
Allergi- tilpasset mat 

Det å ha allergier er noe man er født med og ikke kan velge vekk. Dermed er det viktig at en 

ikke skal belastes ekstra for dette. Vanlige matvarer tilegnet de med gluten eller 

laktoseintoleranse er ofte dyrere enn vanlige produkter med mel eller laktose i seg. Det er 

viktig at folk sin allergi ikke skal gå utover sin personlige økonomi. Derfor er det essensielt at 

man ikke skal betale mer for dette enn vanlige varer, da det er en nødvendighet å ha akkurat 

disse varene.  

 

AUF i Telemark vil: 

● redusere prisen på alle allergivennlige matvarer. 

 

Reformer barnevernet til barnets beste 

  

For AUF i Telemark 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 

oppvekstsvilkår. AUF i Telemark 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 i Telemark at 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 i Telemark mener derfor at alle saksbehandlere skal ha 

en maksgrense for antall saker de har til enhver tid. 

  

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 i Telemark ønsker en reform for organiseringen av barnevernet som gjør det enklere å 

forholde seg til, for barnets beste. Vi mener barnevernet best kan organiseres under de nye 

regionene, istedenfor å være delt mellom kommunene og staten. På den måten kan man 

sikre å styrke fagmiljøene, barneverns 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 i Telemark 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 i 



Telemark vil derfor gi barnevernet et løft i ressurser og kompetansebygging, slik at de står 

best rustet til å ta ansvar for barneverntjenesten. 

  

AUF i Telemark 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. 

 

Vannkrise er utviklingskrise 
 
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 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 mener: 

● 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. 

 

 Bedre kollektivtilbud i hele Telemark 
 
Telemark er et stort og variert fylke, hvor befolkningen er fordelt over flere småsteder og 
urbane strøk. Dessverre har ikke kollektivtilbudet i Telemark tatt dette i betraktning når 
det nylig har blitt gjort endringer i strukturene. Her har de urbane områdene i Grenland 
blitt sterkt prioritert, og Øvre, Vestre og Midtre Telemark falt utenfor satsningen.  
 
De siste årene har vi sett en sterk vekst i Midt-Telemark, mye grunnet den stadige 
tilveksten og tilstrømningen til Bø som en studentby. Studentmiljøet har vokst seg stadig 
større over de siste årene, og ved studiestart skoleåret 18/19 bestod høgskolen i Bø av 3300 
studenter.  
 
Mangelen på satsing i kollektivtilbudet utenfor Grenland har ført til høye priser og dårlige 
tilbud i form av svært sjeldne avganger. Dette er uheldig for studenter som velger å bo i 
Grenland eller på Notodden, men som studerer i Bø på heltid. Med tanke på at en 
bussbillett fra Skien til Bø koster 145 kr, blir dette en dyr affære.  
 
Når stadig flere studenter benytter seg av kollektivtilbudene, blir det veldig tydelig hvor 
utilstrekkelig dette tilbudet er i disse områdene av fylket. å satse på kollektivtransport vil 
føre til en sterk miljøgevinst, samt gi bedre økonomiske rammer for studentene i 
Telemark.  
 
AUF i Telemark vil: 

● se på muligheter til å fastsette månedspris for studenter på 300 kr i hele Telemark. 
● forbedre kollektivtilbudet mellom Grenland og Bø/Notodden på kveldene og 

helgene. 
● gjøre prisen på enkeltreise mellom Grenland og Bø/Notodden fastsatt på 50 kr en 

vei for Studenter/ungdommer. 
● ha et felles billettsystem for busstilbudet i Telemark.  

 
 
 
Akutt hjelpetelefon for pedofile 

 

En studie gjort i Tyskland viser at om lag 1/10 har seksuell tiltrekning mot barn. Dette betyr 

derimot ikke at alle begår overgrep mot barn. 

 I dokumentaren "Monstrene og jeg" viser det seg at det ikke er gjort noen type forskning på 

pedofili i Norge og at for de som faktisk ønsker hjelp, så finnes det ingen tilbud. I lys av 

«Dark Room»-saken ser vi at flere enn det vi tror begår overgrep eller laster ned 

overgrepsmateriale via Internett. 

 

AUF i Telemark mener det er på tide at vi begynner med forebyggende tiltak mot pedofili, 

og tror at en hjelpetelefon man kan kontakte dersom man er i faresonen for å begå 

overgrep, laste ned overgrepsmateriale eller bare ønsker å snakke med noen som har 

forståelse for situasjonen man er i, kan være et skritt på vegen i å etablere 



et fullstendig hjelpeapparat for pedofile. Om det er mulig å redde et barn fra 

overgrep, så er det et skritt på veien mot et samfunn der ingen barn opplever 

seksuelle overgrep. 

 

 

AUF i Telemark vil: 

● at det skal etableres en akutt 

hjelpetelefon for pedofile. 

 

 

Studentpolitisk uttalelse  

 
Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor 
er det viktig at stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd 
og sikrer lik rett til utdanning. 
 
Studiefinansiering 
Andelen studenter i høyere utdanning øker stadig, og utdanning handler både om kvalitet i 
utdanningen og rammevilkårene for studietilværelsen.  
 
SSBs levekårsundersøkelse viser at 4 av 10 studenter får økonomisk støtte fra foreldrene i 
studietiden, mens 6 av 10 jobber ved siden av studiene. En 1/3 jobber mer enn 10 timer i 
uken.  
 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for AUF i Telemark 
sin politikk. Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. 
Studiestøtten må reflektere de reelle utgiftene studentene har. Studiestøtten må tilpasses slik 
at alle studenter får muligheten til å være fulltidsstudenter. Det faktum at studenter er i en 
sårbar økonomisk situasjon bør ikke være hovedårsaken til at studenter arbeider ved siden 
av studiene. Det burde være et valg den enkelte student kan ta selv. Derfor ønsker AUF i 
Telemark opptrapping mot 11 måneder studiestøtte. Samtidig bør rentepåslaget på 
studielånet tilbake til nivået før Høyre/FrP-regjeringen økte det i 2017.  
 
AUF i Telemark vil:  

● det skal utbetales 11 måneders studiestøtte. 
● studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

 
Bolig 
Studentboliger er først og fremst et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik 
tilgang til høyere utdanning i Norge. Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som 
bidrar til at både presset og prisene i det private utleiemarkedet dempes. I tillegg henger 
bygging av flere studentboliger også sammen med en potensiell satsing for å bedre 
studenters økonomi og en realisering av heltidsstudenten. 
 
I pressområder er det helt umulig å bygge studentboliger innenfor dagens tilskudd- og 
kostnadsramme med mindre det går utover studentenes leiepris, blant annet på grunn av 
høy tomtepris. For å noensinne kunne nå målet om 3000 boliger, må tilskuddet på 300 000 
kr økes, og kostnadsrammen på 800 000 må utvides.   
 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet skal 
også gjelde for internasjonale studenter. For å kunne ivareta studentene som kommer fra 
andre land for å studere i Norge på en god måte, er det essensielt at de får et sted å bo. 
Internasjonale studenter er en sårbar gruppe, og må prioriteres i samskipnadens 
studentbolig-tildeling.  



 
AUF i Telemark mener det er behov for å styrke byggingen av studentboliger i regi av landets 
studentsamskipnader. Studentsamskipnadene er styrt av studentene selv, og sikrer at 
midlene kommer studenten til gode gjennom å bygge tilpassede boliger i tråd med 
studentenes behov. Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid, 
og bygge-hastigheten må planlegges deretter. Kommunale prosesser må effektiviseres og 
forenkles. Derfor bør studentboliger være eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven.  
 
AUF i Telemark vil:  

● øke kostnadsramme og tilskudd til studentboliger slik at studentsamskipnadene kan 
tilby rimelige boliger. 

● at internasjonale studenter prioriteres i studentbolig-tildelingen ved samskipnadene. 
● gjøre studentboliger til eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. 

 
Helse 
Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også 
andre i samme aldersgruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 
viste at studenter er langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. Hvorfor dette er 
tilfelle er fremdeles uklart. Arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse må derfor 
styrkes. Vi trenger mer informasjon og forskning. Vi kan ikke godta at hver femte student 
skal måtte forvente psykiske symptomplager i studietiden.    
 
Flere steder har studentene organisert psykisk helsehjelp i regi av studentsamskipnadene, og 
studentene finansierer helsetjenesten i stor grad via semesteravgiften. Samskipnadene 
besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor er det nødvendig at 
staten og/eller helseforetakene bevilger mer midler til samskipnadenes helsetjenester. 
 
Det er nødvendig med en studenthelse-strategi som legger bevisste føringer for det videre 
arbeidet og som kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelse-aktører bør legge 
innsatsen på. En strategi fra sentralt hold vil dermed være behjelpelig for å koordinere 
innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik at man får maksimalt ut av midlene.  
 
Internasjonale studenter har ikke de samme rettighetene når det kommer til helsetilbud som 
norske studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves mindre trygg. Det må 
arbeides for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale studenter. 
 
Som student har man ofte to hjem - et i studiebyen og et på oppvekststedet. For studenter 
som reiser mye frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man skal ha 
fastlegen sin, og det valget man fatter kan få konsekvenser for studentens helse. Studenter 
bør ha muligheten til å ha to fastleger - én på 
studiestedet og én i hjembyen. 
 
Bare 4 av 10 studenter har vært hos tannlegen det siste året. Når 
behandlingen ikke lenger er gratis, går økonomi foran tannhelsen. Dette er 
problematisk. Det offentlige må ta et større ansvar for studentenes 
helsetilbud. Studenter har svært dårlig økonomi. Skillet som fremgår av 
nåværende Tannhelsetjenestelov mellom en 20-åring og de som er over 20, 
er både kunstig og har ikke rot i virkeligheten. 
 
AUF i Telemark vil:  

● ha en forutsigbar statlig tilskuddsordning til studentsamskipnadene, særlig rettet mot 
psykisk helse. 

● Studenthelse bør defineres som et eget begrep, og den bør bygge videre på 
definisjonen som følger av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 

● det bør utarbeides en strategi for studenthelse av nasjonale myndigheter. 



● at det skal arbeides for at internasjonale studenter også får et godt helsetilbud mens 
de oppholder seg i Norge . 

● det må arbeides for løsninger som gjør at studenter kan ha to fastleger. 
● studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av 

det fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig. 
● redusere egenandelen hos fastlegen for studenter. 

 

 

Arbeid til alle   
Kvinner har i lang tid vært det undertrykte kjønnet, men i det moderne Norge er vi nødt til å 
endre denne holdningen. Dagens Norge bør være et land der ingen blir diskriminert, bygget 
på inkludering og likestilling hvor alle har de samme rettighetene og mulighetene. For å 
oppnå dette kreves det aktive tiltak fra staten.  

I dag tjener en kvinne 86% av det en mann tjener på en måned. Dette skaper ikke like 
muligheter og er i tillegg diskriminerende. Kvinner fortjener og har krav på den samme 
lønnen som menn. Disse forskjellene er størst blant de heltidsansatte og de med høyere 
utdanning, vi finner ofte menn i de aller øverste stillingene. Et aktivt tiltak for å motvirke 
ulik lønn er å lovfeste likelønn. Dette har de innført på Island i år, som det første landet i 
verden. Norge som er i den posisjonen de er, burde virkelig følge etter Island og innføre det 
samme.  

I tillegg er det slik at flest kvinner jobber i det offentlige, og flere har deltidsstillinger. 
Deltidsstillinger fører til lavere lønn, og kan igjen skape større ulikheter. Derfor vil AUF 
lovfeste retten til heltidsstillinger. Det vil si at alle kvinner som ønsker heltid, har rett til å få 
det. Dette vil skape et mer likestilt Norge og flere kvinner vil få heltidsstillinger.  

AUF i Telemark vil:  

● lovfeste retten til heltid slik at kvinner får den stillingen de ønsker.  
● lovfeste likelønn mellom menn og kvinner.  
● balansere forholdene mellom kjønnene innenfor alle sektorer i arbeidslivet ved å 

gjøre alle stillinger kjønnsnøytrale og innføre kjønnspoeng.  
● innføre et overtidstillegg for alle timer en arbeidstaker jobber utover den avtalte 

stillingsprosenten. 
● jobbe for å fjerne det skjeve maktforholdet mellom kjønnene i arbeidslivet.   

 

Barnefattigdom: 
Barnefattigdom er et voksende problem i Norge. SSB sine tall fra 2015 sier at 98 175 barn 
vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Det er 10% av alle barn som bor i Norge. Disse tallene er 
regnet ut i fra familier som tjener 60% eller mindre av medianinntekten i Norge.  

Selv i verdens rikeste land er det barn som hver dag går til skolen og er flaue, fordi de ikke 
har med like fin matpakke som alle andre. Hver dag er det barn som må droppe en bursdag, 
fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe gave til bursdagsbarnet.  

Det er skammelig at dette er tilfellet i Norge. Det er også slik at Porsgrunn er en av de 
kommunene der flest barn faller inn under denne kategorien. Vi ønsker et samfunn der alle 
barn har en trygg og verdig oppvekst og der foreldre sin økonomiske situasjon ikke skal gå ut 
over barnets sosiale muligheter. 6 - 10% av disse familiene mottok en form for sosialhjelp i 
2015.  

AUF i Telemark vil:  



● fokusere på å bekjempe barnefattigdom i Porsgrunn, og resten av Norge.  
● øke barnetrygden til enslige forsørgere som er i jobb.  
● bevilge mer penger til kommunene i Telemark for å sette inn fattigdomsbekjempende 

tiltak. 
● utvikle et opplevelseskort i alle fylker som barn med utfordrende levekår kan benytte 

seg av. 
● øke tilskuddene til frivillige organisasjoner, som idrettslag, korps, 

frivillighetssentraler, frilufts-, barne- og ungdomsorganisasjoner, for at den 
økonomiske terskelen til å ta del i organisert fritidsaktivitet redusere. 

 

 

Et samlingspunkt  

I dagens Norge kommer flere og flere flyktninger til oss, vi tar imot mange som ikke kan 

svømme, både barn og voksne.  

 
Som barn er man heldig da svømming er noe man gjør på skolen gjennom gym. Det er også 
mange flotte svømmetilbud for barn før man begynner på skolen slik at man får en viss 
kompetanse før skolens prøvelser og karaktersettinger. Men som voksen får man ikke det. 
Selv om vi har mange gode tiltak i skolen, så ser man det at mange med innvandrerbakgrunn 
eller annen kulturell bakgrunn som sliter med å svømme, og dette ender ofte opp med å bli 
en sosial utfordring for mange, da en sosial aktivitet ofte er å dra til et basseng, eller ut på 
stranda om sommeren. 
 
I Trondheim kommune, ved Støren svømmehall har kommunen startet et svømmeopplegg 
for minoritetskvinner og menn, her hver for seg, hvor et svømmekurs koster 1600 kr pr pers, 
og hvor deltakerne betaler 200 kr i egenandel og kommunen spytter inn resten. I løpet de 
siste to årene har flere meldt seg på kursene og antall voksne som har lært seg å svømme har 
økt betraktelig.  
 
I Telemark har vi mange svømmebasseng som mye av tiden ikke blir brukt, 
svømmeinstruktører kan komme fra hvor som helst, både unge og voksne. Dette vil være et 
supert tiltak hvor man også hadde fått flere i arbeid. For alle skal med.  
 
AUF i Telemark vil:  

● starte flere svømmeopplegg for voksne i Telemark kommune. 
● Telemark fylkeskommune skal finansiere deler av opplæringen. 

 
 
 
Nei til juridisk abort 
Kampen for selvbestemt rett til abort og for kvinners rett til å bestemme over egen kropp har 
gått hånd i hånd med AUFs historie. AUF i Telemark mener dette er en av de viktigste sakene 
i likestillingskampen som ikke skal bli tatt for gitt. Vi så blant annet at forslaget om 
reservasjonsrett gambler med abortkampen. 
 
Rammene rundt abort har ofte blitt endret, men prinsippet om at moren skal ha det best 
mulig og at hun skal bli behandlet med verdighet har blitt lagt stor vekt på siden abortloven 
ble endret i 1978 slik at det er selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. 
AUF i Telemark mener prinsippet om juridisk abort bryter med dette prinsippet. 
 
Juridisk abort handler om å la et barns biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og 
ansvar inkludert økonomisk støtte i en periode før barnet blir født. AUF i Telemark mener 
dette er en ansvarsfraskrivelse av farsrollen og at både mor og far er ansvarlige et barn. AUF 
i Telemark mener også at dette etterlater kvinnen i en svært negativ situasjon der hun må 



være alene med økonomisk ansvar og med ansvar for barnet. Dette vil senere føre til at 
moren får mindre penger til å oppdra barnet samt at arbeidsmengden blir mye mer 
belastende fordi faren ikke lenger har en plikt til å bidra. 
 
AUF i Telemark vil: 

● si nei til juridisk abort.  
 
 
 
EN STYRKET ELDREOMSORG – UNGDOM I ARBEID 

Våre eldre fortjener en verdig eldreomsorg. Det er mye som er bra i dag, samtidig som mye 
kan forbedres.  
I flere kommuner sliter ulike omsorgsboliger og sykehjem med for liten bemanning, samtidig 
som det er mye skal bli gjort. De ansatte stresser seg syke og gruer seg til å gå på jobb – de 
vet at de muligens må gå hjem fra vakt med mye ugjort. Det er nødvendig med flere ansatte 
og flere på vakt for at de eldre får den omsorgen og hjelpen de fortjener.  
 
Mange unge vil jobbe i eldreomsorgen, gjerne ved siden av skolen eller studiene. 
Kveldsvakter og helgevakter er ønsket av unge, samtidig som det er et sterkt behov for 
ekstrahjelp. Likevel er det ofte et krav om at de som ansettes har erfaring eller er 
sykepleierstudenter.  
 
Det varierer veldig fra fylke til fylke og kommune til kommune - hvor lett det er for ungdom å 
få arbeid i eldreomsorgen. AUF i Telemark vil at våre eldre skal få god hjelp og at de ansatte 
ikke skal slites ut. For at dette skal unngås må det ansettes flere, og ungdom må få arbeid. 
Ungdomsledigheten er høy, ungdom vil i arbeid – en endring må til.  
 
Det sier seg selv at ufaglært ungdom ikke kan håndtere sprøyter, gi medisiner eller sette inn 
kateter – men det er så mye annet de kan bidra med. De kan servere mat, hjelpe med stell og 
holde de eldre med selskap, noe som vil gjøre arbeidsdagen mye lettere for sykepleiere og 
helsefagarbeidere.  
 
Aktivitet i eldreomsorgen er ofte nedprioritert og ikke godt nok tilrettelagt for. Mange kjeder 
seg, blir sittende i stolen og ser ut av vinduet dag inn og dag ut. Ungdom kan være en ressurs 
ved å gå turer med de og være en samtalepartner. Slik det er i dag har ikke de ansatte tid og 
det blir ofte nedprioritert. Dette er ikke godt nok for våre eldre. AUF i Telemark vil styrke 
eldreomsorgen ytterligere ved å legge til rette for at det kan utvikles et prøveprosjekt der 
ungdom får muligheten til å gå turer med de eldre, omgås med de eldre og ta vare på de 
eldre. Slik vil vi slå to fluer i en smekk – ungdom får arbeide og de eldre får økt livskvalitet.  
 
AUF i Telemark vil:  

● legge til rette for at ufaglært ungdom skal få arbeid i eldreomsorgen.  
● at det skal utføres et prøveprosjekt der ungdom kan bidra til å øke aktivitetsnivået i 

eldreomsorgen.  
 
 
 
 Robotskatt 

Frykten for en usikker fremtid, en fremtid uten arbeid og trygghet i hverdagen er kanskje den 
største frykten mange unge i dag bærer på. Tall fra instituttet ved høgskolen i Oslo og 
Akershus. 5 av 10 unge frykter at deres jobb eller fremtidige jobb vil forsvinne i fremtiden av 
økt robotisering av arbeidsmarkedet.  Og den frykten er reel.  
 
Vi tenger ny poltikk som tar ansvar for fremtidige generasjoner. Robotisering og 
automatisering av arbeidskraft vil føre til at mange i fremtiden kan stå uten en jobb å gå til. 



En rapport fra Oxford University estimerte at over 47% av amerikanske arbeidsplasser kan 
forsvinne i et tidsrom på 10 år. Analyser fra SSB konkluderer med at over 900 000 
arbeidsplasser i Norge kan forsvinne i en periode på 20 år.  At 900 000 mennesker står uten 
jobb i Norge, kan ikke norsk økonomi tåle i fremtiden. Derfor trenger vi rettede tiltak og 
inntekter for å skape arbeidsplasser som også reduserer forholdet mellom arbeidstagere og 
arbeidsgivere. Som sikrer omfordeling av kapital i samfunnet.  
 
Innføringen av robotskatt innebærer å beskatte realkapital som overtar menneskelig 
arbeidskraft. At profitt bedrifter inntjener fra automatisering skal beskattes slik som man 
normalt sett hadde beskattet en vanlig arbeidstager.  For å forhindre perverst profittutbytte 
og for en rettferdig beskatning i norsk arbeidsliv.  
 
AUF i  Telemark vil: 

● Innføre Robotskatt på realkapital som har erstattet menneskelig arbeidskraft i 
bedrifter i Norge. 

 
Nei til gruvedeponi i Brevik 

AUF har alltid vært en miljøbevisst organisasjon som verdsetter og forstår viktigheten av det 
naturlige mangfoldet på jorda. Det betyr også at vi ser truslene mot jordas naturlige 
økosystem og hvordan de kan føre til permanente og farlige endringer i jordas atmosfære 
som kan gjøre den ubeboelig for ikke bare mennesker, men også dyr. En slik utfordring ser vi 
nå ved prosessen av å velge et nytt deponi for giftig og annet farlig avfall, og hvordan 
kalkgruvene under Eidangerfjorden med inngang i Brevik blir vurdert som et sterkt 
alternativ.  

Et slikt deponi vil være høyst risikabelt, ikke bare på grunn av den ekstreme nærheten til 
bebyggelse, som befinner seg rett over gruvene, men også med tanke på miljøkonsekvensene 
for havet i fjorden. Et slikt deponi har ingen mulighet til å være 100% lekkasjefritt, og vi er 
dermed garantert at noe av det giftige og farlige avfallet som vurderes å lagres i gruvene når 
vannet i fjorden og forurenser det. Det vil være en svært uheldig utvikling for fjorden, som 
for ikke lenge siden ble vurdert for giftig til å bade eller bruke båter i. Dette deponiet vil 
dermed være med på å skade det biologiske livet i fjorden, samt true turismen fjorden har 
tiltrukket seg gjennom båtturer og badestrender. 

På bakgrunn av de store miljømessige og næringsmessige konsekvensene forbundet med 
deponiet stiller derfor AUF i Telemark seg svært negative til ideen om et gift- og 
avfallsdeponi i Brevik. 

AUF i Telemark vil: 

● Jobbe aktivt mot et gift- og avfallsdeponi i Brevik. 
 
Norge og atomvåpenforbudet 

Bakgrunn 
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 tilsutte seg den gjeldende forbudsavtalen. Bare da blir en 
atomvåpenfri verden mulig! 
 
AUF i Telemark vil derfor: 

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

 
 
 
Swaziland - Verdens siste absolutte monarki 

 
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 høylydt 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 Telemark mener 

● Befolkningen må gis ytringsfrihet og organisasjonsfrihet 
● Det må gjennomføres demokratisk valg 
● Ressursene i landet må fordeles for å utjevne ulikhet 
● Norge må sammen med EU legge press på regimet og kongen i Swaziland for å kunne 

bedre forholdene for sivilbefolkningen 
 
 
 
Lærlingtilskudd til alle 

Lærlingtilskudd er et virkemiddel for å få flere bedrifter til å skrive lærlingkontrakt med 
flere. I en årrekke har Arbeiderpartiet, og ikke minst AUF, jobbet for å styrke yrkesfag og 
sørget for at flere yrkesfagelever får en læreplass. En person som søker yrkesfag har 
forventninger om å få en læreplass, om å fullføre utdanningen en har startet på, i likhet med 
en som søker vanlig studiespesialiserende.  

Yrkesfagelevene som velger automasjon har et litt annerledes utdanningsløp. Normalt vil en 
yrkesfagelev gå to år på videregående skole og to år som lærling i en bedrift. Både 
elektrikerne, mekanikerne, tømrerne, murerne, og de aller fleste gjelder dette. For 
automatikerne er utdanningsløpet på fem år hvor tre år er i skole og to år er i lære. 
Utdanningsloven er formet slik at man kun gir lærlingtilskudd i de årene man er registrert 
som elev, noe som er tre år. Det betyr at en med et normalt yrkesfaglig utdanningsløp er 
registrert som elev det første året i lære og gir lærlingtilskudd til bedriften man har 
lærlingkontrakt med. For bedriftene som tar inn automatikerlærlinger vil ikke lærlingen 
lenger være registrert som elev og bedriften vil derfor ikke motta lærlingtilskudd. Vi trenger 
et virkemiddel i alle yrkesfaglige yrker, og et virkemiddel for at bedriftene skal ta inn flere 
lærlinger i alle yrkesfaglige utdanninger.  

Skien AUF vil:  

● Endre utdanningsloven slik at yrkesfagelever som har et 5-årig utdanningsløp også 
gir lærlingtilskudd til bedrifter.  

 

 


