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Forslag 1: 

Forslagsstiller: Eyir Skavholm 

Forslag: 

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Formålet er å gi personer med stort hjelpebehov større 

frihet til å styre tjenestene, og hverdagen selv. Det er kommunen som vurdere bistandsbehovet, og 

skal i samarbeid med bruker av tjenesten, fastsette antall timer hjelp som ytes. Og hjelpen kan gis i 

og utenfor hjemmet, Det største problemet med BPA ordninger er at det er stor forskjell på hva de 

ulike kommuner legger til grunn for tildeling av timer.  

I navnet heter det BRUKERSTYRT personlig assistanse, men hvis kommunen din bestemmer hvor 

mange timer du får, og nødvendigheten av fritidsaktivitetene dine, så er vel ikke det så brukerstyrt. 

Det vi må kjempe for at alle skal ha det likt, og alle skal kunne få nok nødvendige timer til å leve et 

meningsfullt liv. Her handler det ikke om bare retten til hjelp, det handler også om likestilling. 

FN ser problemet, og har anklaget Norge for brudd på menneskerettighetene. Regjeringen skal endre 

på det, men ser ikke de store problemene, og tetter bare de minste og de hullene som er lettest å 

tette. 

Derfor vil AUF: 

Prioritere menneskerettigheter over penger. 

Det burde komme tydeligere statlige føringer i forhold til BPA 

Arbeide for tildeling av BPA skal vurderes likt uavhening av hvor du bor 

Fremholde at nødvendig helsehjelp gjennom BPA i større grad skal være brukerstyrt 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Fylkesstyret  

Forslag:  

Kildesortering er ett av de enkleste tiltakene vi kan gjøre for å utnytte naturresursene våre. 

Prinsippet med dette er å sortere avfall slik at det enkles mulig kan brukes om igjen på et 

miljøvennlig vis. Det er med andre ord en god måte å verne naturen og råmaterialer på, ettersom 

man ikke trenger å utvinne nye resurser, men heller bruker ting om igjen. Jo flere som bidrar, jo 

høyere virkningsgrad. 

I Troms og Finnmark er det lagt opp til kildesortering i private husholdninger. Dette gjelder ikke 

bedrifter,skoler, butikker osv. De har som oftest en annen henteordning for søppel hvor man ikke 

sorterer. 

AUF i Troms mener det er en selvfølge at alle skoler (grunnskoler t.o.m. vgs.) aktivt skal kildesortere. 

Dette har ikke bare en direkte positiv konsekvens for miljøet, men er også med på å lære og skape 

gode holdninger og vaner blant unge. 

AUF i Troms vil: 



 At alle skoler i Troms og Finnmark skal innføre kildesortering. 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Vegard Nordskag 

Forslag:  

Hva med alkohol? 

Ca. 90 000 barn vokser opp med en forelder som misbruker alkohol på en slik måte at det går ut over 

den daglige fungering. Forskning viser at at risikoen for at unge da opplever omsorgssvikt, overgrep 

og vold øker når foreldre misbruker alkohol. 

SSB viser at unge menn mellom 16-24 år drikker mer alkohol enn unge kvinner, og at andelen som 

drikker flere ganger i uken, øker. Det som er positivt er at ungdomsdrikking er blitt lavere siden 

årtusenskifte.  

Tiltak: 

Alkohol må bli dyrere. Det har vist tidligere å vært effektiv.  

Promillegrenser, kontroller og sanksjoner er effektivt og forebygger alkohol relaterte trafikkskader. 

For forskning vet vi at foreldrenes påvirkning, og hva barn og unge ser og opplever hjemme, er av 

stor betydning for den unge sitt liv. Så hvor mye og hvor ofte skal vi drikke når vi blir foreldre? 

Jeg foreslår at vi tar denne debatten, og ser på hvilke tiltak som kan være effektive.  

Forslag: Mer informasjon til vordende foreldre. 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Fylkesstyret  

Asylsøkere som kommer til Norge har i utgangspunktet to hovedutfordringer. De fleste har ikke fast 

inntekt, og mange har begrensede nettverk blant de fastboende. Idretten er en gunstig arena for å 

skape mestringsfølelse, sosiale bånd mellom både barn og voksne, lære om hverandres kulturer, lære 

nye språk og få kjennskap til eget lokalmiljø. Dessverre er det slik at medlemskontingenter og 

treningsutstyr er for dyrt for mange. Dette har f.eks. Hamna IL. en ordning for. I deres klubb kan 

hvem som helst søke om pengestøtte til treningsutgifter fra et såkalt «solidaritetsfond», og barna 

kan delta helt gratis. Det er ikke alle klubber som har økonomi eller kapasitet til å opprette et slikt 

fond. Derfor bør kommunene i Troms og Finnmark ha et overordnet ansvar for dette. 

AUF i Troms vil:  

At kommunene i Troms og Finnmark skal opprette fond som skal finansiere deltagelse på idrett for 

barn av innvandrere som ellers ikke ville hatt mulighet til å gjøre dette. 

 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Lucas Gjerstad 



Forslag:  

Kreve samarbeid for rettferdige løsninger for gjennomføring av praksis 


