
Forslag 1 - Varslerombud 

  
I et ideelt samfunn ville vi ikke trengt varslere. Dessverre ser vi ofte situasjoner hvor 
en varsler har vært helt nødvendig. Spesielt i organer som politiet hvor stor makt 
forvaltes er det viktig å opprette systemer som gjør det lett å varsle om 
kritikkverdige forhold. Til tross for dette er situasjonen for varslere i politiet så 
vanskelig at Unio og Politiets Fellesforbund fraråder sine medlemmer fra å varsle. 
De ser at påkjenningen ved å varsle om kritikkverdige forhold blir for stor både 
personlig- og karrieremessig for de som går gjennom det. Vi i AUF i Troms støtter 
Unio og Politiets Fellesforbund i deres oppfatning og ønsker de samme vedtakene. 

AUF i Troms vil: 

• Opprette et nasjonalt ombud for varslere 

• Opprette en ekspertgruppe som skal gå gjennom dagens regler om varsling i 
sin helhet og fremme forslag om hvordan varslervernet kan styrkes 

Fylkesstyretsinnstilling: oversendes redaksjonskomitéen for uttalelser  

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 2 - Reklamer har også et samfunnsansvar 

  
I dag blir man påvirket av reklame fra alle kanter. Det vises reklamer i massemedia, 
sosiale medier, busstopp, plakater med mer. Mye av reklamen vi ser mangler 
tydelige tegn på at det vi ser er reklame. Dette gjelder spesielt sponset innhold fra 
sosiale medier, de tradisjonelle mediene og blogger. Det er viktig at vi vet hva som 
er oppriktige meninger og hva som er kjøpt som reklame. Grunnen til dette er at 
dagens markering av kjøpte budskap ikke holder mål. Artikler i media som viser seg 
å være sponset, men ikke er merket som det, kan være til stor forvirring for 
forbrukere. Dette gjelder særlig unge forbrukere. Derfor burde det stilles strengere 
krav til tydelig merking på skjult reklame.  

 

 

Retusjerte reklamer medvirker til å skape usikkerhet hva som er virkelighet og hva 
som er illusjon. Dette har en negativ virkning for dagens unge som allerede møter et 
stort prestasjonspress. Derfor er det viktig med mer oppriktighet rundt skjult 
reklame, og medier som tar et større ansvar for meldingene de sender. 



AUF i Troms vil: 

• Ha lover som pålegger medier som publisere sponset innhold å merke særs 
tydelig hva som er sponset innhold.  

• Merke reklame hvor kroppslig retusjering har skjedd 

• Innstramming av loven som gjør det ulovlig å markedsføre mot barn  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 3 - Kristendommen og Norge 

I en verden der vi oftere møter på folk som har annen tro enn deg selv er det viktig 
at man fra ung alder har en forståelse av religioner som bygger på sannheter og ikke 
stereotypier, det er derfor viktig at man har en bred satsing på undervisning av 
forskjellige religioner i religionsfaget.  

Den Norske Kirke og kristendommen har lenge spilt en viktig rolle i folks liv, og er 
fortsatt viktig i mange store øyeblikk som dåp, bryllup og begravelser. Likevel ser vi 
at kirker har mistet særstillingen den hadde for samfunnet bare for noen 
generasjoner siden. Det betyr at mange av spørsmålene folk fikk besvart gjennom 
trosopplæring fra kirken blir stående ubesvart. På grunn av dette mener vi at 
religionsfaget skal bruke mindre tid på kristendommen, og mer tid på fordypning i 
temaet etikk i faget.  

Vi mener det er viktig å skille mellom religion og skole. På skolen skal alle elever føle 
seg akseptert uavhengig av tro. Dette skal ikke bare gjelde for undervisningen, men 
gjennom hele skolegangen. Derfor ønsker vi at det skal innføres et godt, og mer 
likestilt alternativ til skolegudstjenester.  

Norge har vært en sekulær stat siden 2012. Til tross for dette har kirken 
særordninger fra tiden den var en del av staten. Vi i AUF i Troms mener derfor at 
Den Norske Kirke skal få støtte på lik linje med andre trossamfunn. Dette er viktig 
for å skape mer rettferdighet mellom trossamfunnene i Norge.  

De fire siste årene har over 50 000 meldt seg ut av Den Norsk Kirke, og det har vært 
nesten 500 000 færre deltakere på gudstjenester. Det er ingenting som tyder på at 
denne trenden kommer til å endre seg. Kirkens rolle som møtested har likevel ikke 
blitt erstattet, og det er ofte mangel på slike steder for folk. AUF i Troms ønsker 
derfor se til prosjekter fra Danmark hvor tomme kirker har blitt gjort om til 
ungdomshus.  

 

 



AUF i Troms vil: 

● gjøre om Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk til Religion, Livssyn og Etikk 
● bruke mindre tid på opplæring rundt kristendommen til fordel etikk 
● ha likeverdige alternativer til elever som ikke ønsker å delta på 

skolegudstjenester 
● At Den Norske Kirke skal få støtte på lik linje med andre trossamfunn 
● At ubrukte kirker, bedehus osv. skal tas i bruk til å skape nye møtesteder for 

folk 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  

Forslag 4- Frihet til å kle seg som man vil 

Frihet og solidaritet er grunnlaget for politikken til AUF. Derfor er det essensielt at 
alle har friheten til å være seg selv og utøve sin religion fritt. 

 I 2016 vedtok stortinget at samtlige fylker kan innføre lover som sier at ansiktet må 
være fullt synlig i alle offentlig bygg. Det er mye som tyder på at et totalforbud i det 
offentlig rom vil kunne følge. Det er et steg i feil retning. Dette er problematisk fordi 
det hindrer kvinner fra å ta utdannelse, søke hjelp når de trenger det hos offentlige 
instanser og oppholde seg i offentlig rom.  

Sosial Kontroll er ikke et problem som kan løses av et forbud mot et plagg som 
kvinner flest velger å bære. Et forslag som virkelig ønsker å styrke kvinners posisjon 
i samfunnet kan aldri gå på bekostning av kvinners valgfrihet. Om man er muslimsk, 
kristen eller uten religion har man rett til å velge selv hvordan man vil kle seg.  

AUF i Troms vil: 

• Fjerne muligheten til å ulovliggjøre plagg som dekker ansiktet; niqab 
 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  

 

 

Forslag 5- En hallikparagraf som faktisk tar hallikene  

  

Forslag 7 - En hallikparagraf som faktisk tar hallikene Forslagsstiller: Fylkesstyret 
Sex-arbeidere tilhører en av de mest utsatte gruppene i samfunnet. Arbeidet 
som utføres er svært krevende og risikofylt, både av natur og på grunn av 



hvordan det ses på av samfunnet og lovene som omhandler sexarbeid. En av 
lovene som gjør sexarbeid svært krevende er hallikparagrafen1 . Dette fører til at 
sex arbeidere har problemer med å dekke grunnlegge behov som rett til bolig og 
personlig sikkerhet. Sex arbeidere tilhører ofte en svakere stilt gruppe av 
samfunnet, og som sex arbeider blir man ofte stigmatisert av stor samfunnet. 
Det kan vi ikke godta, vi har et ansvar for alle. Derfor vil vi endre loven slik at den 
takler det som reelt er problemet, de som utnytter sexarbeidere. Dette vil være i 
tråd med blant annet anbefalinger fra menneskerettighets organisasjonen 
Amnesty International.  

● AUF i Troms vil:  Endre lovteksten i hallikparagrafen til å gjelde de som 
utnytter sexarbeidere  

   
1 § 315. Hallikvirksomhet og formidling 
av prostitusjon Med bot eller fengsel 
inntil 6 år straffes den som a) 
fremmer andres prostitusjon, eller 
b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller 
utviser grov uaktsomhet i så måte. 
Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon 
straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. 
Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha 
seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre 
handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 

  
Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslåes videresendes til fylkesstyret for videre 
behandling 

Forslag 6- Atomkraft 

Forslagsstiller: Tromsø AUF 

Siden 1970-tallet har Norges økonomiske vekst i stor grad vært knyttet til 
oljenæringa. Olja har gjort oss til et av verdens rikeste land og finansiert 
velferdssamfunnet vi lever i i dag, men i senere tid har vi blitt gjort oppmerksom på 
miljøproblematikken knyttet til olje, kull og gass. De menneskeskapte 
klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står ovenfor i dag og 
de tvinger oss til å se etter alternative og mer miljøvennlige energikilder.  

I tillegg til miljø må vi velge løsninger som kan bevare og finansiere det norske 
velferdssamfunnet også i fremtiden. Med dagens teknologi er atomkraft den eneste 
energikilden som økonomisk kan erstatte oljenæringen i Norge. Et gjennomsnittlig 
atomkraftverk kan dekke nesten halvparten av Norges energibehov. Gjennom å 



investere i opprustning av strømnettet og energifraktteknologi vil atomkraft ha 
potensiale til å bli Norges største eksportvare. 

Moderne thoriumkraftverk som både Kina og India nå satser tungt på, har flere 
fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle kraftverk. Thoriumkraftverkene er sikre 
mot nedsmelting som er årsaken til de fleste store ulykker knyttet til atomkraftverk. I 
tillegg er de mer effektive, billigere å lage og produserer mindre avfall. 

AUF i Troms vil: 

At muligheten for å åpne offentlig eide thoriumkraftverk i Norge skal utredes.  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

Forslag 7- Rutinesjekk i skolen 

Norge er et av verdens beste land på helsestatistikken. Vi har høy levealder, gratis 
helsetilbud og er et senter for mye ny forskning innen helse. Likevel ligger vi ikke 
best an når det gjelder barnedødelighet. Realiteten er at flere av de barna som dør i 
dag hadde kunne overlevd om sykdommene hadde blitt oppdaget tidligere. For 
mange barn blir ikke diagnostisert før det er for sent og dermed senkes sjansen 
deres til å bli friske igjen . 

 Derfor mener AUF i Troms at det bør innføres omfattende, obligatorisk helsesjekk 
årlig  på alle skoler i Norge. 

Dette er et tiltak som er blitt gjennomført i mange land og har hatt gode resultater. I 
land som har denne ordningen blir flere sykdommer hos barn oppdaget og kurert 
tidligere. Derfor synes AUF i Troms at det det er urettferdig at barn i Norge ikke skal 
ha samme tilbud. Selv om et slikt tiltak vil koste penger å gjennomføre vil det 
minske kostnadene på alvorlig syke, siden det antallet vil minske. Det er også noe 
som bør bli prioritert å brukes penger på siden det påvirker helsen til hele landet i 
tiden fremover. 

 

 

AUF i Troms vil: 
● At det skal innføres omfattende, obligatorisk helsesjekk årlig for alle barn i 

skolen 

 



Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 8-  Eutanasi 

Det har over lengre tid vært en stor debatt om hvorvidt eutanasi skal lovliggjøres i 
Norge. Det er en sak som har vakt mye engasjement og følelser fra mange kanter. Vi 
i AUF i Troms mener at det skal være opp til mennesket selv om de skal ende livet 
sitt. Likevel skal det være strenge retningslinjer for hvem som skal får godkjennelse 
av helsepersonell til å få innvilget deres ønske om eutanasi. AUF i Troms tror på at 
leger gjør en rettmessig vurdering når det gjelder pasienters tilstand og om 
tilstanden er så kritisk at legen mener at pasienten ikke kommer til å bli frisk igjen, 
skal pasienten ha valget om å avslutte smertene.  

Det er svært mange som ønsker at sykehus i Norge skal ha muligheten til utføre 
eutanasi. Slik at mennesker som føler eutanasi er den rette avgjørelsen de har 
mulighet til å gjøre det i trygge omgivelser i hjemlandet sitt omringet av familie. I 
stedet er det flere og flere døende som er nødt til å reise langt kun for å få slutt på 
lidelsene sine. Dette mener vi i AUF i Troms er urettferdig, vi ønsker at mennesker 
skal ha retten til å bestemme over sitt eget liv noe som også inkluderer deres død. 

 

AUF i Troms vil: 

● At eutanasi skal bli lovliggjort i Norge  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

 

 

 

Forslag 9- Norge burde anerkjenne det armenske folkemordet som et 

folkemord 

 

I tidsperioden 1915-1917 utførte den tyrkiske regjeringen et systematisk 
utryddelse av den armenske minoriteten i Anatolia. Gjennom en 2 års periode ble 
mennene skutt av såkalte «spesialenheter» eller tvunget til å arbeide til døde i 
arbeidsleirer mens kvinner og barn, de gamle og syke deportert og ledet på 



såkalte «dødsmarsjer» gjennom den syriske ørkenen der de ble nektet mat og 
vann og voldtatt, ranet og skutt. Dødstallet ligger på alt fra 400 000-1,5 millioner. 
I følge FNs folkemordkonvensjon så defineres folkemord som: «en hvilken som helst 
av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, 
en nasjonal, etnisk, rasemessig eller en religiøs gruppe» 

Det som armenere ble utsatt for er tydeligvis ifølge konvensjonen et folkemord men 
bare 21 land anerkjenner det som et, Norge er ikke blant dem. Det er en skam at 
Norge og mange andre land omskriver historisk fakta og benekter ordentlig 
rettferdighet til ofrene og de pårørende. Derfor burde Norge anerkjenne det 
armenske folkemordet.  

AUF i Troms vil: 

● at Norge skal anerkjenne det armenske folkemordet som et folkemord 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 10- Støtte stiftelsen av Kurdistan 

Kurdere regnes som verdens største etnisk minoritetsgruppe uten et eget land. De 
holder hovedsakelig til i Irak, Iran, Syria og Tyrkia. Gjennom hele Midtøsten, med 
unntak av irakisk Kurdistan, blir kurdere nektet rettigheten til å snakke og lære sitt 
eget språk. Dette er systematisk undertrykking av kurdisk kulturarv og den kurdiske 
identiteten.  

AUF i Troms mener det er på høy tid at kurdere anerkjennes som et eget folk som 
burde motta sin egen stat for å dyrke kurdiske interesser. 

  Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 11- Omskjæring av guttebarn skal i likhet med omskjæring av 

jentebarn bli ulovlig. Med unntak av medisinske inngrep 

 
Omskjæring av guttebarn uten medisinske årsaker er en helt vanlig praksis i Norge i 
dag, og i de senere år så har dette blitt dekket av det offentlige da inngrepene har 
blitt gjort på offentlige sykehus.  

Lemlesting av guttebarn er en unødvendig handling som skjer uten noen logisk 
medisinsk sammenheng og denne praksisen skal derfor ikke tillates i Norge. Det 



finnes ingen grunner til at denne gamle ukulturen skal fortsette. Derfor skal AUF i 
Troms gå inn for et forbud mot omskjæring av guttebarn på lik linje med jentebarn.  

Redaksjonskomiteens innstilling: foreslås oversendt til fylkesstyret for videre 
behandling 

 
  
Forslag 12- Miljøvennlig transport  

 

Alle landets bensinstasjoner som enten bygges eller gjennomgår en større 
oppgradering skal inkludere flere hurtigladere til el-biler, dette er for at forholdene til 
el-biler skal bli bedre utover hele landet og mulighetene for bruk skal bli betydelig 
bedret.  

Finansiering kan skje ved at regningen blir delt mellom utbygger og stat. Dette er et 
viktig miljøtiltak som vil gjøre det å kjøpe seg el-bil mye mere lukrativt enn det er i 
dag. 
Bensinstasjonene vil også kunne innføre betalingsløsninger for strømfunksjonen 
som finnes på deres område. 

Dette forslaget skal i likhet med forslag 1 føre til at elbiler blir en attraktiv tanke for 
flest mulig. Når landets befolkning ser at bilen kan brukes praktisk på lik linje som 
fossilbiler så vil antall kjøpere ta seg opp. 

AUF i Troms vil:  

● At alle nye bensinstasjoner som bygges eller gjennomgår større reprasjoner 
må inkludere hurtigladere til el-bil  

Se forslag 14 og 15. Tanken er at det skal være lukrativt for kjøpere å kjøpe 
nullutslippsbiler fremfor fossilbiler. Om det skal gjøres må en oppnå mange fordeler 
med dette, noen av disse er nevnt i forslaget over. At taxi biler skal fjernes fra 
kollektivfelt er et tiltak som skal gjøres for at disse ikke skal overfylles. 
Kollektivfeltene skal være forbeholt buss, elbiler eller taxi som er enten null eller 
lavutslippsbiler.  

Taxi er ikke nå og har aldri vært et miljøbevisst transportmiddel, ikke er det 
kollektivtransport heller. Så hvorfor har egentlig taxi sin plass i kollektivfeltene?  

Om en rydder taxiene ut av kollektivfeltene så vil plassen til busser bli mye bedre, 
og en kan åpne for at el-bilbukere kan premieres på en unik måte i forhold til andre 
trafikanter.  

AUF i Troms vil: 

● El-biler skal beholde rett til å kjøre i kollektivfelt,  samt få redusert årsavgift.  



● Taxi skal ikke beholde sin rett til å kjøre i kollektivfelt, med mindre det er null 
eller lavutslipps biler. 

Dette er et forslag som tar utgangspunkt i at det er bedre å belønne bedrifter for å ta 
grønne valg fremfor å straffe de for å ikke gjøre det. Dette er et forslag som mere 
enn noe annet vil inspirere forskjellige selskaper som er avhengig av egne 
transportmidler til å ta grønne valg for at de skal bli belønnet på en måte som er 
mest mulig gunstig for dem selv.  

Om bedrifter som enten driver med transport som primærnæring, sekundærnæring 
eller ikke i det heletatt velger å bruke miljøvennlige transportmidler så skal de 
premieres for dette.  

AUF i Troms vil: 

● At bedrifter som på generell basis velger å bruke miljøvennlige 
transportmidler skal belønnes for dette gjennom enten kutt i avgifter for valgt 
transportmiddel eller kutt i selskapsskatten.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

Forslag 13 - Kursing i avdekkelse av omsorgssvikt 

 

De tillitspersonene som barn og ungdommer tilbringer desidert mest tid med i løpet 
av en uke bortsett fra sine foreldre er lærere og annet skolepersonell. Av denne 
grunn skapes det en spesiell tillit mellom elevene og lærerne. Denne tilliten er helt 
uvurderlig med tanke på å oppdage ting som seksuelle overgrep eller vold innad i 
familie. Dette er noe som overses alt for ofte av lærere på barneskole og 
ungdomsskole og ikke minst i barnehage og av den grunn burde alle som skal ha 
mye kontakt med barn være pliktig å ha gjennomført kurs i hvordan oppdage om 
barn er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep hjemmefra eller fra andre steder.  

I dag læres ikke lærere opp i noen imponerende grad når det gjelder dette viktige 
temaet, derfor må AUF vedta dette forslaget for å hjelpe barn og unge som er 
rammet eller som potensielt kan bli det for å unngå at utviklingen blir verre enn 
nødvendig.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

Forslag 14 - Fremmedspråk skal være en del av læreplanen fra mellomtrinnet 

 

På barneskolen i dag starter vi med norsk og engelsk allerede fra første klasse, når 
vi kommer så langt som til 6.trinn så er grunnlaget lagt i disse to viktige språkene.  



Når en begynner å lære fremmedspråk som ikke inkluderer engelsk allerede på 
barneskolen så vil dette betraktelig øke norske elevers kompetanse innenfor de 
forskjellige språkene. Der en nå tar det grunnleggende i disse språkene på 
ungdomsskolen, vil det med dette forslaget være gjennomført de to siste årene på 
barneskolen. Dette skaper også et mye bedre utgangspunkt for de fem neste årene 
elevene skal ha med disse språkene.  

Og ikke mist så vil det å lære seg et tredjespråk være til stor hjelp når det kommer til 
å lære elevene om andre kulturer og om andre deler av verden. 

AUF må gå inn for å gjøre fremmedspråk til en del av læreplan fra slutten av 
barneskolen for å styrke elevenes kunnskaper i de nevnte språkene samt hjelpe 
elever å få en bedre kulturforståelse fra en tidligere alder.  

AUF i Troms vil: 

● at det skal innføres fremmedspråkundervisning allerede fra mellomtrinnet 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  

 

 

Forslag 15- Sidemål skal ikke vurderes med egen karakter 

 

At sidemål skal bli gitt spesialstatus og vurderes separat fra norskfaget er en 
ekstremt udatert og unødvendig tanke. Det eneste som kommer ut av dette er at 
det kompliserer norskfaget og gjør det vanskeligere for elever fokusere på de delene 
av dette grunnleggende faget som er så utrolig viktig. 

Flertallet av elever i både grunnskolen og i videregående skole føler stadig presset 
av å lære noe de føler bare kompliserer et allerede tungt fag og av den grunn burde 
AUF gå inn for å redusere Norsk Sidemåls  størrelse i den norske skolen. Fra et eget 
karakterbasert fag, til egne kapitler innenfor hovedmålformen i norskfaget. 

AUF i Troms vil: 

● at nynorsk ikke blir vurdert med egen karakter i skolen 

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås avvist grunnet vedtatt politikk 

 

 

 



Forslag 16- Organdonasjon 

 

Til en hver tid står det mellom 350 og 450 pasienter på ventelister for 
organdonasjon i Norge. Det er ikke nok organer til å dekke behovet og i 2015 døde 
29 mennesker mens de sto på venteliste. I dag er det slik at man selv eller 
pårørende aktivt må melde en person som organdonor. I 2015 var avslagsprosenten 
på rundt 26%. AUF i Troms mener det er svært problematisk at i over 1 av 4 tilfeller 
hvor en organdonasjon hadde vært medisinsk mulig blir det ikke gjennomført. Dette 
koster menneskeliv hvert eneste år og disse dødsfallene kunne vært unngått. Målet 
bør være at i 100% av mulige organdonasjoner blir gjort. 

En måte å få opp antallet donasjoner er å endre systemet for å bli organdonor. AUF 
i Troms mener at alle skal stå som organdonorer, med mindre man aktivt har meldt 
seg ut av ordningen. Vi har forståelse for at enkelte ikke ønsker å donere bort sine 
organer, for eksempel av religiøse årsaker og da skal det selvfølgelig være mulig. På 
samme måte som man i dagens system kan melde seg som organdonor skal man 
kunne reservere seg mot å være det. For barn under 18 år er det foreldrene som 
eventuelt må reservere seg mot at barnet. 

AUF i Troms vil: 

● At det skal kreve en aktiv utmelding av individet for å ikke være organdonor. 

For barn under 15 år kan foresatte ta avgjørelsen etter dødsfallet 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

 

Forslag 17- IT-næringen 

 

Informatikk bransjen er en av de største i verden og vi ser at større og større del av 
innovasjon og utvikling skjer i denne sektoren. Norge har også et voksende 
næringsliv innen informatikk, men sammenlignet med en del sammenlignbare land 
blir vi hengende etter.  



AUF i Troms mener at staten både aktivt og passivt må legge til rette for at det skal 
etableres flere firmaer i Norge som arbeider med datateknologi og programvare. Et 
eksempel på dette er en subsidieordning for nyoppstartede IT-firmaer for å minske 
risikoen ved oppstart av en slik bedrift og oppmuntre flere til å ta risikoen ved 
etablering. 
I tillegg er det en stor fordel for bedrifter av en spesifikk type og kunne samle 
kompetanse på et sted, derfor mener AUF i Troms at det skal jobbes for å etablere 
kompetanse-clustere hvor flere IT selskaper kan møtes og utveksle kompetanse og 
ideer.  
Informatikk-utdanningene i Norge må styrkes. De må reklameres bedre for mot 
ungdommer i videregående- og ungdomsskoler. Det må også gjøres en større 
økonomisk satsing på disse utdanningene hvor man sikrer at både utstyr og 
programvare er state of the art. AUF i Troms mener også at det bør finnes løsninger 
for elever som er unikt talentfull når det kommer til programmering, men sliter med 
resten av skolefagene slik at disse kan følges opp av universitetene også uten 
studiespesialisering eller før de har fullført den videregående utdanningen. 

Informatikk-undervisningen i alle trinn av utdanning må utvides og styrkes. Flere og 
flere av fremtidens jobber vil kreve en viss IT-kompetanse, det er derfor viktig at alle 
elever får relevant og modernisert undervisning om dette. 

  

AUF i Troms vil: 

● Innføre en subsidieordning for nyoppstartede IT-firmaer 
● At større kommuner skal etablere kompetanse-clustere for informatikks 
● Styrke informatikk undervisningen i Norge 

  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 18– Det tredje kjønn 

  

I dag snakker man ofte og i større grad enn tidligere om det tredje kjønn. Dette er et 
begrep som omfatter alle som føler at de ikke faller innenfor noen av de to 
tradisjonelle kjønnskategoriene, mann og kvinne. I Norge i dag er det store mørketall 
for hvor mange som identifiserer seg som en del av det tredje kjønn. AUF i Troms 
anser det som svært positivt at vi har hatt en utvikling som har ført til større 
kjønnsfrihet.  

 

AUF i Troms er allikevel av den oppfatning at løsningen med tredje kjønn bare tar 
tak i et symptom av problemet ikke i problemet selv. Utfordringen er at vi har 



såpass sosiale og samfunnsmessige definisjoner på hva et kjønn er. Både i 
samfunnsdebatten og i strukturene i Norge. AUF i Troms 
mener at målet må være et samfunn hvor kjønn kun er en biologisk definisjon og på 
ingen måte er relevant i andre sammenhenger. 

For å oppnå dette kreves det en interseksjonell og helhetlig politisk innsats. Vi må 
jobbe med å løsrive identitet fra kjønn i alle deler av et barns liv og oppnå reell 
likestilling i alle aspekter av samfunnet. 

AUF i Troms vil: 

● Jobbe mot et samfunn hvor kjønn kun er en biologisk definisjon 
● Skille kjønn og identitet i barns pedagogiske oppfølging 
● Skap reell likestilling i alle aspekter av samfunnet 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslår vedtatt 

 

Forslag 19– Rettferdig behandling av pedofile  

 
Mishandling og voldtekt av barn er en av de mest grusomme tingene som 
forekommer i vårt samfunn i dag. Det er en selvfølge at alt som kan gjøres for å 
bekjempe disse fryktelighetene må gjøres. Det må dedikeres ressurser både til 
rehabilitering og oppfølging av ofrene og til forebygging og sikring av barns 
omgivelser. I tillegg må denne type kriminalitet slåes hardt ned på og 
strafferammene må stå i stil med traumene ofrene kan oppleve. 

Det er derimot viktig at vi både i oppfatning og i lovgivning skiller mellom 
barnemishandlere og pedofile. For selv om alle som voldtar barn er pedofil er det 
ikke alle pedofile som voldtar barn. Det er heller ikke alle pedofile som kjøper, lager 
eller distribuerer barnepornografi. Pedofili er en legning hvor man er seksuelt 
tiltrukket av barn. Vi skal ikke akseptere at noen utøver denne legningen, men vi må 
heller ikke fordømme de som lever med den men ikke skader noen. Det er viktig at 
vi i det offentlige ordskiftet skiller mellom begrepet pedofil og barnemishandler. 

Mennesker som er pedofile burde få et godt og trygt tilbud om hjelp. Det er et 
problem at det i dag er for mye stigma rundt temaet som resulterer i at det er 
vanskelig å oppsøke hjelpen man trenger. Vi bør tydeliggjøre at det er greit å ha 
disse lystene og tilby terapi og annen psykisk og fysisk oppfølging av menneskene 
dette gjelder. 

AUF i Troms vil: 



● At det i det offentlige ordskiftet skal skilles mellom pedofile og 
barnemishandlere 

● At det skal eksistere et godt og lett tilgjengelig tilbud om psykisk og fysisk 
hjelp til pedofile 

● At anonymiteten til de som oppsøker hjelp sikres 
● At pedofile tilbys gratis kastrering om de selv ønsker det 

  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  

 Forslag 20- Kortautomat på busser 

  
Mange i dagens samfunn er avhengig av buss, og antallet som benytter seg av 
kontanter synker for hver dag som går. Man burde derfor muliggjøre overgangen til 
et mer kontantløst samfunn. Kortautomat vil oppfordre flere til å ta buss som vil 
bidra til en mer grønnere hverdag.  
Miljø er viktig, og en enklere betalingsmåte vil kunne appellere flere til å tenke mer 
miljøbevisst. 
 
AUF i Troms vil: 

● Vil at kortautomat skal være påbudt på alle busser 
  
  
Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

  

Forslag 21- En sosialdemokratisk beskatning av klimagasser 

  
Klimautfordringen er vår tids største og viktigste utfordring. For å nå våre klimamål i 
henhold til Prisavtalen trengs det store reduksjoner av drivhusgasser. Riktig 
fastsatte avgifter er avgjørende for å få til disse målene. 

I dag er klimaavgifter i ikke - kvotepliktig sektor knyttet til enkelte sektorer og 
gjenstander som fører til utslipp, som avgift på bil og oljefyr.  Dette gjør at man kan 
ta flere hensyn in under samme avgift, men gjør det også vanskeligere å 
differensiere ulike klima og miljøfiendtlige utslipp slik at man kan styre forbruk og 
produksjon mot en mer klimavennlig retning. Problemet er også at ikke alle 
klimagassutslipp i Ikke - kvotepliktig sektor har slike avgifter og at  avgiftene på 
klimagasser er priset svært ulikt etter hvor de stammer fra. 



Vi ser det derfor som nødvendig og innføre ny  generell avgift på utslipp av CO2  og 
andre drivhusgasser, som er sektor og teknologinøytral. En slik avgift vil gjøre det 
letter å øke prisen på utslipp av klimagasser som vil være avgjørende for å få til det 
grønne skifte. Dette ble også foreslått av NOU 2015:15 (Grønn skattekommisjon) 

En konsekvens ved økt beskatning på klimafiendtlig utslipp er at den rammer veldig 
mange likt uavhengig av inntekt og formue. For en med høy inntekt er det for 
eksempel lettere å  bytte bil eller betale mer i bomringen enn en med lav inntekt 
uavhengig av om begge har lik nytte av å bruke bil .Det er en del av den 
sosialdemokratiske tankegang at alle skal bidra etter evne og derfor er det 
avgjørende at inntektene fra avgiften også går til å lette byrdene for 
lavinntektsborgere og familier. Det er galt hvis overgangen til et mer klimavennlig 
samfunn skal ha for store konsekvenser for lavinntektshusholdninger og det er viktig 
at man derfor bruker sosialdemokratisk fordelingspolitikk for å demme opp disse 
konsekvensene. 

Inntektene fra avgiftene burde derfor fortsatt brukes til å subsidiere miljøvennlig 
alternativer slik at de blir tilgjengelige for folk flest, men også til å styrke 
velferdstilbudet generelt og redusere det samlede skattetrykket for disse gruppene. 
Dette vil også kunne gjøre det lettere for befolkningen å gå med på økte klima og 
miljøavgifter. 

  
AUF i Troms vil at: 

● Det innføres en ny generell avgift på utslipp av alle klimagasser i ikke 
kvotepliktig sektor i trå med forslaget fra Grønn skattekommisjon. 

● Inntekten fra den generelle klimagassavgiften brukes til å subsidiere mer 
miljøvennlige alternativer, styrke velferdstjenestene samt å senke det 
samlede skattetrykket for lavinntektshusholdninger 

  

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 22- Nei til konsekvensutredning i kommende Stortingsperiode 

 
Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja utgjør en helt spesiell del av 
Norges kyst og natur. Her ligger noen av verdens største gyteområder for både 
torsk og hyse, i tillegg til at det er noen av Norges mest salgbare turistområder. En 
åpning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II vil kunne true ressursene og 
mulighetene som eksisterer for dette området. Per i dag har vi ikke kunnskapen vi 
trenger for å kunne lete og bore etter olje i sårbare områder som akkurat disse. 
Tvert imot har vi mange titalls rapporter som dokumenterer at det å sette i gang en 
omfattende konsekvensutredning med alle undersøkelsene som det medfører har 



en høy grad av usikkerhet knyttet til seg. Den risikoen mener Arbeiderpartiet det er 
riktig å utsette i tid av hensyn til kommende generasjoner, og alle som lever ved og 
jobber langs disse områdene. Vi ønsker ikke å risikere hele verdens matfat og den 
rike naturen som finnes på havbunnen utenfor Nordland. Derfor bør vi vente til vi 
har teknologi som helt sikkert ikke gjør skade på våre felles ressurser. 
Arbeiderpartiet ser det som sin plikt å ta ansvar for at alle inngrep i naturen 
gjennomføres på en slik måte at det ikke er tvil om at mennesker, dyr og natur vil bli 
skjermet fra negative konsekvenser. 
  
Arbeiderpartiet vil: 

●    Avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med 
at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 
2019/2020. En eventuell konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms II 
vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017-2021. 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 23- Forbud mot sjødeponi i Norge 

  
Sjødeponi kan potensielt utrydde arter, og forurense viktige fiskeriområder. Norge er 
eneste land i verden som fortsatt dumper gruveavfall på grunnere dyp enn 1000 
meter. De aller fleste land har innført regelverk som forbyr dette. 
  
Fjordene er rike og hjem for mange rødlistede arter. De norske fjordene er særegne 
for Norge, og tilsvarende finnes få andre steder i verden. Det betyr at Norge har et 
ekstra ansvar for å ta vare på denne naturtypen og artsmangfoldet som lever der. 
  
En fremtidsrettet gruveindustri er en industri uten avfall, og benytter seg av alt som 
hentes ut av fjellet. Dette mener Arbeiderpartiet skal være et viktig prinsipp i norsk 
mineralforvaltning, og derfor går arbeiderpartiet inn for et forbud mot sjødeponi i 
Førdefjorden. 
  
AUF i Troms vil: 
  

● Forby sjødeponi 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 



Forslag 24- Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

  
Arbeiderpartiet ønsker en reform av ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). 
Den maksimale stønadsperioden i AAP må settes til 2 år slik at NAV forpliktes til 
raskere avklaring. Midler som frigjøres overføres til NAV ung, som får ansvaret for å 
følge opp alle brukere under 30 år, uavhengig av ytelse. Det må videre settes et 
lavere tak på antall AAP-mottakere hver NAV-ansatt kan håndtere.  
  
Aktivitet er viktig for å styrke koblingen mellom AAP og arbeidslivet. NAV må derfor 
sikres ressurser til å gjennomføre tettere oppfølging av aktivitetsplanen til hver 
enkelt AAP-bruker. Aktivitetsplanen må knyttes mer til brukerens arbeidsevne, og 
slås derfor sammen med arbeidsevnevurderingen (AEV) til ett dokument.  
  
Legeerklæringene knyttet til arbeidsevnevurderingen gir i for liten grad svar på det 
NAV lurer på. Legeerklæringen må i større grad være legens vurdering av brukerens 
helse og arbeidsevne, og i mindre grad en gjengivelse av brukerens 
egenvurderinger. Samarbeidet og koordineringen mellom fastlegene og NAV må 
derfor styrkes. AAP-mottakere med et sykdomsbilde innen psykiske lidelser må ha 
rett og plikt til å motta behandling. 
  
AUF i Troms vil: 

● At den maksimale stønadsperioden settes til to år, og midler som frigjøres 
som følge av dette overføres til NAV ung 

● At det sørges for tettere oppfølging ved å sette et lavere tak for maksimalt 
antall AAP-brukere hver enkelt NAV-ansatt kan håndtere 

● At AAP-mottakere med psykiske lidelser skal ha rett og plikt til å motta 
behandling 

●  At alle brukere under 30 år, uavhengig av ytelse eller arbeidsevne, faller inn 
under NAV ung når det innføres 

● At Arbeidsevnevurderingen (AEV) og aktivitetsplanen slås sammen til et 
dokument 

● At det sikres bedre samarbeid og koordinering mellom fastlegene og NAV slik 
at legeerklæringen svarer mer til NAVs behov i arbeidsevnevurderingen 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 25- Skattenivået i Norge 

  
Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Å 
redusere forskjellene mellom folk er helt avgjørende for den norske modellen. 



Gjennom et progressivt skattesystem, hvor de med de bredeste skuldrene tar de 
tyngste løftene, kan vi redusere forskjellene og bidra til økonomisk vekst.   
  
Den norske modellen bygger på tillit, samarbeid og fellesskap. For å sikre fortsatt 
oppslutning om fellesskapsløsninger i møte med økt konkurranse og private aktører 
er det helt avgjørende at det offentlige tjenestetilbudet møter folks behov.   
  
Den økonomiske utviklingen gjør at tiårene som kommer vil gi økt produktivitet og 
verdiskaping, som i neste omgang resulterer i økt kjøpekraft. Perspektivmeldingen 
fra 2013 forteller at om ikke nødvendige grep foretas, vil velferdsstaten gå med 600 
milliarder i underskudd innen 2060. Det generelle skattenivået må derfor ligge på et 
nivå som sikrer en bærekraftig velferdsstat, også for fremtiden. 
  
I dag eier de rikeste 10 % av Norges befolkning omkring halvparten av Norges 
samlede formue. Arv er en viktig kilde til ulikhet og forskjeller i Norge. 77 av landets 
100 rikeste har arvet formuen sin og derfor er skatt på arv viktig for sosial utjevning 
og rettferdig fordeling.   
  
AUF i Troms mener at:   
  

● Det generelle skattenivået må ligge på et nivå som sikrer en bærekraftig 
velferdsstat. 

● Formue og arv skal skattlegges for å sikre en rettferdig omfordeling. 
● Gradvis innføre en nasjonal boligskatt. 
● Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere satsene for de 

med de laveste inntektene. 
● Handlingsregelen og økonomisk ansvarlighet må ligge til grunn for all 

oljepengebruk. 
● Innføre en ny og omfordelende skatt på arv. 
● Fastsette 100% ligningsverdi på sekundærbolig og fjerne rentefradraget for 

sekundærbolig 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

Forslag 26- Uttalelse om skole 

 
Den offentlige fellesskolen 
  
Høyre og FrP regjeringa har gjennomført endringer i privatskoleloven som har 
medført at man ikke lengre må ha et religiøst eller annet pedagogisk alternativ enn 
den offentlige skolen for å starte opp privatskoler. Dette utfordrer den norske 



fellesskolen og kan på sikt være med på å undergrave den. Opprettelse av 
kommersielle privatskoler truer fellesskolen fordi ressurser fra skolesektoren flyttes 
fra den offentlige drevne skolene til de private. Flere privatskoler i Norge har vist seg 
å bryte loven ved å ta ut utbytte. Dette gjør de ved å finne måter å omgå regelverket 
på. Man har også sett eksempler på privatskoler som slår seg selv konkurs og 
legger ned, som resultat må det offentlige overta skoledriften. Dette er ikke med på 
å sikre en forutsigbar skolehverdag for våre elever. AUF er opptatt av at alle elever, 
uansett hvor de bor i landet skal ha en god skolegang. Ved at det offentlige driver 
utdanningstilbudet sikrer man en rettferdig ressursfordeling i hele landet, også der 
det ikke lønner seg å drive skole for kommersielle skoleselskaper. En bred og 
mangfoldig fellesskole har alltid vært et viktig prosjekt for AUF. Dette må skje i 
offentlig regi og avhenger av at vi strammer inn dagens regelverk for privatskoler. 
 
AUF i Troms vil:  
  

● At konsesjoner til privat skoledrift skal være tidsbegrenser, med krav om ny 
søknadsprosess og mulighet til demokratisk innvirkning. 

● Styrke utdanningsdirektoratet og tilsynet med eksisterende privatskoler innen 
norsk utdanning 

• gi strengere bøter som tar ut utbytte 
• at kommuner og fylkeskommuner skal ha vetorett mot etablering av skoler 

som ikke er offentlige 
● endre privatskoleloven slik at kun skoler med et klart pedagogisk alternativ til 

den offentlig skolen gis statsstøtte. 
 

  

Kvalitet i fellesskolen 
  
Behovet for kompetanse i fremtidens arbeidsliv vil i mye større grad være preget av 
anvendelse av kunnskap. En kritisk gjennomgang av kompetansemålene og 
læreplanene er helt avgjørende for lærerens undervisning og elevens læring. AUF 
mener det er nødvendig at læreplanene gjennomgås, revideres og tilpasses for 
fremtiden. Det er nødvendig at antall kompetansemål i læreplanen reduseres kraftig, 
i tråd med Ludvigsen utvalget. Kompetansemålene må i større grad enn i dag 
gjenspeile de overordnede målene for opplæring i skolen. Frafallet i den 
videregående skolen er en trussel mot behovet for kompetanse som vi vil få i 
framtida. For å forhindre at elever faller fra er det viktig med tidlig innsats. Man 
trenger at læreren kan se og følge opp hver enkelt elev – dette bør gjøres gjennom 
en nasjonal lærernorm. Man må øke antall pedagoger i den norske skolen og ha en 
helsesøster til stede på skolen hver eneste dag som elever kan snakke med når 



problemet oppstår, ikke kun den dagen man har råd til å ha en helsesøster tilstede 
på skolen. 
 
 AUF i Troms vil: 
 

• Innføre nasjonal lærernorm 
• Øke antall pedagoger i den norske skolen 
• Innføre en nasjonal bemanningsnorm i skolehelsetjenesten etter 

Helsedirektoratets anbefalinger 
• Kraftig redusere antall fagspesifikke kompetansemål i skolen 
• Videreutvikle og styrke mulighetene for forsering i alle basisfag gjennom 

grunnskolen og videregående.  
  

Framtidas IKT-løft i den norske skolen 
  

Den teknologiske utviklingen har gått så raskt at mange norske kommuner og 
fylkeskommuner ikke har klart å holde skolene så oppdatert på teknologisk 
utstyr som de burde være i 2016. For å sikre at den norske skolen innhenter det 
teknologiske etterslepet og er tilstrekkelig forberedt for den videre teknologiske 
utviklingen som kommer, mener AUF man må ha en helhetlig gjennomgang og 
oppgradering av den  teknologiske infrastrukturen i norsk skole. Undervisningen 
må i lang større grad tilpasses det 21. Århundre med bruk av digitale læremidler 
i alle fag. For å få til et løft i den teknologiske infrastrukturen i skolen er man 
avhengig av at kommuner og fylkeskommuner får midler som gjør det mulig å 
gjennomføre. Omfattende forskning peker på viktigheten av at skolen legger til 
rette for utvikling og kreativitet samt vilje og evne til å utforske og skape. AUF 
mener derfor at IKT og koding må bli en del av lærerutdanningen og læreplanen. 
 
AUF i Troms vil: 

  
● ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske 

infrastrukturen i hele grunnskolen og videregående utdanning 
● at det ved denne oppgraderingen følger med økonomiske midler som gjøre 

kommunene og fylkeskommunene i stand til å ruste opp den teknologiske 
infrastrukturen. 

● Innen 2020 skal det være 1:1 elev-digitalt hjelpemiddel i hele det norske 
utdanningsløpet 

● Bruke internett i eksamenssituasjoner der det er formålstjenlig 
● Ha koding inn i læreplanen og IKT som en grunnleggende kompetanse på lik 

linje med basisfagene 
 



Fraværsgrensa 
  
Fra og med skoleåret 2016/2017 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. 
Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene.  AUF frykter 
disse elevene vil rammes hardest og presses ut av 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. Arbeiderpartiet mener vi må ha tillit til at 
lærerne og den enkelte skole kan finne hensiktsmessige løsninger selv. Vi mener 
fraværsgrensa til Høyre og FrP regjeringen starter i feil ende, og vi vil heller sette i 
gang tidlige tiltak som forhindrer fravær. AUF mener at det eksisterende lovverket 
for fravær må revideres og klargjøres, og at dagens rigide fraværsgrense fjernes.  
  
AUF i Troms vil: 
 

● Fjerne den nasjonale fraværsgrensa 
● Ha en helhetlig gjennomgang av lovverket knyttet til deltakelse og fravær i 

norsk skole 
● Gjennomføre forskningsprosjekter om fravær i skolen for å innhente mer 

kunnskap om hva som faktisk fungerer mot fravær 
● At elever skal kunne stryke timesfravær og ikke bare dager 
● Innføre politisk fravær i ungdomsskolen 

  

Mobbing 
  
Ungdata-undersøkelsen viser en økning i antall elever som opplever mobbing på 
skolen. Dette viser at vi trenger mer kunnskap om årsakene til mobbing og at det 
haster å sette inn de tiltakene vi vet vil fungere. 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 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 
man får rapport om dårlig psykisk helse og et 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. Vi vil ha en skole mot 
nulltoleranse mot all form for mobbing, da er det viktig at vi setter i gang riktige tiltak 
så snart som mulig.  
 
AUF i  Troms vil: 
  



● Innføre tverrfaglig miljøteam på skoler  
● Alle fylkeskommuner skal ha et eget kompetanseteam knyttet til psykisk 

helse og mobbing 
● At alle kommuner skal ha et beredskapsteam mot mobbing 
● At skoler som viser gjenntakende svake mobberesultater i elevundersøkelsen 

skal settes under administrasjon 
● At dagens klageinstans flyttes til Barneombud 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt 

 

Forslag 27- En god integrering må starte i mottak 

  
For AUF er det er 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. Alle gode krefter bør involveres i dette arbeidet, som 
for eksempel interesseorganisasjoner, frivillige og næringsliv. Mottakene og 
kommunene må strekke seg langt for å tilby gratis fritidstilbud til alle barn i mottak.  
  
Barn i mottak er særlig sårbare, og fortjener å ha like muligheter som barn som er 
bosatt i Norge. Alle barn bør få rett til barnehageplass ihht barnehageloven § 12 a. 
Barnehageplassene bør være gratis, og lovfestet uavhengig av foreldres status i 
søknadsprosessen. 
  
AUF mener saksbehandlingen for enslige mindreårige asylsøkere må prioriteres, slik 
at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er 
viktig på mottakene. 
Hver uke forsvinner det i gjennomsnitt ett barn fra norske asylmottak som ikke 
kommer til rette igjen. Dette er en uholdbar situasjon. Å gi barnevernet ansvar for 
alle enslige mindreårige asylsøkere er et tiltak mot forsvinninger. I tillegg må 
arbeidet for de barna som er forsvunnet intensiveres og forbedres. 
  
Mennesker på flukt er en stor ressurs hvis vi klarer å legge til rette for at den enkelt, 
nærmiljøet og samfunnet kan nyte godt av disse. Mennesker kommer til Norge med 
forskjellige utgangspunkt og behov, derfor kan vi ta i bruk ulike virkemidler for å 
gjøre menneskene i stand til å bli mer selvstendige og bidra til fellesskapet.  
  



Hver enkelt flyktning er forskjellig, med ulike individuelle ferdigheter, kunnskap og 
evne til å tilegne seg språkkompetanse. For å legge til rette for en raskest og best 
mulig integrering er det behov for å differensiere dagens introduksjonsprogram til å 
nettopp finne og løfte de ulike ferdighetene og kompetansen hver enkelt flyktning 
bærer på. 
  
 
Driften av asylmottak er for mange av de aller svakeste flyktningene en sentral del 
av hverdagen og tilværelsen i påvente av svar om asylstatus og bostedskommune. 
Mange av de private norske mottakene driftes på et minimumsnivå som en bevisst 
strategi for at private eiere skal kunne gå med overskudd og ta utbytte i 
millionklassen. Det er klart at Norge trenger en «buffer» med mottaksplasser når 
behovet viser seg, i forlengelse av det kommuner og underliggende statlige 
direktorat har til disposisjon. Likevel er det av betydning å fremheve at en avvikling 
av mulighet for utbytte vil kunne dekkes av frivillige organisasjoner som 
gjennomfører asyldriften på en mer fordelaktig måte, enn slik vi har sett få 
asylbaroner berike seg de siste årene, med skattebetalernes midler. 
  
  
  
AUF i Troms vil: 

● endre kravene for tilbudet i mottak til å inneholde norskopplæring, idrett, 
kultur og annen frivillighet, samt legge til rette for kostnadsfrie 
fritidsaktiviteter for alle barn i mottak.  

● styrke rammevilkårene for frivillige organisasjoner som driver aktiviteter i 
mottak.  

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

● at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte 
omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, 
også de mellom 15 og 18 år 

● at alle barn i mottak skal ha rett på gratis barnehageplass at 
introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkelte og differensieres slik  

● at de individuelle mulighetene, ferdighetene og eventuelle utfordringer best 
mulig kartlegges. Målet er at de skal lære seg norsk og komme seg ut i 
arbeid raskest mulig.  

● at muligheten for å ta ut utbytte fra driften av asylmottak avvikles på lik linje 
som ved utbytte ved privatskoler 

 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  



Forslag 28- Fredsnasjonen som tjener på krig 

Norge er en stor eksportør av våpen og annet militært utstyr, blant annet til flere 
aktører som deltar i krigen i Jemen. Dette har en negativ innvirkning på norske 
utenrikspolitiske tiltak for å bidra til fred. AUF mener at lovverket må styrke 
Stortingets evne til å føre kontroll over eksportpraksisen, og vil derfor stramme inn 
regelverket for eksport av strategiske varer. 
AUF vil også kreve sluttbrukererklæring ved all eksport, også til NATO-land og nære 
allierte. AUF krever også større åpenhet rundt begrunnelser for avslag og tildeling av 
lisenser. 

Utenriksdepartementet har ansvaret for å kontrollere denne eksporten, og har et 
regelverk å følge når norske bedrifter søker om eksportlisens. Et av hensynene som 
skal vektlegges i tildelingen av eksportlisens er demokrati- og 
menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet. Likevel har Norge i en årrekke 
eksportert militærutstyr til autoritære regimer som undertrykker egen befolkning, og 
i 2015 gikk 4,6 % av eksporten til land karakterisert av Freedom House som “not 
free”. Derfor må tolkningen av regelverket skjerpes slik at 
menneskerettighetssituasjonen i et land gir grunnlag for avslag på lisenssøknader. 

Videre vil AUF at A- og B-materiell sidestilles og stanse all eksport av strategiske 
varer til autoritære regimer, land hvor grunnleggende menneskerettigheter utfordres 
og land som har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt. Stortinget skal 
løpende orienteres om resultatet av lisensvurderinger. 

AUF i Troms vil: 

● stramme inn regelverket for eksport av strategiske varer 
● sidestille A- og B-materiell i eksportreglementet 
● at norsk næringsliv skal handle under et regelverk som samsvarer med 

Norges ambisjon om å være en fredsnasjon 
● at Norge ikke skal selge til autoritære regimer, land hvor grunnleggende 

menneskerettigheter utfordres og land som har stor sannsynlighet for å 
havne i væpnet konflikt 

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås vedtatt  

 

Forslag 29- Verden er urettferdig 

Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Fattigdom kommer av og opprettholdes av 
strukturer som skaper ulikhet.  
  



Vi vet at de fattige ikke er fattige som følge av for lite penger i verden, men av skjev 
fordeling. Hungersnød og sult er ikke resultat av matmangel, men av retten til 
tilgang av mat. Eller vi ser at klimaendringene rammer de som har minst mulighet til 
å gjøre noe med dem eller tilpasse seg, hardest. Alt dette er resultat av skjev 
fordeling, og strukturell 
urettferdighet. Ulikhet, dårlige arbeidsforhold, likestillingsutfordringer, 
miljøforurensning og ulikhet sett i lys av internasjonale strukturer som gjør at noen 
grupper kan bli rike på bekostning av andre grupper. 
  
Å bygge en stabil stat på et råttent statsapparat med lite tillit er ingen lett oppgave. 
Derfor er noe av den beste bistanden Norge kan gi er til oppbygging av gode, solide 
og rettferdige institusjoner i andre land. Trygge institusjoner vil også bidra til flere 
investeringer og bedre handelsvilkår for utviklingsland, og er helt essensielle for 
økonomisk utvikling. Bistand skal ikke være veldedighet, men hjelp til selvhjelp, og 
den beste måten å gjøre det på er gjennom gode systemer, og juridiske rammeverk 
som ivaretar individets og fellesskapets interesser. 
  
Norsk utviklingspolitikk skal være tuftet på solidaritet, ikke veldedighet. En slik 
vridning vil bidra til en mer helhetlig utviklingspolitikk som bygger på en erkjennelse 
av at det ikke bare er et spørsmål om bistand, men også om hvilken rolle Norge 
spiller i verden, eksempelvis gjennom investeringer.  
AUF i Troms vil: 

● • Utvikling skal handle om å utjevne forskjeller, og dermed bekjempe 
fattigdom. 

● • At norsk bistand skal være en feministisk bistand 
● norske bistandsprosjekter skal være fundert på solidaritet - ikke veldedighet 
● vi er kritiske til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke 

driver endringsarbeid 
● at norsk bistand skal bidra til systematisk utvikling og oppbygging av sivilt 

samfunn At bistandsprosjekter skal bevilges penger i lange perspektiver og 
ha stabile rammer At Norge skal bidra med nødhjelp når verden rammes av 
kriser. 

● ha regelmessig dokumentasjon av oppnådde resultater for å sikre 
kunnskapsbasert bistand 

● bistandsnivået skal utgjøre 3 % av BNI innen 2029 
Redaksjonskomiteens innstilling:  Foreslås vedtatt 

  

Forslag 30- Innføre skredkurs og forbedre førstehjelpsundervisningen i norsk 
skole 

I læreplanen til skolen står det at elever skal lære seg førstehjelp og livredning i 



vann. Per dags dato er undervisningen i førstehjelp av for dårlig kvalitet og i for liten 
utbredelse. Dersom undervisningen blir utvidet i både grunnskole og videregående 
skole vil skoleelever i Norge kunne hjelpe til med å redde flere liv og skaffe mer 
kunnskap rundt tilfeller som tilfeldig illebefinnende.  
Den aktuelle kunnskapen vil være hvordan å benytte en hjertestarter, hvordan å 
opptre under skred, hva man skal gjøre dersom en ulykke skulle skje, med mer. 
 
AUF i Troms vil: 

● Øke kvaliteten på førstehjelpsundervisningen i skolen 
● Innføre kurs i hvordan man skal opptre og handle dersom det skjer en ulykke 

 
 

 
Endringsforslag, forslag 38 fremmet av Karl Aksel Sandvoll (54) 
 

1. Legalisering og Regulering av Cannabis  
 
I de siste årene har vår forståelse for rusmidler påvirker mennesker og hvordan 
skadevirkninger det har sammenliknet med lovlige rusmidler. Det er ikke sånn at 
man nødvendigvis utvikler psykose eller får nedsatt kognitive evner. Det er ikke 
sånn at det nødvendigvis er en vei til farligere rusmidler det er sånt at man kan ikke 
ta overdose og du kan ikke bli fysisk avhengig på den tradisjonelle måten. Norge 
har blant de strengeste straffelovene når det kommer til cannabis, dette skyldes 
frykt, myter og feilinformasjon. Jeg mener at det er tid for Norge å gå inn i de 21. 
århundre og vedta ny og faktabasert ruspolitikk. Med å regulere og kontrollere 
cannabis handelen fjerner du det kriminelle elementet og gjør det tryggere for folk 
flest og reduserer kraftig risikoen med å bruke dette relativt ufarlige rusmiddelet. 
Jeg mener at AUF og arbeiderpartiet burde stå i fremst i denne kampen for en 
rausere og tryggere ruspolitikk. Derfor burde AUF og arbeiderpartiet burde stå i 
fremst i denne kampen for en rausere og tryggere ruspolitikk å stå fast i ånden av 
det sosialdemokratiske felleskapet å kjempe for en rettferdig og faktabasert 
ruspolitikk.  

 
AUF i Troms vil:  

● være for en generell legalisering og regulering av cannabis 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Foreslås avvist 
 
Dissens ved mindretallet (Karl-Aksel Sandvoll)-  Ønsker å vedta uttalelsen 


