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Forslag 1: Kjøresats 
Troms er et stort fylke med et meget varierende kollektivtilbud, og noen ganger vil 

praktiske hensyn tilsi at vi må benytte oss av personbiler for å komme oss fra sted til 

sted. Når det gjelder å betale enkeltmennesker for å kjøre har de gjeldende satsene 

vært for små til å dekke mer enn halvparten av de reelle utgiftene ved både bensin, 

vedlikehold og avgifter. 

AUF i Troms skal ha som hovedmål å benytte seg av kollektive løsninger, men i de 

tilfeller hvor det viser seg å være nødvendig å bruke personbiler burde det betales 

en mer rettferdig sats enn det utbetales i dag. Dagens statlige kjøresats er på 4,03 

kroner per kilometer, hvor man må skatte for beløp over 3,50 kroner per kilometer. 

Derfor foreslås det å ha satsen under skattepliktig beløp da store deler av vår 

medlemsmasse ikke skatter og det vil kunne bli en unødvendig byrde for dem å ha 

en så høy sats at de må begynne å skatte av det. De foreslåtte kjøresatsene fordrer 

at AUF i Troms må strekke seg så langt de kan for å fylle bilene som kjører på disse 

satsene, og at attestant på reiseregning undersøker distansene som er oppgitt 

grundig før eventuell attestasjon. 

 

AUF i Troms vil: 

● Ha en sats på tre (3) kroner per kilometer for avstander under fem (5) mil. 

● Ha en sats på to kroner og tretti øre (2,30) per kilometer for avstander over 

fem (5)mil. 

● Ha et tillegg på tjue (20) øre på langkjøring over ti (10) mil. 

 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonsuttalelser  
 
 
Forslag 2: Økonomisk støtte til lærlinger 
 
I dag så strekker ikke lærlingelønnen til. For mange lærlinger er det vanskelig å 
betale faste utgifter med den lønnen man får, mange har også ekstra kostnader i 
forbindelse med lærlingetiden sin. Det fører til at mange ikke har råd til å fullføre 
læretiden. At de dropper ut eller må ta mye lån for å fullføre. For å stoppe en slik 
utvikling må vi få en ny ordning i Lånekassen. Læringer må få mulighet til å ta opp 
studielån, som senere blir omgjort til stipend, når man har tatt fagbrevet. 
 



AUF i Troms vil: 
● At Lånekassen skal opprette en ny låneordning for lærlinger der de kan ta opp 

lån, som blir gjort om til stipend når de har tatt fagbrevet 
 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 
 
Forslag 3: Gruvedrift på havbunnen 
 
I løpet av våren 2019 skal Stortinget behandle et lovforslag om hvorvidt vi skal tillate 

mineralutvinning på havbunnen. Olje- og energidepartementet har i dag et lovforslag 

ut på høring som har mottatt sterk kritikk fra flere miljøorganisasjoner. Kunnskapen 

om naturverdiene på havbunnen er svært manglende. Det anslås at over 90 prosent 

av artene i havet ikke er vitenskapelig beskrevet. De potensielle negative 

konsekvensene for miljøet og økosystemene er ukjente. 

Områdene med stor geologisk aktivitet er ofte de områdene som er mest interessant 

for mineralutvinning. Det er også i disse områdene det er høyest artsdiversitet med 

innfløkte næringsnett. Rundt aktive hydrotermale ventiler er det unike artssamfunn 

som utnytter kjemisk energi framfor sollys som sin hovedkilde til energi. Gruvedrift i 

disse områdene vil ha store negative miljøeffekter og kan føre til utryddelse av arter 

vi ikke engang kjenner til. 

Lovforslaget ute på høring er for svakt til å kunne hindre store naturødeleggelser 

som følge av mineralutvinning på havbunnen, og det er usikkert hvor mye større 

belastning havbunnen kan tåle. Havet er allerede utsatt for store miljøbelastninger 

gjennom petroleumsutvinning, kommersielt fiske og klimaendringene. Vi må derfor 

heller satse på å redusere forbruket av mineraler, øke gjenvinningen og legge til 

rette for bedre utnytting av de ressursene i eksisterende gruvedrift, framfor å utsette 

havet for enda større belastning. 

 

AUF i Troms vil: 
● Innføre et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunnen frem til 

miljøkonsekvensene er nøye kartlagt 
● Ha et varig vern av økosystemene rundt aktive hydrotermale ventiler og andre 

sårbare økosystem 
● Innføre en pant på sjeldne mineraler 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 



 Forslag 4: Ønskelig kjønn i boligannonser 
 
Dagens boligmarked er knallhardt, spesielt i studentbyer. For å skaffe seg leiebolig er det 
hard konkurranse. Mange som søker seg inn på studie finner seg ikke bolig, og må dermed 
avlyse det planlagte studiet. Selv om mye av problemet ligger i at det er få studentboliger og 
rimelige utleiesteder, så ser vi også at ønskelige leietakere kan være et problem. Flere 
legger ut boligannonser med ønske om et spesifikt kjønn, både i leiligheter, hybler og 
kollektiv. Å si at et kjønn er bedre enn det andre til en spesifikk bolig, blir det samme som å 
si at et kjønn er bedre enn det andre på arbeidsplassen. Om det ikke skal være lov å ansette 
på grunnlag av kjønn, skal det være samme regler på boligmarkedet. Jenter og gutter skal 
ha lik rett på bolig. 
 
AUF i Troms vil: 
• At boligannonser ikke skal ha lov til å inneholde ønskelig kjønn 
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 
 
Forslag 5: Teknologisk framtid 
 
I dagens samfunn blir barn utlevert en teknologisk gjenstand nesten før de kan 
snakke. Teknologi blir brukt som underholdning, undervisning og kommunikasjon. 
Det er ikke mange år siden den første datamaskinen kom, og telefoner ble noe alle 
gikk med i baklomma. Den eneste retningen teknologien vil gå i er fremover. I 
fremtiden vil å snakke språket til en datamaskin være noe av det viktigste og mest 
ettertraktede å kunne. Å kode er et valgfag enkelte skoler tilbyr, ellers må det læres 
selv eller studeres. For å sikre en fremtid med teknologisk fremskritt og utvikling må 
flere kunne snakke til en datamaskin, og flere må introduseres for det enorme 
teknologiske markedet. Da må vi lære barn om koding tidlig. Derfor ønsker AUF i 
Troms å ta koding inn i ungdoms- og videregående skole, og åpne for 
pedagogutdanning for ansatte med aktuell jobb og utdanning som ønsker å lære bort 
koding.  
 
AUF i Troms vil: 
• At koding skal inn i læreplanen på ungdoms- og videregående skole  
• At ansatte med aktuell jobb og utdanning skal kunne ta pedagogutdanning og 
undervise elever i koding på skolen  
 
Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 
 

Forslag 6: Gratis tamponger og bind  
vi vil at det skal bli gratis for tamponger og bind for de av en alder fra 16-20 år, 
kvinner bruker masse penger i året bære for tamponger og bind.  



Det er ikke alle som har god råd å kan kjøpe tamponger og bind, vi vil at alle skal ha 
like gode tilbud på tamponger og bind. 

Mensen er ikke noe vi velger å få, det er noe som er obligatorisk, det er en fantastisk 
gave men er en plage for mange.  

(Dette er en sak som er blitt tatt opp tidligere, men som vi ønsker å ta opp igjen for 
dette er noe vi mener er rett). 

 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes til redaksjonskomiteen for helsemanifestet 

 

Forslag 7:Mere kollektivtrafikk  
vi trenger mere kollektiv trafikk, da det blir lettere for barn og unge å komme seg 
mellom når man ikke har førerkort. Det blir ikke bære hjelp for barn og unge men det 
blir en hjelp for naturen siden det blir mindre utslipp. 

Men vi må ikke glemme de gamle som kanskje ikke kan kjøre bil, da er buss et 
veldig fint å miljøvennlig alternativ. 

Men for oss på små plasser er ikke det så lett for det går så få busser at man 
plutselig må sitte i flere timer å vente på å få kommet oss hjem.  

Så det vi ender opp med e at vi trenger mere kollektivtrafikk det gjør det lettere for 
alle. 

 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 
 


