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Den norske modellen er basert på tillit og samarbeid. I løpet av de siste tiårene er norsk 

offentlig forvaltning blitt betydelig endret gjennom økt mål- og resultatstyring og New Public 

Management-reformer. New Public Management (NPM) er en samlebetegnelse på 

forvaltningsprinsipper som, i motsetning til den norske modellen, har markedsøkonomi som 

inspirasjon. Eksempler på NPM-lignende tiltak er mål- og resultatstyring, stykkpris- og 

resultatfinansiering og økt konkurranseutsetting av offentlige tjenester. 

 

De siste 30 årene er det gjennomført store endringer av offentlig forvaltning og statens 

eierskap, både av Arbeiderpartiet og av høyrepartiene. Noen av disse endringene har vært 

positive og har bidratt til bedre styring og en bedre avgrensning mellom marked og politikk. 

Et eksempel på det er opprettelsen av Telenor. Andre NPM-tiltak har derimot bidratt til å øke 

byråkratiet, øke avstanden mellom folk og makt og redusere tilliten mellom ledelse og 

ansatte. Stadig flere offentlige oppgaver flyttes inn i foretak og aksjeselskap med politisk 

styring på armlengdes avstand. Det svekker den demokratiske styringen. 

 

Velferden skal være best mulig, ikke billigst mulig. AUF mener at offentlige tjenester som 

hovedregel skal drives i offentlig regi. I dag er blant annet halvparten av barnehageplassene i 

private barnehager, og store kommersielle konsern fortrenger de ideelle og familieeide 

barnehagene. Det er betydelige innslag av privatisering i eldreomsorgen, barnevernet og 

andre offentlige oppgaver. AUF mener at hver eneste krone som går inn i velferden skal gå 

til å gi gode tjenester og trygge arbeidsforhold for de ansatte. Derfor må vi stoppe 

privatiseringen og ta tjenester tilbake i offentlig regi. 

 

AUF ønsker ikke en utvikling der mer og mer av makten i samfunnet flyttes inn bak lukkede 

dører og der den demokratiske kontrollen svekkes til fordel for oppnevnte styrer og 

ledergrupper. AUF ønsker å gjennomføre en helhetlig demokrati- og tillitsreform der den 

folkevalgte demokratiske kontrollen gjenopprettes og offentlige ansatte får mer tillit til å gjøre 

jobbene sine. Derfor må vi avskaffe New Public Management som styringsprinsipp 

og  redusere innslaget av NPM-tiltak på tvers av sektorområdene. 

 

AUF mener at: 

• New Public Management må avskaffes som styringsprinsipp 

• Det må gjennomføres en demokrati- og tillitsreform i offentlig sektor 
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• Forvaltnings- og ledelsespolitikken i offentlig sektor må gi mer rom for ansattes 

kompetanse, skjønn og faglige vurderinger 

• At skole, helse og velferd som hovedregel skal drives i regi av offentlige eller ideelle, 

og at tjenester som i dag drives av private kommersielle skal tas tilbake i offentlig regi 

• Styrke den partsammensatte medvirkningen i alle offentlige beslutnings- og 

endringsprosesser 

• Styrke offentlighetsloven med mål om økt innsyn og åpenhet, og at offentlighetsloven 

også skal gjelde selskaper og foretak som er eid av kommuner, fylkeskommuner eller 

staten 
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Den norske modellen er basert på høy organisasjonsgrad og et trepartssamarbeid mellom 

arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. I privat sektor er imidlertid bare halvparten av 

arbeidstakerne dekket av en tariffavtale. AUF mener at det vil være hensiktsmessig å utvikle 

en merkeordning for bedrifter med tariffavtale, etter inspirasjon fra eksisterende 

merkeordninger som Grønt Punkt, Nøkkelhullet og Mattilsynets smilefjes på 

serveringssteder. En slik merkeordning kan fremvises på digitale og fysiske flater og bidra til 

at forbrukere kan gjøre informerte valg. En eventuell merkeordning bør utvikles og forvaltes i 

samarbeid med partene i arbeidslivet.  

 

AUF mener imidlertid at tariffavtale og sentrale oppgjør bør være hovedregel for alle 

arbeidstakere. AUF ønsker å styrke insentivet til å inngå tariffavtale ved å vurdere å pålegge 

merking av bedrifter uten tariffavtale, slik at det kommer klart frem at de ansatte ikke er 

dekket av tariff. 

 

AUF ønsker at: 

• Det utvikles en merkeordning for bedrifter med tariffavtale 

• Merkeordningen skal utvikles og forvaltes av partene i arbeidslivet 

• Vurdere å pålegge virksomheter å merke digitale eller fysiske flater med 

merkeordningen - også for virksomheter uten tariffavtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Norges fylker er ulike når det kommer til bosetting, befolkning og geografi. Derfor er det også 

opp til fylkeskommunene å bestemme over inntakssystemet i eget fylke. Høyre-regjeringen 

har foreslått å innføre nasjonalt karakterstyrt opptak. Det er et dårlig forslag. 

AUF ønsker en skole der alle barn og unge har den samme tilgangen på et godt skolemiljø 

med nok utfordringer og oppfølgingen som trengs. Inntakssystemet må ta hensyn til at ulike 

elever har ulike forutsetninger for å lykkes. Vi ønsker ikke et konkurransebasert skolesystem 

der elever med svakere karaktersnitt får lengre reisevei eller der elever i ungdomsskolen 

rammes av høyt karakterpress.  

I fylker med mer konsentrert bosetting og mange skoler er det mer hensiktsmessig å åpne for 

økt valgfrihet, mens i fylker med spredt befolkning og færre skoler er det viktigere å forsvare 

retten til å gå på sin nærmeste skole. Regjeringens forslag om nasjonalt karakterstyrt opptak 

flytter makten fra lokalt folkevalgte til nasjonale myndigheter, og fjerner rommet for lokale 

tilpasninger. Det er ikke slik vi skaper verdens beste skole i hele landet. 

AUF mener at: 

• Det skal ikke innføres nasjonalt karakterstyrt opptak 

• Fylkeskommunene skal fortsatt bestemme over eget inntakssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Det var et gjennombrudd i norsk ruspolitikk da Arbeiderpartiets landsmøte i 2015 vedtok nye, 

humane grunnprinsipper for en ny ruspolitikk - at rusavhengighet er en sykdom, og at det må 

møtes med helsehjelp fremfor straff. AUF er opptatt av at rusreformen blir den store 

endringen AUF og Arbeiderpartiet har jobbet for, slik at vi endelig får en mer human 

ruspolitikk. 

Ruspolitikken handler om å finne den riktige balansen mellom å motvirke bruk og misbruk av 

narkotiske stoffer, samtidig som man tar vare på rusavhengige. Målet for samfunnet må 

være at færrest mulig er rusavhengige, men for noen av de tyngste brukerne er det ikke 

realistisk å forvente at de skal bli totalt rusfrie. For de tyngste rusavhengige må målet heller 

være å gi de mest mulig trygghet og verdighet resten av livet. 

AUF mener: 

• At rusavhengighet skal anerkjennes som en lidelse, ikke en forbrytelse 

• Ha som grunnleggende prinsipp at rusavhengige som selv ber om hjelp ikke skal 

straffes 

• Anerkjenne at målet ikke alltid er total rusfrihet, men heller sørge for at de tyngste 

rusavhengige kan leve trygge og verdige liv 

 

Fra straff til hjelp 

AUF støtter intensjonen til rusreformutvalget som har anbefalt at Norge avkriminaliserer 

mindre narkotikalovbrudd. Avkriminalisering er ikke legalisering. Avkriminalisering innebærer 

at bruk, besittelse, kjøp og oppbevaring fortsatt vil være ulovlig, men at det ikke vil være 

straffbart dersom det kun er mindre mengder til eget bruk. Produksjon og omsetning vil 

fortsatt være ulovlig på samme måte som i dag. Politiet vil fortsatt ha adgang til å 

beslaglegge og destruere narkotika, også små brukerdoser. 

Rusreformutvalget har anbefalt terskelverdier for hvor store brukerdoser som skal være 

straffrie dersom det er til eget bruk. AUF støtter forslaget til mengdebegrensning fra flertallet i 

rusreformutvalget. AUF mener at ansvaret for narkotikalovbrudd innenfor terskelverdiene må 

overføres fra justissektoren til helse- og omsorgssektoren. 
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AUF ønsker å gå fra straff til hjelp, ikke fra straff til ingenting. Rusreformutvalget foreslår en 

tredelt prosess der Politiet kan pålegge en person å møte for en kommunal 

rådgivningsenhet. På møtet skal det gis informasjon om lovverket, konsekvensene av 

narkotikabruk og om helse- og hjelpetilbudet. De som ønsker det kan så henvises til 

rådgivning eller helsehjelp. AUF mener det er viktig å stille krav samtidig som vi stiller opp, 

og mener det er viktig at helse- og velferdstilbudet holder høy faglig og kvalitativ standard. 

AUF mener derfor at man etter modell fra Portugal skal møte foran en tverrfaglig kommisjon 

med helsefaglig, sosialfaglig og juridisk kompetanse. 

AUF mener: 

• At lovverket endres slik at rådgivning og behandling erstatter fengselsstraff for bruk, 

besittelse, kjøp og oppbevaring innenfor terskelverdiene 

• At de som blir tatt for narkotikalovbrudd innenfor terskelverdiene henvises til en 

kommisjon etter modell fra Portugal 

• Ansvaret for straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser innenfor terskelverdiene 

overføres fra justissektoren til helse- og omsorgssektoren 

• At de juridiske rammene for narkotikalovbrudd over terskelverdiene forblir som i dag 

• Styrke politiets arbeid mot narkotikakriminalitet 

• Styrke hjelpe- og rehabiliteringstilbudet i Kriminalomsorgen og styrke ettervernet etter 

endt soning 

 

Mer verdige liv 

AUF mener at rusfeltet trenger en helse- og velferdsreform der rusavhengiges levekår, 

boforhold og brukermedvirkning settes i sentrum. AUF ønsker å etablere døgnåpne 

brukerrom med gratis brukerutstyr, helsepersonell og metodefrihet. AUF ønsker å åpne for å 

ta i bruk flere stoffer og metoder i substitusjonsbehandling gjennom Legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR), ut i fra hva som er helsemessig og medisinsk best for hver enkelt 

pasient.  

AUF mener: 

• Ta i bruk flere stoffer og metoder i LAR, ut ifra hva som er medisinsk og helsemessig 

best for hver enkelt pasient 

• At kommunene skal tilby gratis brukerutstyr til rusavhengige 

• Etablere døgnåpne brukerrom med metodefrihet og helsepersonell 
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• Styrke bo- og oppholdstilbudet for rusavhengige og erstatte den institusjonsbaserte 

rusomsorgen med mer differensierte bo- og behandlingstilbud 

• Innføre gratis tannhelsetjeneste for rusavhengige 

• At helse- og velferdstilbudet for rusavhengige skal drives i regi av offentlige og 

ideelle, ikke private kommersielle 
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Karbonfangst og -lagring (CCS) er en samlebetegnelse for ulike prosesser og metoder for å 

fange karbon som del av energi- eller industriproduksjon. Karbonfangst og -lagring har stort 

potensiale i Norge og i verden. Som et av verdens største oljeeksporterende land har Norge 

et direkte og indirekte ansvar for avkarbonisere økonomien og bidra til reduserte utslipp 

hjemme og ute.  

 

Det norske oljeeventyret har bidratt til at vi har et konkurransefortrinn i form av 

industriarbeidere, kompetanse og teknologi i verdensklasse. Ansvarlig økonomisk politikk 

med grunnlag i handlingsregelen og Statens pensjonsfond Utland (SPU), begge innført av 

Arbeiderpartiet, gjør at vi nå har de økonomiske musklene som trengs for å satse strategisk 

og retningsgivende på det vi skal leve av i fremtiden.  

 

AUF mener at CCS er en viktig brikke i det grønne skiftet vi nå står i. Karbonfangst og -

lagring kan fange CO2 fra store punktutslipp i Norge slik at utslippene aldri når atmosfæren, 

samtidig som teknologien og kompetansen kan kommersialiseres, eksporteres og skape 

arbeidsplasser for framtida. En strategisk satsing på CCS vil bidra til å skape ny aktivitet for 

petroleums- og leverandørindustrien, videreutvikle kompetansefortrinnet mot utlandet og 

skaffe inntekter til fellesskapet.  

 

Det finnes flere pilotanlegg for CCS i Norge og utlandet, men det trengs en sterkere satsing 

for å styrke kunnskapen, redusere kostnadsnivået og utvikle CCS-løsninger for alle relevante 

sektorområder. AUF mener at staten må spille en nøkkelrolle i å drive frem teknologi- og 

kompetanseutvikling, investere i anlegg og infrastruktur, samt sikre norsk eierskap. Norge 

bør også være en pådriver for en koordinert europeisk satsing på CCS, og bruke CO2-prisen 

aktivt til å stimulere til økt lønnsomhet i CCS-prosjekter  

AUF vil at:  

• Statlig finansiert forskning på CCS trappes opp og at det etableres pilotanlegg for 

CCS innenfor alle sektorer hvor det er hensiktsmessig 

• Staten sikrer nødvendig støtte til investeringbeslutning for fullskala CCS-anlegg på 

alle større punktutslipp i Norge og for første CCS-anlegg for hver industrigren 
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• Statlige selskaper skal være betydelig del av markedet for infrastruktur, 

fangst,  transport og lagring av CO2 fra norsk sokkel 

• At statlig støtte til CCS opprettholdes helt til det er kommersielt lønnsomt uten 

statsstøtte 

• Opprette et statlig selskap for CCS 

• Bruke EØS-avtalen til å være en pådriver for koordinert europeisk satsing på CCS, og 

at Norge skal ha en nøkkelrolle som Europas CO2-lager 

• Være en pådriver for en felles europeisk CO2-pris på ikke-kvotepliktige utslipp 

• CO2-prisen må økes i takt med utbygging med av CCS, slik at CCS-anlegg får økt 

lønnsomhet  
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I Norge har det vært flere tilfeller hvor mennesker som har bodd i Norge i mange år og bidratt 

til samfunnet har blitt sendt ut av landet på bakgrunn av et valg tatt i en desperat situasjon en 

lang tid tilbake. Mennesker som kommer fra krigsherjede land, hvor de trolig ikke hadde en 

lys fremtid, og som derfor valgte å lyve for å få muligheten til en framtid og et Norsk 

statsborgerskap. 

Som regel er dette mennesker som siden de fikk innpass i Norge har bidratt til samfunnet 

gjennom arbeid og frivillighet og mange har også startet familie. AUF mener det er urettferdig 

at disse menneskene skal leve i konstant usikkerhet på grunn av en mindre forseelse begått 

for mange år siden. Mennesker som har valgt å lyve for sin egen eller familiens sikkerhet, 

kun for å kunne bygge et nytt, trygt liv i et fredelig land. Det er usolidarisk å straffe 

mennesker en årrekke senere for en forseelse som ikke ble avdekket da den hendte. Å 

måtte rives fra familie, venner og livet man har bygd her er en urimelig straff for forbrytelsen 

som er begått 

Derfor vil AUF at det skal vedtas en foreldelsesfrist for saker om innvandringforseelser i 

Norge.  

 AUF vil: 

• At det skal arbeides med et lovforslag om en foreldelsesfrist for innvandringsforseelse 
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Resultatet man får på en muntlig eksamen påvirker mulighetene en elev eller student har for 

videre utdanning og fremtidig arbeid. Dersom et resultat på en muntlig eksamen oppleves 

som urettferdig for eleven eller studenten, er det med dagens system kun opp til lærer og 

sensor som satte karakteren å vurdere. Dermed har i praksis elever i grunnskole, på 

videregående og i høyere utdanning ingen rett på ny sensur. AUF ønsker at eleven eller 

studenten skal ha tilbud om video- og lydinnspilling av eksamen for å gi denne retten.  

AUF vil: 

• At alle elever og studenter i grunnskolen, på videregående og i høyere utdanning skal 

sikres rettferdig klagerett gjennom video- og lydinnspilling av muntlig eksamen. 

• At eksaminanden selv bestemmer om hen vil ha video- og lydinnspilling av sin 

muntlige eksamen. 
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Regjeringen har lagt frem forslag til ny etteretningstjenestelov. I lovforslaget åpnes det for å 

lagre metadata knyttet til grensekryssende elektronisk kommunikasjon. Dette er informasjon 

som blant annet navn, dato klokkeslett, IP-adresse og lignende, men ikke selve innholdet 

som sendes. Det foreslås at dataene skal lagres i inntil 18 måneder.  

 

Det er et samlet Storting som ønsker en ny og oppdatert etteretningstjenestelov. Dagens 

etteretningstjenestelov er fra 1998, og er ikke tilpasset dagens internettbruk eller trusselbildet 

Norge står overfor. Lovforslaget er ment å gi en rettslig forankring for E-tjenestens 

virksomhet. AUF anerkjenner behovet for en oppdatert etteretningstjenestelov, men mener at 

det er problematiske sider ved masselagring av metadata om innenlandsk elektronisk 

kommunikasjon. 

 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har lagt til grunn flere kriterier for 

hemmelig overvåking. Det må være en klar lovhjemmel, loven må være tydelig på hva som 

overvåkes og det må være domstolskontroll. Lovforslaget foreslår en slik domstolskontroll, 

og at Stortingets EOS-utvalg kan stanse innsynsbegjæringer.  

 

AUF mener at flere deler med lovforslaget er problematisk. Det ligger i E-tjenestens 

virksomhet at de i stor grad opererer i hemmelighet, men lovforslaget er ikke tydelig nok på 

hvilken data som lagres. Kontrollen med masselagringen skal ligge mellom E-tjenesten og 

Forsvarsdepartementet, og det er uklart hvordan E-tjenesten vil forholde seg til 

overkuddsinformasjon. 

 

Nesten all norsk internettaktivitet er grensekryssende, noe som betyr at masselagring i 18 

måneder vil innebære så og si all elektronisk kommunikasjon i Norge. I utgangspunktet er 

masselagringen myntet på utenlandsk elektronisk kommunikasjon, men regjeringen har 

vedgått at de ikke alltid vil kunne skille mellom innenlandsk og utenlandsk elektronisk 

kommunikasjon. Masselagring kan heve terskelen for digital deltakelse, svekke personvernet 

og gjøre det vanskeligere for varslere.  

 

Masselagring av metadata er ikke et digitalt grenseforsvar. Masselagring av metadata med 

domstolskontroll er et passivt tiltak som fungerer best til å ettergå hendelser i ettertid, og som 
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i liten grad kan brukes med preventiv effekt. Det er derfor også et spørsmål om hvilket 

problem masselagringen er ment å løse. 

 

AUF mener: 

 

• At masselagring av innenlandsk elektronisk kommunikasjon skal begrenses 

• At det må være en tydelig ansvarsdeling mellom PST og E-tjenesten 

• At det er klare begrensninger for bruk av overskuddsinformasjon 

• At kilde- og varslervernet må styrkes 
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I lys av det brutale drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd, av fire amerikanske 

politimenn i Minneapolis, Minnesota, har store deler av det amerikanske samfunnet tatt til 

gatene for å demonstrere mot den systematiske rasismen i landet. For oss i AUF er det 

ingen tvil om at disse demonstrasjonene må støttes helhjertet av alle verdens antirasister. 

Den dype amerikanske rasismen har gamle røtter. Helt siden de første slaveskipene fra 

Afrika la til land i 1619, har det amerikanske samfunnet vært preget av svært dyp rasisme. 

Selv etter de store borgerrettighetsprotestene i tiårene etter andre verdenskrig har dette 

problemet avtatt. I dag er vold fra politiet en av de vanligste årsakene til dødsfall blant unge 

afrikansk-amerikanere, og mørkhudede menn og kvinner er grelt overrepresentert på 

statistikken over innsatte i amerikanske fengsler. Den systematiske diskrimineringa, 

voldsbruken og forfølgelsen av uskyldige mørkhudede amerikanere kan ikke lenger forbigås i 

stillhet, den må ta slutt. 

Også under de fredelige demonstrasjonene mot rasisme og politivold, har amerikansk politi 

stått for blodige angrep på journalister, demonstranter og tilfeldig forbipasserende. Det er all 

grunn til å bekymre seg over den eskalerende voldsbruken fra amerikanske myndigheter. 

Også fra øverste hold er signalene urovekkende. 

Den amerikanske presidenten Donald Trumps harde angrep mot pressen, minoriteter og 

meningsmotstandere blir verre for hver dag som går. Det hvite hus tar daglig grep og store 

steg i retning av et fascistisk styresett. Både voldsom maktbruk, forfølgelse og trusler om 

vold underbygger dramatikken som nå utspiller seg i verdens største militærmakt. 

AUF er som organisasjon fundert på solidaritet med alle mennesker som lever i ufrihet. 

Mangelen på trygghet, reelt rettsvern og vern mot forfølgelse gjør titalls av millioner av 

mørkhudede amerikanere ufrie. Samtidig gryr fascistiske bevegelser raskt frem – også i Det 

hvite hus. AUF mener at Norge, som medlemsland i NATO og en nær samarbeidspartner av 

USA, må fordømme voldsbruken fra amerikanske myndigheter, og den utstrakte rasismen 

mot landets mørkhudede. 

Inntil alle innbyggerne i USA, uavhengig av hudfarge, får leve i trygghet som frie mennesker i 

et demokratisk samfunn, er vår støtte med de amerikanske anti-rasistiske demonstrantene. 
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AUF mener: 

• At Norge må fordømme amerikanske myndigheters voldsbruk mot de anti-rasistiske 

demonstrantene i landet 

• At Norge sammen med våre samarbeidspartnere i NATO må legge press på 

amerikanske myndigheter for å få slutt på den systematiske undertrykkinga og 

diskrimineringa mot landets mørkhudede 

• At norske myndigheter må fordømme Donald Trumps angrep på den frie presse, sine 

meningsmotstandere og det amerikanske demokratiet. 

 


