
 

Redaksjonskomiteens innstilling  
 
Forslag 1: Demokratisering av internett 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
Tilgang til internett er essensielt for å kunne delta i demokratiet. Flere 
nyhetsmagasiner publiserer nå kun på nett og mye av den offentlige debatten skjer 
på sosiale medier. Derfor er det viktig at alle har lik tilgang til på internett. Det er 
statens oppgave å sørge for at alle kan delta i den offentlige debatten, da er det og 
statens oppgave å sørge for lik internett tilgang for alle. Kommunene burde sette opp 
flere hot-spots med internett tilgang i det offentlige rom og sørge for at i alle offentlig 
bygg er enkelt å logge seg inn på et trådløst nett. 
 
Et viktig prinsipp er og at vi fortsetter å opprettholde et forbud mot differensiering av 
internett-hastighet og bevare nettnøytralighet. Man skal ikke trenge å betale ekstra 
for å få tilgang til enkelte nettsider. 
 
AUF i Troms vil: 
● Ha enkel tilgang til trådløst internett i alle offentlige bygg 
● Hot-spots med trådløst internett de plasser der folk ferdes mest i 
offentligheten 
● Opprettholde forbudet mot differensiering av internett-hastighet 
● Jobbe for at tilgang til internett skal bli billigere og på sikt gratis 
 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtatt  
 
Forslag 2: Assistert befruktning for kvinner 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
I dag stiller Bioteknologiloven krav om hvilken samlivsform kvinner kan ha for å få 
utført assistert befruktning. For å få utført assistert befruktning må man være gift 
med noen eller i et samboerskap med ekteskapslignende forhold. Dette fratar single 
kvinner sin rett til å bestemme over egen kropp. Derfor burde loven endre slik at alle 
kvinner uansett samlivsform har tilgang til assistert befruktning. 
 
AUF i Troms vil: 
● Fjerne krav for samlivsform for å få tilgang til assistert befruktning for kvinner 



 

 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
Dissens ved Aleksandra Seljeseth om å vedta forslaget 
 
Forslag 3: Likestille Grunnloven 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
AUF i Troms vil ha en kjønnsnøytral grunnlov. Slik ordlyden i loven i dag, brukes 
kjønnskategoriene mann og kvinne. Et eksempel er i § 50: “Stemmeberettigede ved 
stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år 
valgtinget holdes, har fylt 18 år.” 
 
AUF i Troms vil: 
● Ha en kjønnsnøytral grunnlov 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 4: Filming av eksamen 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
Etter en muntlig eksamen er det tilnærmet umulig å klage på den nedsatte 
karakteren. Grunnen til dette er at en eksamen aldri kan gjenskapes med de samme 
premissene som en tidligere eksamen. Derfor burde muntlig eksamener filmes slik at 
klageprosessen på en karakter kan gå opp til revurdering så man kan få et tydeligere 
bilde på hva eleven faktisk har prestert. 
 
AUF i Troms vil: 
● Kreve at alle offentlige skoler tilrettelegger for filming av muntlig eksamener, 
hvor det er frivillig for elevene å bli filmet. 
● Tillate lagring av filmen inntil klagefristen på eksamenen er utgått, eller til 
eventuell behandling av klagen er fullført. 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
 
 



 

Forslag 5: Lærlingekrav på alle anbud gitt av fylkeskommunen 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
For å sikre lærlingeplasser, og motvirke useriøse bedrifter, ønsker vi at alle anbud 
som sendes ut av fylkeskommunen skal ha et minimumskrav av lærlinger på alle 
anbud hvor arbeidet varer lengre enn tre måneder. Det er her underforstått at 
bedrifter som ønsker langvarige kontrakter med fylkeskommunen må være 
godkjente lærlingebedrifter som sikrer lærlinger på arbeidsplassen som faktisk 
utfører relevant arbeid. 
 
AUF i Troms vil: 
● Kreve at fylkeskommunen setter et minimumskrav av lærlinger på alle anbud 
hvor arbeidet skal vare lengre enn 3 måneder 
● At fylkeskommunen støtter seriøse aktører til større anbud som sikrer atfor 
ungdom på yrkesfag får lærlingeplasser 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvist 
 
Forslag 6: Avvikling av bemanningsbyråer i Norge 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
Den siste tiden har regjeringen drevet norgesmesterskap i sosial dumping, og blant 
gullvinnerne ligger bemanningsbyråene. De ansetter mennesker over en lav sko for 
så å ta deler av fortjenesten i egen lomme. Når bedriftene ser at de kan ansette folk 
billig, uten organisering, og uten lengre kontrakter, vil de selvfølgelig velge de 
løsningene som tjener styret og bedriftseieren mest penger. For å motvirke denne 
giftige utviklingen og sikre et rettferdig og bærekraftig arbeidsmarked hvor man 
kjemper om rettigheter og trygghet i stedet for lave lønninger og lange arbeidstider, 
er det på tide å avslutte praksisen med bemanningsbyråer. 
 
AUF i Troms vil: 
● Avvikle og forby praksisen med private bemanningsbyråer i Norge 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
 
 



 

Forslag 7: Etikklov 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
Det er en stor etisk bevissthet i den norske befolkningen. Mange velger varer basert 
på moralske vurderinger. Dessverre er det ofte vanskelig å vite hvilke produsenter 
man kan støtte med god samvittighet. Det er ofte uklart eller hemmeligholdt hvilke 
arbeidsforhold fabrikkene som produserer en vare operer med. Særlig er dette en 
utfordring blant store internasjonale aktører. 
 
AUF i Troms mener at det norske folk har rett til å vite hvordan produktene vi kjøper 
er produsert. Vi vil derfor at det skal innføres en såkalt etikklov i Norge. En etikklov 
er et påbud om at produsenter må oppgi hvilke arbeidsforhold deres varer er 
produsert under. 
 
Dette vil gi forbrukere mulighet til å velge bort aktører de ikke ønsker å støtte av 
etiske årsaker. I tillegg vil en slik lov potensielt fungere som insentiv for å bedre 
arbeidsforhold blant fabrikkarbeidere blant internasjonale produsenter. 
Siden utfordringen er størst blant produsenter som ikke er lokalisert i Norge kan en 
etikklov også gi norske bedrifter en konkurransefordel i det nasjonale markedet. AUF 
i Troms mener at seriøsitet skal belønnes og mener en etikklov kan bidra til det. 
 
AUF i Troms vil: 
• At det innføres en etikklov i Norge 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 8: Robotskatt 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Tall fra instituttet ved høgskolen i Oslo og Akershus viser at 5 av 10 unge frykter at deres 
jobb eller fremtidige jobb vil forsvinne i fremtiden som et resultat av økt robotisering av 
arbeidsmarkedet.Vi trenger ny politikk som tar ansvar for fremtidige generasjoner. Analyser 
fra SSB konkluderer med at over 900 000 arbeidsplasser i Norge kan forsvinne i en periode 
på 20 år som et resultat av automatisering. 
 
Innføringen av robotskatt innebærer å beskatte realkapital som overtar menneskelig 
arbeidskraft. At bedrifters profitt fra automatisering også skal beskattes slik som man 
normalt beskatter en vanlig arbeidstaker. For å forhindre perverst profittutbytte, og 
for en rettferdig beskatning i norsk arbeidsliv. 
Besparingen bedrifter har som et resultat av at menneskelig arbeidskraft erstattes 



 

med roboter må regnes som en stor inntekt for bedriften. Det vil være urimelig at en 
slik inntekt ikke skal beskattes. 
 
 AUF i Troms vil: 
• Innføre robotskatt på realkapital som har erstattet menneskelig arbeidskraft 
i bedrifter i Norge 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 9: Strategiske varer 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Norge tjener store summer på eksport av våpen og våpenteknologi. Det stiller 
strenge krav til hvem vi selger til, hva vi selger og når vi selger. Vi skal ikke tjene 
penger på krig og lidelse. Derfor mener AUF at eksportreglementet må bli strengere. 
Vi skal kunne stå for den eksporten vi gjør. 
 
Norsk eksport av strategiske varer 2016 
Norge eksporterte i 2016 strategiske varer for om lag 4,8 milliarder (opp 9,5%). Dette 
var en økning fra ca. 4,4 milliarder i 2015. Eksporten var fordelt på A-materiell ca. 
2,9 milliarder (ned 1%), B-materiell ca. 650 millioner (opp 114%), flerbruksvarer ca. 
294 millioner (ned 6%), og forsvarsrelaterte tjenesteytelser ca. 900 millioner (opp 
14%). Alle strategiske varer kan per definisjon øke mottakerlandets militære 
kapasitet. 
 
Norsk eksport av strategiske varer til autoritære regimer økte både prosentvis og i 
reelle tall i 2016. 10,3% av eksporten (ekskludert verdien av forsvarsrelaterte 
tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling), dvs. omtrent 398 
millioner gikk til land som av Freedom House karakteriseres som ‘not free’ (Oman, 
De forente arabiske emirater, Thailand, Kuwait, Vietnam, Saudi-Arabia, Algerie, 
Jordan, Kina* og Egypt*. Ved å eksportere til land som De forente arabiske emirater, 
Oman og Saudi-Arabia, legitimerer Norge regimet i disse landene. Dette er ikke av 
norsk interesse, og undergraver Norges utenrikspolitiske arbeid for å styrke 
menneskerettighetene. Dagens praksis svekker integriteten til den norske 
utenrikspolitikken. 
 
Det er særlig viktig å merke seg at salg av A-materiell til De forente arabiske emirater 
økte fra 23,5 millioner i 2015 til 100,5 millioner i 2016. Dette er en økning på over 
300%. De forente arabiske emirater er aktivt med i den saudiledede koalisjonen som 
deltar i borgerkrigen i Jemen. FN har dokumentert en rekke brudd på 
humanitærretten fra koalisjonen i forbindelse med krigføringen i landet. Flere 



 

autoritære stater i Midtøsten som deltar i borgerkrigen i Jemen blir i Meld. St. 5 
omtalt som “fremvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri”. Også 
autoritære regimer i andre regioner mottar norsk militært materiell. Praksis stemmer 
dårlig overens med intensjonen i norsk eksportregelverk som sier at Det skal ved 
avgjørelsen legges vekt på de utenriks- og innenrikspolitiske vurderinger, og 
hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til 
områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.” 
 
Økt parlamentarisk kontroll 
Når dette har kunnet skje innenfor regelverket mener AUF det er avgjørende å øke 
kontrollen med eksport av strategiske varer. Det er ikke nok at Stortinget får 
eksportmeldingen sent i året etter at eksporten har skjedd. Om eksporten utføres i 
januar 2018, vil ikke Stortinget orienteres før rundt november 2019. Derfor foreslår 
AUF å innføre samme modell som i Nederland. De har et system der tilslag på 
eksportlisenser av våpen over en viss sum, ekskludert til de nærmeste allierte, 
rapporteres om til parlamentet i et offentlig brev innen to uker fra søknaden er 
innvilget. Brevet inneholder detaljer om vurderingen av kriterier opp mot søknaden. 
Dette har skapt større parlamentarisk kontroll og kan fungere godt i Norge. Dette 
ivaretar også hensynet om at norske myndigheter ikke ønsker å informere åpent om 
begrunnelsene for avslag, fordi brevet kun vil informere om grunnene for tilslag på 
eksportlisenser. 
 
Vurdér landet, ikke varen 
Menneskerettigheter vurderes når man skal bestemme om eksportlisens skal gis 
eller ikke. Problemet er hvordan man ser på menneskerettigheter. AUF ønsker at 
man skal se på menneskerettighetssituasjonen i landet som helhet for å avgjøre om 
landet er akseptabelt å eksportere til. I dag vurderer Norge om eksportvaren med 
sine egenskaper kan brukes til å gjennomføre de menneskerettighetsbrudd som er 
kjent i landet. Det vil si at landet kan begå alvorlige brudd på ytringsfriheten, men så 
lenge ammunisjonen man ønsker å eksportere fra Norge ikke direkte kan brukes til 
dette menneskerettighetsbruddet, kan eksport tillates. Dette må endres og AUF 
krever at Norge skal skjerpe sin tolkning av EUs kriterie 4. 
 
Hvilke hender holder norske våpen? 
For å vite hvor våpnene ender opp benytter man sluttbrukererklæring. Denne 
erklæringen definerer hvem som er endelig mottaker og bruker av varene. AUF 
mener at vi må kreve sluttbrukererklæring også av allierte. Dette innebærer også 
NATO-land. USA har lenge nektet slik sluttbrukererklæring. Med skiftende politisk 
landskap ser vi at det å være alliert og NATO-land ikke er noen form for forsikring for 
at norske våpen og strategiske varer ikke selges videre. AUF mener derfor at 
sluttbrukererklæring skal være et krav for at eksport av strategiske varer kan skje. 
 



 

AUF i Troms vil: 
● Gi Stortinget mer informasjon om hvilke eksportlisenser som godkjennes, 
gjennom en ordning hvor et brev sendes Stortinget to uker etter at en 
eksportlisens er godkjent, så fremt eksporten er av en viss størrelse og til 
andre enn de nærmeste allierte 
● Skjerpe Norges tolkning av EUs kriterie 4, slik at 
menneskerettighetssituasjonen i landet som helhet skal vurderes 
● Kreve sluttbrukererklæring fra alle land vi eksporterer strategiske varer til, 
også nære allierte. 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 10: Veien mot fornybarsamfunnet 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Forbrenningen av fossil energi er en hovedårsak til menneskeskapte klimaendringer. 
Norge slipper per i dag ut nesten dobbelt så mye klimagasser per innbygger 
sammenlignet med gjennomsnittet i verden og regner man med utslippene fra norsk 
petroleumseksport tidobles dette tallet. 
 
Den norske petroleumsindustrien har i dag flere svært gunstige ordninger i 
forbindelse med leting og utbygging av nye felt, for eksempel leterefusjonsordningen 
og unike regnskapsregler. Gjennom disse særordningene overføres risikoen fra 
oljeselskapene til fellesskapet ved åpning av nye oljefelt. 
 
Leterefusjonsordningen har historisk bidratt sterkt til fremveksten av mindre 
oljeselskaper, som ofte utbygger mindre felt. Selskapene har ofte høyere kostnader 
og produksjonen deres medfører et større klimafotavtrykk. Ordningen bidrar til at 
prosjekter som ellers ville vært for risikable blir utbygd, noe som medfører at 
fellesskapets penger kan gå tapt. 
 
I en tid med usikkerhet tilknyttet oljepris og en verden som beveger seg mot en 
fremtid uten fossile energikilder, er lønnsomheten i nye felt langt mer usikker enn for 
få år siden og vi må derfor tilpasse oss den tiden vi lever i. Vi kan ikke bruke 
fellesskapets midler på oljefelt som mest sannsynlig ikke vil bli lønnsomme. 
Heller enn å favorisere oljeselskaper, må vi investere i fornybar energi som kan gi 
arbeidsplasser og inntekter inn i fornybarsamfunnet. Det er bare slik vi når målene i 
Paris-avtalen. 
 
AUF i Troms vil: 
• Avslutte alle særordninger for oljeindustrien hvor fellesskapets midler tar 



 

kostnaden for å lete etter- og åpne nye oljefelt 
• Avskaffe leterefusjonsordningen og redusere friinntekten 
• Vri skattefordelene over til grønne næringer 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 11: Behov for å oppdatere det internasjonale skattesystemet 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Det globale skattetapet fra multinasjonale selskaper estimeres til å være 500 
milliarder dollar årlig. Skattesystemet er utdatert. Det er laget for en tid uten internett 
og en tid der handelen over landegrenser gikk langt saktere enn i dag. Systemet er 
et dårlig verktøy for skattlegging av selskaper i dagens moderne økonomi. 
I dag blir store selskaper som driver næringsvirksomhet i flere land, behandlet som 
mange små selskaper, istedenfor ett stort. Dette muliggjør at selskap som for 
eksempel Coca Cola kan flytte penger og skjule ulovlig virksomhet gjennom 
kompliserte selskapsstrukturer som ofte inkluderer hundrevis av små 
datterselskaper. Resultatet er at selskapene slipper unna å betale skatt i landet der 
verdiene opprinnelig ble skapt, og kan gjemme unna enorme overskudd i 
skatteparadiser; land med høyt hemmelighold og lav skatt. Mens det er de største økonomiene 
som taper mest i absolutte tall, har lavinntektsland relativt sett et større skattetap.  
 
Global kapitalflukt er utviklingsfinansiering i revers. Finansiering av utvikling og oppnåelsen 
av bærekraftsmålene er avhengig av styrket nasjonal ressursmobilisering. Dette 
stadfestes i bærekraftsmål 17. Et utdatert system som legger rette for aggressiv 
skatteplanlegging gjør det vanskeligere å kreve inn skatter og andre avgifter. Dette 
er spesielt utfordrende i land der skattemyndighetene har mindre kapasitet, selv om 
det er det inntektene trengs mest. Skatteflukt rammer, som det meste annet, verdens 
fattigste hardest. 
 
Dagens skattesystem er ikke rustet for dagens økonomi. Heldigvis er det mulig å 
oppdatere systemet. En enhetlig tilnærming til skattlegging betyr at man skattlegger 
selskapskonsernsers samlede overskudd under ett fremfor å se dem som mange 
små enheter. Ved hjelp av en fordelingsnøkkel med elementer som salg, 
ansattkostnader og eiendeler, regnes det ut hvor mye av skattegrunnlaget som skal 
skattes av i hvert enkelt av landene selskapet har virksomhet. Med en slik tilnærming 
blir det vanskeligere å flytte overskudd for å unngå skatt, og tilnærmingen til store 
selskapskonsern vil være i tråd med hvordan selskapene opererer. 
 
 



 

AUF i Troms vil: 
● Norge må arbeide for et internasjonalt regelverk for enhetlig skattelegging av 
multinasjonale selskaper 
● At man må innføre tiltak som sikrer åpenhet og gir skatterådgivere 
opplysningsplikt for å hindre aggressiv skatteplanlegging og ulovlig kapitalflukt 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 12: Reformér barnevernet til barnets beste 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
For AUF er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Dessverre får 
ikke alle barn en trygg oppvekst med den omsorgen de trenger. Da må barnevernet 
ha nødvendig handlingsrom for å sikre barna den oppveksten de trenger. Imidlertid 
er det ikke alle barn som opplever at hjelpen fra barnevernet i dag er tilstrekkelig. 
Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier som ikke ivaretar barns 
oppvekstvilkår. AUF mener et sterkt og kompetent barnevern er nødvendig for å 
ivareta barn og familier som trenger det. For at barnevernet skal fungere optimalt 
mener AUF det trengs en endring og et løft for sektoren. 
 
Mange ansatte i dagens barnevern melder om at de har for mange saker, og for lite 
tid til oppfølgning og undersøkelser. AUF mener derfor at alle saksbehandlere skal 
ha en maksgrense for antall saker de til enhver tid har. 
 
Barnevernet preges i dag av å være oppstykket, og kan fremstå forvirrende og gjøre 
at barn opplever å bli kasteballer i systemet. Det er mange tilbydere, både private og 
offentlige, og bredden gjør tilbudet uoversiktlig og utilgjengelig. 
AUF ønsker en reform for organiseringen av barnevernet som gjør det enklere å 
forholde seg til, til det beste for barnet. Vi mener barnevernet best kan organiseres 
under de nye regionene, i stedet for å være delt mellom kommunene og staten. På 
den måten kan man sikre å styrke fagmiljøene, tilbudet og oppfølgingen av utsatte 
barn. 
 
Barnevernet styres etter tre grunnleggende prinsipper: barns beste, det biologiske 
prinsipp og minste inngreps prinsipp. Barnets beste skal alltid være det 
grunnleggende prinsippet i barnevernets arbeid, og barnets mening og ønsker skal 
tillegges vekt jfr. barnekonvensjonen og barneloven. AUF mener barnets behov for 
utviklingsfremmende tilknytning bør vektlegges enda sterkere, og støtter forslag om 
å ta inn dette som et prinsipp i barnevernloven. Alle barn i barnevernet bør få en fast 



 

saksbehandler, slik at de opplever en trygghet og kontinuitet. 
 
AUF vil at barnevernet skal være et tilbud gitt av det offentlige, og at det ligger under 
kommunenes og statens ansvarsområder. Dette betyr at for å bevare kontinuiteten til 
barnevernet må avskaffe anbudsordningene og konkurranseutsetting av 
barnevernet. AUF vil derfor gi barnevernet et løft i ressurser og kompetansebygging, 
slik at de står best rustet til å ta ansvar for barneverntjenesten. 
 
AUF i Troms vil: 
● Ha en reform av barnevernet som forenkler barnevernets arbeid til barnets 
beste 
● At barnevernet organiseres under regionene i stedet for kommune og stat 
● Ta inn det utviklingsfremmende tilknytningsprinsippet i barnevernets arbeid 
● At det tilstrebes at søsken plasseres i samme fosterfamilie eller adoptivfamilie 
● Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de kommersielle 
aktørene med offentlige eller frivillige ikke-kommersielle aktører 
● Øke bevillingene til barnevernet for å gi et bedre tilbud 
● Sette en maksgrense for antall saker en saksbehandler kan ha i barnevernet 
● At alle ansatte i barnevernet må sikres muligheter til veiledning, 
etterutdanning og videreutdanning 
● Styrke rekrutteringen og opplæringen til fosterfamilier 
● At barna får faste saksbehandlere i barnevernet 
● Sikre bedre rutiner og samarbeid mellom barnehager, skoler og barnevernet, 
samt øke de ansattes kunnskap om omsorgssvikt 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 13: Kultur og idrett 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
For AUF i Troms vil det alltid være en prioritet å sikre at alle barn og unge har mulighet til å 
delta på kulturtilbud og idrettsarrangementer, uavhengig av deres økonomiske forhold, 
bosted, personlige forutsetninger osv.  I dag er dette dessverre ikke en realitet helt enda, 
derfor vil AUF i Troms innføre en nasjonal rabattordning for barn og unge under 20 år som 
gjør det billigere å delta på kultur- og idrettsarrangementer for alle.  
 
Kunst og kultur er en arena for læring, utvikling og ikke minst en arena for å knytte bånd med 
andre mennesker. AUF i Troms mener det er viktig å gi mer støtte til folk-til-folk-samarbeid 
og derfor bør det settes av søkbare midler i statsbudsjettet til kunst- og kulturprosjekter som 



 

tilrettelegger for samarbeid blant mennesker” 
 
AUF i Troms mener de lokale musikk- og kulturskolene spiller en viktig rolle i barn og 
unges mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Svært mange har i dag ulike muligheter 
for utlån av instrumenter og tilgjengelige lokaler. AUF i Troms vil at alle musikk- og 
kulturskoler skal tilby sine elever utlånsordninger for instrumenter og sørge for at 
lokaler er tilgjengelige for gratis utlån til barn og unge. Alle skoler med musikkrom 
bør være tilgjengelig for barn og unge i kulturskolen etter skoletid. 
FrP- og Høyre-regjeringen har kuttet i den kulturelle spaserstokken, og på den 
måten tatt fra mange eldre en mulighet til å oppleve kultur i den siste fasen av livet. 
AUF i Troms mener denne utviklingen må snus, og at arbeidet med den kulturelle 
spaserstokken må styrkes. 
 
Forutsigbarhet er et nøkkelord for festivaler. Dessverre opplever mange festivaler og 
kulturarrangement at det er vanskelig å forutsi om man vil få økonomiske tilskudd og 
tillatelser til drift. AUF i Troms vil stille krav om kunstnerisk kvalitet og lokal forankring 
for å motta offentlig støtte, i tillegg til en forventning om at det satses på unge 
talenter gjennom artistutvikling og bygging av arrangørkompetanse. Det bør innføres 
en ny modell som sikrer store, regionale festivaler forutsigbarhet. AUF i Troms 
mener at flere festivaler/kulturarrangementer bør gjøres tilgjengelig for barn og unge, 
og at dette blir prioritert ved støtte 
 
AUF i Troms ønsker at flest mulig barn og unge skal kunne delta i både kultur- og 
idrettsaktiviteter. I dag er det stor variasjon i hvor mye slike aktiviteter koster, og 
mange har begrenset mulighet til å delta. Kommunene og fylkeskommunene må ta 
et større ansvar for å sikre utbygging av idrettsarenaer, slik at kostnadene ikke blir 
lagt over på barn og unge som benytter anleggene. AUF i Troms mener at alle 
kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge. 
 
AUF i Troms vil: 
● Ha en nasjonal rabattordning for barn og unge under 20 år på kulturtilbud og 
idrettsarrangementer 
● Styrke den kulturelle spaserstokken 
● At alle kommuner sørger for å ha en god og tilgjengelig musikk- og 
kulturskole, slik at alle barn og unge som ønsker det skal ha muligheten til å 
delta 
● At alle barn og unge i musikk- og kulturskole skal ha mulighet for lån av 
nødvendige instrumenter. Dette innebærer også at skoler må legge til rette for 
åpne lokaler 
● At det skal finnes tilbud for ungdom der de kan delta på kulturelle, gratis og 
rusfrie arrangement 
● At kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg skal være gratis for barn og 



 

unge 
● At det skal utbygges flere idrettsarenaer slik at man kan ha et tilbud for de 
som driver med idrett og fysisk utfoldelse 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 14: Skatt på bolig 
Forslagsstiller: Fylkesstyret 
 
Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller mellom folk og store 
muligheter for alle. Det betinger at vi har en økonomi i vekst og arbeid til alle, og et 
skattesystem som omfordeler velstand fra de som har mest til de som har minst. 
Dagens boligbeskatning gjør det motsatte. Dagens boligbeskatning er usolidarisk, 
uansvarlig og fører til større forskjeller mellom folk. 
 
Norges Bank, OECD, Verdipapirfondenes forening og Scheel-utvalget anbefaler alle 
innføring av en nasjonal boligskatt som kan kombineres med reduksjon i 
inntektsskatt og selskapsskatt. Det har tre formål. For det første vil en nasjonal 
boligskatt mer effektivt omfordele velstand, noe formuesskatt i for liten grad bidrar til. 
For det andre vil en nasjonal boligskatt dempe boligprisveksten, og derfor også 
dempe den rekordhøye veksten i husholdningenes gjeld. For det tredje vil en 
nasjonal boligskatt løsne på død kapital som heller kan investeres i mer 
samfunnsnyttige formål som skaper flere jobber og mer vekst. Dagens skatteregime 
fører til overinvestering i bolig, død kapital som står i veien for mer produktive 
investeringer som skaper flere arbeidsplasser og mer vekst. 
 
Ifølge en prognose fra Samfunnsøkonomisk analyse vil boligprisene på landsbasis 
øke med 22,8 fra snittpris i 2016. I Oslo viser prognosen en prisøkning på 33,5 
prosent frem til og med 2020. Boligprisene øker raskere enn økonomien og 
lønningene ellers. Det er ikke bærekraftig. 
Når boligprisene øker, øker låneopptaket. Norske husholdningers bruttogjeld utgjør 
nær et halvt oljefond og mer enn det dobbelte av statsbudsjettet – 3 057 milliarder 
kroner ved utgangen av 2016. Store deler av husholdningene tåler ikke en oppgang 
fra dagens unormalt lave renter. Unge låntakere under 35 år hadde i 2016 en gjeld 
på 371 % av egen inntekt. Den private gjeldsgraden er en bombe under 
velferdsstaten. 
 
AUF i Troms mener at det er en politisk oppgave å sørge for at så mange som mulig 
kan eie sin egen bolig, og ikke stå med lua i hånden overfor utleier. Derfor må også 
politikken legge til grunn at en bolig skal være ens egen bolig, og ikke et 



 

investeringsobjekt. Spekulasjon i boligmarkedet driver opp boligprisene, øker den 
private gjelden og holder unge og vanskeligstilte utenfor boligmarkedet. 
Derfor må en nasjonal boligskatt differensiere mellom primærbolig, sekundærbolig 
og bolig utover nummer én og to, der boliger utover ens egen primær- og 
sekundærboliger beskattes høyere. AUF i Troms ønsker endringer i innretningen på 
rentefradraget. Årlig subsidierer staten norske husholdninger med over 50 milliarder i 
rentefradrag. AUF i Troms mener det bør settes et tak på to millioner kroner per 
husholdning i rentefradrag, og at dette på sikt bør reduseres og fjernes. 
En nasjonal boligskatt kan innføres i form av en skatteveksling med reduksjon i 
inntektsskatt for lave og vanlige inntekter, selskapsskatt og formuesskatt på 
produksjonsmidler. Slik sørger vi for et mer omfordelende skattesystem som legger 
til rette for mer vekst. 
 
AUF i Troms vil: 
• At det innføres en nasjonal boligskatt 
• At ligningsverdien på primærbolig settes til 80 prosent, sekundærbolig til 100 
prosent 
• At ligningsverdien på fritidseiendommer dobles i påvente av et bedre 
verdsettingssystem 
• Sette en øvre grense på to millioner for rentefradrag på primærbolig for en 
husholdning, årlig senke rentefradraget, og gradvis avvikle ordningen 
• Avskaffe ordningen på rentefradrag for sekundærbolig og boliger etter bolig 
nummer to 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: videresendes til fylkesstyret 
 
 
Forslag 15: Privatisering i utdanningssektoren 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre god velferd til alle. AUF i Troms mener det er 
et grunnleggende prinsipp at offentlige ressurser skal komme befolkningen til gode. 
Derfor mener vi at velferdstjenester i hovedsak skal drives av det offentlige, som har 
kvalitet som hovedmål, ikke profitt. 
 
For å få til full barnehagedekning, var det i sin tid avgjørende å også ta i bruk private 
barnehager for å få opp tilbudet av barnehager raskt. AUF i Troms innser at det i 
noen tid framover fortsatt vil finnes private barnehager, men ser mange problemer 
med den private driften slik den fungerer i dag. Vi sier derfor nei til ytterligere 
privatisering av offentlige barnehager, og vil ha en gradvis overtakelse av driften av 
private barnehager til det offentlige. 
I dag likebehandler staten private og offentlige barnehager økonomisk. Ved å 



 

likebehandle, overfinansierer man i realiteten de private barnehagene. Private 
barnehager velger oftere å ha en homogen gruppe barn i barnehagen, færre 
pedagoger per barn og tilslutter seg ikke nasjonale tariffavtaler. AUF i Troms mener 
derfor at lovverket må strammes inn slik at man ikke overfinansieres. Det er lov å ta 
ut utbytte fra private barnehager og sjansen for dette øker når de private 
barnehagene sitter igjen med mer midler enn de offentlige. 
 
AUF i Troms vil: 
• Innføre en lov som hindrer barnehageeiere å ta ut utbytte 
• At alle private barnehager skal tilslutte seg nasjonale tariffavtaler som 
regulerer de ansattes rettigheter 
• At kommunene sier nei til ytterligere privatisering av offentlige barnehager 
• At vi endrer lovverket slik at private barnehager ikke fullfinansieres på samme 
måte som offentlige barnehager 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
Forslag 16: Skoler 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Fellesskolen er kjernen i sosialdemokratiet. Ved at alle barn går på samme skole blir 
de kjent med mennesker med ulik bakgrunn og får respekt for og tillitt til hverandre. 
Fellesskolen er en mangfoldsskole, der alle får tilpasset opplæring, men er en del av 
fellesskapet. For AUF i Troms er det viktig at elever, uansett hvor de bor i landet skal 
ha en god skolegang. Ved at det offentlige driver skoler, sikrer man ressurser i hele 
landet, også der det ikke lønner seg å drive skole. 
Opprettelse av kommersielle privatskoler truer fellesskolen fordi ressurser fra 
skolesektoren flyttes fra de offentlige skolene til de private, som har som hovedmål å 
tjene penger. Historien har vist at privatskoler i Norge i all hovedsak har vært eid av 
store selskaper som har tatt ut utbytte, både gjennom å bryte loven og gjennom å 
opprette flere underselskaper og finne måter å omgå regelverket på. AUF i Troms 
mener at alle elever har rett på en forutsigbar skolegang. Det er mange eksempler 
på privatskoler som legger ned og der elevene blir stående uten skoleplass slik at 
det offentlige plutselig må overta. Vi mener at ressursene som brukes på skole i 
Norge skal gå til å gi elevene kunnskap, ikke til rike investorer. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● Hindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte, og ha en enda strengere kontroll 
med hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å omgå regelverket 

● Gi mer midler til utdanningsdirektoratet, slik at de får større handlingsrom til å 
gjennomgå grundige kontroller av privatskoler 



 

● Gi strengere bøter til skoleeiere som tar ut utbytte 
● Endre loven slik at det ikke kan gis statsstøtte til å starte opp religiøse og 

livssynsbaserte skoler 
● Kun gi skoler med klart pedagogisk alternativ til den offentlige skolen 

statsstøtte, men begrense omfanget ved at det er avhengig av enighet med 
skoleeier i kommunen/fylkeskommunen 

● Hindre privatskoler fra å ta utbytte 
● Reversere endringene i privatskoleloven som Høyre og FrP-regjeringen har 

gjennomført 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne 
uttalelser 

Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
 
Forslag 17: Norge og atomvåpenforbudet 
forslagsstiller: fylkesstyret 
Bakgrund: 
I 2016 besluttet FNs generalforsamling å starte forhandlinger i 2017 om en 
internasjonal avtale som forbyr atomvåpen og som legger til rette for å avskaffe dem, 
på linje med forbudene mot kjemiske og biologiske våpen. 7. juli 2017 endte 
forhandlingene med et historisk vedtak om å forby atomvåpen. 122 stater stemte for 
avtalen. FN åpnet for signering av avtalen 20. september. 50 stater signerte første 
dag - så langt har 56 stater signert avtalen (per 10.01.18). Forbudsavtalen blir 
gjeldende folkerett så snart 50 stater har ratifisert forbudet. Norge har boikottet både 
forhandlingene og avtalen, sammen med atomvåpenstatene og de fleste NATO-land 
(med unntak av Nederland). FN-traktaten som forbyr atomvåpen har vært et direkte 
resultat av det såkalte humanitære initiativet, som startet med en konferanse i Oslo i 
2013 under den forrige regjeringen. 
Veien videre: 
Arbeiderpartiets linje har til nå vært at man støtter et atomvåpenforbud, men ikke det 
forbudet som nå foreligger i FN. Det er trist at Arbeiderpartiet dermed støtter 
regjeringens "historieomskriving" om at det ikke var meningen at det humanitære 
initiativet skulle føre til en forbudsprosess. Det har vært tydelig at land og 
sivilsamfunn som de samarbeidet med ønsket en forbudsprosess fra starten av. 
Hvis Arbeiderpartiet skal være for et forbud, på kort eller lang sikt, er det dette 
forbudet vi må ta stilling til. Det vil ikke være mulig for Norge å starte en ny prosess 
for et annet forbud på et senere tidspunkt. De 122 landene som stemte for 
FN-forbudet kommer ikke til å starte en ny prosess når Norge får ny regjering. 
 
Det er viktig å huske at den vedtatte avtalen er en avtale hvor Norge allerede 
oppfyller de fleste kriteriene. Det står ingenting i NATO-traktaten (juridisk bindende) 
om atomvåpen, de er kun omtalt i NATOs strategiske konsept - et politisk dokument 



 

som vedtas for 10 år av gangen. Den rødgrønne regjeringen forsøkte, sammen med 
likesinnede NATO-land, å få endret dette i 2010. Formålet var å redusere 
atomvåpnenes betydning, men Frankrike og ett av de østeuropeiske landene la ned 
veto.FN-traktaten som forbyr atomvåpen (UN Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons, TPNW) inneholder heller ingen formuleringer som begrenser 
statspartenes mulighet for å være i militære allianser med land som har atomvåpen. 
Arbeiderpartiet har alltid vært en pådriver for at Norge skal være i førersetet i viktige 
internasjonale fredsforhandlinger. Det er på tide at Arbeiderpartiet anerkjenner 
viktigheten av en atomvåpenfri verden ved å slutte seg til den gjeldende 
forbudsavtalen. Bare da blir en atomvåpenfri verden mulig! 
 
AUF i Troms vil: 

●  At Norge støtter forbudet som foreligger i FN og at vi skal lede an i arbeidet 
for atomvåpennedrusting i NATO-alliansen, og påvirke prosessen i arbeidet 
mot et nytt strategisk konsept for NATO i 2020 
 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 18: Swaziland - Verdens siste absolutte monarki 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Swaziland er et av de siste eneveldige kongedømmene i verden. Landet har en 
frodig natur, rike naturressurser og har, sammenlignet med regionen forøvrig, en 
relativt høy BNP per innbygger. Men ressursene som finnes eies av de få, og livet for 
de mange er preget av ufrihet og fattigdom, i et land hvor ulikheten mellom fattig og 
rik er enorm. 
 
Ulikhetene forsterkes av et blodig urettferdig skattesystem, og en omfordeling som er 
snudd på hodet. Vanlige bedriftseiere og arbeidstakere skattlegges, mens 
næringsvirksomhet som eies av kongen er unntatt alle skatter og avgifter. Swaziland 
styres av kong Mswati, og skattene som tas inn brukes i stor grad til å finansiere 
kongens luksustilværelse. Dette skjer parallelt med at 42 % av befolkningen lever i 
ekstrem fattigdom, 27 % er underernært og forventet levealder i landet er 49 år. På 
tross av dette har kongen prioritert å bygge ny flyplass og gå til innkjøp av dyre, 
luksuriøse privatfly, velvitende om at befolkningen lider. 
 
I Swaziland er arbeidsledigheten på 22 % og ungdomsledigheten på hele 53 %, 
dette medfører at mange lever svært vanskelige liv. I tillegg til at befolkningens 
grunnleggende behov i liten grad er dekket, er 27 % prosent av innbyggerne mellom 
15-49 år smittet av hiv. I fjor sto man i flere måneder uten tilgang på den livsviktige 



 

medisinen som forhindrer at fødende kvinner overfører viruset til barnet. Dette står i 
grotesk kontrast til regimets pengebruk på kongens luksusliv. 
 
Kongen kan legge ned veto mot alle lovforslag. Han kan også oppløse parlamentet 
når han selv ønsker det. Mange swazier ser på kongen som en nærmest 
gudelignende skikkelse, dette er et bilde som bygges opp gjennom bevisst kulturell 
manipulasjon for å befeste og reprodusere kongens forhøyede stilling i samfunnet. 
Organisasjoner som jobber for menneskerettigheter, demokrati og frihet trenger 
derfor sterk støtte i sitt grasrotarbeid. Det er ikke ytringsfrihet eller 
organisasjonsfrihet i Swaziland.  
 
Organisasjoner og bevegelser som er for høylytt og 
kritisk mot regimet, risikerer å bli satt i fengsel eller torturert. Fagbevegelsen i 
Swaziland gjør et viktig arbeid fordi fagforeningene tidvis har hatt noe større 
anledning til å fungere som organisasjoner enn andre, men arbeider under konstant 
frykt for regimets reaksjoner. 
Swaziland har tilsynelatende en sterk BNP, men økonomien kontrolleres av kongen. 
Eksport av sukker til Europa er en viktig inntekt, og ellers henger Swazilands 
økonomi tett sammen med Sør-Afrika. Handelsboikott eller andre sanksjoner på 
eksporten kan derfor være et effektivt virkemiddel for å legge internasjonalt press på 
regimet i Swaziland. 
 
AUF i Troms vil: 
 
● At befolkningen må gis ytringsfrihet og organisasjonsfrihet 
● At det må gjennomføres demokratisk valg 
● At ressursene i landet må fordeles for å utjevne ulikhet 
● At Norge sammen med EU legge press på regimet og kongen i Swaziland for 
å kunne bedre forholdene for sivilbefolkningen 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 19: Vannkrise er utviklingskrise 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Tilgang til grunnleggende sanitærtjenester er en menneskerettighet, og en 
forutsetning for et godt liv og en god helse. At alle mennesker har tilgang til rent vann 
er også helt essensielt for å nå alle utviklingsmål. I områder i verden hvor rent vann 
er mangelvare, er det særlig kvinner som gis den tunge oppgaven å skaffe vann til 
familien. Dette betyr at det særlig er kvinner og unge jenter som blir tvunget til å 



 

velge vekk utdanning, arbeid og ellers deltakelse i samfunnet. 
Manglende sanitærtjenester fører ikke bare til spredning av smittsomme sykdommer 
som diaré; mange jenter som når puberteten og får sin første menstruasjon velger 
også å avslutte skolegangen. Det er ikke bare den globale mangelen på rent vann 
som er med på å hindre en god global folkehelse og utvikling. Mangelen på solid 
infrastruktur som vann- og kloakksystemer, toaletter og avfallshåndtering er med på 
å spre sykdommer som hindrer folk i å leve trygge og friske liv. AUF i Troms vil 
derfor at norsk bistand skal arbeide målrettet mot å sikre solide vann - og 
sanitærtjenester. Ved å sikre vann - og sanitærtjenester til flere vil vi kunne redusere 
høye utgifter knyttet til helse, redusert arbeidskapasitet, barnedødelighet og tapt 
utdanning blant jenter. En norsk bistandssatsning på vann -og sanitærtjenester vil 
gripe ved roten av problemet med grunnleggende urettferdighet i verden, nettopp 
ved at flere får mulighet til å ta utdanning og skape egne liv gjennom å delta i 
arbeidslivet. 
 
En global oversikt viser at hver tredje skole ikke tilfredsstiller elevers behov for rent 
drikkevann og trygge sanitærtjenester. I følge FIVAS går menstruerende jenter glipp 
av så mye som en fjerdedel av skoleåret grunnet mangel på rent vann og toaletter. Å 
sikre godevann og sanitærtjenester vil derfor ha ringvirkninger også utenfor et trygt 
toalettbesøk; det vil føre til at flere jenter fullfører sin utdannelse. I India har for 
eksempel jenters deltakelse i utdanningsinstitusjoner økt med 11 % etter at toaletter 
har blitt installert på skolene. 
 
Gjennomgående er mangelen på tilgang på vann- og sanitærtjenester særlig 
negativt for kvinner. Og ofte ligger det mye skam og tabu rundt sanitærtjenester og 
manglende tilgang på trygge toaletter øker sjansen for overgrep og voldtekt. Ved at 
norsk bistand ser viktigheten og jobber målrettet for vann -og sanitærtjenester kan 
verdenssamfunnet komme nærmere viktige utviklingsmål. 
 
AUF i Troms vil: 
● At norsk bistand bør øke støtten og satse på offentlig utbygging av vann- og 
kloakksystemer og sanitærtjenester, særlig i urbane strøk. 
● At norsk bistand skal satse på utbygging av vann, kloakk -og sanitærtjenester 
i utdanningssektoren. 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 20: Parkeringsavgift på videregående skoler 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Fra og med 2018 har flere videregående skoler i fylket fått innført den mye 



 

omdiskuterte parkeringsavgiften. Enkelte steder ligger den på 60 kr dagen, hvilket 
resulterer i omtrent 1200 per måned på parkering. Hensikten skal være at mindre tar 
bil til og fra skolen, hvilket den har oppnådd og vel så det. Dessverre blir de som bor 
et stykke unna skolen rammet. Grunnet et mindre optimalt/manglende busstilbud 
rekker ikke de elevene skolen med bussen. Fylket ønsker å bruke disse pengene fra 
elevene til bedre kollektivtransport. Det er urettferdig. Istedenfor å ta fra elever burde 
de som ikke har noe annet alternativ enn bil bli skjermet slik at parkeringsavgiften ikke 
går utover skolegangen deres. 
AUF i Troms vil: 
● At der det ikke eksisterer alternativer til å kjøre til skolen kan elever søke om 
fritak fra parkeringsavgiften 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
Forslag 21: Idrett for alle? 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Lik lønn for likt arbeid er kjente paroler for Arbeiderpartiet, allerede på 1960-tallet. 
Lite visste man at man kunne stå under samme parole i 2018. Idretts-Norge har det 
siste året vist hvor store forskjeller det er innenfor idretten. Mellom leder og grasrot. 
Ski og fotball. Menn og kvinner. 
Fotball er verdens mest populære sport, men også en av de med størst forskjeller 
innad, også i Norge. Forskjellen mellom kjønnene innenfor idretten er stor. For 
eksempel kalles kvinners høyeste serie «Toppserien», mens menns høyeste serie 
kalles «Eliteserien». 
 
Da Lillestrøm driblet seg til seier i Toppserien var premien som ventet den 400 000 
kroner, og lite heder og ære i media. For menn var første premie for samme serie 23 
millioner kroner og forside på nesten samtlige papiraviser. Herrefotballen får dermed 
60 ganger mer enn kvinnene. Tilsammen i kvinners toppserie deles det ut 
pengepremier på tilsammen 1,5 millioner kroner på 12 lag. Hos herrenes 16 
eliteserieklubber er tallet 175 millioner kroner. Alt i alt får kvinner en hundredel av det 
herrene får innenfor norsk fotballserie. 
 
På andre idrettsarenaer er også forskjellene lett å skue. Det at det er flere gutter som 
velger å satse på idretten, i stedet for jentene er et tydelig tegn på at man ikke satser 
nok på å få begge kjønnene opp og frem. Her er det viktig at man på alle områder i 
samfunnet begynner tidlig med en bevisstgjøring om at kvinner er like gode i idrett 
som menn. Siden det mye mer aktiv i dag satses på gutter må man derfor sette inn 



 

tiltak der jentene blir ivaretatt og satset på, slik at man kan opprettholde en jevn 
kjønnsfordeling i alle nivåer av idretten. 
 
Argumenter for at menn har fått bedre betalt enn kvinner går i all hovedsak ut på at 
menn har bedre sponsoravtaler enn kvinner, og dermed har mer penger og rutte 
med. Dermed blir også herreidretten sendt i beste sendetid. Dette er ikke noe man 
kan finne seg i da det viser seg her at likt arbeid av lik verdi, lønnes ulikt. 
Norges idrettsforbund(NIF) har enda en lang vei igjen å gå. Først og fremst burde 
midlene innad i organisasjonen prioriteres annerledes og den burde prioriteres på å 
satse på kvinneidretten og å sørge for like lønnsvilkår mellom menn og kvinner. 
Videre er det nå viktig at de tar ansvaret som Norges ledende idrettsorganisasjon for 
å hindre frafall i idretten og sørge for at likestilling i idretten ikke bare blir på 
dagsordenen, men en selvfølge. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● Sikre 50/50 kjønnsfordeling av dommere i idrettsmesterskap av uansett 
størrelse 

● Ha egne kjønnsnetverk for idretter dominert av et kjønn for å hindre frafall og øke 
rekruttering 

● Ha universale sponsorordninger for begge kjønn i en idrettsgren 
● Stille NIF ansvarlig for å sørge for at det gjennomføres likelønn i alle 

idrettsgrener på likt nivå 
● Gi sanksjoner i form av skatt til NIF eller underorganisasjoner som ikke følger 

og/eller jobber for likestilling innad i idrettsgrenen 
 
 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
 
Forslag 22: Et levende landbruk 
forslagsstiller: fylkesstyret 
 
Det norske landbruket er en måte å høste av naturen på, det er viktig fordi det skaper en 
identitetsfølelse og tilhørighet hos det norske folk. I Norge er det lange tradisjoner ved å 
produsere lokalt ved å utnytte de ressursene som er tilgjengelig i de ulike delene av 
landet. For å sikre at den dyrkede marka ikke blir nedbygd eller ikke 
holdes vedlike, er det viktig med et sterkt jordvern samt intensjoner om at bruk i både liten 
og stor skala, består. Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av 
god kvalitet uten å belaste miljøet, altså ved å sette økologi framfor økonomi. Arbeiderpartiet 



 

vil, innenfor de handelspolitiske rammene, legge til rette for økt produksjon av 
jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør. På denne måten 
vil vi sikre at selvforsyningsgraden kan opprettholdes på det nivået vi har i dag, for så å øke 
det på sikt. 
 
Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig og økologisk måte, derfor må 
man utnytte de store beiteressursene som finnes i utmarka. Landbrukspolitikken må ha en slik 
hensikt at det skal kunne produseres mat over hele landet. I tillegg til å utnytte naturressurser 
til matproduksjon, gir landbruket i distriktet sysselsetting og bosetting, samt positive 
ringvirkninger for annen næringsvirksomhet. Med vårt lands begrensede areal for 
matproduksjon er det nødvendig at alle dyrkbare områder tas i bruk. Det er dermed også 
viktig at bønder i rovdyrutsatte områder blir hørt og tatt alvorlig, men 
bestandsmål bør settes slik at det også ivaretar levedyktigheten til rovdyr i Norge. 
Gjennom landbrukspolitikken må rammevilkårene utformes slik at yrkesutøverne i 
landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● Øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Basert på norske 
ressurser, herunder økt bruk av uutnyttede beiteressurser 

● Sikre robuste driftsrammer for små og store bruk innen landbruket 
● Utrede for bedre løsninger på fordeling av melkekvoter og hindre private 

markedsaktører i å gjøre monopol på kvoteordningen 
● Styrke tilskuddsordningen ved beite på utmark 
●  Sikre at bestandsmål settes slik det ivaretar levedyktigheten til rovdyr i Norge 
● Beskytte grunneiernes rettigheter ved jakt og innhøsting fra egen utmark 
● Sikre et bredt artsmangfold i norsk fauna basert på norske arter der særlig 

utrydningstruede arter blir prioritert. 
 

● Etablere et pilotprosjekt hvor det arbeides med å gjøre det mer attraktivt å 
drive med geiter 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne 
uttalelser 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 23: Bioøkonomi 
 
Norge er et foregangsland da det kommer til å utnytte biobaserte ressurser fra jord, 
skog og hav. For å fortsette den positive utviklingen og sikre den videre veksten 
innen meget framtidsrettede og bærekraftige sektorer, ønsker AUF i Troms å skape 



 

en politikk som fremmer initiativ fra gründervirksomhet og lokale forskningsmiljøer. 
Det enorme potensialet som ligger i den store, årlige tilveksten i skogbruket ligger i 
dag urørt i påvente av økte midler til iverksettelse og forbedret utbygging av høyst 
nødvendig, solid infrastruktur. Havet byr på store ressurser og store muligheter. Mye 
tyder på at det som skal bli den nye oljen, finnes i havet. Maritim sektor er en av de 
viktigste sektorene innen norsk økonomi, og med en etablert, solid 
kunnskapsdatabase ligger det nå til rette for å videreutvikle forskningsmiljøene med 
økte midler til de som leter etter nettopp denne nye oljen. 
 
AUF i Troms vil: 
 
• At satsingen på skogbruk trappes opp, og at det arbeides for å legge til rette 
med gode rammevilkår for skogbruket. 
• Forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirkning og industriell verdiskaping 
med fokus på en desentralisert infrastruktur. 
• Etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen og havbruk som 
råstoffkilde. 
• At Statskogs eiendommer og andre statlig eide områder forblir i statlig eie. 
• Gjøre det lettere å ta ut og transportere tømmer til industrielle formål. 
• All utnyttelse av norske bioressurser gjøres på en bærekraftig måte. 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 24: En fremtidsrettet ressursbruk 
 
AUF i Troms er viss om at fremtidens ressurser må forvaltes på en måte som sikrer 
bærekraftig benyttelse, og fremmer vekst og læring for bedre å ta vare på 
ressursene som skal vare for kommende generasjoner. Norge har skrevet under på 
bærekraftsmålene til FN, og plikter dermed å finne nye ordninger som hindrer 
sløsing av ressurser. Matsvinn er i dag blitt et alvorlig samfunnsproblem, og særlig 
dagligvareforretningene og næringsmiddelindustrien kaster unødig mye mat.  
 
I Frankrike ble det i 2015 innført en lov som forbød butikkene å kaste helt fin mat eller 
mat som like gjerne kunne kasseres som dyrefôr. For å få bukt med den 
unødvendige ressurssløsingen, burde Norge ta affære å innføre en liknende ordning 
som Frankrike, og besørge at all mat som er av organisk verdi, videreforedles til den 
grad det er mulig. 
 
AUF i Troms vil: 
 



 

• Innføre en lov mot matkasting som forbyr dagligvareforretninger samt 
næringsmiddelindustrien å kaste mat. 
• Utrede mattilsynets ordning på fastsetting av holdbarhetsdatoer for at dette 
skal gjøres mer informativt overfor forbrukeren mot når mat kan destrueres eller 
videreforedles. 
• Sikre at norske gjenbrukstorg har mulighet og kapasitet til å handtere og 
utnytte all norsk avfall 
• Innføre en emballasjeavgift på ikke-nedbrytbar plast 
 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkomne uttalelser 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 25: 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. 
 
 
AUF i Troms vil: 
 

● Gjøre det enklere for ungdom å gjennomføre utdanning i forsvaret. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Dissens ved Harald Christian Vestjord for opprettholde kulepunkt “Norge skal oppfylle 
NATOs krav om at forsvarsbudsjettet skal være 2% av brutto nasjonalprodukt (BNP)”  
med med følgene brødtekst: 
“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.” 
 



 

 
 
Forslag 26: Plastposer 
Forslagsstiller: Målselv AUF 
 
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 
 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas  
 
Forslag 27: Slavehandelen i Libya 
Forslagsstiller: 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 7000 NOK. 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 
-Avskaffe slaveri 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 28: BPA 
Forslagsstiller: 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 som trenger tilbud om BPA skal få tilbud som tilfredsstiller deres daglige 
behov 

● At BPA skal ha et helhetlig fokus på mottakers sosiale behov på lik linje med 
helsebehovene 

● 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 

 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 29: Rasisme i skolen 
Forslagsstiller: 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 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
Forslag 30: Et mer attraktivt busstilbud 
 
I Norge er vi eksperter på utslipp av CO2 gjennom 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 Wi-Fi på busser 
● Installere stikkontakt på busser 
● Forbedre bussavganger ut i distriktene 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 31: Kulturell appropriasjon 
Forslagsstiller: 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 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
 
Forslag 32: ACER 
Forslagsstiller: 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 erstatte dette med et annet alternativ for denne 
energiskapningen 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 utenlandskabler, for å så måtte betale en høyere strømregning 
basert 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 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 33: Psykisk helse 
Forslagsstiller: Tromsø AUF 
 
I dagens samfunn er det mange som sårt trenger helsepersonell å snakke med eller har et 
behov for prevensjonsmidler. Det er ofte dyrt, noe som er unødvendig da helsetjenesten burde 
stille opp med gratis prevensjon til unge med tanke på helsemessige grunner. Norge skiller 
seg ut med den nest laveste andelen utgifter til legemidler og medisinsk-tekniske 
hjelpemidler. Vi må bli flinkere. Helsetjenesten må bli bedre og være åpen for å henvise 
direkte til psykolog, for å tilby mer profesjonell hjelp når det trengs. De skal også ha vært på 
kurs for å få kompetanse innenfor transseksuell, sånn at døren vil alltid være åpen for 
transpersoner til helsestasjonen som alle andre. 
 
AUF i Troms vil:  
 

● Ha en skolehelsetjeneste med mulighet til å henvise ungdom direkte til behandling 
● Regionale sykehus skal kunne behandle søknader og forberedende behandling til 

kjønnskorrigerende inngrep. 
● Flere sykehus skal kunne gi oppfølging etter kjønnskorrigerende behandling. 
● 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. 

● At helsepersonell innen utdanningsinstitusjoner skal gjennomgå obligatorisk kursing i 
LHBT-kompetanse, som for eksempel LLH-prosjektet Rosa hverdag. 

● Helsesøster har mulighet til å skrive ut resept til prevensjonsmidler 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 34: Tann- og fastleger 
Forslagsstiller: Tromsø AUF 
 



 

Studenter lever med et stramt studentbudsjett, og med alle kostnadene er dyre 
tannlegekostnader, fastlege besøk og prevensjonsmidler lite behjelpelig på toppen av det hele. 
Ikke alle studenter har kapasitet til en jobb ved siden av studiet, og de som har det tar gjerne 
ikke mange vakter for å få timeplanen til å gå opp. Etter fylte 18 år har sjelden en sin 
økonomisk situasjon plutselig blitt snudd på hodet. Det er nødvendig å ta noen nye tiltak for å 
gjøre det enklere for studenter å få den økonomiske situasjonen til å gå rundt. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● At tannlege skal være gratis til fullført videregående utdanning eller fylte 25 år 
● Innføre gratis fastlege til fylte 25 år eller fullført videregående utdanning 
● Ha et tilbud om gratis prevensjonsmiddel til alle opp til 25 år 

 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 35: Trafikk 
Forslagsstiller: 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 utsetter flere trafikanter for en betydelig  fare. 
 
AUF i Troms vil: 
 
●  Satse på grønne lunger i bynære områder fremfor bolig og veibygging 
● Benytte seg mer av midtdelere på uoversiktlige veistrekninger og strekninger med høy 
hastighet 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 36: Samferdsel 
Forslagsstiller: 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.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● Sette makspris på buss og båtbilletter. 
 



 

Redaksjonskomiteens innstilling: videresendes til fylkesstyret 
 
Forslag 37: 60/40 på alle politiske lister i Troms 
Forslagsstiller: 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 
60/40 fordeling på alle lister ved første publisitet. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● At det er minst 40 % av hvert kjønn på alle kommunevalglister, fylkesvalglister og 
stortingsvalglister 

 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 38: Psykologhjelp på eget språk 
Forslagsstiller: Tromsø AUF 
 
Norge har de siste årene mottatt mange flyktninger og har ellers en relativt flerkulturell og 
flerspråklig befolkning. AUF i Troms mener det er vårt ansvar å tilrettelegge for at disse 
menneskene føler seg inkludert og ivaretatt i det Norske samfunn. Derfor mener AUF i 
Troms at alle i Norge skal ha rett til psykologhjelp på eget språk. 
 
AUF i Troms vil: 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 
Forslag 39-Utrede fordeler og ulemper ved legalisering av Cannabis 
Forslagsstiller: Tromsø AUF 
  
I de siste få årene har vår kunnskap om cannabis og hva det gjør med individet utviklet seg 
med ny forskning og samtidig har ny kunnskap om sosiale og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser utviklet seg med legalisering i flere land. 
Men det finnes fortsatt store mørke tall. Debatten rundt legalisering er preget av myter og 
feilinformasjon fra begge sider av debatten. For å sikre en ordentlig og faktabasert debatt ses 
det nødvending at en grundig utreding av temaet der man får et klart og tydelig bilde av 
temaet. 
 
Derfor vil AUF i Troms: 



 

● Utrede de sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvensen av legaliseringen av 
Cannabis  

 
Redaksjonskomiteens innstilling: avvises 
Dissens ved Louise Gustafsson om å opprettholde forslaget 
 
Forslag 40-Satsing på politi 

Forslagsstiller: Tromsø AUF  
 
Regjeringens politireform har dessverre ikke slått ut på ønsket måte. Politiet i dag har mindre 

ressurser og en langt mindre evne til å være tilstede i distriktene enn hva som er ønskelig, 

et norsk politi skal være til stede for alle innbyggere og ikke bare de som bor i de største 

byene. Derfor må nedleggelsene av lensmannskontorer i distriktene stoppe og fokuset på 

et trygt Norge uansett hvor du befinner deg må igjen realiseres. 

 

AUF i Troms vil: 

● Politiet skal være tilgjengelig for alle i landet gjennom både sentrale politistasjoner og 

mindre lensmannskontorer. 

● Politiets trafikale arbeid må styrkes, ikke bare gjennom fartskontroller men også 

gjennom kontroller og tiltak for å begrense kjøring i ruspåvirket tilstand. 

● Politidistriktenes midler må økes slik at oppgavene kan gjøres uten tanke om hva som 

passer budsjettet best. 

● Innføre fysiske krav for politibetjenter i operativ tjeneste. 

● I trussel perioder\ kan bevæpningen av politiet innføres etter behov og lokasjoner. 

Trusselbildet skal vurderes og politiet skal bevæpnes der dette er nødvendig og på 

steder hvor bevæpning ikke er nødvendig skal fremskutt lagring benyttes. 

● Styrke politiets sikkerhetstjeneste med å bevilge betraktelig flere midler til PST 

● Opprette en egen ekstern enhet som skal etterforske lovbrudd begått av ansatte i 

politiet i tjeneste. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 

Forslag 41-Eritrea 

Forslagsstiller: Tromsø AUF 



 

 
Eritrea er en av verdens yngste nasjoner og blant verdens fattigste land. Siden 

uavhengigheten har landet vært en autoritær ettpartistat, der omfattenden 

menneskerettighetsbrudd blir begått. 

Siden uavhengighet har flere tusen flyktet landet. Mange til Norge. Før flyktningkrisen i 2015 

var Eritreere den største flyktnings gruppen i Norge. 

Eritreere som en utsatt folkegruppe må bli sett og hørt både i deres hjemland og i utland. 

 

AUF i Troms vil:  

● Legge større internasjonalt press på Eritreiske myndigheter for å forberede menneske 

og politiske rettigheter. 

● Bevilge mer midler til eritreiske flyktning i Norge  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 
 

 
42-Universell tilrettelegging for funksjonshemmede i offentlige bygg: 
Forslagsstiller: Tromsø AUF 
 
Byggene vi møter på i dagens samfunn er ikke nødvendigvis tilpasset folk med 
funksjonshemninger. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, vil ha en utfordring med å 
bevege seg i offentlige bygg som ikke er tilpasset deres behov. Derfor er det viktig at det blir 
tilrettelagt for funksjonshemmede. 
AUF i Troms vil: 
 

● det skal være en universell utforming av butikker og offentlige bygg i Norge som 
sikrer hver eneste innbygger lett tilgang til disse. 

●  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 


