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Forslag 1 

Tillat lagring av ubefruktede egg for alle kvinner 

Norsk bioteknologilov er blant verdens strengeste, og inneholder en rekke forbud som ikke 

eksisterer i mange andre vestlige land. Det norske prinsippet om “føre var” står sterkt 

innenfor rammen av bioteknologi, og bidrar til en god debatt rundt viktige etiske og 

medisinske problemstillinger. Likevel er det deler ved norsk bioteknologilov som bør revideres, 

både fordi de medisinske mulighetene er langt større nå enn tidligere, men også fordi deler av 

lovverket er skrevet i en annen tidsånd. Samfunnet, og kjernefamilien sådan, er i endring, og 

lovverket bør gjenspeile dette der det er forsvarlig.  

I dag tillates lagring og nedfrysing av ubefruktede egg og eggstokkvev for en liten gruppe 

kvinner: kun to grupper innfrir kravene som stilles. Dette er enten kvinner som skal gjennomgå 

behandling som kan skade befruktningsdyktigheten, altså føre til redusert eller manglende 

fertilitet, og kvinner som på andre måter oppfyller lovkravene til assistert befruktning. 

Bioteknologiloven inkluderer dermed ikke medisinske tilstander som kan føre til infertilitet i 

ung alder, dersom denne infertiliteten skyldes sykdommen, og ikke behandlingen av den. Et 

eksempel på en slik tilstand er alvorlig ovarial endometriose. Dette betyr med andre ord at 

dagens lovverk tillater lagring og nedfrysing av ubefruktede egg for kvinner som skal 

gjennomgå medisinsk behandling, men ikke for kvinner som kan få/ har lavere 

befruktningsdyktighet grunnet sykdom. Lovverket skiller altså sterkt på disse to kategoriene, 

noe Bioteknologirådet selv har ønsket en endring av. I mai 2018 lyttet stortinget og vedtok at 

kvinner med sykdommer skal få anledning til lagring av egg og eggstokkvev. Stortinget vedtok 

også at friske kvinner skal få anledning til å fryse ned egg og eggstokkvev.  

Sistnevnte vedtak innebærer likevel at prosedyren for friske kvinner skal finansieres ved full 

selvbetaling. Dette er problematisk av en rekke årsaker, men hovedsakelig fordi dette skaper 

et skille i befolkningen blant de som kan betale for sine egne helsetjenester og de som ikke har 

denne muligheten. Årsaker til at kvinner, med eller uten sykdommer som påvirker fertilitet, 

fryser ned sine egg er dypt personlige og et stort valg som fordrer at man har tenkt nøye 

gjennom dette valget. I tillegg er det problematisk at det kun er fysiske lidelser som påvirker 

fertilitet omfattes av stortingsvedtaket. Også psykiske lidelser, problematiske nåværende 

livssituasjoner og andre hindre for å få barn ved nåværende tidspunkt, kan gjøre dette valget 

ekstra vanskelig. Da mener AUF at svaret på disse dypt personlige beslutningene ikke er å 

pålegge kvinner en kostnad som vil føre til at noen har mulighet, mens andre ikke har det. 

Dermed bør det åpnes opp for at friske kvinner, i samråd med psykolog og helsepersonell, skal 

få muligheten til å fryse ned sine egg uten at dette finansieres gjennom full egenbetaling.  
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AUF vil at: 

• kvinner med sykdommer som kan påvirke fertilitet skal ha rett til å fryse ned egg og 

eggstokkvev kostnadsfritt 

• transmaskuline personer på HRT skal ha rett til å fryse ned egg og eggstokkvev 

kostnadsfritt. 

• friske kvinner skal, i samråd med psykolog og offentlig helsevesen, ha rett til 

nedfrysing av egg og eggstokkvev uten full egenbetaling.  

• sette en øvre grense for nedfrysing av egg og eggstokkvev på 45 år, som er medisinsk 

anbefalt  

• dette skal gjøres i regi av det offentlige helsevesenet   
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Forslag 2 
 

Skolegang til ungdom med endelig avslag på asylsøknad 
 

Ungdom som har fått endelig avslag på asylsøknaden, er en liten, men sårbar gruppe. Disse 

ungdommene, som er helt ned i sekstenårsalderen, får ikke oppholdstillatelse i Norge, og skal 

sendes tilbake til opprinnelseslandet. Etter at vedtaket om endelig avslag er fattet, tar det 

gjerne flere år før ungdommene blir sendt ut. I følge Fafos rapport «Normalitet i limbo» fra 

2013, må omkring halvparten av ungdommene med endelig avslag vente i over tre år på å bli 

utsendt.  

I denne perioden lever ungdommene et uforutsigbart liv, et liv i limbo, og mange utvikler 

psykiske problemer. For å bedre livskvaliteten for disse ungdommene, som er i denne allerede 

tunge og lange venteperioden, er forutsigbarhet en viktig faktor. AUF mener at denne 

forutsigbarheten blant annet kan komme gjennom å tilby skoleplass til disse ungdommene. 

I dag er det opp til hver enkelt fylkeskommune om disse ungdommene skal eller ikke skal få gå 

på skole mens de venter på å bli utsendt. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, 

ratifisert av Norge, sier at intet menneske skal nektes retten til utdanning, og FNs 

Barnekonvensjon artikkel 28 stadfester at utdanning er en universell rettighet. 

Barneombudets vurdering er at videregående utdanning er en del av det trettenårige 

skoleløpet i Norge. AUF mener derfor at Norge har et ansvar for å tilby utdanning til ungdom 

som oppholder seg innenfor våre landegrenser, uavhengig av om de har fått endelig avslag på 

asylsøknaden eller ikke. 

 

AUF vil: 

• Lovfeste retten til videregående utdanning for ungdom med endelig avslag på 

asylsøknaden. 
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Forslag 3 

 
En verdig eldreomsorg for alle 

Alle skal ha rett til å leve ut sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet i alle faser av livet. AUF 

ønsker en verdig eldreomsorg for alle, uansett seksuell legning. Eldre LHBT+-personer 

(lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner) kan ha 

særskilte utfordringer og behov i møte med helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer er 

stigmatisering, diskriminering og usynliggjøring som kan påvirke tilliten den enkelte har til 

tjenestene. Mangel på kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold hos ansatte i helse og 

omsorgssektoren fører til at LHBT+-personer ikke får verdige tjenester i alderdommen. 

For mange eldre LHBT+-personer kan den valgte familien være ekstra viktig og det er 

essensielt at den blir involvert i viktige spørsmål. En god alderdom er ikke bare fravær av 

sykdom, men livsglede og mulighet til å leve ut alle sider av seg selv i et trygt miljø. 

AUF vil: 

• at eldre LHBT+-personer og deres behov, må inn som et eget fokusområde i 

utarbeidelse av planer om kvalitet og kompetanse innenfor eldreomsorgen  

• at helsetjenestene må øke fokus på seksuell helse, særlig i utdanningsløpet 

• at ansatte i helse- og omsorgstjenester som retter seg mot eldre må ha kompetanse 

om kjønn og seksualitetsmangfold og de særlige utfordringene til eldre LHBT+-

personer. 
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Forslag 4 

 
Uigurene 

Uigurene er en muslimsk minoritet på rundt 8. millioner som i all hovedsak bor i Xinjiang-

provinsen i Kina. I flere år har Uigurene blitt undertrykt av de Kinesiske myndighetene hvor 

flere hundre tusener har blitt plassert i leire hvor de blir fratatt muligheten til å dyrke sitt eget 

språk og sine kulturelle tradisjoner til fordel for det den kinesiske kulturen. Uigurene blir 

assimilert og de Kinesiske myndighetene forsøker å dekke over det hele og hindrer presse fra 

å rapportere om situasjonen. 

For AUF er det viktig at ingen minoriteter skal oppleve å bli undertrykt. Alle har rett til å utøve 

sin kultur og sitt språk uten risiko for forfølgelse. AUF mener at Norge må være en tydelig 

stemme og fordømme Kinas assimilering av Uigurene, samt at Norge fremover må ta opp 

situasjonen til Uigurene i samtaler mellom Norske og Kinesiske myndigheter. 

 

AUF vil: 

• At Norge offisielt skal fordømme Kinas assimilering av Uigurene 

• At Kinas undertrykkelse av Uigurene, og menneskerettigheter generelt, skal være et 

tema på dagsorden i framtidig samtaler med Kina 
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Forslag 5 

Forby markedsføring av nettkasinoer og pengespill 

Helsedirektoratet anslår at 34 000 personer i Norge er spilleavhengige og at denne formen for 

avhengighet er et økende problem. AUF mener at dette er en skummel utvikling og at det må 

settes inn flere tiltak for å hindre spillavhengighet og hjelpe mennesker som lider av dette. Det 

finnes allerede et forbud mot markedsføring for utenlandske nettkasinoer i Norge, men likevel 

unngås dette regelverket stadig slik at reklame for dette fortsatt er å se på flere store kanaler 

i Norge i dag. 

Spillavhengighet er en folkesykdom og AUF mener at det er et politisk ansvar å verne utsatte 

personer mot pengespill, både fysisk og på nett. Derfor ønsker vi å forby all markedsføring av 

kommersielle pengespill og nettkasinoer i Norge. 

 

AUF vil: 

• Forby all markedsføring av nettkasinoer og pengespill. 
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Forslag 6 

Å sikre arbeidernes rettigheter  

Den norske arbeidsstyrken er den mest effektive og produktive i hele verden. Dette er i stor 

grad på grunn av trepartssamarbeidet og den norske modellen. Gjennom de siste hundre årene 

har det blitt utviklet en tillit mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere som har sikret 

en gjensidig respekt i Norge. Denne respekten har de siste fem årene vært under hardt press 

fra den høyrevridde regjeringen vi har. Midlertidige ansettelser, «nulltimers» -kontrakter, 

useriøse aktører, økte avgifter, og en eksplosjon i bruk av bemanningsbransjen er noe av det 

som i dag kan regnes som trusler mot det organiserte og trygge arbeidslivet. 

For å sikre arbeidere en trygg og forsvarlig arbeidsplass, er det viktig å ha organer som kan 

holde tilsyn og passe på at arbeidstakere får dekket sine rettigheter. Den etaten med størst 

ansvar her er arbeidstilsynet som passer på at arbeidsplasser overholder lovene som er 

fastsatt i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og deler av tobakksskadeloven. 

Med et så stort arbeidsområde og med mange tusen arbeidsplasser som skal holdes tilsyn ved 

er det merkelig at arbeidstilsynet i 2016 hadde kun 619 ansatte. For å kunne sikre et forsvarlig 

tilsyn som sikrer at ansatte har det trygt på arbeidsplassen burde det ansettes flere og gis mer 

midler til arbeidstilsynet så de kan utføre tilsyn i større grad enn de gjør i dag. 

For AUF er det svært viktig at landets arbeidstakere blir tatt på alvor. For at dette skal kunne 

gjøres på en best mulig måte er det essensielt at konfliktsaker på alle arbeidsplasser behandles 

på en mest mulig sømløs måte. Derfor ønsker AUF igjen å åpne for kollektiv søksmålsrett. 

Dette skal gjøres slik at flere konfliktsaker og eventuelle søksmål mot en og samme 

arbeidsgiver skal kunne samles opp til et felles søksmål fra de ansatte og mot den gitte 

arbeidsgiver. 

AUF vil: 

• Styrke arbeidstilsynet med flere ansatte og ressurser for å kunne gjennomføre oftere 

tilsyn av bedrifter 

• Gi arbeidstilsynet strengere sanksjonsmuligheter 

• Slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet og i større grad gjøre ledelsen ansvarlig for å 

unngå slike lovbrudd 

• Styrke etatene med ansvar for et forsvarlig arbeidsliv, og sørge for en mer sømløs 

kommunikasjonsflyt mellom etater 

• Styrke arbeidstakernes rettigheter ved å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett 
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Forslag 7 

Ambulanse  

Rundt om i hele landet sitter det mennesker som kan takke et effektivt og dyktig 

ambulansepersonell for livet og helsa. Dette er folk som jobber året rundt for at vi som bor i 

Norge skal få hjelp uansett hvor vi bor og hva som feiler oss. Rekrutering av nye ansatte og 

økt beredskap er derfor et mål i hverdagen. Ambulansetjenesten har aldri hatt så stor 

arbeidsmengde, likevel kuttes det i midler.  

Utdanningen av ambulansepersonell har som andre utdanninger, endret seg opp igjennom 

årene. Den har gått ifra å være et kurs på 3 måneder, hvor de ansatte senere har blitt gode på 

de erfaringene de har gjort seg gjennom mange år i tjeneste, til å bestå av en yrkesfaglig 

utdanning på fire år, hvor de to første forgår på en videregående skole, og de to siste i lære 

hos en ambulanse stasjon. Den siste i rekken av utdanninger er en treårig bachelor, hvor 

studentene vil få tittelen, paramedic. Med så mange forskjellige måter å utdanne seg som 

ambulansearbeider, er det naturlig at kompetansen til den enkelte arbeideren vil bli vidt 

forskjellig. AUF i Troms mener derfor at det er viktig at denne utdanningen standardiseres og 

at de jobber som ambulansearbeidere må få muligheten til å etterutdanne seg.  

Uavhengig av hvilke fylker du bor i og hvilke sykehus du bruker, burde du få like god 

behandling og personellet på jobb burde kunne gi lik behandling. Slik er det ikke i dag. Dette er 

fordi ambulansetjenesten er underlagt sykehusene og ulike helseforetak, som alle har sin måte 

å gjøre ting på. Rutinene og prosedyrene er forskjellige. Det er ikke fastsatt hvilke medisiner 

personellet skal bruke, og mange har derfor forskjellig. Personellet risikerer også å miste 

mange av autorisasjonene sine hvis de flytter til et annet fylke, da mange av disse er bestemt i 

hvert enkelt fylke, ikke landsdekkende.  Det er også sykehusene som gir midler til 

ambulansetjenestene. Ambulansetjenestens midler blir derfor bestemt av sykehusene sine 

budsjetter og størrelser. Er det underlagt et lite sykehus, vil midlene antageligvis bli dårlige. 

Det har ført til at flere biler har blitt lagt ned, og at tilbudet og avstanden mellom bilene noen 

steder har blitt svært lang. Dette fører til en lang utrykningstid.  

Når ambulansepersonellet har levert fra seg pasienter på sykehuset har de ikke lenger 

automatisk rett til å vite hva som skjer videre med pasienten. Dagens lovverk åpner i liten grad 

opp for at helsepersonell skal få følge behandlingsforløpet og endelig diagnose til pasienter de 

har behandlet. Dette gjør det vanskelig å for personellet å vite hva som bli gjort riktig og galt, 

noe som resulterer i dårlig læring. Det er også viktig at personellet får en god oppfølging som 

følge av det de opplever i jobb. Det er noe de ikke får mye av i dag. 
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For å opprettholde et helsetilbud for alle i Norge, uansett hvor du skulle befinne deg, er det 

også viktig med en god sjø- og luftambulansetjeneste. Når det oppstår en akutt situasjon et 

isolert sted, som for eksempel en øy uten veiforbindelse eller et fjell langt borte, er det viktig 

at ambulansepersonell kan komme seg til stedet ved hjelp av enten båt eller helikopter/fly. 

Dette er viktig for å ikke svekke den landsdekkende beredskapen. Det er derfor viktig å ikke 

kutte eller erstatte disse tjeneste med andre lettvinte tilbud som akuttferjer eller å bruke 

andre etaters ressurser som en unnskyldning for å ikke skaffe egne ressurser. AUF mener 

derfor at folks sikkerhet skal være første prioritet, og at den best dekkende og effektive 

akuttberedskapen skal beholdes.  

AUF vil:  

• Standardisere utdanningen til ambulansepersonell  

• Sikre gode muligheter til etterutdanning for de som allerede er i yrket   

• Ha en mer enhetlig ambulansetjeneste ved å innføre nasjonale retningslinjer og 

prosedyrer  

• Personell med direkte behandling av pasienter skal ha rett på videre innsyn i gjeldende 

pasientsituasjon  

• Sikre god oppfølging av personell som opplever psykiske påkjenninger i jobbsituasjon  

• Øremerke midler til ambulansetjenesten, spesielt til områder med lav dekning  

• Øke antall biler med fokus på områder med lav dekning og store avstander  

• Utrede løsninger med fastsatte responstider  

• Ha gateadresser på alle norske adresser  

• Sikre tilstrekkelig beredskap av luftambulanse og redningshelikoptre  

• Bedre akuttberedskapen i øyrikene langs kysten  

• Øke støtten til ambulansebåtene 

• Ambulansetjenester skal aldri helprivatiseres, og virksomhetsoverdragelse må benyttes 

for å sikre en full kontinuerlig ambulanseberedskap. 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtatt på landsstyremøtet 23.03.19 

11 

Forslag 8 

Bærekraftig turisme på Svalbard  

Turistvirksomheten på Svalbard har de siste årene hatt en enorm utvikling. Dette er bra for 

samfunnet og næringslivet, men har flere negative konsekvenser ved seg.  

Hver sommer legger noen av verdens største cruiseskip til kai i Longyearbyen med opptil 5000 

passasjerer hver. Dersom disse båtene havner i en ulykke nært Svalbard, er det ikke kapasitet 

i Longyearbyen til å bistå og hjelpe. Når en fiskebåt med 14 mennesker om bord forliste i 

desember 2018, møtte redningsarbeidet store utfordringer med vær, temperatur og 

avstander.  

I tillegg er cruiseskip svært miljøskadelige. De krever mye energi, og har høye utslipp. Mange 

turister benytter seg også av fly for å komme seg til og fra Svalbard. Både for byen og miljøets 

del er det derfor nødvendig å regulere turiststrømmen. Det er viktig at turistene som kommer 

til Svalbard også bidrar økonomisk til samfunnet. Derfor mener AUF at det skal innføres en 

turistavgift som turistene må betale.  

For å sikre det unike dyre- og plantelivet på Svalbard er det nødvendig å innføre reguleringer 

på hvor de store turiststrømmene skal bevege seg. Det er spesielt viktig å verne om sårbare 

områder som er utsatt for menneskelig påvirkning.  

AUF vil: 

• Øke beredskapen på og rundt Svalbard 

• Stille strenge miljøkrav til cruisenæringen 

• Gjøre det mulig for skip å lades elektrisk 

• Kreve gode arbeidsvilkår og helårige arbeidsplasser i turistnæringen 

• Begrense ferdsel utenfor Longyearbyen for turister 

• Lage flere merkede stier til utvalgte steder som turister kan benytte seg av 

• Utrede en turistskatt som skal gå til å utvikle miljøtiltak i Longyearbyen 
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Forslag 9 

Bevar fosforet for framtidens fattige 

Industriell matproduksjonen er avhengig av mineralgjødsel. Denne gjødselen er laget fra 

fosforholdig fosfatstein. Sakte, men sikkert, er verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein i 

ferd med å gå tomme. Konsekvensene er at de globale prisene på mineralgjødsel – og 

matvarer – en gang i framtiden vil skyte i været. Enkelte forskere anslår at den internasjonale 

etterspørselen av fosfor vil overgå produksjonen allerede rundt år 2100. Da vil det bo rundt 13 

milliarder mennesker på kloden. Stockholm Resilience Center regner fosforforbruket som et 

av de globale miljøproblemene som i størst grad er utenfor trygge grenser. 

AUF mener at vi, i solidaritet med verdens fattige – i dag, og i framtiden – er nødt til å 

gjenbruke fosforet som er i omløp. 

Småbønder i utviklingsland som i dag er avhengig av å gjødsle åkrene med mineralgjødsel vil 

ikke få råd til gjødselen om den er mange ganger dyrere enn i dag. Økte gjødselpriser i 2008 

var med å utløse uroligheter i Afrika og Asia. 

Verdens globale matproduksjon slik den fungerer i dag lever på lånt tid. Fordi fosfor ikke er en 

fornybar ressurs, vil det i fremtiden ikke være et alternativ å være avhengig av mineralgjødsel. 

Derimot må fosforet som allerede er i omløp forvaltes bedre. Derfor må norske og 

internasjonale myndigheter gjøre mer for å forhindre unødvendige tap av fosfor.    

Rundt 80 % av alt fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene forsvinner på veien mellom 

gruva og gaffelen. Det meste renner ut i elver og hav fra åkrene, og i Norge er tapet størst fra 

oppdrettsnæringen. I tillegg til å være ressurser på avveie, er utslippet av fosfor et alvorlig 

forurensningsproblem som skader arter og økosystemer. Det finnes ikke en helhetlig strategi 

på fosfor i Norge. 

Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som 

allerede finnes skal vare lengst mulig. Forskning viser at det også vil være den beste støtten til 

verdens fattige bønder. Samtidig er det viktig å bevare fosforet i de økosystemene og 

produksjonssystemene de trengs og hindre lekkasje. For eksempel må det gjøres tiltak i det 

industrielle landbruket, der man blant annet lærer av metoder i økologisk landbruk som klarer 

seg uten tilførsel av kunstgjødsel. 

75 prosent av reservene av fosfatstein befinner seg i Marokko og i territoriet Vest-Sahara, 

som Marokko ulovlig okkuperer. Det er dermed ytterligere etiske og folkerettslige 

problemstillinger knyttet til det internasjonale samfunnets bruk av ressursen. 
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AUF krever: 

• Økt støtte til forskningsmiljøene i Norge som forsker på resirkulering av fosfor. 

• At norske myndigheter setter mål for hvor mye av fosforet i organisk avfall som skal 

føres tilbake til landbruket, slik man har gjort i Sverige. 

• At norske myndigheter tar initiativ til en nasjonal fosforplattform som forener 

offentlige etater, landbruket, øvrig privat næringsliv og forskningsmiljøer, med hensikt 

å samkjøre forskningen og tiltakene knyttet til forvaltningen av fosforressursene og 

fosforbruk i Norge. 

• At norske myndigheter styrker innsatsen for å øke arealene som drives økologisk 

• Norge skal ta initiativ til å opprette internasjonalt samarbeid for å analysere globale 

fosfortrender, og å sikre en bærekraftig fosforproduksjon 
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Forslag 10 

Demokratiske verktøy for fred og samarbeid i Venezuela 

AUF ser med bekymring på den raskt eskalerende situasjonen i Venezuela. Nedbrytningen av 

landets siste demokratiske institusjoner, de systematiske overgrepene mot sivilbefolkningen 

og den omfattende humanitære katastrofen landet står overfor krever internasjonalt press på 

den sittende president Nicolás Maduro og hans regime.  

Maduro bærer det venezuelanske folks lidelse på sine skuldre, og AUF fordømmer volden og 

undertrykkelsen dagens regime står for.  

En voldelig utvikling i Venezuela vil først og fremst være en trussel mot sivile liv, men også for 

utsiktene til å gjenoppbygge landets demokrati. AUF mener at det viktigste Norge kan gjøre nå 

er å være med på å samle partene til forhandlinger.  

En slik prosess kan følge modellen fra fredsforhandlingene i nabolandet Colombia, der Norge 

og Cuba opptrådde som garantistland for prosessen. AUF mener Norges troverdighet som 

fredsnasjon kan bidra til at vi sammen med en annen part kan drive frem forhandlinger om en 

demokratisk prosess for å løse den fastlåste situasjonen i landet. 

AUF er av den oppfatning at alle statsledere og regjeringer bør velges gjennom frie valg. Med 

dagens situasjon vil en norsk tilslutning til den internasjonale anerkjennelsen av 

opposisjonsleder Juan Guaidó, frata Norge legitimitet som nøytral part i slike eventuelle 

forhandlinger. AUF ønsker derfor ikke at Norge skal tilslutte seg den USA-ledede 

anerkjennelsen av Guaidó som Venezuelas president. 

AUF mener at den pågående konflikten om makt i Venezuela må håndteres med demokratiske 

verktøy, der samarbeid og respekt for fred er bærende element. Vår solidaritet er med de 

millioner av venezuelanere som i dag lever i frykt for hva morgendagen bringer. AUF vil 

arbeide for sivilbefolkningens rett til frihet, med respekt for demokratiets spilleregler, uten 

bruk av militærmakt eller militærintervensjon fra fremmede makter.  
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Forslag 11 

Digital spillkultur i Norge 

Flertallet av norsk ungdom spiller dataspill. 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i 

alderen 9–18 år oppgir at de er spillere. For mange av dem er det en fritidssyssel, men noen 

forsøker også å konkurrere i e-sport. Samtidig spiller stadig flere voksne. En tredel av 

nordmenn spilte i 2017 en eller annen form for digitalt spill hver dag. Likevel er det fremdeles 

fordommer knyttet til dataspill. Spillkulturen har lenge ikke vært anerkjent på lik linje med 

andre kulturuttrykk.  

Dataspill er en rask voksende bransje, med global omsetning på omtrent 850 milliarder kroner i 

2017. Til tross for at vi har en høyt utdannet befolkning, med sterk digital kompetanse, er den 

norske spillbransjen fortsatt relativt liten sammenlignet med våre naboland.  

Dataspill er noe helt annet i dag enn da de første konsollene dukket opp på 70-tallet.  

I dag er det favorittaktiviteten til mange ungdommer. Dataspill kan være kultur av høy kvalitet. 

Det er en sport med millioner av tilhengere. Det er verdens største underholdningsindustri, 

som engasjerer gamere verden over. Og det er i ferd med å endre måten barn lærer på. 

Arbeiderpartiet vil ha politikk som støtter opp om alt det positive ved digital spillkultur, og som 

forebygger eventuelle negative sider ved dataspill.  

Spill som fritidsaktivitet 

For de aller fleste er dataspill underholdning. Enten de stabler brikker i et mobilspill eller 

oppdager nye verdener på en konsoll, så bruker 33 prosent av nordmenn daglig et digitalt spill 

for å koble av. For barn og ungdom er dataspill også en kilde til felleskap og identitet. Man 

snakker gjerne om gaming-kulturen Gjennom spill kan unge utforske ulike roller, møte nye 

venner, og lære seg sosiale ferdigheter. Dessverre domineres den offentlige samtalen fortsatt 

av advarsler mot dataspill. Noen av advarslene, som at dataspill i seg selv er skadelig, har liten 

rot i virkeligheten. Andre problemer, som negative kjønnsstereotyper eller ekstreme 

holdninger er utfordringer som må møtes med nyansert praktisk politikk. 

En utfordring ved dataspill i dag er at enkelte selskaper benytter seg av lotterilignende 

mekanismer for å tjene penger. Spillere kan for eksempel betale virkelige penger for å få 

tilgang på goder inne i spillet, uten at det er kjent på forhånd hva de faktiske skaffer seg. I 

Belgia er denne praksisen forbudt. I Norge er slike mekanismer lite regulert.   

En annen utfordring er at enkelte ungdommer benytter spill til å isolere seg. Selv om dataspill 

kan gi møter med andre inne i spillet, bør vi også tilrettelegge for at ungdom kan spille 

sammen, med trygge voksenpersoner til stede. Til slike fysiske møteplasser kan man også 

knytte spillutviklingsmiljøer og e-sport-klubber. Arbeiderpartiet står for en politikk som legger 
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til rette for at barn og ungdom kan spille sammen og der lotteriliknende mekanismer 

begrenses.  

AUF vil: 

• Innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill i Norge, basert på anbefalingene 

fra rapporten om gråsonespill fra Forum for spilltrender 

• Satse på møteplasser for den digitale kulturen, som for eksempel digitale fritidsklubber 

eller klubbhus i idretten. Barn og unge skal ha arenaer der de kan spille og der voksne 

med digital kompetanse er til stede  

• Ha en nasjonal kampanje for nettvett og fornuftig bruk av dataspill og sosiale verktøy 

Spill som kultur 

Det lages i dag mange dataspill med høy kunstnerisk kvalitet. Som film, teater og litteratur kan 

spill overraske, gi ny innsikt og vekke folks kreativitet. Fritt Ord annonserte nylig at de vil 

støtte spilljournalistikken, inkludert kommentarer og anmeldelser. 

Hvis vi mener alvor med å anerkjenne dataspill som et kulturprodukt, må vi også sørge for at 

unge får tilgang på spillkultur av høy kvalitet i hele landet. Derfor bør det være bredbånd i hele 

landet. Familier med lav inntekt bør ha tilgang på nett, slik man har gjort forsøk med i Bergen. 

Arbeiderpartiet mener at eksisterende kulturinstitusjoner bør få kompetanse og støtte til å 

tilby ungdom gode spillopplevelser.  

AUF vil:  

• Sørge for at dataspill blir en del av kulturskolen, for å fremme digital kreativitet 

• Bidra til at folkebibliotekene blir møteplasser for spillaktiviteter og formidlere av 

dataspill  

• Sørge for at nye flerbrukshaller er tilrettelagt for datatreff 

• Innføre dataspill som en del av Den kulturelle skolesekken 

Spill som sport 

E-sport er fortsatt en relativt ung idrett. Det finnes ikke noe e-sport-forbund i Norge. Svenska 

E-sportförbundet har eksistert siden 2016, men er ikke organisert i det nasjonale 

idrettsforbundet. Det foregår både en nasjonal og en internasjonal diskusjon om 

idrettsbegrepet og e-sport og hvor aktiviteten hører hjemme. 

Selv om det arrangeres et nasjonalt divisjons- og sesongbasert seriespill i Norge, er e-sporten 

for øvrig i liten grad organisert. Dermed er det tilfeldig hvilke lag og spillere som plukkes opp 

og får utvikle sitt talent. Der den organiserte idretten legger til rette for at alle kan prøve seg, 

mangler e-sporten fortsatt en infrastruktur i form av klubber, trenere og etiske retningslinjer. 
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Denne mangelen er problematisk fordi aktører som ønsker å spre ekstremistisme også 

opererer i e-sporten, og fordi unge med en interesse ikke gis mulighet til å utvikle sitt talent. 

Arbeiderpartiet mener det er behov for at e-sporten kommer inn i mer ordnede former.  

AUF vil: 

• Støtte opprettelsen av et nasjonalt, demokratisk organisert e-sportforbund, i tråd med 

de verdier som preger idretts- og foreningsvirksomhet i Norge i dag 

• Støtte initiativer for et internasjonalt e-sportsarrangement i Norge 

Spill som næring 

Den norske spillbransjen omsetter for om lag 358 millioner kroner og sysselsetter rundt 600 

personer. Til sammenligning omsatte bransjen for 15 milliarder i Sverige i fjor, og sysselsatte 

over 5300 personer. Sentrale byer i Norge der det finnes miljøer med spillselskaper er Oslo, 

Bergen, Trondheim, Hamar og Tromsø. 

Bransjen har et godt utgangspunkt i Norge. Befolkningen er høyt utdannet og den digitale 

kompetansen er sterk. Dessverre står en del utfordringer i veien for at den skal kunne utvikle 

seg. Tilgangen på kapital er liten. Norske investorer er i liten grad interessert i 

dataspillnæringen. Av støtten fra Norsk filminstitutt til film, serier og spill mottar dataspill kun 

fem prosent, og de får ikke søke produksjonstilskudd, kun utviklings- og lanseringstilskudd. 

SkatteFunn-ordningen brukes noe, men betales i etterkant, og bidrar dermed ikke til likviditet i 

produksjonsperioden.  

For dataspillprodusenter er markedet globalt. Dette gir utfordringer i form av behov for 

oversettelser og publiseringsstøtte. Innovasjon Norge hadde i 2016 et prosjekt i form av 

eksportprogrammet «Spill ut i verden». Arbeiderpartiet vil styrke dataspillnæringen i Norge, 

som et ledd i å sikre fremtidens smarte arbeidsplasser og for å bidra til at dataspillkulturen blir 

en naturlig del av det norske kulturmangfoldet. Det er et viktig kulturpolitisk mål at det 

utvikles gode norske spill, slik det er et kulturpolitisk mål å støtte norsk filmindustri.  

AUF vil: 

• Evaluere regelverket i NFIs tilskudd til dataspill, vurdere å åpne for produksjonsstøtte i 

ordningen og trappe opp bevilgningene til spillformål 

• Vurdere etablering av en incentivordning for dataspill etter modell fra Video Game Tax 

Relief fra Storbritannia 

• At «Spill ut i verden» skal etableres som et permanent virkemiddel for å legge til rette 

for internasjonalisering av norsk dataspillbransje 

Spill som læring 
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Flere skoler har tatt i bruk dataspill som pedagogisk verktøy. Spill bidrar til å bygge ferdigheter 

vi trenger i fremtidens Norge. Spill gir sosiale ferdigheter som samarbeid og kommunikasjon, 

praktiske ferdigheter som programmering, lesing, skriving og regning, og gir flere pedagogiske 

muligheter for økt læring, eksempelvis historie, der en kan lære om 2. verdenskrig gjennom å 

spille seg gjennom de historiske hendelsene. 

Lærere bør kjenne barn- og ungdoms spillvaner, men også ha kompetanse i hvordan spill kan 

integreres og brukes i undervisning. Ved Revheim skole i Stavanger har man ansatt en egen 

spillpedagog og bruker dataspill aktivt i undervisningen. Et spennende tiltak er e-sportlinjer, 

som er forsøkt på flere videregående skoler i Norge. Disse skolene bidrar til god digital 

spillkultur og gir ungdom mulighet til å få kompetanse innenfor spillutvikling og IT-kunnskaper 

generelt. 

For noen ungdommer som faller ut av skolen er dataspill blitt en viktig aktivitet, fordi det gir 

mestring og tilhørighet. Når det offentlige skal møte disse bør de ha kunnskap om digital 

spillkultur slik at de forstår ungdommens behov. I noen tilfeller burde unge spillere med liten 

skolegang og gode spilltekniske ferdigheter få en mulighet til arbeidstrening hos spillutviklere, 

hvis forholdene ligger til rette for det.  

AUF vil:  

• Ha flere e-sportlinjer i videregående skole 

• Integrere kompetanse om dataspill og digital spillkultur i lærerutdanningen 

• Utvikle flere spillbaserte digitale læremidler i Norge 

• Øke kunnskapen om dataspill blant ansatte i barnevern og sosialtjenester 

• At NAV i større grad organiserer arbeidstrening hos spillutviklere  
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Forslag 12 

AUFs tilslutning til kampanjen “stop killer robots”  

I løpet av de siste tiårene, har utvidet bruk av ubemannede væpnede fartøy dramatisk endret 

krigføring, og bringer på banen nye humanitære og juridiske utfordringer. Raske fremskritt 

innen teknologi resulterer i arbeidet med å utvikle halv- og helautonome våpen. I dag er USA, 

Kina, Israel, Sør-Korea, Russland og Storbritannia de fremste statene i arbeidet med å utvikle 

våpensystemer med betydelig autonomi.  

Parter i krig og konflikt er i dag forpliktet til å følge internasjonal humanitærrett, nedfelt blant 

annet i Genèvekonvensjonene. Dette regelverket baserer seg på generell krigføring, og halv- 

og helautonome våpen er i dag ikke definert av et eget regelverk. Helautonome våpen er i 

stand til å velge og skyte på mål på egen hånd, uten menneskelig inngripen. Det er også uvisst 

hvem som står ansvarlig dersom brudd på internasjonal rett forekommer.  

Disse våpnene reiser mange etiske, juridiske, moralske, politiske og teknologiske bekymringer 

og utfordringer. AUF mener å gi maskinene makt til å bestemme hvem som lever og dør i en 

krigssituasjon er en uakseptabel bruk av teknologi, og er derfor for et omfattende forbud mot 

halv- og helautonome våpen.  

På bakgrunn av dette vil AUF: 

• Slutte seg om den internasjonale kampanjen drevet fram av sivile organisasjoner - “the 

Campaign to stop killer robots”.  

• Bidra til å spre informasjon om kampanjen og kampanjens innhold til våre medlemmer  

• Fortsette det politiske arbeidet for en internasjonal traktat mot bruk av slik krigføring 

• Samarbeide med politiske og apolitiske organisasjoner med samme oppfatning  
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Forslag 13 

Folkets representanter må representere folket 

AUF er svært skeptisk til at personer som skal forvalte folkets tillit samtidig er ansatte 

lobbyister for hemmelige kunder. Mange PR- og kommunikasjonsbyråer opererer med lukkede 

kundelister, og AUF mener det er svært uheldig at folkevalgte politikere skal ta imot penger 

for å bedrive lobbyistvirksomhet, uten offentlig innsyn. 

En slik rolleblanding svekker transparensen i beslutningsprosessene, og svekker folks tillit til at 

politikerne tar avgjørelser til det beste for folket, uavhengig av hvem som betaler lønnen 

deres. Det skal selvsagt være mulig å arbeide med kommunikasjon samtidig som man er 

politisk aktiv, men strenge føringer for kunderføring, innsyn og åpenhet må ligge til grunn.  

AUF mener at: 

• Lovverket rundt rolleblanding av folkevalgte som også arbeider i 

kommunikasjonsbransjen og andre lobbyistvirksomheter uten offentlig innsyn, 

gjennomgås grundig, med mål om å sikre offentligheten innsyn i 

beslutningsprosessene. 

• Topptillitsvalgte i AUF og Arbeiderpartiet må være åpen om kundelister til egen 

organisasjon. 

• Folkevalgte for Arbeiderpartiet burde unngå å påta seg lønnet arbeid for PR- og 

kommunikasjonsbyråer som har lukkede kundelister. 
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