
Innkomne uttalelser sendt inn etter 
fristen 
Disse uttalelsene har kommet inn etter fristen, og har derfor ikke blitt behandlet av 
fylkesstyret.  

Forslagsstiller: Tromsø AUF 
Forslag 1: Forsvar 
Det norske forvaret gjør i dag en formidabel jobb for å sikre den norske befolkning og ikke 
minst støtte opp der det trengs. Ved krisesituasjoner, naturkatastrofer, usikkerhet og så mye 
mer er det aldri tvil om at utstyr og ekstremt flinke personell alltid vil støtte opp og hjelpe til 
så mye som mulig. 
Dette viser at det norske forsvaret er langt mer enn mennesker som er trent til å drepe andre 
mennesker. Det norske forsvaret er så mye mer enn dette. 
I dag måler det norske forsvaret om lag 25.000 personell i forskjellige stillinger og posisjoner. 
Dette inkluderer alt fra kontorarbeidere til spesialstyrker. 
Norge må sikre at vi har et forsvar som vil fungere også i fremtiden. Dette må gjøres ved å 
sikre bevilgninger som sikrer utviklingen i forsvaret og samtidig sikrer at Norge alltid har et 
forsvar av betydning, ikke bare internt i Norge da det trengs i diverse situasjoner men også 
som en del av NATO og for å støtte opp våre allierte i organisasjonen. 
 
AUF i Troms vil: 
· Gjøre det enklere for ungdom å gjennomføre utdanning i forsvaret. 
· Norge skal oppfylle NATOs kav om at forsvarsbudsjettet skal være 2% av brutto nasjonal 
produkt (BNP) 
 
 
 

Forslagsstiller: Målselv AUF 
Forslag 2: Plastposer 
Nordmenns forbruk av plastposer i Norge i dag er minkende, men dekker ikke behovet vi har for å 

skape en bærekraftig framtid. Mye av søppelet i havet i dag er plast og mye av denne plasten 

stammer fra plastposer. Dette går utover alle levende organismer i havet, samt det marine 

økosystemet. Dette fører til at fisken, og mye av sjømaten vi spiser i hverdagen, inneholder plast. 

Dette er plast som er brutt ned til mikroskopiske deler, altså mikroplast. AUF i Troms ser ikke 

nødvendigheten av det store forbruket plastposer, da andre materialer fint kan erstatte dets 

funksjon i dagliglivet. AUF i Troms ønsker å fase ut bruken av plastposer over tid, siden et 

umiddelbart forbud, vil ha store konsekvenser for forbrukerne. For å imøtekomme målet om å kutte 

bruken av plastposer, vil AUF i Troms øke prisen på plastposer. Dagens pris på plastposer, 

representerer ikke den destruktive effekten den har på naturen og miljøet. 



  

AUF i Troms vil: 

  

● Øke prisen på plastposer fra 1 krone til 10 kroner 

● Forby plastposer i Norge innen 2025 

● Ha en statlig finansiering av flerbruksposer fram til 2022 for å gjøre overgangen fra 

plastposer enklere 

 
 

Forslagsstiller: Harstad AUF 

Forslag 3: Slavehandelen i Libya 
Harstad AUF 
 
 
Hvert år strømmer tusenvis av mennesker til Libyas grenser. Det er flyktninger som 

rømmer fra krig, konflikter og forfølgelse på jakten etter et bedre liv i Europa. EU har 

inngått en avtale med Libyas kystvakt for å stanse potensielle asylsøkere i å nå fram 

gjennom sjøveien til Europa. Dette har resulterte i at migranter og flyktninger blir 

holdt fanget i grusomme fengsler i Libya. Situasjonen er verre enn som så, har man 

fått vite i etterkant. Smugleeiere har blitt til slaveeiere; migrantene som fanges blir 

solgt på auksjoner som varer for mindre enn 7000kr. - Lidelsene til migranter som 

holdes fanget i Libya, er en krenkelse av menneskeheten, sier FNs 

menneskerettssjef Zeid Ra’ad Al Hussein. Norge er indirekte med på å støtte opp 

under EUs avtale med Libya, og dermed brudd på menneskerettigheter. I 2018 

foregår slavehandel. Det må vi ta inn over oss og det må vi gjøre noe med. 

AUF i Troms vil 

-       Etablere et asylsystem utarbeidet av FN som skal sørge for at så mange 

migranter og flyktninger som mulig, vender tilbake til hjemlandet frivillig, og trygt 

Forslag 4: BPA 
Harstad AUF 
 



 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir mennesker med 

nedsatt funksjonsevne praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv; kle 

på seg selv, gjøre husarbeid, komme seg til skole eller arbeidsplassen osv. 

Tildelingen av tjenesten reguleres av kommunene. Selv om de er pliktige til å ha 

BPA som et tjenestetilbud, er de ikke forpliktet til å innvilge bistanden det søkes om i 

form av BPA.  

AUF i Troms vil: 

·         At alle skal få nok timer til BPA 

·         At sosiale aktiviteter skal likestilles med helsebehov 

·         At kommunene må følge rettighetslinjene for BPA 

·         At en skal kunne bestemme BPA selv 

·         At stortinget må utvide retten til BPA 

·         Ha Øremerking av pengene fra staten 

·         Gjøre BPA tilgjengelig i alle kommuner 

Forslag 5: Rasisme i skolen 
Harstad AUF  
 
 
Skolen er samfunnsarena hvor ungdom melder ifra om rasistiske opplevelser, det 

viser rapporten utarbeidet av Antirasistisk senter i august 2017.  I rapporten 

fremkommer det at lærerne i møte med rasisme er usikre på hvordan de skal 

håndtere det, eller ser ikke ut til å forstå alvoret. Det rapporteres om fravær eller 

mangelfull oppfølging. Flere av deltakerne i undersøkelsen informere om lærerne har 

gjennomgående lavere forventninger til elever av et annet opphav enn norsk. De 

forteller om lærere som blir overrasket når de snakker godt norsk eller oppnår gode 

karakterer. I en tid der innvandring, og konsekvensene av innvandring diskuteres i 

stor grad, bør vi få inn mer kunnskap om rasisme i skolen.  Skolen er pålagt å 

arbeide mot rasisme, men hvordan man velger å løse det er opp til en hver skole. 

AUF i Troms vil: 



·         At alle skoler i Norge skal ha en universal plan som skal forebygge, 

og håndtere rasisme 

·         Få inn mer kunnskap om rasisme i skolen 

·         Få inn mer kunnskap om andre sine kulturer i skolen 

  

Forslag 6: Et mer attraktivt busstilbud 

I Norge er vi eksperter på utslipp av CO2 ut fra biler. Likevel, har de aller fleste 

mulighet til å komme seg til skole, jobb og byen med buss. Derimot strekker ikke 

busstilbudet seg godt nok ut til folket. Langt flere unge vil ville ta buss hvis det ville 

gjort flere innføringer. Mange ønsker wifi og muligheten til å lade på bussen. Dette er 

små endringer som vil få både flere store og små til å ta mer buss. Videre er det 

mangel på flere bussavganger i helgene i distriktene. Bompenger er et virkemiddel, 

vi er nødt til å ta i bruk flere. 

AUF i Troms vil: 

● Installere wifi på busser 

● Installere stikkontakt på busser 

● Forbedre bussavganger ut i distriktene 

  

  

Forslag 7: Kulturell appropriasjon 
Harstad AUF 

 
Kulturell appropriasjon handler om at man tar noe fra én kultur og setter det inn i en 

annen. Det er et sårbart tema for minoritetsgrupper. Flere tar seg veldig nær av at 

personer, spesielt offentlige personer, viser seg med elementer fra deres kultur som 

ofte henviser til sterke følelser for dem. Et eksempel på dette er rastafletter, fletter 

med afrikansk opphav som har eksistert i århundre, disse har tatt form i 

populærkulturen i flere år. Bruken av andres kultur har resultert i en het debatt om 

kulturell appropriasjon og hva som er greit å bli inspirert av og hvordan uttrykke seg 

med det. 



Det er viktig å passe på at når elementer fra en minoritetsgruppe er brukt som 

inspirasjon, må det brukes med respekt. Noen scenarioer hentet fra andres kultur, 

ofte marginalisert gruppe, uten å gi ære til opphavet kan virke støtende. Det er viktig 

at en fra tidlig av lærer om minoritetsgrupper for forståelse og medfølelse. Ofte er det 

privilegerte mennesker som blir inspirert, mennesker som har vokst opp med bedre 

levestandard og det er kanskje lurt å tenke over om dette kan påvirke noen andre. 

I Norge har vi rett til å kle oss som vi vil. Det er ikke nødvendigvis ment som å krenke 

en annen kultur. Det er klart det er en grense på hvordan man kan bli inspirert av en 

annen kulturell og til hvilken setting, men i et såpass globalisert samfunn er intuisjon 

ofte god. Vi møter flere kulturer hver dag, viser frem vår egen og blir inspirert av 

andre. Taco er nærmest blitt en tradisjon for nordmenn flest på fredager og på 

musikkfestivaler pryder flere unge seg med indianerfjær i håret som en måte å 

uttrykke seg på. Det er ikke galt, men heller vakkert at vi kan bli inspirert av andre 

kulturer vi møter. Så langt det ikke er respektløst, kan vi kle oss som vi vil. 

  

AUF i Troms vil: 

● Innføre fra tidlig i skolen om minoritetsgrupper og deres kamp mot 

undertrykkelse 

● I det offentlige rom skal andres kultur brukes med respekt 

Forslag 8: Redusering av kjøtt 
Harstad AUF 
 
 
Klima og helse har alltid vært AUFs viktigste sak. Ifølge FNs mat - og jordbruksorganisasjon 

er matproduksjon og husdyrhold en av de viktigste kildene til menneskeskapt 

drivhusgassutslipp.  Å produsere kjøtt er mer energikrevende, arealkrevende og 

vannkrevende enn all annen matproduksjon. Vi vil gjøre det lettere for folk å velge bort kjøtt. 

AUF i Troms vil: 

·         Innføre et forbud mot at butikkjedene kan selge mat med tap 

 

·         Innføre full MVA på kjøtt, og fjerne MVA-en på frukt, grønt og vegetarmat. 



 

·         Innføre en kjøttavgift. 

  

 

Forslagsstiller: Tromsø AUF 
Forslag 9: ACER 
Tromsø AUF 
 
Dagens Norge forsynes av de evigvarende reine energikildene fra fossene som la grunnlaget for den 
norske industrien. Vi har lenge levd på en grønn drøm, og har et ønske om å fortsette det. Dagens 
regjering ønsker at vi skal etstatte dette med et annet alternativ for denne enegriskapningen ved å 
koble seg på det europeiske strømnettverket. Dette er noe de sitter og vurderer, og godter seg med 
tanken på, som kun ganger fabrikkeiere. Konsekvensene av dette vil føre til at vi som norske 
statsborgere må ta regningen.  

En endring i strømnettverket vil føre til en dobling i av strømprisene i en periode på 10 år.  Her er det 
vi som må betale for byggingen av dyre private utenlands kabler, for å så måtte betale høyere 
strømregning baser på de europeiske prisene. Det vil flytte profitten fra staten som benytter seg av 
grønn energi og legge de over på private investorer og EU, som i verste fall føre til økte klimautslipp.  

Debatten har enda ikke kommet opp i lyset, og dette er et tema svært få er opplyst om, noe som vil 
føre til at det gjennomføres uten en god politisk debatt. AUF i Troms burde derfor være med på å 
beskytte den norske industrien og ta vare på den gode miljøvennlige energikilden vi benytter oss av i 
dag.  

 

AUF i Troms vil: 

● Si nei til avtalen med ACER 

 

Forslag 10: Psykisk helse 
Tromsø AUF 
 
Dagens helsetjenester er ineffektive og det er både dyrt og tidkrevende å gjennomføre 

problemstillinger. Dette sees på som et stort problem og derfor burde vi:  

 

1. Ha en skolehelsetjeneste med mulighet til å henvise ungdom direkte til behandling i 

tillegg til å skrive ut resepter. 

2. Regionale sykehus skal kunne behandle søknader og forberedende behandling til 

kjønnskorrigerende inngrep.  



3. Flere sykehus skal kunne gi oppfølging etter kjønnskorrigerende behandling. 

4. Gjennomgå regler for utforming av garderober og toalett med sikte på å lage et 

regelverk som sikrer at personer som ikke passer inn i tokjønnsmodellen reell tilgang 

til toalett og garderober i arbeidslivet, på skoler, i asylmottak, institusjoner og andre 

bygg som skal være offentlig tilgjengelige. 

5. At helsepersonell innen utdanningsinstitusjoner skal gjennomgå obligatorisk kursing i 

LHBT-kompetanse, som for eksempel LLH-prosjektet Rosa hverdag. 

  
Forslag 11: Tann- og fastleger 
Tromsø AUF 
 
Ungdom og studenter sitter den dag i dag med utgifter som er vanskelig å dekke. Dette er 

en problemstilling vi tydelig kan endre ved å vedta følgende punkter: 

AUF i Troms vil: 

1. Tannlege skal være gratis til fullført videregående utdanning eller fylte 25 år.  

2. Innføre gratis fastlege til fylte 18 år. 

3. Ha et tilbud om gratis prevensjonsmiddel til alle opp til 25 år. 

 
Forslag 12: Trafikk 
Tromsø AUF 

 

Troms har 3 byer og flere høytrafikkerte områder. Trafikken påvirker miljøet i en retning vi ikke 
ønsker å ta i fylket. Det kjører daglig 140 000 mennesker i ruspåvirket tilstand og det omkom 135 
mennesker i trafikken i Norge i 2016. Dette er tall som påvirker ikke bare trafikken, men også setter 
betydelig flere trafikanter i fare. 

Derfor burde AUF i Troms: 

● I bynære områder skal det satses på grønne lunger fremfor bolig og veibygging 
● Benytte seg mer av midtdelere på uoversiktlige veistrekninger og strekninger med høy 

hastighet 

 

Forslag 13: Samferdsel 
Tromsø AUF 
 
Samferdsel er en klar profil i burde ha i AUF i Troms. Det er for dyre billetter for buss og båt, 

og prisene øker gradvis. Dette påvirker unge i stor grad, derfor vil AUF i Troms: 



1. Sette makspris på buss og båtbilletter. 

 
Forslag 14: 40 % på lister i Troms 
Tromsø AUF 
 
Listene vi har sett ved stortings-, fylkes- og kommunevalg preges av en mannsdominert 

kultur i flere partier. Dette ser vi på som et stort problem og ønsker derfor at det skal være 

40-60% fordeling på alle lister ved første publisitet.  

1. At det er minst 40 % av hvert kjønn på alle kommunevalglister, fylkesvalglister og 

stortingsvalglister. 

Forslag 15: Psykologhjelp på eget språk 
Tromsø AUF 
 
Det burde være menneskelig å få psykologhjelp på eget språk, spesielt i situasjonen vi er i nå 

med flyktninger som kommer med traumer uten å få hjelpen de trenger.  

Derfor vil AUF i Troms: 

1. At alle skal ha rett til å få psykologhjelp på eget språk.  

 

 

 

 


