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1. Innledning 44 

 45 

Verden er i endring. Vi har de siste årene vært vitne en fremvekst av høyreekstreme 46 

krefter i verden, og da særlig i vesten. Usikkerhet, mistanke og fremmedfrykt har fått 47 

være bærebjelker i samfunnsdebatten og skapt større avstander mellom mennesker. 48 

Samtidig som fokuset på forskjeller har vokst har de økonomiske ulikhetene gjort det 49 

samme. Større del av verdens ressurser kontrolleres i dag av de rikeste enn noen 50 

gang før. Vi står også overfor klimakrisa, den største utfordringen i menneskehetens 51 

historie, uten verken svar eller løsninger.  52 

I Norge har vi den mest høyrevridde regjeringen i Norges historie som konsekvent 53 

har jobbet mot de verdiene vi står for. Fasiten etter 4 år med blåblått styre er 139 000 54 

arbeidsledig, en svekket arbeidsmiljølov, mindre til de som har minst og mer til de 55 

som har mest. Den siste tiden har tydeliggjort forskjellen på AUF og Arbeiderpartiet 56 

og Høyre og FRP. Det har blitt mer og mer åpenbart at et sterkt Arbeiderparti 57 

sammen med et kritisk og fremtidsrettet AUF er de eneste som kan styre Norge i en 58 

grønnere, mer solidarisk og bedre retning. 59 

AUF i Troms ser det som sin oppgave å bringe ungdommer i Troms sine meninger 60 

og ønsker opp til arbeiderpartiet. Vi vil være en lyttende organisasjon som først og 61 

fremst jobber for å sikre ungdommers medbestemmelse og rettigheter. Det betyr 62 

derimot ikke at vår blikk stopper verken ved skolegårds- eller fylkesgrensen. 63 

Ungdommers stemmer og meninger strekker seg til hver en krok av verden og til 64 

hvert aspekt av samfunnet. Derfor må våre også gjøre det. Vi skal være en 65 

organisasjon med en politikk skapt av ungdom for ungdom, men ikke bare om 66 

ungdom. Våre grunnverdier tilhører den sosialdemokratiske ideologien og vi skal aldri 67 

slutte å jobbe for en feministisk, solidarisk og rettferdig verden. 68 

  69 
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2. Kultur, idrett og frivillighet 70 

 71 

Grunnmuren i kultur- og idrettssamfunnet i Troms er på mange måter frivillighet og 72 

dugnadsånden. Det medfører et stødig fokus på viktigheten bak frivilligheten. Kultur 73 

og idrett kan aldri bli økonomisk lønnsomt, men er en viktig investering i menneskers 74 

behov for egenutvikling. Kultur og idrett er også en viktig kilde til samhold i samfunnet 75 

og skal være uavhengig av din sosiale situasjon og økonomiske tilstand. Viktigst av 76 

alt, kultur kan ikke kjøpes, det må skapes. Vi har i dag en blåblå regjering som kutter 77 

i støtten til kultur og svekker tilbudet. Det er et grunnprinsipp at staten og samfunnet 78 

skal legge til rette for all form for kultur og frivillighet. 79 

 80 

2.1. Kultur 81 

 82 

Kultur skaper livskvalitet og inspirasjon. Det bidrar til å utvikle identitet og 83 

kontekstforståelse, spesielt blant unge mennesker. For AUF i Troms er det viktig at 84 

alle har en lovfestet rett til et godt og bredt kulturtilbud i alle kommuner. Et godt 85 

kulturtilbud skaper tilhørighet og attraktive lokalsamfunn. Vi mener det er viktig at alle 86 

har muligheten til å uttrykke seg gjennom kultur og kunst, og at alle skal ha tilgang på 87 

kulturopplevelser hele livet, uansett bosted, bakgrunn eller sosial status. 88 

Kulturtilbudet i Troms skal være være variert både i dybde og bredde og legge til 89 

rette for både de som ønsker å satse og for de som kun har det som hobby. 90 

 91 

AUF i Troms vil: 92 

1. at det skal finnes et bredt og rimelig kulturskoletilbud i samtlige kommuner i 93 

Troms 94 

2. halvere kulturskolesatsene gjennom statlig finansiering 95 

3. øke kulturtilskuddet til kommunene 96 

4. øke grensen for maksimal søkbar sum hos Frifond 97 
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5. ha et kulturkort som gir rabatter på kulturarrangementer for ungdom under 98 

18 år, studenter og lærlinger 99 

6. at alle kommuner i Troms skal ha tilbud om ungdomshus og ungdomsklubb 100 

7. at det skal jobbes for at alle kommuner har helsesøster tilgjengelig ved 101 

ungdomshusene 102 

8. øke støtten til det norsk-russiske kultursamarbeidet 103 

9. opprettholde daglig leder-stillingen for UKM Arctic 104 

10. bidra til å styrke UKM Arctics samarbeid med andre land 105 

11. at samisk kultur skal bevares og videreutvikles og gjennomføre et samisk 106 

kulturløft ved å øke kulturbevilgningen til sametinget 107 

12. gi ungdom flere og bedre minoritetskulturelle opplevelser ved å bruke en 108 

større andel av DKS-midlene til nettopp dette 109 

13. ha et bedre tilbud om kulturskoleopplæring for vanskeligstilte 110 

14. øke den søknadsbaserte festivalstøtten 111 

15. styrke minoritetsspråklige festivaler som for eksempel Riddu Riddu, 112 

Markomeannu og Paaskiviikko 113 

16. at kulturlokaler skal være av god standard, lett tilgjengelig, og gratis å bruke 114 

for ungdom i Troms 115 

17. styrke de økonomiske bidragene til samiske og kvenske kulturdager 116 

18. jobbe for at DKS i fylkene får økt andel av spillemidlene fra staten for å 117 

kunne utvikle tilbudet 118 

19. bygge nye og pusse opp gamle kulturlokaler 119 

20. bidra til et kvalitets- og kompetanseløft i bibliotekene 120 

21. bevare estetiske fag ved alle VGS som har dette i Troms. 121 

22. gjeninnføre den kulturelle spaserstokken 122 

23. forby missekåringer i Norge 123 

 124 

 125 

2.2. Idrett 126 

 127 
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Idretten har en stor samfunnsmessig betydning, og den store gleden som ligger i å 128 

delta i idrettsaktiviteter, gjør at idretten spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. 129 

AUF i Troms vil at alle skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra 130 

egne ønsker og behov. Vi vil ha gode vilkår for idrett på alle plan, og særlig styrke 131 

barne- og ungdomsidrett. Et bredt og variert fritidstilbud til barn og unge er AUF sin 132 

viktigste prioritering innenfor idrettspolitikk.  133 

Det er i dag et relativt bredt og godt idrettstilbud for ungdommer på barne- og 134 

ungdomsskolen og for studenter. Det er derimot et hull for de som er imellom disse to 135 

aldersgruppene. Det må jobbes for at tilbudet også må eksistere for ungdommer i 136 

mellom 15 og 19 år. 137 

 138 

AUF i Troms vil: 139 

1. at det skal pusses opp og bygges nye idrettslokaler som er lettere 140 

tilgjengelig og kan brukes av ungdom som driver med idrett 141 

2. ha bedre tilrettelegging og intensivere arbeidet med universell utforming for å 142 

sikre et godt idrettstilbud for handikappede barn og voksne 143 

3. bygge flere flerbrukshaller i Troms 144 

4. ruste opp og vedlikeholde alle svømmehaller i fylket, samt sørge for at det 145 

skal være vann i alle basseng   146 

5. at midler til Arctic Race of Norway skal fortsette å være en del av 147 

statsbudsjettet 148 

6. ha et bredere idrettstilbud i distriktene 149 

7. satse på breddeidrett i større grad enn i dag 150 

8. at det skal være fungerende idrettslag i alle kommuner i Troms 151 

9. jobbe for et større breddetilbud også for ungdommer over 15 år 152 

 153 

 154 

2.3. Frivillighet 155 

 156 
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Frivillighet er en viktig byggestein for det norske samfunnet, og mange aktiviteter 157 

hadde ikke vært mulig uten den norske dugnadsånden. Det finnes festivaler i nesten 158 

hver eneste krik og krok rundt om i fylket vårt, og ingen av dem hadde vært mulig 159 

uten frivillige. Frivillige organisasjoner har også betydning utover egne landegrenser. 160 

I et globalt perspektiv spiller frivillige organisasjoner en stor rolle i å fremme godt 161 

styresett, økonomisk og demokratisk utvikling. 162 

 163 

Kultur, organisasjonsarbeid og idrett kommer aldri til å være økonomisk på papiret, 164 

men det er utrolig viktig for trivsel i samfunnet. Disse er helt avhengig av frivillighet og 165 

frivillig arbeid. Sammenlignet med andre land i verden har Norge en utrolig stor 166 

dugnadsånd, og det har gjort oss til det samfunnet vi har i dag. 167 

  168 

AUF i Troms vil: 169 

1. støtte organisasjoner som har et allsidig fokus på mennesket, som Norsk 170 

Folkehjelp 171 

2. at fylket skal legge til rette for frivillige organisasjoners arbeid 172 

3. at alle kommuner i Troms skal tilby gratis halleie til frivillige lag og foreninger 173 

 174 

2.4. Ungdom og politikk 175 

 176 

Ungdom har en rett til å engasjere seg i og være med på å bestemme over 177 

samfunnet de bor på lik linje med voksne. I dag kan ikke ungdom under 18 stemme 178 

ved valg eller sitte i de offentlige styringsorganene. Derfor er de virkemidlene vi har 179 

for å sikre ungdoms medbestemmelse er veldig viktig. Disse inkluderer elevråd, 180 

ungdomsråd, interesseorganisasjoner og ungdomspartier. Det må legges til rette for 181 

at ungdommer skal kunne engasjere seg i politisk arbeid. Skolen må åpne for at 182 

ungdommer bruker tid på dette og den økonomiske støtten til organisasjonene må 183 

opprettholdes. 184 

 185 
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 AUF i Troms vil: 186 

1. at alle kommuner i Troms skal ha en egen ungdomssekretær eller 187 

ungdomskoordinator som skal velges i samråd med ungdomsrådene 188 

2. at alle kommuner i Troms skal ha et fungerende ungdomsråd 189 

3. at kommunale ungdomsråd i fylket skal ha talerett og forslagsrett i 190 

kommunestyre, under behandling av saker som er relevant for ungdom 191 

4. at arbeid med ungdomsråd skal regnes som elevrådsarbeid og dermed ikke 192 

være fravær 193 

5. at ungdommens fylkesråd skal ha tale- og forslagsrett i fylkestinget 194 

6. at antall politiske fraværsdager skal økes fra 10 til 20 per semester per termin 195 

7. at nedre aldersgrense for stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg skal 196 

settes ned til 16 år 197 

8. at nedre aldersgrense for stemmerett i stortings- og sametingsvalg skal settes 198 

ned til 16 år  199 
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3. Internasjonalt 200 

 201 

På landsmøte til AUF i 2016 vedtok vi et internasjonalt program som bygger på at vi 202 

ønsker en solidarisk, rettferdig og feministisk verden, det bygger også AUF i Troms 203 

sin internasjonale politikk på. 204 

 205 

Vi står overfor store utfordringer i verden. Krigen i Syria har sendt 4,8 millioner 206 

mennesker på flukt, men møtes av et handlingslammet verdenssamfunn som ikke 207 

klarer å ta ansvar. Det er fortsatt mange glemte konflikter og kriser som for eksempel 208 

Vest-Sahara, grov vold mot mennesker på flukt i Mexico og urimelige priser på 209 

livsnødvendige medisiner. Den Islamske Staten (IS) har blitt den mektigste 210 

terrororganisasjonen i verden, dette merkes først og fremst av sivilbefolkningen i 211 

landområder i Midtøsten okkupert av IS, men og i Europa har de satt sine spor med 212 

terrorhandlinger som har skapt en mer polarisert debatt rundt Islam og innvandring. 213 

Dette, Storbritannia sitt valg om å forlate EU og Donald Trump som president i USA 214 

manifesterer det vi lenge har sett, en global fremvekst av høyreekstreme krefter. 215 

Privatisering, deregulering av arbeidsmarkedet og kutt i offentlige tjenester har skapt 216 

større usikkerhet i samfunn, som for eksempel USA.  217 

 218 

Bistand må alltid være basert på hjelp til selvhjelp, en bistand som fungerer som 219 

veldedighet er med på å opprettholde globale ulikheter. Bistand, selv en som er 220 

basert på selvhjelp, har og grunnleggende svakheter ettersom en reell endring i 221 

maktforhold mellom land ikke kan endres gjennom bistand. Det er derfor viktig at vi i 222 

tillegg ser på andre måter å ta ansvar for å skape mer rettferdighet som for eksempel 223 

sletting av all illegitim gjeld, mer rettferdige handelssystemer og minimere 224 

klimautslippene til Norge.  225 

 226 

Overvåking av informasjon på nettet er et global problemstilling. Det har kommet 227 

fram at USA har overvåket all kommunikasjon mellom enheter i USA og utenfor, 228 
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dette er en stor trussel mot personvern. Spesielt er dette problematisk for personer 229 

som er aktivister og andre som jobber med sensitiv informasjon. Behandlet med 230 

respekt kan internett være et verktøy som styrker folk, men misbruk av makt fører til 231 

det motsattet.   232 

 233 

Kvinneundertrykkelse er et globalt problem, ingen land i verden i dag er likestilte. I 234 

alle nevnte problemstillinger er det kvinner som kommer verst ut, det betyr at vi må 235 

ivareta kvinners rettigheter særlig. Dette må også gjelde AUFs eget arbeid som del 236 

av det norske og globalt sivilsamfunn og at utenrikspolitikken til Norge bestandig må 237 

bygge på å styrke kvinners rettigheter. 238 

 239 

AUF i Troms vil: 240 

1. opprette søsterorganisasjoner i flere land 241 

2. ha en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser 242 

3. støtte organisasjoner som jobber for utdanning i det globale sør 243 

4. bistå den arabiske verden i sin oppbygging av demokrati på deres 244 

premisser 245 

5. at Norge skal bistå med hjelp og diplomati i borgerkrigen i Syria. 246 

6. styrke kvinners rettigheter og makt i verden 247 

7. fokusere mer på konfliktene i Vest-Sahara, Tibet og de Arabiske landene 248 

8. arbeide for å få internasjonal enighet om å avslutte den 249 

menneskerettsbrytende undertrykkelsen av Palestina 250 

9. at alle norske bedrifter stopper kjøp, salg og distribusjon av produkter 251 

produsert på, eller ved hjelp av israelske okkuperte områder 252 

10. at Norge skal opprettholde sitt medlemskap i EØS, og fortsatt avstå fra 253 

medlemskap i EU 254 

11. styrke Norges engasjement for vaksinasjon av verdens barn 255 

12. fjerne vetoretten i FNs sikkerhetsråd 256 

13. at alle land i verden ratifiserer barnekonvensjonen 257 
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14. øke bistand til preventivt arbeid for å forebygge HIV/AIDS, spesielt blant 258 

ungdom 259 

15. styrke kontrollen av bruken av norske bistandsmidler 260 

16. at deler av bistanden skal øremerkes til utdanning og ungdomshelse 261 

17. at Statens pensjonsfond utland får strengere etisk regelverk, og kontrollene 262 

styrkes 263 

18. at klimaflyktninger skal gis samme rett til beskyttelse som politiske 264 

flyktninger  265 

19. at alle verdens land avskaffer dødsstraff 266 

20. at statens pensjonsfond utland ikke skal investere i selskaper som 267 

samarbeider med okkupasjonsmakten i Vest-Sahara. 268 

21. at Norge skal sette menneskerettigheter på dagsorden, samt engasjere 269 

land til å løse problemer sammen. 270 

22. at Norge skal revurdere sitt forhold til USA i lys av valgresultatet i 2016. 271 

23. at det stilles strengere krav til  internasjonale private firmaer angående 272 

arbeidsforhold og skattereglement 273 

24. at enhver overvåking skal være godkjent av en domstol 274 

25. at Norge skal jobbe for å sikre arbeideres rettigheter over hele verden 275 

 276 

Dissens v/ Andreas: 277 

Endre punkt 10 til “at Norge skal søke fullverdig medlemskap i den Europeiske 278 

Union”  279 
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4. Likestilling 280 

 281 

Ingen land i dag i verden er likestilte. Kvinners rettigheter og problemstillinger som 282 

kvinner oftest møter blir ofte oversett om ikke aktivt motarbeidet. Hvis vi skal lykkes i 283 

arbeidet for likestilling trenger vi feminisme, derfor er AUF en feministisk 284 

organisasjon. Det stiller krav til vårt organisasjons arbeid og politikken vår.  285 

 286 

Feminisme er synonymt med kvinnekamp, men det betyr og en generell frigjøring av 287 

det feminine. I samfunn som Norge ser vi at kvinners posisjon har blitt styrket, men at 288 

det feminine fortsatt mangler aksept. Skal en kvinne oppnå lederposisjoner må de 289 

ofte påta seg en maskulin rolle, og er man mann er det ofte ikke sosialt akseptert å 290 

vise følelser. AUF i Troms mener dagens todelte kjønnssystem hindrer mennesker 291 

fra å uttrykke seg fritt. 292 

 293 

For å møte på denne utfordringen trenger vi mer kunnskap om kjønn inn i skolen, 294 

både til lærere og elever. Skolen skal ikke være med på å forsterke forskjellene 295 

mellom gutter og jenter, men vi ser fortsatt at rådgivertjenesten ender opp med å gi 296 

forskjellige råd basert på kjønn. Til og med de yngste barna har en seksualitet, selv 297 

om den er veldig annerledes enn i voksen alder. For at barn ikke skal vokse opp med 298 

skam er det viktig å tidlig få en forståelse av at det ikke finnes «jenteting» og 299 

«gutteting», og lære om hva et overgrep er og hvordan man sier ifra om slike ting. 300 

 301 

AUF i Troms skal føre frem feminisme i alle deler av samfunnet. Det betyr at vi tar 302 

høyde for sosiale kategorier som rase, funksjonsevne, livssyn osv. samvirker og 303 

skaper forskjellige utfordringer for forskjellige kvinner. En hvit kvinne født i Norge 304 

møter ikke bestandig de samme utfordringene som en muslimsk kvinne med 305 

innvandrerbakgrunn. Hvis man ser til arbeidslivet blir disse mønstrene veldig klare, 306 

Norge har et av europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked hvor kvinner oftere enn 307 

menn ender opp med lavt betalende yrker og deltid. Som innvandrer møter man 308 
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ytterlige utfordringer og ender ofte opp med en jobb som ikke reflekterer ens 309 

utdanningsnivå fordi jobbene blir utilgjengelig på grunn av diskriminering. AUFs sak 310 

nummer én har bestandig vært arbeid til alle, for å oppnå dette trenger vi et arbeidsliv 311 

fritt for diskriminering. 312 

 313 

Spesielt i vår del av landet står samisk- og kvensk kulturbakgrunn sterkt. Dette er noe 314 

som må ivaretas og formidles gjennom økning av kunnskap og forståelse. Det er 315 

svært viktig at norsk, samisk og kvensk kultur blir sett på som likestilte og likeverdig i 316 

et funksjonelt samfunn. 317 

 318 

AUF i Troms mener at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, sosial 319 

bakgrunn, religion, seksuell tilhørighet, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. 320 

 321 

AUF i Troms vil: 322 

1. avvikle kontantstøtte  323 

2. stoppe reservasjonsrett for leger 324 

3. at vinduet for selvbestemt abort skal økes fra 12 til 18 uker, men mellom 325 

uke 12 og 18 kreves det en sosionomsamtale 326 

4. innføre bruk av anonyme jobbsøknader 327 

5. jobbe for å forhindre mobbing på alle områder i samfunnet 328 

6. ha en todeling av foreldrepermisjonen 329 

7. at Norge skal følge råd og uttalelser FN gir i asyl- og flyktningspørsmål. 330 

8. realisere likelønn for arbeid av lik verdi 331 

9. ha et sunt fokus på seksuell legning for å forebygge negative holdninger til 332 

temaet 333 

10. likestille homofil og heterofil adopsjon.  334 

11. at alle asylsøkere under 18 skal få økonomisk støtte til å delta i en 335 

fritidsaktivitet 336 

12. øke barnebidraget til lavtlønnede barnefamilier 337 

13. at barn i barneskolen skal lære om seksuell legning 338 
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14. styrke samisk-kvensk kultur ved at alle barnehager og skoler skal markere 339 

samefolkets dag og lære mer om samisk- og kvensk kultur i grunnskolen 340 

15. jobbe for å styrke EMF-tjenestene i fylket.  341 
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5. Helse 342 

 343 

Grunnmuren i velferdssamfunnet er at alle skal ha like muligheter og likt 344 

utgangspunkt. Disse verdiene ønsker AUF å ta vare på. Den blå-blå regjeringen har i 345 

snart fire år jobbet for å privatisere og minske antallet faste ansettelser i 346 

helsesektoren. 347 

 348 

Alle skal ha krav på en god fysisk og psykisk helse. I løpet av de siste årene har 349 

psykisk helse og helsesøstertilbudet for unge kommet på dagsorden. Likevel er vi 350 

ikke i mål. Psykisk helse skal være en del av pensum fra grunnskolen av og 351 

helsesøster skal være tilgjengelig hver dag på alle skoler, og alle elever skal ha krav 352 

på obligatorisk helsesøstertime i løpet av året. I tillegg må det jobbes for å utrede nye 353 

ideer som gratis e-helsesøster. 354 

 355 

Alle skal ha muligheten til å få den hjelpen de trenger på offentlige sykehus. Dette 356 

tilbudet skal forbli gratis og for alle. Likevel er det ting som ikke er helt som de skal.  357 

AUF mener at tannlegebehandling skal ha samme betalingspremisser som det 358 

generelle legetilbudet har. Tenner er en del av kroppen og derfor må tannlegetilbudet 359 

dekkes av staten på lik linje med resten av kroppen. 360 

 361 

Unges helse må bli prioritert, vi mener det må innføres tidligere og bedre 362 

seksualundervisning i skolen. Ordningen med prevensjonsmidler må også bedres. Vi 363 

mener at det skal være gratis prevensjonsmidler, graviditetstester og 364 

kjønnssykdomstesting tilgjengelig for alle. AUF mener det skal være gratis å være 365 

jente, derfor vil vi at det innføres gratis bind- og tampongdispensere i alle offentlige 366 

bygg. 367 

 368 

Arbeiderpartiet og AUF har i løpet av de siste årene jobbet frem en svært bra 369 

ruspolitikk. Denne politikken vil hjelpe til med å treffe godt og hjelpe de som trenger 370 
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det aller mest. Vi mener det bør bli innført sprøyterom i de store byene i fylket, som 371 

Harstad og Tromsø, også at rus blir mer diskutert i skolen. Det er AUF i Troms sin 372 

mening at oppbevaring av narkotika for eget bruk ikke skal straffes, men heller møtes 373 

med et tilbud om hjelp og avrusning. 374 

  375 

AUF i Troms vil: 376 

1. at det innføres tidligere og bedre seksualundervisning i skolen 377 

2. at ruspolitikken i dag skal bli mer forebyggende, og gi god behandling til de 378 

som sliter med avhengighet 379 

3. fjerne forbudet for homofile mot å gi blod 380 

4. at alle kommuner skal ansette en folkehelsekoordinator 381 

5. ansette flere leger og helsefagpersonell, øke kapasitet på sykehusene for å 382 

imøtekomme pasienter som venter på behandling 383 

6. at helsefagpersonell skal ha muligheten til å etterutdanne seg innenfor sitt 384 

fagfelt 385 

7. opprette sprøyterom i Tromsø, Finnsnes og Harstad 386 

8. at det skal innføres obligatorisk time hos helsesøster for elever i alle 387 

kommuner i Troms minst en gang i året 388 

9. øke fokus og satsning på psykisk helse i fylket 389 

10. innføre opplæring om psykisk helse fra grunnskolen 390 

11. opprette en E-helsesøstertjeneste 391 

12. at besittelse av narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres 392 

13. ha gratis bind- og tampongdispensere i alle offentlige bygg 393 

14. prevensjon gjøres gratis og tilgjengelig på alle offentlige bygg 394 

15. fjerne moms på tamponger og bind  395 
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6. Eldreomsorg 396 

 397 

Om 10 år vil Norge oppleve de første virkningene av den kommende eldrebølgen. 398 

Dette vil føre med seg et økt behov for flere sykehjemsplasser og flere ansatte innen 399 

eldreomsorgen. Alle har krav på en verdig eldreomsorg, og derfor mener AUF i 400 

Troms at den norske eldreomsorgen må styrkes betydelig de neste fire årene. Norge 401 

trenger kompetente fagfolk og et større aktivitetstilbud ved norske sykehjem, noe 402 

som vil gi de eldre bedre trivsel og trygghet. AUF i Troms vil også styrke 403 

hjemmepleietjenesten slik at eldre som ønsker å bo hjemme får en tryggere og bedre 404 

hverdag. Etterutdanning ved universitet og høyskoler skal være et tilgjengelig tilbud 405 

for ansatte innen eldreomsorgen. 406 

 407 

Velferdsteknologi er en fremtidsrettet måte å sikre en god eldreomsorg. Med bruk av 408 

teknologi som kan øke trivselen og sikkerheten til eldre  409 

 410 

AUF i Troms vil: 411 

1. styrke eldreomsorgen med flere og bedre faglært helsepersonell 412 

2. øke trivselen på syke- og aldershjem 413 

3. styrke hjemmepleietjenesten 414 

4. øke antallet sykehjemsplasser 415 

5. øke antall dement-sykehjemsplasser 416 

6. at det skal eksistere et tilbud om seksualundervisning for eldre  417 
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7. Klima og miljø 418 

 419 

Klimaendringer og global oppvarming er den største utfordringa vi står overfor i 420 

dagens verden. Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Vi som 421 

lever i dagens samfunn har et stort ansvar når det gjelder å tilrettelegge for 422 

kommende generasjoner, slik at deres muligheter ikke begrenses, men bevares sånn 423 

som i dag. 424 

 425 

Klimautfordringen handler om solidaritet, både for de som lever i andre land, og for 426 

fremtidens generasjoner. Det er de rikeste landene som er ansvarlig for klimakrisen, 427 

men det går mest utover de fattige landene i verden. De rikeste landene har nok av 428 

ressurser til å ta tak i problemene, og vi er nødt til å ta den største delen av ansvaret. 429 

 430 

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens land enig om en historisk avtale, nemlig 431 

Parisavtalen. Avtalen går ut på at alle land i verden har et ansvar for å kutte i 432 

klimautslipp, men de rikeste landene skal selvfølgelig bidra mest. Ingen trodde at det 433 

skulle bli en avtale før 2020 og dette viser at landene i verden har sett viktigheten i 434 

arbeidet. Norges må være å opprettholde sin del av Paris-avtalen med å bidra til å nå 435 

1.5 graders-målet.  436 

 437 

Gjennom flere tiår har Norge tjent seg rik på olje, og oljeindustrien har skapt mange 438 

arbeidsplasser. Nå i dag ser vi den største økningen i arbeidsledige på mange år. 439 

Mye av dette er på grunn av den synkende oljeprisen, som tvinger selskaper til å 440 

kutte i ansatte. AUF i Troms ønsker derfor å finne andre næringer vi kan utvikle, og 441 

etter hvert bevege oss bort fra olja. Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes og 442 

holdes oljefritt. Disse områdene skal benyttes til det de er ment til, nemlig fiskeri og 443 

turisme. 444 

 445 
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Vårt mål er at Troms fylke skal være landets fremste miljøfylke. Vi skal gå foran som 446 

et godt eksempel, der vår politikk skapes i drømmen om et nytt samfunn. 447 

 448 

Bevaring og vern av naturen er en viktig del av klimapolitikken. Ofte har vi høye 449 

ambisjoner, men når vedtak fattes reflekterer de ikke våre naturverdier. Et stort 450 

dyremangfold er en viktig del av naturvern i Norge. Da må det være et politisk fokus å 451 

verne dyrsrettigheter både i naturen og i det menneskelige samfunnet.  452 

 453 

AUF i Troms mener også at endring i utslippsmønstrene våre ikke kun kan minskes 454 

gjennom teknologiske løsninger, men det må også være et reelt kutt i forbruk. Da må 455 

samfunnet legge til rette for at enkeltpersoner kan ta bedre og mer miljøvennlige 456 

valg. For eksempel må det være mulig å velge kollektivtransport foran personbil og 457 

det må stilles høye krav til produkter som skal selges i Norge. Både tekstiler, klær, 458 

mat og alle andre produkter må være sertifisert som bærekraftig og miljøvennlig.  459 

    460 

AUF i Troms vil:               461 

1. innføre offentlige kildesorteringsdunker i samtlige kommuner i Troms 462 

2. at subsidier som idag brukes på petroleumssektoren skal kuttes og brukes 463 

til å støtte utbyggingsprosjekter av vindmøller, vannkraftverk og andre 464 

fornybare energikilder 465 

3. utvide panteordningen til å inkludere pant på glassflasker og 466 

hermetikkbokser 467 

4. høyne panteverdien på plastflasker 468 

5. synliggjøre kortreist mat i butikkene i større grad enn i dag 469 

6. innføre matkastingsforbud for butikker 470 

7. lovliggjøre “dumpster-diving” 471 

8. at alle fylkeskommunale virksomheter skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn 472 

9. redusere bruken av papir i skolen samt offentlig sektor 473 

10. ha varig vern mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 474 

11. oppruste og effektivisere eksisterende vannkraftverk 475 
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12. at ved innkjøp av utstyr i det offentlige skal det mest miljøvennlige 476 

alternativet benyttes 477 

13. opprette flere ladestasjoner for EL-biler i Troms 478 

14. Fjerne flyseteavgiften i Nord-Norge 479 

15. at det skal settes av mer penger til å investere i ny miljøteknologi 480 

16. det må arbeides for å sikre god dyrevelferd både for husdyr og ville dyr  481 
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8. Forsvar og sikkerhet 482 

 483 

Forsvaret har den siste tiden vært preget av store kutt og nedleggelser. I Nord-Norge 484 

vil dette få negative følger for lokalsamfunn og arbeidsplasser vil gå tapt. 485 

 486 

AUF i Troms ønsker et forsvar som selv skal klare å beskytte Norge og vår 487 

suverenitet i større grad enn i dag. Likevel mener vi at et norsk medlemskap i NATO 488 

bør opprettholdes, så lenge dette anses som nødvendig. Dette skal oppnås ved å 489 

investere mer effektivt i det norske forsvaret og ha et større fokus på forsvar på 490 

bekostning av offensiv kapasitet. 491 

 492 

AUF i Troms vil: 493 

1. styrke forsvarets tilstedeværelse i nord 494 

2. opprettholde norsk medlemskap i NATO så lenge dette anses som 495 

nødvendig 496 

3. ha en militærtjeneste hvor utdanning står sterkere i fokus 497 

4. opprette et tettere samarbeid mellom PST og Forsvarets 498 

etterretningstjeneste 499 

5. ha større satsning på sivilt-militært samarbeid   500 

6. øke andelen lærlinger i forsvaret 501 

7. styrke Norges forhold til Russland 502 

8. jobbe for at hovedbasen for helikopter forblir på Bardufoss flystasjon 503 

 504 

Dissens nytt punkt 10 (Aleksandra, Brynjar): “at verneplikten oppheves og at det blir 505 

frivillig å være del av det norske forsvaret” 506 

Tilhørende tekst: “Norge er et av få land i Europa som fortsatt praktiserer verneplikt. 507 

AUF i Troms mener at ingen skal være tvungen til å gjennomføre militærtjeneste mot 508 

sin egen vilje. Frivillig tjeneste vil være med på å styrke det norske forsvaret med 509 

profesjonelle soldater som er motivert og bedre trent.”  510 



23 
 

9. Samferdsel 511 

 512 

Veiene i Troms er på visse strekninger utrolig slitt, og det må legges ny asfalt oftere 513 

enn nødvendig. Mye av grunnen til dette er all tungtransporten som går på veiene fra 514 

Narvik og nordover. Trailerne sliter hardt på veiene våre, og det er ikke miljøvennlig i 515 

det hele tatt. AUF i Troms vil at det skal utføres fullstendig vedlikehold og opprustning 516 

av alle veier i Troms, og prioritere de strekningene der trafikksikkerheten i dag er 517 

lavere på grunn av dårlig vedlikehold. 518 

 519 

AUF i Troms vil at byggingen av Nord-Norgebanen skal iverksettes så fort som 520 

overhode mulig. Dette for å kutte ned på utslippene fra trailerne og ikke minst spare 521 

veiene våre for slitasje. Nord-Norgebanen vil gjøre det mer effektivt å transportere 522 

gods i Troms, og det vil skape arbeidsplasser i like stort omfang som det trailerne 523 

gjør i dag. 524 

 525 

I Troms er det et relativt dårlig . Vi har båt og buss, men mangler transport på 526 

skinner. AUF i Troms vil styrke busstilbudet i fylket, der det skal være billigere enn 527 

dagens ordning, og avgangene skal gå hyppigere.  528 

 529 

AUF i Troms vil: 530 

1. at bygging av Nord-Norgebanen eller annet alternativ for tog til Nord-Norge 531 

skal igangsettes så fort som mulig 532 

2. at busstilbudet i Troms skal bli billigere og bedre 533 

3. innføre hyppigere avganger for buss i hele fylket 534 

4. at det skal innføres gratis buss for ungdom i Troms 535 

5. at det skal innføres veiprising i og rundt alle byer i fylket 536 

6. innføre bilfritt sentrum i alle byer i Troms 537 

7. legge bedre til rette for syklister og fotgjengere gjennom blant annet 538 

sykkelveier og gangstier 539 
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8. all tungtransport skal fraktes miljøvennlig 540 

9. sikre et enklere, miljøvennlig transporttilbud for distriktene 541 

10. at ungdomtotal skal bli betydelig billigere og at aldersgrense skal økes til 542 

25  543 
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10. Næring og forskning 544 

 545 

AUF i Troms vil ha et næringsliv som er opptatt av stabilitet, bærekraft og innovasjon. 546 

For selskaper som driver i Norge, og spesielt i Nord-Norge, er det viktig at bedriftene 547 

får gode forutsetninger til å drive lønnsomt og forutsigbart i landsdelen. Vi må derfor 548 

sørge for at rammevilkårene ligger til rette, slik at det blir lønnsomt for folk i 549 

landsdelen å starte opp bedrifter i nord. 550 

 551 

Vi må sikre en stabil vekst i eksport av nord-norske varer. For å få til dette er det 552 

viktig at våre produkter også er konkurransedyktig også i utlandet. Innovasjon, 553 

forskning og entreprenørskap vil være viktig i tiden framover for norske bedrifter, slik 554 

at veksten i eksporten kan fortsette å øke. 555 

 556 

Forskning er en fremtidsinvestering som tjener samfunnet på alle plan. Forskning er 557 

skapende, og fører verden videre. Forskning er også en nødvendighet, som gir oss 558 

muligheten til å utvikle teknologien som brukes i produksjon og i næringslivet. 559 

Forskning er utrolig viktig ikke bare for oss nå, men i framtida også. Det er viktig å 560 

satse på forskning på alle plan, det er aldri galt å forske på noe, det eneste vi får er 561 

mer kunnskap! 562 

 563 

Norges arktiske Universitet, Universitetet i Tromsø, er nå et av de ledende 564 

universitetene i nordområdene. Vi må sørge for at universitetet opprettholder sin 565 

posisjon, og satser på utdanninger som fokuserer på nordområdene. Det skal være 566 

tilbud som er attraktivt, og skaper studiemiljø som er både variert og bra. 567 

Universitetet skal være en bauta innen forskning og teknologisk utvikling. 568 

 569 

UNIS – Universitetssenteret på Svalbard, er verdens nordligste universitetssenter. 570 

Her underviser de i fagene arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. Det er 571 
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utrolig viktig at vi opprettholder dette tilbudet. Det er flott at vi har et slikt tilbud på et 572 

sted der forskninga er 2 meter utenfor døren. Her kommer det studenter fra hele 573 

verden, og lærespråket er på engelsk. Vi må fortsette å satse på slike 574 

utdanningsinstitusjoner, Svalbard har store muligheter når det kommer til framgang i 575 

forskning. Det må jobbes hardere for å sikre at norske studenter også benytter seg 576 

av denne muligheten. 577 

 578 

AUF i Troms vil: 579 

1. intensivere forskningen på rensing av CO2 for utvikling av gasskraftverk, 580 

og videreføre CO2-lagringsprosjektet på Svalbard 581 

2. satse mer på entreprenørskap og innovasjon 582 

3. øke de økonomiske rammene til Innovasjon Norge 583 

4. øke maksimalgrensen på BSU fra 300.000 til 400.000, og maksimalt 584 

innskudd bør ligge på 40.000, og dagens avdragsgrense skal bevares 585 

5. sette av RDA-midler til prosjekter for barn og unge 586 

6. øke overføringen fra Regionalt Utviklingsprogram (RUP) som øremerkede 587 

midler til ungdomsarrangement 588 

7. kreve at Norges mål skal være å bruke 5 % av budsjettet på forskning 589 

8. øke fokuset på samarbeid mellom universitet og næringsliv 590 

9. legge til rette for å trygge, samt skape arbeidsplasser i vår region 591 

10. at bedrifter skal betale skatt av verdiskapningen til kommunen de driver 592 

produksjonen i, uavhengig av hvor hovedkontoret ligger 593 

11. kreve at 5 % av det som tas ut fra oljefondet gjennom handlingsregelen 594 

skal investeres i forskning på fornybar energi 595 

12. at kommuner får mulighet til å innkreve eiendomsskatt fra oppdrettsanlegg  596 
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11. Innvandring og integrering 597 

 598 

I 2015 ble vi vitne til den største folkevandringen  siden andre verdenskrig. Stadig 599 

flere folk tvinges på flukt av krig, konflikter og forfølgelse. Debatten rundt temaet har 600 

florerte av mistro, frykt og uvitenhet. Det er viktig å huske på at flyktningkrisen er ikke 601 

en krise for oss først og fremst, men flyktningene. AUF i Troms ønsker en solidarisk 602 

verden hvor mennesker på flukt kan bli møtt med respekt, forståelse og omsorg og 603 

får den nødvendige beskyttelsen mennesker på flukt har krav på.  Arbeiderpartiet og 604 

AUF er for en human asylpolitikk som fokuserer på å hjelpe flest mulig, ikke kaste ut 605 

flest mulig. Og når de først ankommer Norge, må vi tilrettelegge og tilpasse systemet 606 

etter menneskene de er til for å tjene. Mennesker er muligheter, og vi tror på 607 

menneskets evne til å forandre og skape en bedre verden for seg og sine. 608 

 609 

Det flerkulturelle Norge er en berikelse, men det kan by på utfordringer. Staten må 610 

tilrettelegge for en god integrering og AUF må være dets fremste forkjemper – 611 

utveksling av kultur, verdier og normer vil gagne begge parter av broen og bidrar til 612 

økt forståelse og toleranse.  Den viktigste forutsetningen for vellykket integrering er at 613 

folk kommer i arbeid. Arbeid frigjør folk slik at de kan leve selvstendige og verdige liv. 614 

Derfor er det viktig at alle har tilgang til arbeidslivet og ikke blir diskriminert på 615 

bakgrunn av navn, religion eller kjønn.  Nøkkelen til arbeid er for mange både 616 

utdanning og språkkunnskaper. AUF i Troms ønsker et tolerant samfunn, hvor alle 617 

har samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av bakgrunn, kjønn, seksuell 618 

orientering og religiøs tilhørighet. Vi vil bekjempe rasisme, forskjellsbehandling og 619 

fordommer. 620 

 621 

AUF i Troms vil :  622 

1. At asylsøkere skal lettere få arbeidstillatelse, da dette handler om 623 

selvfølelse og følelsen av å bety noe 624 

2. At Norge skal følge råd og uttalelser FN gir i asyl- og flyktningspørsmål. 625 

3. Bedre tilrettelagt undervisning på voksenopplæringa 626 
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4. At asylsøkere skal få språkopplæring og samfunnskunnskap allerede på 627 

asylmottak  628 

5. Sylvi Listhaug bør for alltid sitte som innvandrings- og integreringsminister i 629 

Norge <3 <3 630 

6. øke antallet timer norskundervisning for asylsøkere 631 

7. at Norge skal åpne for å godkjenne flere utenlandske utdanninger slik at vi i 632 

større grad kan benytte den kompetansen innvandrere sitter på 633 

8. at dagens alderstester fjernes 634 

9. at trygge og lovlige veier opprettes til Europa 635 

10. at det skal innføres fadderordninger for flyktninger på alle videregående 636 

skoler etter Sjøvegan-modellen 637 

11. at alle barn asylmottak skal ha rett til barnehageplass  638 
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12. Utdanning 639 

 640 

Første skoledag er en veldig spesiell dag for mange familier. Titusenvis av spente 641 

førsteklassinger møter opp i sin skolegård i hver en by og hver en bygd i alle Norges 642 

kommuner. Første skoledag er en svært spesiell dag, og skal være en spesiell dag. 643 

Den markerer starten på en lang reise. En reise som skal hjelpe alle de spente fem 644 

og seksåringene finne ut hva de ønsker å gjøre videre i livet sitt. Hva de vil jobbe 645 

med og ikke minst møte venner for livet. Skolen skal være et sted hvor barn skal føle 646 

seg trygge og kunne utvikle seg som mennesker over de neste to tiårene. 647 

Kunnskapen er bærebjelken i skolegangen og skal utvikle elevene til nyttige 648 

samfunnsborgere. 649 

 650 

AUF mener at alle elever skal ha god oppfølging i skolen og at den skal ha ansvar for 651 

å tilrettelegge undervisningen slik at alle elever skal ha muligheten for læring. Derfor 652 

vil AUF innføre en lese- og skrivegaranti for alle elever i barneskolen, slik at det skal 653 

være et krav til skolen om at alle barn skal kunne lese og skrive innen andre klasse. 654 

 655 

I løpet av snart fire år med en blå-blå regjering har det blitt flere og flere privatskoler i 656 

Norge. Dette bidrar kun til et større skille i samfunnet. Foreldre kan kjøpe barna 657 

deres inn på skoler og gode utdannelser. Selv om regjeringen sier at privatskoler 658 

eller som de kaller det friskoler bidrar til en større frihet i barns utdannelse, vet vi at 659 

privatskoler kun øker forskjellene blant barn. AUF mener at noe av det beste med 660 

Norge er at alle barn uansett hvem foreldrene deres er likestilte i skolen og dette er 661 

noe vi må fortsette å kjempe for. 662 

 663 

Fraværsgrensa har vært et mye omtalt tema det siste året, den har oppvakt mye 664 

sinne og frustrasjon fra tusenvis av elever. AUF mener at skolen skal være et sted for 665 

alle og det skal være rom for forskjellige mennesker med ulike behov. Alle kan ikke 666 

være til stede på skolen hele tiden av ulike årsaker, men så lenge eleven møter opp 667 
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til vurderingssituasjonene og har et grunnlag for karakter i faget, er det ingen grunn til 668 

at den eleven skal miste karakteren i faget. Den nye fraværsgrensen er alt for streng 669 

og treffer feil. Den påvirker for eksempel de som sliter psykisk, er politisk aktive eller 670 

driver med toppidrett. Derfor mener AUF i Troms at den nåværende fraværsgrensa 671 

skal fjernes til gode for en ny og ikke like rigid grense. 672 

Frafallet i den norske skolen er alt for høyt. Hver tredje elev fullfører ikke 673 

videregående skole. Frafallet er også mye større her i nord enn andre steder i landet. 674 

Det må være en prioritert oppgave å sikre at frafallet går ned. Helsesøstertjenesten 675 

må styrkes og det må ansettes flere miljøarbeidere. Rådgivningstjenesten må styrkes 676 

og koordineres mellom ungdomsskole og videregående skole.   677 

  678 

Den høyeste frafallstatistikken finner vi hos gutter på yrkesfag. Dette har flere årsaker 679 

men mest fordi yrkesfag blir satset for lite på, særlig av denne regjeringa. Det blir 680 

kuttet i stipendene, færre lærlingeplasser og ….. Dette er noe vi i AUF ønsker å 681 

endre. Vi vil øke stipendene til yrkesfagelever og vi er for lærlingegaranti som skal 682 

sikre at alle som vil ut i lærling skal kunne få muligheten. Alt for få elever velger å 683 

søke yrkesfag, men i fremtiden er vi avhengige av fagarbeidere og derfor må det 684 

også jobbes hver dag for å heve statusen til yrkesfag. Slik at vi også i fremtiden har 685 

nok dyktige fagarbeidere på jobb. Det bør være et ufravikelig krav til offentlige anbud 686 

at det kreves at det utføres av bedrifter som har minst 5 prosent lærlinger i 687 

arbeidsstokken. Offentlige organisasjoner har et spesielt ansvar for å ta inn lærlinger. 688 

 689 

AUF i Troms vil: 690 

1. satse sterkt på den offentlige skolen 691 

2. styrke og bevare skoler og linjer i distriktene 692 

3. fjerne den blåblå regjeringas fraværsgrense 693 

4. styrke fokuset på aktivitet og helse i skolen fra de første årstrinn 694 

5. jobbe for en bedre og bredere oppfølging av borteboere 695 

6. styrke sidemålsundervisningen i grunn- og videregående skole, samt 696 

innføre faget tidligere i pensum 697 



31 
 

7. at det skal være kun en muntlig og en skriftlig karakter i norskfaget 698 

8. utvide fremmedspråkstilbudet ved de videregående skolene i Troms 699 

9. forbedre rådgivningstilbudet og utdanningsfagvalget på ungdoms- og 700 

videregående skoler og inkludere studenter og fagfolk med relevante 701 

utdanninger/erfaringer i tilbudet 702 

10. likestille samisk, nynorsk, bokmål og kvensk som sidemål i den norske 703 

skolen 704 

11. opprette en praksisordning for elever som går studiespesialisering på 705 

videregående skole 706 

12. at det skal tilbys russisk ved videregående skoler i Troms 707 

13. forbedre det psykiske helsetilbudet blant studenter 708 

14. gjennomgå den yrkesfaglige læreplan 709 

15. øke stipendene for yrkesfag 710 

16. det skal innføres et krav på minst 5% lærlinger i bedrifter 711 

17. ha sunnere kantinemat i skolen, og på sikt tilby et gratis varmmatmåltid 712 

18. at fylkeskommunen skal beholde ansvaret for videregående opplæring. 713 

19. forbedre opplæringstilbudet innenfor barne- og ungdomsskolen og ansette 714 

svømmeinstruktører i skolen. 715 

20. innføre svømmeopplæring på VGS. 716 

21. jobbe for etablering av flere lærlingeplasser i distriktene. 717 

22. jobbe mot anonym retting i skolen. 718 

23. Innføre obligatorisk undervisning i engelsk alle årene på videregående 719 

24. styrke realfagsundervisningen  720 

25. opprette en realfaglig yrkesfagslinje 721 

26. ha større valgfrihet i yrkesfag 722 

27. bevare lånekassen og styrke dens funksjon ved å gi flere muligheten til 723 

videreutdanning og studering  724 

28. økt stipend for utvekslingselever på VGS 725 

 726 

Dissens v/Brynjar, Aleksandra, Maren: 727 

Nytt punkt 27 “at nynorsk og bokmål på sikt skal slås sammen til ett skriftspråk”  728 
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13. Skatt 729 

 730 

Skatt er en både den største inntektskilden til staten og den beste måten å fordele 731 

ressurser mer rettferdig. Norge har tradisjonelt hatt en god skattepolitikk som har 732 

sikret et rettferdig samfunn. Med den blåblå regjeringa har dette systemet blitt 733 

svekket. I fremtiden må den generelle skatten økes og forbedres. Skattesystemet må 734 

sikre at man bidrar etter evne og får etter behov. 735 

 736 

Arveavgift er den skatten som treffer best når det kommer til omfordeling av 737 

ressurser. Denne må gjeninnføres på en rettferdig og treffsikker måte. Den skal 738 

hovedsakelig ramme de som arver store pengesummer. 739 

 740 

En nasjonal eiendomsskatt vil sikre inntekter for alle kommunene i Norge. Den må 741 

utformes slik at den i størst grad gjelder for sekundærboliger og de som spekulerer i 742 

det norske boligmarkedet. Det skal lønne seg å investere i aktivitet og norske 743 

arbeidsplasser, ikke i eiendom. 744 

 745 

Formueskatten sikrer på en god måte at de som har mest også bidrar mest. Denne 746 

skatten må utformes slik at penger som er investert i aktivitet ikke skattes like hardt 747 

som penger som ligger i banken. 748 

 749 

AUF i Troms vil: 750 

1. at det generelle skattenivået i Norge økes 751 

2. at det skal innføres en arveavgift på de som arver store pengesummer 752 

3. at det skal innføres en nasjonal eiendomsskatt på sekundærboliger og 753 

annen eiendomsspekulasjon 754 

4. at formueskatten skal økes og siktes inn på midler som ikke er investert i 755 

aktivitet.  756 
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14. Arbeidsliv 757 

  758 

Arbeid sikrer både menneskers personlige økonomi og mening, og verdighet i folks 759 

hverdag. Det å stå uten arbeid er en stor påkjenning for enkeltpersoner. Det betyr at 760 

å sikre arbeid til alle ikke bare handler om økonomisk aktivitet og individuell 761 

kjøpekraft, men også trivsel og psykisk helse. I Norge skal vi ha et trygt og 762 

rettighetsbetinget arbeidsliv. Alle i Norge skal ha muligheten og rett til arbeid.   763 

 764 

14.1. Arbeidsplasser 765 

 766 

Den norske stat skal bruke en motkonjunkturpolitikk for å sikre arbeidsplasser og 767 

økonomisk aktivitet også i nedgangstider. Det betyr at staten aktivt skal bruke midler 768 

og invester i den norske økonomien i nedgangstider. I spesielle situasjoner som for 769 

eksempel oljekrisa vi er inne i, skal staten gjennomføre særlige tiltak for å skape 770 

arbeidsplasser og sikre omstilling i arbeidslivet. 771 

 772 

Den norske arbeidsstyrken er det mest effektive og produktive i hele verden. 773 

Grunnen til dette er de sterke rettighetene vi har i har i arbeidslivet og det 774 

suksessfulle trepartsamarbeidet. Norge må videreutvikle og styrke rettighetene 775 

arbeiderne har i dag. AUF i Troms vil styrke og modernisere arbeidsmiljøloven. I 776 

tillegg vil vi styrke fagbevegelsen for å sikre arbeidernes mulighet til 777 

medbestemmelse i arbeidslivet. 778 

 779 

Arbeidslivet er i konstant endring og teknologi og innovasjon vil alltid påvirke hvordan 780 

vi jobber. Norge skal være i front når det kommer til å ta i bruk ny teknologi innenfor 781 

alle områder, mens vi planlegger hvordan arbeidslivet må endres for å sikre 782 

arbeiderne i samkjør med utviklingen. 783 

 784 
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I fremtiden vil ikke lønnsvekst nødvendigvis være realistisk. Vi må da sikre at vanlige 785 

arbeider sikres styrket kompensasjon for sitt arbeid på nye måter. En mulighet som 786 

har vokst i den offentlige debatten de siste årene er 6 timers arbeidsdag. Dette kan 787 

være en løsning som sikrer nordmenn mer fritid som kan brukes på 788 

samfunnsengasjement, familie og hobbyer.  789 

 790 

AUF i Troms vil: 791 

1. at Norge aktivt skal bruke motkonjunkturpolitikk 792 

2. at arbeidsmiljøloven skal styrkes og moderniseres 793 

3. at det utredes hvordan fremtidens arbeidsliv med ny teknologi fortsatt skal 794 

sikre nok arbeidsplasser til alle i Norge 795 

4. at 6 timers arbeidsdag skal utredes 796 

 797 

 798 

14.2. NAV og tryghd 799 

 800 

NAV er på mange måter sikkerhetsnettet i det norske samfunnet. I dag er vi i en 801 

situasjon hvor tusenvis har falt utenfor arbeidslivet og hvor ungdommer er særlig 802 

hardt rammet. For å sikre ungdommer som står som arbeidsledig idag ønsker AUF i 803 

Troms å innføre NAV Ung i NAV Troms.  804 

 805 

I dag er det flere og flere ungdommer som mottar hjelp og støtte fra NAV. Samtidig 806 

vet vi at framtidas arbeidsliv kommer til å ha få muligheter for de som ikke har fullført 807 

videregående skole. Derfor mener AUF i Troms at det må legges bedre til rette for at 808 

ungdommer kan fullføre videregående mens de mottar stønader fra NAV og at det 809 

skal stilles krav til at alle under 30 år som kan, benytter seg av dette tilbudet. 810 

 811 
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Trygd er en statlig forsikring som sikrer at de som har behov for økonomisk støtte får 812 

det. Dette kan både gjelde folk som av en eller grunn er arbeidsledig og de som har 813 

ekstrautgifter som følge av for eksempel helsemessige plager. Denne ordningen er 814 

viktig for å sikre at alle, uansett situasjon, har råd til de mest grunnleggende 815 

nødvendigheter. AUF i Troms mener at trygdeordningen må styrkes og at fokuset må 816 

være å sikre at alle får hjelpen de trenger, ikke å straffe de som utnytter den norske 817 

velferdsstaten. 818 

 819 

AUF i Troms vil: 820 

1. at det skal være NAV Ung i NAV Troms 821 

2. at det skal innføres et utdanningskrav i NAV 822 

3. at det skal legges bedre til rette for å kombinere skole med å motta stønad 823 

fra NAV 824 

4. at trygdeordningene må styrkes og moderniseres 825 

5. at barnetrygden må gjeninnføres på samme nivå som i 2013 826 

 827 

 828 

14.3. Pensjon 829 

 830 

Arbeidslivspolitikk handler også om å ta vare på de som har jobbet tidligere, altså de 831 

pensjonerte. AUF i Troms vil ha et pensjonssystem som er trygt og 832 

solidarisk.Pensjon skal være den økonomiske tryggheten ved alder, sykdom og død, 833 

og pensjonssystemet må være forutsigbart og bærekraftig over lang tid. Et godt 834 

pensjonssystem må virke utjevnende og sikre alle høy livskvalitet. Det må derfor 835 

tilstrebes at samlet pensjon tilsvarer ⅔ av lønn. 836 

 837 

Mennesker i Norge lever lenger i dag enn tidligere og utviklingen vil fortsette i denne 838 

retningen etterhvert som det kommer nye innovasjoner i helsesektoren. Det betyr at 839 

uten endringer av systemet mottar man pensjon over lenger og lenger tid. Dette kan 840 
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bli en betydelig økonomisk byrde for staten og arbeidsgivere og krever at man har 841 

mulighet til å tjene opp mer pensjon enn før. AUF i Troms mener derfor det er viktig å 842 

se på muligheten for å øke pensjonsalderen i arbeidsgrupper hvor dette er mulig.  843 

 844 

1. AUF i Troms vil: 845 

1. at det skal etterstrebes at samlet pensjon tilsvarer ⅔ av lønn. 846 

2. at pensjonsordningene styrkes 847 

3. at pensjon brukes som virkemiddel for å utligne forskjeller 848 

4. at det utredes for hvilke deler av arbeidslivet det vil være mulig å øke 849 

pensjonsalderen  850 
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15. Barnehage 851 

 852 

Barnehager er et viktig tilbud for barn og foreldre. Det gir begge foreldre mulighet til å 853 

være aktiv i arbeidslivet samtidig som det gir barnet muligheten til å trene språk og 854 

sosiale ferdigheter. AUF i Troms er av den oppfatning at barnehage er et så godt 855 

tilbud at det anses som et mål å sikre at alle barn går i barnehage.  856 

 857 

Hovedfunksjon til barnehager er å være et sted hvor barn kan passes på, mens 858 

deres foreldre er på jobb. Det betyr derimot ikke at det ikke skal legges opp til en 859 

pedagogisk oppfølging av barna. Det bør stilles nasjonale krav til sikkerhet og 860 

pedagogisk innhold i barnehager. 861 

 862 

Det har vært en fremvekst av private barnehager mange steder i landet og mange 863 

har tjent seg rik på dette. AUF i Troms mener at barnehager er et såpass viktig tilbud 864 

at drift av disse bør underlegges offentligheten. Gjennom oppkjøp og en gradvis 865 

utfasing ønsker AUF i Troms å få slutt på private barnehager.  866 

 867 

AUF i Troms vil: 868 

1. at alle barn skal gå i barnehage 869 

2. ha nasjonale krav til sikkerheten og det pedagogiske innholdet i 870 

barnehager 871 

3. at alle barnehager i Norge skal være offentlige 872 

4. at det skal innføres rullerende opptak i barnehager  873 
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16. Bolig 874 

 875 

For AUF i Troms har alltid det å ha en god og aktiv boligpolitikk stått høyt på 876 

dagsorden. De siste årene har boligprisene i hele landet steget og steget. Dette 877 

ender opp med å ramme mange av de som alt sliter mest i samfunnet som familier 878 

med lave inntekter, studenter og innvandrere. AUF i Troms mener dette er 879 

urettferdig. Vi ønsker at kommunene skal tilrettelegge for flere student- og 880 

kommunale utleieboliger. Dette må gjøres for å tilrettelegge for større vekst og 881 

tilflytning i kommunene. 882 

 883 

Boligbyggelagene er et godt instrument for å skaffe rimelige og tilpassede boliger i 884 

markedet. Det er derfor viktig at kommunene samarbeider med boligbyggelagene for 885 

å øke byggingen av slike boenheter. Et av tiltakene kan være å stille kommunal 886 

grunn tilgjengelig for en lav pris. 887 

 888 

AUF ønsker et godt samarbeid mellom den private og den offentlige boligsektoren 889 

slik at det blir en kontinuerlig vekst i boligmarkedene. Kommunen må hjelpe til med å 890 

tilrettelegge for nye prosjekter som gagner hele befolkningen. Vi blir stadig flere og 891 

da holder det ikke å sitte og se på at prisene øker fordi det enkelt og greit ikke er nok 892 

boliger i markedet. AUF mener at det må letes etter alle gode tiltak for å øke 893 

boligbyggingen. 894 

 895 

AUF i Troms ønsker: 896 

1. at kommunene skal tilrettelegge for flere student- og kommunale 897 

utleieboliger 898 

2. styrke samarbeidet mellom det offentlige og boligbyggelagene 899 

3. at det skal jobbes for økt boligbygging 900 


