeng bør trappes opp. 
 
 
AUF vil: 

 Innføre kjønnspoeng på alle studier som årlig over en periode på 5år har hatt 

under 40% representasjon av begge kjønn. 

 Avvikling av kjønnspoeng på et studie er ikke aktuelt før representasjonen i 

arbeidsmarkedet speiler representasjonen på studiet 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for politiske 
uttalelser 

 
Forslag 54: Arbeide mot eit funksjonelt skilje for alle 
vertikalintegrerte selskap 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
Kravet om eit funksjonelt skille hos vertikalintigrerte selskap vil vere skadelig for 
bedrifter som lokale, små nettselskap grunna at ein deling vil føre til at ein til dømes 
må ha ein kraftdel og ein nettdel. Det funksjonelle skiljet vil føre til at små selskap 
ikkje lengjer kan ha delte stillingar mellom ulike tenesteområde, sånn som i dag 
tilfellet er for marknad, produksjon, fiber og fjernvarme. Dermed så kan det ha den 
uheldige konsekvensen at fiberutbyggingar i regi av mindre, lokale nettselskap vil 
stoppe opp. Dette kan igjen mellom anna føre til at store sentrale aktørar får mindre 
konkurranse og vil vere mindre interesserte i å leggje til rette for fiber i distrikta enn 
dei små lokale selskapa som finst i dag, noko som vil vere særdeles dårleg for 
næringsutvikling og busetnad i distrikta. 
AUF vil at: 
- Vi seier nei til regjeringa sitt krav til eit funksjonelt skilje hos vertikalintegrerte 
selskap 
 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for 
arbeidslivsprogrammet 
 

Forslag 55: Midlertidig arbeidstilatelse 
Forslagstiller: AUF i Sogn og Fjordane 
Organ vedtatt i: Fylkesstyret 
 
AUF ønskjer at alle som vil må kunne bidra i samfunnet vårt. Det er vanskelegare å 
få midlertidig arbeidstilatelse enn det er å få opphald for asylsøkarar. Det er uhøyrt at 
vi skal ha eit regelverk som legger hindringar for at asylsøkerar skal få kunne 
arbeide, til og med frivillig, og gjennom det bidra til samfunnet. 
AUF vil at: 
- Det skal bli enklare for asylsøkarar å søke om midlertidige arbeidstilatelse 
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Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for 
arbeidslivsprogrammet 

 
Forslag 56 - Lønn under praksis ved høyere utdanning 
Forslagstiller: AUF i Nordland 
Organ vedtatt i:  
 
Det er et ønske i samfunnet å få flere ferdigutdannede sykepleiere, lærere, 
politibetjenter og barnehagelærere. Et fellestegn ved alle disse utdanningene er 
praksis som en del av utdanningsløpet. Praksis er en viktig del av utdanningen både 
erfarings- og kompetansemessig. Det lar studenten utvikle seg og håndfaste knagger 
å henge teorien på. Praksisen er også en del av vurderingen om studenten er sikket 
som yrkesutøver innen det aktuelle feltet.  
 
Det er et velkjent faktum at studentenes økonomi sjeldent har vært dårligere. 
Boligmarkedet er trangt og prisene er høye. Stipendet har ikke vært prisregulert på 
lang tid.  Løsningen til mange studenter er å skaffe seg deltidsjobb ved siden av 
studiet. Utfordringen for studenter med praksis som en del av utdanningsløpet er 
økonomien i praksisperioden. I selve praksisperioden er studenten i full jobb innen 
det aktuelle feltet. Perioden strekker seg varer mellom fire og 18 uker i løpet av et 
semester. I tillegg forventes det at studenten skal holde seg oppdatert på pensum og 
gjennomføre studieoppgaver. Avhengig av studiestedet kan avstanden til 
vertskommunen variere kraftig. Noen studenter forventes å bo på praksisstedet på 
grunn av avstand og mangel på pendlemuligheter. Ettersom praksisen er obligatorisk 
og tidsbegrenset havner studenter i en situasjon hvor de må betale for to bopeler. 
 
I den perioden er det vanskelig for en student å ha en deltidsjobb. Flere studenter må 
avbryte sitt studium av økonomiske årsaker. Dette er svært uheldig. Når det er så 
ønskelig med flere ferdigutdannede innen disse yrkene, bør det legges til rette at flest 
mulig skal kunne gjennomføre utdanningen.  Det bør vurderes med lønn under 
praksis. Det er ikke nødvendig med full lønn, men målet er en støtte til studenter ute i 
praksis. Det bør være studiestedet som er ansvarlig for utbetalingen av praksislønn, 
ikke praksisstedet da det kan ha negativ innvirkning på inntaket av praksisstudenter. 
Studiestedet bør kompenseres økonomisk fra staten, for å kunne gjennomføre 
utbetalingen uten at det går utover andre studieområder.  
 
En slik ordning bør innføres for å gjøre det mer gjennomførbart å studere slike viktige 
og samfunnsnyttige yrkesretninger.  
 
AUF vil: 

 At det innføres lønn under praksis. 

 At studiestedene er ansvarlig for lønnsutbetaling og kompenseres deretter. 

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for 
arbeidslivsprogrammet 

 
Forslag 57 - Fellesgodefinansiering 
Forslagstiller: AUF i Nordland 
Organ vedtatt i:  
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Reiselivsnæringa har stor vekst i Norge og betydelig potensiale, og Innovasjon Norge 
har i sin merkevarestrategi fremhevet natur, opplevelser og mat som de fremste 
kvalitetene i markedsføringen av Norge.  
  
Det har de siste årene vært et økende problem på flere populære 
reiselivsdestinasjoner knyttet til stislitasje, avfall, toalettfasiliteter, regulering av 
ferdsel med mer. Finansiering av slike fellesgoder ligger ikke som grunnlag for 
dagens inntektssystem for kommunene. For å kunne tilrettelegge for videre vekst 
med høy kvalitet trengs en bærekraftig finansieringsmodell. 
 
 
AUF i Nordland vil: 
 

 Etablere lovmessig adgang til å kreve inn en turistskatt fra besøkende for å 
finansiere fellesgoder.  Dette er en etablert praksis i en rekke land i Europa så 
vel som andre verdensdeler. Sveits er et av områdene som ofte trekkes frem 
som et godt eksempel.  En kurtakst skal ikke være en skattlegging av 
reiselivsbedriften, men er en lokal avgift som kommer på toppen av publiserte 
priser.  Avgiften betales av den besøkende, og spesifiseres på regning. 

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for 
arbeidslivsprogrammet 

 
Forslag 58- Fremtidens industri i et klimaperspektiv 
Forslagstiller: AUF i Oslo 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Omstillingen av norsk økonomi til framtidens grønne næringer er i gang. Nye, 
høyteknologiske arbeidsplasser skapes i fastlandsindustrien og fornybarnæringen og 
investeringene i olje- og gassindustrien trappes ned.  I denne fasen blir det ekstra 
tydelig at norsk industri er et prakteksempel på konkurransedyktighet gjennom faglig 
kompetanse og teknologisk innovasjon. I Norge produserer vi noe av verdens 
reneste aluminium på fornybar vannkraft. Industrien skaper arbeidsplasser i hele 
landet og må være en av grunnpilarene i det framtidige grønne økonomien. AUF 
mener staten må spille en lederrolle i omstillingen Norge står foran, og vi må sikre at 
industrien forblir blant verdens reneste og mest konkurransedyktige også når andre 
land utvikler sin industri. AUF i mål er å gradvis gå fra fossilsamfunnet til 
fornybarsamfunnet, men vi anerkjenner samtidig at det alltid vil være noe produksjon 
av CO2 i industrien. Dermed er karbonfangst og -lagring (CCS, Carbon Capture and 
Storage) av CO2 på industri avgjørende. 
 
Likevel er fastlandsindustrien i dag den sektoren med tredje størst utslipp av 
klimagasser. For at framtidens industri skal være tilpasset nullutslippssamfunnet må 
utslippene senkes drastisk. Da er fremtidens industriproduksjon avhengig av å 
benytte seg av CCS-teknologi for ikke å slippe ut klimagasser under produksjonen. 
 
Teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS) har vært under utvikling i Norge siden 
1990-tallet. Vi var lenge verdensledende og har vært en nøkkelaktør i utviklingen av 
den teknologien som i dag brukes i mange land. Gjennom karbonfangst benytter man 
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kjemiske prosesser til å konsentrere CO2 slik at den kan transporteres og senere 
lagres, typisk i gamle olje- eller gassreservoar. For å defineres som en fullskala 
prosess mener AUF at karbondioksidet må gå gjennom alle disse prosessene - først 
da har man fullstendig håndtert og trygt oppbevart CO2. Teknologien for å 
gjennomføre dette finnes allerede og er blant annet i bruk på fullskalaanlegget 
Boundary Dam i Canada og på en rekke norske olje- og gassfelt der både fangst- og 
lagringsteknologi benyttes.  
 
Bio-CCS utnytter karbonfangstteknologi for å fjerne karbon fra naturens kretsløp, slik 
at vi får et negativt utslipp. Etter man har fanget CO2 fra klimanøytrale prosesser som 
forbrenning av husholdningsavfall vil man kunne lagre gassen under bakken, og 
dermed få et negativt utslipp. En fullstendig rensing er i mange tilfeller umulig. Derfor 
er det viktig å kompensere for de utslippene gjennom karbonnegative tiltak. Videre 
kan også bio-CCS kan bidra til å å reversere de utslippene som allerede finnes. I 
klimapanelets siste rapport fastslår de at bio-CCS spiller en viktig rolle i alle 
lavkarbonscenarioer, derfor er det viktig at Norge også tar en del i denne utviklingen.  
 
Med mange tomme olje- og gassreservoar og store skiferfelter har norsk 
kontinentalsokkel et enormt potensiale som framtidig CO2-lager. En storsatsning på 
lagring i tidligere felter fra tidligere petroleumsutvinning kan gi mange titusner av nye 
arbeidsplasser på få tiår, og lagringsindustrien kan bli en av framtidens store grønne 
næringer. Vi har kapasitet til å lagre over 100 ganger det årlige norske utslippet av 
CO2-ekvivalenter utenfor norskekysten. Norge kan dermed lagre mange ganger mer 
enn vi selv har behov for og har potensiale til å bli et slags CO2-lager for resten av 
Europa. Slik kan vi benytte mye av kompetansen vi allerede har på 
offshorevirksomhet og skape nye arbeidsplasser med stort behov for samme 
kompetanse som dagens oljeingeniører. 
 
Samtidig er det lagringsteknologien som har kommet kortest. Den er klar til å tas i 
bruk, men trenger fortsatt videreutvikling for å bli tryggere og mer effektiv. AUF 
mener at det må bevilges mer midler til forskning på og testing av CO2-lagring. Nå er 
det på tide å stake ut kursen for en framtidig CCS-industri i Norge. Dersom vi skal 
klare dette må vi klargjøre og ta i bruk store lagringsbrønner på sokkelen, for 
eksempel ved å videreutvikle eksisterende lager på Utsira og etablere knutepunkter 
for transport av CO2 fra landbaserte fangstanlegg til lagringsanlegg på sokkelen. 
 
Snart femti år etter at vi fant olje for første gang har vi tjent enorme rikdommer på 
petroleumsvirksomheten. Dette gjorde vi fordi staten bestemte seg for at godene fra 
naturressursene skal tilfalle hele befolkningen. Gjennom oljeskattesystemet har 
staten tok staten deleierskap. Den pådro seg risiko og nytt godt av inntektene fra 
oljen sammen med de private utvinnerne. Dette har økt letehastigheten etter oljen, 
og når vi nå beveger oss inn i det grønne samfunnet må staten igjen ta på seg nye 
satsningsområder. Et av disse kan være karbonfangst og -lagring. AUF vil at staten 
skal videreføre prinsippene fra oljeskattesystemet til leting etter felter og utvikling av 
teknologi innenfor karbonfangst og -lagring. 
 
AUF vil: 

 At staten tar del som utvikler av karbonfangstteknologi slik at man senere kan 
tjene på å selge teknologien videre til andre lignende anlegg. 
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 Opprettholde og satse videre på målet om et fullskala CCS-anlegg innen 
2020, og kreve at dette inneholder lagring. 

 At eksisterende anlegg som i utgangspunktet slipper ut over 40 % biokarbon 
skal få særskilt støtte for å gjennomføre karbonfangst. 

 At staten gir investeringsstøtte til Klemetsrudanlegget, Norcems sementfabrikk 
i Brevik og Yaras ammoniakk-fabrikk i Porsgrunn, slik at de til sammen kan 
fange og lagre over 1 million tonn CO2 årlig. 

 At staten legger til rette for etablering av knutepunktterminaler for transport av 
CO2 til aktuelle lagringsfelt 

 At staten investerer tilstrekkelig til å på sikt gjøre Norge klar til å etablere en 
karbonlagringsindustri for Europa  

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for 
arbeidslivsprogrammet 

 
Forslag 59 - Karbonavgift til fordeling 
Forslagstiller: AUF i Akershus 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
En av våre største miljøtabber har vært å tillate lønnsom handel med fossile 
brenselstoffer uten at de ulike aktørene trengte å betale for konsekvensene 
utvinningen ville ha i fremtiden. I dag ser vi resultatet, og løsningene som tilbys er å 
skattlegge enkeltvarer, enkelttjenester, og karbonhandelen. Karbonavgift til fordeling 
(KAF) er et alternativ til disse løsningene, og hvor karbonhandelen ellers gir 
forretningsparter profitt, gir KAF tilbake til folket. Per i dag har ingen land i verden 
innført KAF, og AUF mener Norge har muligheten til å gå i bresjen som et grønt 
foregangsland.  
 
Modellen er forholdvis enkel, og går ut på at ved utvinning av fossilt brensel betales 
det en avgift per enhet karbon. Denne avgiften gjør utvinningen av brenselstoffene 
dyrere, og ergo blir også produktet dyrere. Det aller mest elementære prinsippet i 
økonomi ligger til grunn for teorien bak karbonavgift til fordeling, så det finnes ingen 
usikkerhet rundt om ordningen kommer til å redusere karbonutslippene eller ikke. 
Markedskreftene vil sørge for at forbruket av fossil energi går ned i takt med 
forbrukerne og markedet. Utfordringen ved KAF ligger i å finne en gradvis innføring 
som gjør at forbrukere og bedrifter rekker å tilpasse seg. Når produkter går opp i pris, 
går etterspørselen ned og vi forbruker mindre av de miljøfiendtlige produktene. 
Inntektene som kommer fra denne avgiften fordeles jevnt per hode i befolkningen. 
Mennesker som forbruker lite betaler mindre klima-avgift, slik at nær nullutslipp-
innbyggere kan få inntekt. Statlige klimatiltak finansieres av skattebetalerne i landet, 
og avhenger av inntekt, forbruk etc., men er en svært begrenset modell for at 
klimavennlighet lønner seg for hver forbruker. Dersom summen innbetalt 
karbonavgift er lavere enn den utbetalte fordelte summen for en husstand, vil 
husstanden kunne gå i pluss. Dette betyr at fattige som rammest hardest av 
klimaendringer får en inntekt av vårt forbruk. Fordelingsmodellen er enkel, og kan 
innføres selv i land og regjeringer med skepsis til bruk av statlige midler til å løse 
klimakrisen, nettopp fordi pengene går rett tilbake til folket.  
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Etter hvert som prisøkningen forplanter seg nedover i næringskjeden, vil det til slutt 
nå ut til sluttbrukerens lommebok. Det blir overflødig med subsidiering av 
energibesparing, fornybarenergi og forskning. Innovasjon innen alternative 
energiressurser vil støtte seg selv, og det samme kan til en viss grad sies om 
energiøkonomisering.  Energiøkonomiseringsparadokset går ut på at dersom man 
sparer energi så sparer man penger. Disse pengene går ofte til kjøp av andre varer 
og tjenester hvilket igjen medfører produksjon, transport etc., som igjen medfører til 
utslipp av klimagasser. På denne måten er man ikke garantert en netto 
klimagassbesparelse, men ved innføringen av karbonavgift til fordeling unngår man 
dette paradokset. 
 
I den canadiske provinsen British Columbia har de hatt en slik ordning på plass siden 
2008. Skatten har redusert bruken av bensin med minst 16 prosent og 
klimagassutslippene har falt 3,5 ganger raskere i British Columbia enn i resten av 
landet.  
 
KAF er et tiltak som kan innføres land for land, og krever ikke en internasjonal avtale. 
For at ikke norsk næringsliv skal lide, kan bedrifter som eksporterer til land uten 
liknende ordninger få en refusjon. Importerte produkter må pålegges en karbontariff 
for at den landbaserte industrien ikke skal flagge ut. Det er grunn til å tro at den på 
sikt kan utfase eksisterende løsninger, blant annet dagens karbonavgift og 
kvotehandel, ved å progressivt øke avgiftsnivået. På denne måten sikrer vi at Norge 
blir et grønt foregangsland, og flere og flere vil følge etter. 
 
Derfor vil AUF: 

 At Norge innfører karbonavgift til fordeling 

 At KAF skal innføres som et tillegg til eksisterende løsninger, og på sikt utfase 
dagens praksis av miljøavgifter  

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen. for 
arbeidslivsprogrammet 

 
Forslag 60 - Internasjonalt flyktningeleirfond   
Forslagstiller: AUF i Oppland 
Organ vedtatt i: Representantskap 
 
Verden i dag opplever den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Over 65 
millioner mennesker er tvunget på flukt verden over og mange av disse havner til 
slutt i  en flyktningleir. En flyktningleir er en midlertidig leir som tar imot flyktninger. I 
mange av disse leirene bor flere hundre tusener. Helt grunnleggende infrastruktur, 
som elektrisitet, strøm, rent vann og mat er i mange tilfeller ikke tilstede. Dette kan vi 
som en solidarisk bevegelse ikke leve med.  
 
Et av problemene med flyktningeleirer er ofte at de ikke er det som de i 
utgangspunktet skal være, nemlig midlertidige. Dakhla flyktningleir i Tindouf ble 
opprettet i 1975,  og Dadaab  flyktningleiren som huset over 300 000 mennesker ble 
opprettet i 1992. Det at man aldri helt sikkert vet hvor lenge en leir kommer til å vare, 
gjør at landet som leiren ligger i, bruker minimalt på befolkningen som lever i den. Et 
godt eksempel på dette er at myndighetene i Tyrkia og Libanon har sluttet å 
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registrere hvor mange som befinner seg i leirene, siden dette medfører at staten må 
ta ansvar for de som lever der.  
 
Flyktningsituasjonen i verden burde ikke være kun en byrde for de landene som 
mennesker søker trygghet i, det burde være noe som verdenssamfunnet sammen 
løser i felleskap. AUF ønsker derfor at Norge skal ta initiativ for å  skape ett 
internasjonalt fond, i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger, for å skape 
trygge flyktningleirer. Fondet må brukes til å skape god infrastruktur i leirene og 
skape trygge områder for sårbare flyktninger.  
 
AUF mener at:  

- Norge tar initiativ til å etablere et internasjonalt fond for trygge flyktningleirer.  
- Alle flyktninger i flyktningleirer må registreres.   

 
Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomiteen for internasjonalt 
program 

 


