
Forslag 1: 

Innsendt av: Atle Lien  

Sikre forsvarlig renhold i forsvaret 
Siste tiden har det igjen kommet frem tilfeller hvor renholdet i militærleirene rundt om 
i landet ikke er tilstrekkelig. Av alle stedene hvor ISS har overtatt renholdet er det 
kun en leir i Midt-Norge som holdt stand. Det har også vært store problemer rundt 
sikkerhetsklareringer da store deler av ISS sin arbeidsstokk ikke kan oppnå 
tilstrekkelig sikkerhetsnivå. For å sikre forsvarlig renhold av det norske forsvar må 
det gjøres endringer og den beste endringen vil være å igjen sikre at renhold utføres 
av det offentlige. 
  
AUF i Troms vil: 

● Igjen sikre at renholdet hos forsvaret utføres av det offentlige. 

 
 
Innstilling: vedtatt og oversendes politisk program  
 
 
 
Forslag 2:  
 
Innsendt av: Hanne Johnsen 
 
Ambulanseflyene er en nødvendighet i nord, med lange avstander mellom bygdene 
og spesialisthelsetjenesten og sykehusene. Derfor må vi sikre at flyene til enhver tid 
skal være operativ og klar til tjeneste. Menneskers helse skal ikke legges ut på 
anbud, en av de viktigste delene av helsetjenesten skal være statlig eid.  AUF vil 
sikre at mennesker i nord som bor i distriktene skal få den hjelpen de trenger når 
sykdom rammer. 
 
AUF i Troms vil derfor at: 
• Ambulanseflyene skal til enhver tid være operativ og i beredskap 
• Ambulanseflyene skal være statlig eid 
 
 
 
Innstilling: oversendes nordområde  
 
 



Forslag 3:  
 
Forslagsstiller: Brynjar Andersen Saus 
 
Avvikle verneplikten 
 
Verneplikt eller tvungen militærtjeneste er en plikt et lands statsborgere har til å delta 
i militærtjeneste, noe som omfatter både forsvar av landets grenser og krigføring 
utenlands, samt tjenestegjøring i militære styrker i fredstid. Som vernepliktig i Norge 
plikter du å gjennomføre inntil 19 måneder ordinær tjeneste. Det betyr at når noen 
har gjennomført 12 eller 18 måneder førstegangstjeneste kan forsvaret kalle 
vedkommende tilbake til respektive 7 eller 1 måneder repetisjonstjeneste eller 
heimevernstjeneste frem til det året man fyller 44 år.  
 
AUF i Troms mener at det er urimelig å stille krav om at noen skal være pliktig å 
delta i forsvarets arbeid mot sin vilje. Heldigvis er det i dag veldig få dette gjelder 
siden mesteparten av forsvarets 
behov dekkes av de som frivillig gjennomfører førstegangstjenesten. Likevel er vi 
prinsipielt motstander av at man i Norge skal måtte delta i krigsøvelser mot sin vilje. 
 
AUF i Troms vil: 
● Avvikle verneplikten i Norge 
 
Flertallets innstilling: oversendes politisk program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag 4: 
 
Forslagsstiller: Vetle Solodden Lier 
 
 
Bysykler til Tromsø  
 
Tromsø kommune skal kjøpe inn bysykler som kan leies ut til befolkningen. Enten 
som en lav årspris, eller som en månedspris/enkeltbillett.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● At Tromsø kommune skal gå til innkjøp av bysykler 
 
Innstilling: oversendes politisk program  
 
 
 
 
Forslag 5:  
 
Forslagsstiller: Maren Sollie Aukland  
 
Forbud mot reklame av plastisk kirurgi 
 
Ungdom i dag påvirkes i stor grad av sosiale medier. Flere finner sine største forbilder på 
steder som instagram, facebook eller snapchat. Og det er ikke negativt, men når disse 
«influencerne» bruker den stemmen de har til å fremme plastisk kirurgi er det ikke positivt 
lengre. Når man gang på gang ser bilder av lepper med restylane, rumper med implantater 
og pupper med silikon, men hører at det bare var på grunn av usikkerhet, blir man påvirket 
likevel. Man har forbydd reklame av alkohol fordi det ikke skal øke etterspørsel, man burde 
heller ikke øke etterspørselen på unødvendig plastisk kirurgi. Kroppspresset er stort, og 
reklame på hvordan man kan operere kroppen sin annerledes hjelper ikke. 
 
AUF i Troms vil: 

● forby reklame av plastisk kirurgi 

 

Innstilling: Oversendes politisk program  

 



 

Forslag 6:  

Forslagsstiller: Haakon Nybø 

Studentpris på buss 

Studentar er ei utsatt gruppe økonomisk, og spesielt i vår landsdel. Avstandane er store, og 
mange må bruke buss for å komme seg rundt. Spesielt på vinterstid er dette eit av dei få 
framkomstmiddela som studentane kan stole på får dei fram til dit dei skal. Det er difor veldig 
synd at ein person på 29 år i full jobb, betalar det same som ein fersk student på 19 år. Vi 
treng ein ny prisklasse på bussbillettane i fylket, som gjer at alle studentar kan ta seg råd til 
eit månadskort. I tillegg går ein del studentar glipp av sosiale aktivitetar, spesielt på 
vekedagar, grunna at bussane sluttar å gå relativt tidleg på kvelden. Ved å betre desse 
tilboda, så skapar vi betre trivsel blant studentane og ein skapar meir liv i sentrum i dei ulike 
byane som har studentar. 

AUF i Troms vil: 

● Innføre ein eigen studentpris på buss i Troms og Finnmark. 
● Betre busstilbodet mellom campus og studentboligane i Alta, Hammerfest, Harstad 

og Tromsø. 

Innstilling: oversendes politisk program  

 

Forslag 7:  

Forslagsstiller: Tromsø AUF 

 

Forby matsvinn i Norske dagligvarekjeder 

 

I Norge kastes i overkant av 380 000 tonn mat hvert år. I overkant av 40% av dette står 

bedriftene for. Mye av dette er mat som er fullt spiselig, men som har gått ut på dato. I 

Frankrike er det nå forbudt for matbutikker av en viss størrelse å kaste brukbar mat. De siste 

årene har matsvinnet i Norge gått mye ned, men 160 000 tonn mat er utrolig mye. Om man 

forbyr de store dagligvarekjedene å kaste brukbar mat vil det ikke være en ekstra utgift for 

dem, men det kan skape store muligheter for andre.  

 

AUF i Troms vil: 

● Innføre nasjonalt forbud mot matsvinn i store dagligvarekjeder. 



● Oppfordre mindre butikker og restauranter til å delta i Too Good To Go-kampanjen 

 

Innstilling: oversendes politisk program  

 

Forslag 8:  

Forslagsstiller: Tromsø AUF 

 

Solenergi 

Energibehovet øker, og vi må satse på utbygging av fornybar energi hvor det er mulig. 

Solceller gir en stabil tilgang til energi, hele året - unntatt mørketiden i Nord-Norge. 

Solcellepanel fungerer mer effektivt i kulde – dette i tillegg til at vi deler av året har mer sol, 

utveier perioden med tapt energi i mørketiden. Prisen på solcellepanel har gått drastisk ned 

de siste årene, og de er blitt betydelig mer effektivt. Innbyggere burde få muligheten til å 

konstruere egne solcellepaneler og få økonomisk støtte til dette – samt bli godt informert 

om muligheten for å gjøre det. I tillegg burde vi investere i solcellepaneler på offentlige 

bygg, for å skape mer fornybar energi. 

AUF i Troms vil: 

● Innføre ordning med økonomisk støtte til innbyggere som ønsker å konstruere egne 

solcellepaneler. 

● Investere i bruk av solcellepaneler på offentlige bygg hvor antall soltimer gir relativt 

mye energi. 

 

Innstilling: oversendes politisk program  

 

 


