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Uttalelse 1 Renhold i forsvaret 43 

Den siste tiden har det kommet frem tilfeller hvor renholdet i militærleirene rundt om i landet ikke har 44 

vært tilstrekkelig. Av alle militærleirene hvor ISS har tatt over renholdet, er det kun en leir i Midt-45 

Norge som har holdt stand. Det har også vært problemer rundt nødvendige sikkerhetsklareringer som 46 

trengs for arbeid inne i militærleirer. Dette problemet har oppstått da flere av ISS sine arbeidstakere 47 

ikke har oppnådd tilstrekkelig sikkerhetsnivå. For å sikre forsvarlig renhold av det norske forsvar må 48 

det gjøres endringer, hvor den beste endringen vil være å sikre at renhold utføres av det offentlige. 49 

AUF i Troms mener at: 50 

• Renholdet hos forsvaret skal utføres av offentlige aktører 51 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas med redaksjonelle endringer  52 

Uttalelse 2 Avvikle verneplikten 53 

Verneplikt eller tvungen militærtjeneste er en plikt et lands statsborgere har til å delta i militærtjeneste, 54 

noe som omfatter både forsvar av landets grenser og krigføring utenlands, samt tjenestegjøring i 55 

militære styrker i fredstid. Som vernepliktig i Norge plikter du å gjennomføre inntil 19 måneder 56 

ordinær tjeneste. Det betyr at når noen har gjennomført 12 eller 18 måneder førstegangstjeneste kan 57 

forsvaret kalle vedkommende tilbake til respektive 7 eller 1 måneder repetisjonstjeneste eller 58 

heimevernstjeneste frem til det året man fyller 44 år.  59 

AUF i Troms mener at det er urimelig å stille krav om at noen skal være pliktig å delta i forsvarets 60 

arbeid mot sin vilje. Heldigvis er det i dag veldig få dette gjelder siden mesteparten av forsvarets 61 

behov dekkes av de som frivillig gjennomfører førstegangstjenesten. Likevel er vi prinsipielt 62 

motstander av at man i Norge skal måtte delta i krigsøvelser mot sin vilje. 63 

AUF i Troms vil/ønsker å: 64 

• Avvikle verneplikten i Norge 65 

Redaksjonskomiteens innstilling: Redaksjonskomiteen foreslår å oversende forslaget til behandling på 66 

neste representantskap i AUF i Troms. Dette er fordi det ikke har vært noen debatt under årsmøtet på 67 

dette forslaget, og redaksjonskomiteen er ikke komfortabel med å ta en slik avgjørelse uten debatt. Vi 68 

vil gjerne også gi lokallagene mulighet til å ta diskusjonen med sine medlemmer for å sikre en god, 69 

demokratisk prosess i en så viktig sak.  70 

Uttalelse 3 Bysykler til Troms og Finnmark  71 

Sykkel er både et billig fremkomstmiddel, men også bra for folkehelsen og klimaet. I flere norske byer 72 

har de bysykler som leies ut for en billig penge til innbyggerne og besøkende. Dette har bidratt til at 73 

flere har valgt sykkelen foran bil eller kollektivtransport, og dermed avlastet veiene. Likevel er det 74 

flere utfordringer med å vedlikeholde og bruke sykler i vinterhalvåret. Derfor vil AUF i Troms at 75 

ordningen med bysykler skal testes ut i noen byer i fylket før ordningen innføres permanent. En 76 

ordning med bysykler skal være billig og enkel og bruke.  77 

AUF i Troms vil: 78 

• Ha et prøveprosjekt med bysykler i utvalgte byer i Troms og Finnmark 79 

• På sikt ha bysykler i byene i Troms og Finnmark basert på erfaringene fra prøveprosjektet 80 



Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes til programkomiteen for Politisk program 81 

Uttalelse 4 Forbud mot reklame av plastisk kirurgi  82 

Unge i dag påvirkes mye av sosiale medier. Flere unge har forbilder på sosiale medier som har stor 83 

innflytelse. Noen av disse velger å bruke den innflytelsen til å reklamere for plastisk kirurgi, bevisst 84 

eller ubevisst. Med et så stort kroppspress som finnes blant ungdom i dag, trenger vi ikke å få økt 85 

fokus og etterspørsel på unødvendig plastisk kirurgi. Reklame for plastisk kirurgi øker kroppspress, og 86 

AUF i Troms vil derfor forby reklame for plastisk kirurgi.  87 

AUF i Troms vil: 88 

• Forby reklame av plastisk kirurgi 89 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes til programkomiteen for Politisk program 90 

Uttalelse 5 Studentpris på buss 91 

Studentar er ei utsatt gruppe økonomisk, og spesielt i vår landsdel. Avstandane er store, og mange må 92 

bruke buss for å komme seg rundt. Spesielt på vinterstid er dette eit av dei få framkomstmiddela som 93 

studentane kan stole på får dei fram til dit dei skal. Det er difor veldig synd at ein person på 29 år i full 94 

jobb, betalar det same som ein fersk student på 19 år. Vi treng ein ny prisklasse på bussbillettane i 95 

fylket, som gjer at alle studentar kan ta seg råd til eit månadskort. I tillegg går ein del studentar glipp 96 

av sosiale aktivitetar, spesielt på vekedagar, grunna at bussane sluttar å gå relativt tidleg på kvelden. 97 

Ved å betre desse tilboda, så skapar vi betre trivsel blant studentane og ein skapar meir liv i sentrum i 98 

dei ulike byane som har studentar. 99 

AUF i Troms vil: 100 

• Innføre ein eigen studentpris på buss i Troms og Finnmark. 101 

• Betre busstilbodet mellom campus og studentboligane i Alta, Hammerfest, Harstad og 102 

Tromsø. 103 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes programkomiteen for Politisk program 104 

Uttalelse 6 Forby matsvinn 105 

I Norge kastes i overkant av 380 000 tonn mat hvert år. I overkant av 40% av dette står bedrifter for, 106 

dette tilsvarer ca. 160 000 tonn mat. Mye av dette er mat som er fullt spiselig, men som har gått ut på 107 

dato. De siste årene har matsvinnet i Norge gått mye ned, men vi har en lang vei å gå. Om man forbyr 108 

de store dagligvarebutikkene over en viss størrelse å kaste brukbar mat vil det ikke nødvendigvis bli en 109 

stor utgift for dem, men derimot skape store muligheter for andre.  110 

AUF i Troms vil: 111 

• Innføre nasjonalt forbud mot matsvinn i store dagligvarebutikker og restauranter  112 

• Utrede en mulighet for en nasjonal og statlig kampanje lignende «Too Good To Go»-113 

kampanjen  114 

• Oppfordre mindre butikker og restauranter til å delta i en nasjonal kampanje mot matsvinn  115 

 116 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 117 



Uttalelse 7 Solenergi 118 

Energibehovet i verden øker, og det må satses på utbygging av fornybar energi hvor det er mulig. 119 

Solceller gir en stabil tilgang til energi hele året, med unntak av mørketiden i Nord-Norge. 120 

Solcellepanel  121 

Solcellepanel fungerer mer effektivt i kulde – dette i tillegg til at vi deler av året har mer sol, utveier 122 

perioden med tapt energi i mørketiden. Prisen på solcellepanel har gått drastisk ned de siste årene, og 123 

de er blitt betydelig mer effektive. Innbyggere burde få muligheten til å installere egne solcellepaneler 124 

og få økonomisk støtte til dette – samt bli godt informert om muligheten for å gjøre det. I tillegg burde 125 

vi investere i solcellepaneler på offentlige bygg, for å skape mer fornybar energi. 126 

AUF i Troms vil: 127 

• Innføre ordning med økonomisk støtte til innbyggere som ønsker å installere egne 128 

solcellepaneler 129 

• Investere i bruk av solcellepaneler på offentlige bygg hvor antall soltimer gir relativt mye 130 

energi 131 

• Unngå at nettleien blir dyrere for dem som bestemmer seg for å installere solcellepaneler 132 

privat 133 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas   134 

Uttalelse 8 En mer verdensomspennende 135 

legemiddelproduksjon  136 

Verdens medisinproduksjon er i dag begrenset til noen få land, ofte lokalisert i Asia. Vi ønsker at 137 

verdens medisinproduksjon skal fordeles bedre utover verdens land. Dette skal gjøres for å redusere 138 

risikoen for medisinmangel i verden. Ved å spre medisinproduksjonen til flere land, sikrer vi oss en 139 

mer forutsigbar fremtid dersom en eventuell krise skulle bryte ut i de få landene vi i dag får 140 

medisinene våre fra.  141 

AUF i Troms mener: 142 

• At vi må utrede muligheten til å spre produksjonen av medisiner til flere land.  143 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 144 

Uttalelse 9 Cannabidiol som legemiddel i 145 

behandlingen av epilepsi 146 

CBD-olje er godkjent for 2 epileptiske syndrom på blå resept, det er likevel mulig og få resept på dette 147 

til andre alvorlige epileptiske syndromer etter vurdering fra spesialistlege. Man har imidlertid ingen 148 

mulighet til å søke om refusjon og derfor i sin helhet må dekkes av pasienten selv. Det er bevist at for 149 

personer med multifunksjonshemming og behandlingsresistent epilepsi, har CBD-olje en positiv 150 

virkning. Dette er en svært viktig sak for de få det gjelder, de har ikke tid til å vente årevis på generelle 151 

godkjenninger. Hyppige og alvorlige anfall gir skader i hjernen og svært redusert livskvalitet. CBD-152 

olje inneholder ingen eller svært lite av det stoffet som gir rus, og kan derfor ikke brukes som 153 

rusmiddel. 154 

AUF i Troms vil: 155 



• Gi godkjenning av resept på CBD-olje til multifunksjonshemmet og personer med 156 

behandlingsresistent epilepsi 157 

• Gi mulighet til å søke om refusjon for CBD-olje 158 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas  159 

Uttalelse 10 Endre kriterier for gymkarakter  160 

Gymfaget virker å utvikle seg til et polariserende fag i utdanningsløpet, spesielt i ungdomsskoletrinn 161 

og videregående skoletrinn. Fokuset på teknikk og evne virker å undergrave progresjon og deltagelse. 162 

Dette er svært problematisk da de med dårlige tilbøyelighet blir stemplet som dårligere, og opplever 163 

dårligere forhold til idrett som en helhet. 164 

Gym burde være en oppfordring til å være fysisk aktiv, og da er det viktig at elever finner deltagelse i 165 

faget motiverende. 166 

AUF i Troms mener at: 167 

• Det burde gis vurdering i obligatorisk gym til godkjent ikke godkjent på videregående skoler 168 

• Det bør innføres et valgfag innenfor fysisk aktivitet med karaktervurdering på videregående 169 

skoler 170 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes til programkomiteen for Politisk program 171 

Uttalelse 11 Forutsigbarhet for skoleelever 172 

Flere barneskoleelever opplever at like før de skal starte på ungdomsskolen får de beskjed om at de 173 

ikke skal starte på ungdomsskolen de hadde forventet. Dette kan være vanskelig for noen elever, og 174 

det er ønskelig at dette unngås. AUF i Troms mener at skoleelever skal oppleve forutsigbarhet 175 

angående hvilke ungdomsskoler de skal starte på. Det skal arbeides for å unngå splitting av 176 

barneskoleklasser. Dersom skoleklasser likevel må splittes, skal elevene informeres om dette i tidlig i 177 

skoleløpet.  178 

AUF i Troms vil: 179 

• At alle kommuner i Troms skal forplikte seg til å kontinuerlig ha planer for hvilke 180 

ungdomsskoler elever ved de forskjellige barneskolene skal gå på. 181 

• Arbeide for at barneskoleklasser skal få fortsette på samme ungdomsskole 182 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes programkomiteen for Politisk program 183 

Uttalelse 12 Offentlig finansiering av 184 

frivillighetssentraler 185 

Frivillighetssentralene rundt om i landet er selve hjertet i frivilligheten og burde anerkjennes slik. Det 186 

gjør de ikke per dags dato. I tidligere år har frivillighetssentralene mottatt overføringer direkte fra 187 

statsbudsjettet. Dette endret den sittende Solberg-regjeringen(per januar 2020). Endringene sier at 188 

frivillighetssentralene skal finansieres direkte over kommunenes tidvis trangere budsjetter. For 189 

småkommunene er frivillighetssentralene ofte selve bærebjelken som holder kommunen sammen, 190 

gjennom møteplasser, arrangementer og andre tilbud til lokalbefolkningen. Derfor må de få støtte som 191 

tilsvarer denne viktigheten.  192 



AUF i Troms mener: 193 

• Frivillighetssentralene finansieres gjennom statsbudsjettet 194 

• At staten skal sikre prioriteringen av frivillighetssentraler også i småkommuner 195 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas  196 

Uttalelse 14 Søskenmoderasjon mellom SFO og 197 

Barnehage  198 

Det fødes stadig flere barn i Norge. Da er det viktig at vi legger til rette for de som har flere barn og de 199 

som ønsker å få det. I dag er det mest vanlig med søskenmoderasjon om du har flere barn i Barnehage 200 

eller flere barn på SFO, men om du har barn i både SFO og Barnehage er det ingen selvfølge at det 201 

finnes mulighet for betalingsmoderasjon. For å skåne barnefamilier med flere barn for store utgifter 202 

bør søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO innføres i hele Troms. 203 

AUF i Troms mener at: 204 

• Det bør innføres betalingsmoderasjon for søsken, mellom Barnehage og SFO 205 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas  206 

Uttalelse 15 Ungdomsklubber 207 

Ungdom i dag befinner seg på mange forskjellige steder på fritiden sin. Dette er så klart positivt, men 208 

for noen kan det også være negativt. Ungdom kan føle seg tvunget til å være med på ting de ikke føler 209 

seg vel med, for eksempel på grunn av miljøet der de befinner seg. Om dette betyr at folk blir med på 210 

noe selv om de ikke ønsker det, trenger man å finne en løsning på det. Å danne flere ungdomsklubber i 211 

fylket kan være et tiltak.  212 

Alternativer for å skape for trygghet for ungdommene kan være ulik fra kommune til kommune. 213 

Derfor må de forskjellige kommunene se hvilke løsninger som fungerer best. I noen kommuner kan 214 

man benytte seg av selvstyrte klubber, andre kan være driftet frivillig. Et tredje alternativ kan også 215 

være å ha lønnede ansatte der mange ungdommer deltar.  216 

Å danne flere ungdomsklubber i kommunene i Troms kan føre til et bedre sosialt miljø blant ungdom 217 

og skape trygghet gjennom at man har et tilbud å benytte seg av på fritiden.  218 

AUF i Troms mener: 219 

• Alle ungdommer skal ha mulighet til å ha et sted å være. 220 

• Kommunene må gi mer penger til ungdomsklubber. 221 

• Det må sikres et godt miljø blant annet gjennom å ha ansvarlige tilgjengelig  222 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas og oversendes programkomiteen for Politisk program 223 

Uttalelse 16 Helsesykepleiere i den videregående 224 

skolen 225 

Alle mennesker har en psykisk helse. Det er i dag et økende problem at spesielt unge sliter med sin 226 

psykiske helse. For å kunne forebygge dette må vi ha gode tiltak som sikrer at alle kan få den hjelpen 227 



de trenger. Det må være en lav terskel for å kunne ta kontakt, og vi må fjerne det stigmaet som er rundt 228 

psykiske lidelser. 229 

AUF i Troms vil: 230 

• Obligatorisk samtale med helsesykepleier for alle elever i videregående skole hvert år 231 

• Helsesykepleier kan avgjøre om elever er syke og gi gyldig fravær for dette 232 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 233 

Uttalelse 17 Psykisk helse 234 

De fleste som sliter psykisk har ofte gått gjennom virvelvinden av å få seg psykolog eller bli innlagt. 235 

Ventetider blir lengre, leger tar deg ikke seriøst og søknader blir avvist uten grunnlag. Problemet her 236 

er jo ofte det at "på papiret" så er jo alt nesten perfekt. Kriteriene for innleggelse og å bli referert til 237 

psykolog er fornuftige. Hvordan det står beskrevet at legevakten, Akutt Ambulant team (Avdeling ved 238 

poliklinikken som tar imot akutte hendelser for de over 18, uten å trenge henvisning) og legen skal 239 

behandle individer som sliter psykisk er fornuftig. Så hvis alt er så fornuftig, hvorfor sliter så mange 240 

med å få psykolog/innleggelse? 241 

Det største problemet her er vel ventetiden. Men hvis du ser ett steg bak igjen, så er det største 242 

problemet at søknaden ikke blir sendt eller avvist. Det er vanskelig å søke hjelp, åpne seg opp og si at 243 

du sliter. Når du da får vite at du ikke sliter nok, ofte personer som innrømmer sucidale tanker og 244 

selvskading, er det så mye vanskeligere og fortsette å søke hjelp. Det er forbausende hvor mange som 245 

har en historie om avvisning av poliklinikken eller legen selv. Hvor de treffer mange kriterier for 246 

innleggelse eller å få psykolog, men blir avvist. Personer som innrømmer til depresjon, innrømmer til 247 

angst og innrømmer til frykt for å skade seg selv og suicidale tanker. Personer som kommer til 248 

legevakten i panikk og blir sendt hjem uten å få videre hjelp. 249 

Hvordan har det seg slik at "på papiret" så funker det, men utføringen funker ikke. Hvorfor kan en 250 

person treffe så mange kriterier men enda bli avvist? Dessverre er det ikke et konkret svar på dette. 251 

Det er nok mange faktorer som slår inn. Derfor må vi som et politisk parti samarbeide med 252 

helsetjenesten innen psykisk helse for å finne en løsning. Det hjelper lite å stå her å si hva en kan gjøre 253 

når utføringen ikke strekker til. 254 

Derfor foreslår jeg å: 255 

• Korte veien fra legekontoret til psykolog/innleggelse. Dette inngår utredning av alternativer 256 

samt samarbeid med helsetjenesten om hva som er beste veien å gå. 257 

• I samarbeid med psykisk helsetjenester utrede hvordan "det som står på papiret" blir utført. 258 

Dette gjelder bl.a grunnlag til avvisning, ventetiden for individer og hva som anses som akutt. 259 

• Skaffe en psykolog, eller en lege med kurs innen psykiske lidelser, tilstede på legevakten til 260 

alle tider. 261 

• Ha mere reklame og bevissthet rundt hvor du kan søke hjelp. Inkluderende helsesøster, 262 

legevakt, fastlege og Akutt Ambulant team 263 

• Ha et forebyggende helseteam for personer som er i faresone for å utvikle psykiske lidelser. 264 

• Ha gruppesamtaler for pårørende, samt informasjon og veiledning. 265 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 266 

Uttalelse 18 – Psykisk helse  267 



Her i Norge har vi et alvorlig folkehelseproblem. Antallet mennesker, særlig unge, med psykiske 268 

problemer har økt kraftig opp igjennom årene. I Tromsø er det over 6 måneders henvisningstid til 269 

psykolog, dette er ikke fordi det finnes ledige timer etter et halvt år, men fordi de ikke reserverer timer 270 

mer enn 6 måneder frem i tid. Hvert år tar rundt 600 mennesker livet sitt, og for oss som et samfunn er 271 

dette 600 for mange. Man behøver flere psykologer og psykiatere, flere lavterskeltilbud og mer støtte 272 

til tiltak rettet mot barn og unge. 273 

AUF i Troms vil: 274 

• Ansette flere psykologer og psykiatere i Norge. 275 

• Skaffe flere lavterskeltilbud rettet mot psykisk helse. 276 

• Utrede mulighetene for flere e-helsetjenester rettet mot psykisk helse. 277 

• Støtte målrettede psykiske helsetilbud rettet mot barn og unge. 278 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 279 

Uttalelse 19 Fjerning av legemidler godkjent for 280 

bruk i Norge og tilgang på reseptbelagte legemidler 281 

Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge. Situasjon beskrives av Legemiddelverket som 282 

svært alvorlig! Produksjon av legemidler er «big business» og styres av økonomiske interesser. 283 

Mange legemidler er fjernet fra listen over godkjente legemidler i Norge, dette uten at de er erstattet 284 

med et annet legemiddel. Stadig flere medisiner må det søkes om godkjenningsfritak for. I de fleste 285 

tilfeller blir reseptbelagt medisin foreskrevet av lege gitt godkjenningsfritak. Dette kan imidlertid ta 2-286 

7 dager å få, og pasienten får følgelig ikke utlevert medisin før slik godkjenning foreligger. 287 

Godkjenningsfritak søkes for hver resept selv om det er gitt tidligere, Dette medfører at pasienter må 288 

planlegge og være ute i god tid for å sikre seg at medisin er tilgjengelig slik at de ikke blir stående uten 289 

livsviktig medisin. Når det i tillegg kommer at medisin ikke er tilgjengelig på norsk marked kan det i 290 

verste fall gå uker til måneder før medisin foreskrevet av lege er tilgjengelig for pasienten som trenger 291 

den. 292 

Dette kan være medisiner som ikke kan kuttes ut uten sakte nedtrapping og plutselig stopp i 293 

medisininntak kan medføre store utfordringer og i verste fall fatale følger for de det gjelder. 294 

Det som gjør denne saken spesielt alvorlig er at medisiner fjernet og ikke tilgjengelig på norsk marked 295 

i størst grad gjelder medisiner beregnet på barn. 296 

Her finnes det ikke nødvendigvis erstatninger og tvinges fram nødalternativer med medisiner beregnet 297 

for voksne, der både dosering og virkning er ukjent for bruk hos barn. 298 

Det må snarest tas grep for å sikre en forsvarlig tilgang på nødvendige medisiner for oss i Norge og 299 

spesielt for barnene i Norge 300 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 301 

Uttalelse 20 Seksualundervisning i skolen 302 

Seksualundervisningen i skolen i dag er mangelfull og ensidig. For å kunne si at skolen er for alle, må 303 

også undervisningsopplegget legge opp til det. I dag er det ikke noen nasjonal læreplan for 304 

seksualundervisningen, noe som legger opp til at lærerne sjøl kan velge hvor mye eller lite de tar med i 305 

undervisningen. 306 



AUF i Troms vil: 307 

• Ha en mer omfattende seksualundervisning i skolen som inkluderer ansvar og grensesetting 308 

• Nasjonal læreplan for seksualundervisningen 309 

• Seksualundervisningen skal inneholde informasjon for LHBTQ-personer 310 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 311 

Uttalelse 21 Helsesøstre på grunnskole 312 

I grunnskolen er helsesøster bare to dager på skolen. Og av og til er helsesøster borte, og ingen kan ta 313 

jobben for dagen fordi det er for lite helsesøstre. Det hær e ikke bra! 314 

og vi må våkne opp, det finnes mange barn som må snakke med helsesøster hver dag fordi hverdagen 315 

demmes er vanskelig, noen trenger bare en voksen å prate med av og til. Lærerne har ikke tid til å 316 

prate med hver elev som trenger hjelp, fordi dem har time i en annen klasse, eller kanskje lærerne ikke 317 

vet hva dem skal si til eleven fordi dem ikke har utdanningen til det. 318 

Vi alle er forskjellige og det er alltids noen som trenger mer oppfølging enn andre, æ regne med at 319 

noen av dere kjenner dere igjen, eller kanskje har småsøsken som treng denne ekstra oppfølgingen. 320 

Helsesøstere fokuserer på grønne og røde tanker hos de minste på skolen, de prater mest om hvordan 321 

det er på skolen, i klassen, og hvem som er snill og slem, fokuserer på trivsel. 322 

Helsesøsteren bruker for det mest tid på de minste for at de minste skal få en god start på skolen. 323 

Men siden vi har så lite helsesøstere blir ikke de eldre på barneskolene prioritert like mye som de 324 

minste. 325 

Når man kommer opp på ungdomskolen så er helsesøster et valg for dem som trenger det mest. Men 326 

helsesøster er bare maks en og en halv dag på ungdomskolene! Noen skoler er helsesøster bare en dag 327 

på skolen. Det hær e noe vi må gjøre noe med! 328 

Jeg synes at vi burde få flere helsesøster som fek.s noen videregående skoler har, vi treng jo flere 329 

helsesøster mest på barneskolen og ungdomskolen, det er i den tiden der barn vokser å trenger rett 330 

hjelp. 331 

så hvorfor har vi ikke flere helsesøstere på de skolene? Når man trenger noen å prate med å ikke kan 332 

prate med foreldrene om og har et valg å gå til helsesøster om hjelp også kommer man til lukkete 333 

dører! Dette er alt for feil. Om man omså kan prate med foreldrene er det uansett godt for et barn å 334 

prate med noen andre også. Det tar to folk å lage ett barn, men en hel by å oppdra barnet. 335 

Å Når Søskenebarnet mitt sier hun ikke har sett helsesøsteren på deres skole enda, når hun nå går i 336 

fjerde klasse. Så må det gjøres noe. Takk for meg. 337 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes programkomiteen for Politisk program 338 

Uttalelse 22 Fokus på forebygging av internasjonale 339 

konflikter og problemer 340 

Norge og vi AUFere burde være forberedt og oppmerksom på det uro og situasjoner som skjer rundt i 341 

verden, spesielt i Midtøsten. Selv om vi bor ganske langt i nord så kan det likevel påvirke på våre 342 

goder. 343 



For eksempel: konflikt mellom USA og Iran, som gjør at mange ungdommer her i Norge ble preget og 344 

tenkte at dette kan føre til tredje verdenskrig. 345 

Forholdet mellom USA og Iran er ikke noe nytt, den var dårlig for 5/10 år siden, men de ble ikke gjort 346 

noe med det, før de kommer til trusler og missil angrepet. 347 

Et annet eksempel på en internasjonal krise som kunne vært løst for mange år siden, er klimakrisen. 348 

Hvis Gretha Thunburg ikke streik for klima, så hadde det ikke vært så mye fokus på klima og miljø 349 

som det er nå, og det kunne gått mange flere år før det ble så bra fokus på det som det er nå. 350 

Den sterke AUF og politisk makt er noe som kan løse alle slags problemer.  351 

Redaksjonskomiteens innstilling: oversendes til internasjonalt ansvarlig i fylkesstyret 352 

Uttalelse 23 Selvmordssikring på Sandnessundbrua 353 

Hei, 354 

jeg skal snakke litt om Selvmords gjære på Sandnessund brua, fordi, Troms Kommunen vil ikke støtte 355 

med å få opp et selvmords gjære på Sandnessund brua, fordi dem mener at siden det bare er barer og 356 

utesteder i byen så vil ikke fulle folk gå opp på Sandnessund brua og hoppe. 357 

de mene at det er for langt unna utesteder derfor er det sikring på tromsøbrua å ikke på Sandnessund 358 

brua, vi har alle hørt om folk som har hoppet, og kanskje noen av oss har noen vi kjenner som ikke er 359 

med oss lenger. 360 

Tenk hvis det hadde vert sikring å noen hadde fått tak i dem, de hadde fått en helt ny sjanse på livet, 361 

og det vil Troms kommune ta fra oss. 362 

Det er ikke riktig at det å sette opp et gjæret til 10-15millioner istedenfor at liv skal gå tapt, når staten 363 

uansett må betale 20 millioner for hvert liv brua tar. Det er ikke for dyrt å det må vi begynne å innse, 364 

det er ikke bare fulle folk som hopper, det er også folk som sliter med selvmordstanker og andre 365 

psykiske tilstander.  366 

De vil alltids finne en måte, ja. Men med å sette opp et selvmords gjæret så kan vi forminske sjansen 367 

for at folk tar sitt eget liv. Og det at æ står hær og at det enda ikke er gjort e helt forferdelig. 368 

Redaksjonskomiteens innstilling: avvises til fordel for tidligere vedtatt politikk, og vedtak i fylkestinget 369 

og kommunestyret 370 

Uttalelse 24 OECD (Organisation for Economic Co) 371 

I år sier de at dem kommer den nye skattesystem som alle medlemmer som med.  372 

Den nye skattepolitikk er for store selskaper som Apple, Facebook og ABC (Google) 373 

Nu e prosess på skatt på 22% som kan gå laver vis ikkje vi bruker mer tid i forhandlinga 374 

Derfor er det viktig å være med i forhandlinga for å få beste tilbud som vi kan få 375 

AUF i Troms vil: 376 

• Fokuser mye mer på forhandling  377 

Redaksjonskomiteens innstilling: avvises til fordel for tidligere vedtatt politikk 378 

Uttalelse 25 Utdanning for alle 379 

AUF burde være en forkjemper i politikk som sikrer utdanning for alle. Det har seg slikt at 380 

yrkesfaglige elever er ikke ferdig utdannet før de har fagbrev. 381 



Vi burde stå for politikk som sørger for utdanning for alle 382 

Forslag 383 

• subsidiere bedrifter ved (og for) ansettelse av ufaglærte. 384 

Redaksjonskomiteens innstilling: avvises til fordel for tidligere vedtatt politikk 385 


