
Endringer i innkommende forslag  
 
 
Forslag 1-Demokratisering av internett: 
Ingen endringer  
innstilles: vedtatt 
 
Forslag 2-Assistert befruktning for kvinner: 
innstilles: avvist 
Dissens ved Aleksandra Seljeseth for å opprettholde forslaget 
 
Forslag 3-Likestille grunnloven: 
ingen endringer 
innstilles: vedtatt 
 
Forslag 4-Filming av eksamen: 
anses ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 5-Læringskrav på alle anbud gitt av fylkeskommunen: 
anses ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 6-Avvikling av bemanningsbyråer i Norge: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 7-Etikklov: 
ingen endringer 
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 8-Robotskatt: 
Endre brødtekst fra:“Frykten for en usikker fremtid, en fremtid uten arbeid og trygghet i 
hverdagen er 
kanskje den største frykten mennesker kan bære. 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. Robotisering og 
automatisering av arbeidskraft vil føre til at mange i fremtiden kan stå uten en jobb å 
gå til. Tall fra 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 som 
et resultat av automatisering.” 
til: “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.” 
 
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 9-Strategiske varer: 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 10-Veien mot fornybarsamfunnet: 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 11-Behov for å oppdatere det internasjonale skattesystemet: 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 12-Reformer barnevernet til barnas beste: 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 13-Kultur og idrett: 
endre brødteksten fra: “AUF i Troms vil sikre at alle barn og unge i Norge har tilgang på 
kulturtilbud og idrettsaktiviteter uavhengig av deres økonomiske forhold, bosted, personlige 
forutsetninger, funksjonsevner etc. For mange barn og unge kan høye priser eller 
andre krav gjøre at dette blir umulig. AUF vil derfor innføre en nasjonal rabattordning 
for barn og unge under 20 som gjør det billigere å delta på kulturtilbud og å gå på 
kino, konserter, teater etc. 
 
Kunst og kultur kan være en arena for demokratiutvikling. AUF i Troms støtter 
initiativer til folk-til-folk-samarbeid, og mener det bør settes av søkbare midler i 
statsbudsjettet til kunst- og kulturprosjekter mellom folk, for eksempel i 
nordområdene.” 
til: “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” 
 
Forslag 14-Skatt på bolig: 
Innstilles: videresendes til fylkesstyret 
 
Forslag 15-Privatisering av utdanningssektoren: 
ansett ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 16-Skoler: 
ansett ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 17-Norge og atomvåpenforbudet: 
ingen endringer 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 18-Swaziland-verdens siste absolutte monarki: 
ingen endringer 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 19-Vannkrise er utviklingskrise: 
ingen endringer 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 20-Parkeringsavgift på videregående skoler: 
ansett ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 21-Idrett for alle?: 
-endre kulepunkt fra:“Ha egne jentenettverk i alle idretter for å hindre frafall” til:“Ha egne 
kjønnsnetverk for idretter dominert av et kjønn for å hindre frafall og øke rekruttering” 
 
-stryke kulepunkt “Kreve at NRK gir lik dekning av kvinneidrett og herreidrett” 
 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 22-Et levende landbruk: 
 
Endres fra: “Det norske landbruket er en måte å høste av naturen på, som er viktig for 
identitetsfølelse og den norske folkesjela. I Norge er det lange tradisjoner ved å 



produsere lokalt ved å utnytte de ressursene som er tilgjengelig i de ulike delene av 
landet. Den særegne geografien og klimautfordringene er det som gjør det norske 
landbruket så spesielt. 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 liten 
som stor skala, består. Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av 
god kvalitet uten å belaste miljøet med storstilt import av kraftfôr og andre 
jordbruksprodukter. Arbeiderpartiet vil, innenfor de handelspolitiske rammene, legge 
til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som 
markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes på om lag 
dagens nivå og på sikt økes. 
Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte, og en bør 
benytte bedre de store beiteressursene som finnes i utmarka. Landbrukspolitikken 
må ha en slik innretning at det kan produseres mat over hele landet. Ved siden av å 
utnytte naturressurser til matproduksjon gir distriktslandbruket sysselsetting og 
bosetting, samt grunnlag for annen næringsvirksomhet. Med landets 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. til: “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.” 



 
 
 
Forslag 23-Bioøkonomi: 
ingen endringer 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 24-En fremtidsrettet ressursbruk: 
endre overskriften fra: “En fremtidsrettet ressursbruk” til: “Fremtidsrettet ressursbruk” 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 25-Forsvar: 
ENDRINGSFORSLAG:  fjerne kulepunkt “Norge skal oppfylle NATOs krav om at 
forsvarsbudsjettet skal være 2% av brutto nasjonalprodukt (BNP)” 
-endringsforslag vedtatt  
Dissens ved Harald Christian Vestjord for å avvise endringsforslaget 
-stryke 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.” 
Innstilles: vedtas  
 
Forslag 26-Plastposer: 
Ingen endringer 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 27-Slavehandelen i Libya: 
ENDRINGSFORSLAG: legge til kulepunkt “avskaffe slaveri” 
-endringsforslag vedtatt 
Innstilles: vedtas 
 
Forslag 28-BPA: 
-endre kulepunkt fra:“At alle skal få nok timer til BPA” til: “ At alle som trenger tilbud om 
BPA skal få tilbud som tilfredsstiller deres daglige behov” 
-endre kulepunt fra: “At sosiale aktiviteter skal likestilles med helsebehov” til: “At BPA skal 
ha et helhetlig fokus på mottakers sosiale behov på lik linje med helsebehovene” 
 
Forslag 29-Rasisme i skolen: 
ansett ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
Innstilles: avvist 
 



Forslag 30-Et mer attraktivt busstilbud: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 31-Kulturell appropriasjon: 
-kulepunkt “Innføre fra tidlig i skolen om minoritetsgrupper og deres kamp mot 
undertrykkelse” fordi det er ivaretatt i kunnskapsmanifestet 
-stryke kulepunkt “I det offentlige rom skal andres kultur brukes med respekt” 
Innstilles: avvist 
 
Forslag 32-ACER: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
 
Forslag 33-Psykisk helse: 
ENDRINGSFORSLAG: endre kulepunkt fra:“Ha en skolehelsetjeneste med mulighet til å 
henvise ungdom direkte til behandling i tillegg til å skrive ut resepter” til: “Ha en 
skolehelsetjeneste med mulighet til å henvise ungdom direkte til behandling” 
-endringsforslag vedtatt 
 
-legge til kulepunkt “Helsesøster har mulighet til å skrive ut resept til prevensjonsmidler” 
 
Endre brødtekst fra: “Dagens helsetjenester er ineffektive og det er både dyrt og tidkrevende 
å gjennomføre 
problemstillinger. Dette sees på som et stort problem.”  
 
til: 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. 
 
 
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 34-Tann- og fastleger: 
 



Endre brødteksten fra: “Ungdom og studenter sitter den dag i dag med utgifter som er 
vanskelig å dekke. Dette er 
en problemstilling vi tydelig kan endre.” til: “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.” 
 
endre kulepunkt fra:“Innføre gratis fastlege til fylte 18 år” til: “Innføre gratis fastlege til fylte 
25 år eller fullført videregående utdanning” 
Innstilles: vedtatt  
 
Forslag 35-Trafikk: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 36-Samferdsel: 
Innstilles: Videresendes til fylkesstyret 
 
Forslag 37-60/40 på alle politiske lister i Troms: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 38-Psykologhjelp på eget språk: 
brødtekst endres fra: “Det burde være menneskelig å få psykologhjelp på eget språk, spesielt 
i situasjonen vi er i nå med flyktninger som kommer med traumer uten å få hjelpen de 
trenger”  
til: “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.” 
 
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 39-Utrede fordeler og ulemper ved legalisering av Cannabis: 
 
Innstilles: avvist 
Dissens ved Louise Gustafsson om å opprettholde forslaget 
 
Forslag 40-Satsning på politi: 



ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 41-Eritrea: 
ingen endringer  
Innstilles: vedtatt 
 
Forslag 42-Universiell utforming av offentlige bygg og butikker: 
 
endre brødtekst og overskrift fra: “Universell utforming av offentlige bygg og butikker. 
Vi støter på problemer hver dag, og lærer oss å takle disse på hvert vårt vis. Et av de 
problemene enkelte møter på som derimot ikke er like lett å takle selv er bygg som ikke er 
universelt utformet. Sitter du i rullestol eller er svaksynt sliter du med å komme deg frem på 
flere plasser i samfunnet. 
til: Universell tilrettelegging for funksjonshemmede i offentlige bygg: 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. 
 
 


