To nye år er gått for vår 117 år gamle organisasjon. Det har vært en periode med
mange oppturer, utfordringer og viktige kamper for en bedre og mer rettferdig
verden.
Vi skal være stolte over at vi har vunnet nok en skolevalgkamp, kjempa fram flere
viktige gjennomslag i Arbeiderpartiet og bygga en bredere organisasjon med
sterkere lokallag. Sammen har vi introdusert nye ungdommer for politikk og skapt
engasjement som gir håp for framtida.
Siden landsmøtet i 2018 har vi satt i gang mange viktige prosjekter for
organisasjonen vår. Motorlokallagsprosjektet har vært en bærebjelke for å styrke
lokallag over hele landet. Verveblokka har blitt digital, og vi har begynt arbeidet med
å snu utviklingen med fallende gjenbetalinger gjennom ettervervingsprosjekt og et
nytt medlemsutvalg som skal finne måter vi kan få brukt mer av det store
engasjementet nye medlemmer har når de melder seg inn i organisasjonen.
Valgkampen beviste hvilket maskineri vi virkelig er. Seier i hvert fylke,
argumentasjon og politikk som folk trodde på, og engasjerende AUFere som stod
på i hver eneste kommune i Norge. Da ting gikk trått for partiet så holdt dere
humøret og tempoet oppe. AUF ble historiske gjennom å være de første til å vinne
det tredje skolevalget på rad. Vi beviste i valgkampen hvilken kraft vi er i norsk
politikk og vi briljerte med vår helt unike evne til å appellere med tydelige og presise
budskap som treffer elever, ungdom og unge arbeidsfolk.
AUF har i denne perioden fortsatt å være Norges viktigste samfunnskraft for
ungdom. AUF tar ikke bare de kortsiktige kampene, men vi skaper samfunnsendring
over tid. Vi har hatt stor innflytelse på viktige saker i Arbeiderpartiet, og spesielt skal
vi være stolte av måten vi har stått opp for en bærekraftig klimapolitikk og stadig
vunnet større støtte i Arbeiderpartiet for et grønnere Norge. Tålmodig arbeid i
fylkene har flyttet partiet på lang vei dit vi ønsker at de skal være.
Koronapandemien har preget oss de siste månedene. Samtidig kan vi med stolthet
si at for AUFs del så vil koronapandemien bli husket som en tid der vi ikke kunne
møtes like mye fysisk, men hvor AUFerne imponerte stort med kreative løsninger for
å opprettholde mest mulig aktivitet. Digitale møter på Zoom, spillkvelder på Discord
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og pizzamøter digitalt. Sammen har vi vist at vi er ustoppelige og at selv en
internasjonal pandemi ikke stopper vår kamp for en bedre og mer rettferdig verden.
Vi takker for samarbeidet i perioden som har gått og ser fram mot en ny
landsmøteperiode med mye politikkutvikling, organisasjonsarbeid og en knusende
skolevalgseier i stortingsvalget i 2021!
Ina Rangønes Libak

Sindre Lysø
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Medlemsutvikling
I perioden har AUF holdt et høyt medlemstall, og er fremdeles det klart største
ungdomspartiet i Norge. Ved utgangen av 2018 hadde rekordhøye 14 422
medlemmer. 2019 ga et noe lavere medlemstall, med 11 185 medlemmer.
Perioden har med det inneholdt store forskjeller i medlemstall, med både det beste
og svakeste medlemsåret i nyere tid. I perioden har antallet nye medlemmer vært
høyt, og det er gledelig å se at mange unge ønsker å bli en del av laget vårt.
Samtidig ser vi at antallet medlemmer som er med i organisasjonen over flere år er
synkende og man har derfor satt i gang et større arbeid med å få eksisterende
medlemmer til å gjenbetale kontingenten sin.
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Arbeid og utdanning
Utdanning og arbeid har ansvar for arbeidsliv, næringslivspolitikk, utdanning, skatt,
privatisering og bolig. I tillegg til ansvar for det fagligpolitiske samarbeidet.
Ressursgruppa har jobbet systematisk for å få gjennomslag i flere viktige saker for
AUF. I landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019 fikk vi gjennomslag for en bedre politikk
for lekser i skolen, gratis SFO for 1.klassinger og skolemat til alle elever.
Mange politiske saker vedtas ikke på partiet sitt landsmøte, men avgjøres i
stortingsgruppa eller komiteene. Derfor har det vært viktig for RUTA å ha tett
kontakt med de relevante fraksjonene og personene på Stortinget.
AUF har jobbet med å finne politiske løsninger og samarbeidsformer som kan
forene klimabevegelsen og norsk industri. Vår politikk representerer et alternativ
som gjør at vi både kutter i klimagassutslipp, samtidig som vi skaper nye
arbeidsplasser.
Etter kommune- og fylkestingsvalget i 2019 har viktige AUFsaker som skolemat og
privatisering vært sakene som Arbeiderpartiet prioriterer i kommunene hvor vi styrer.
Mens Frp- og Høyreregjeringa privatiserer flere barnehager og skoler, så tar våre
kommuner tjenestene tilbake i offentlig regi.
Skattepolitikk har også vært prioritert. Både til landsmøtet i 2019, men også frem
mot neste valg. Det vil være viktig for AUF å fortsette å kjempe for et mer rettferdig
skattesystem, enten det gjelder for arv mellom generasjoner, investering i eiendom,
eller å skatte for bruk av fellesskapets ressurser.
Det fagligpolitiske samarbeidet har vært arbeidet tett med gjennom hele perioden.
Gjennom møter med forbundene og RUTA, jevnlige møter med LOs
ungdomssekretær, samarbeidsutvalget og andre foraer. Noen ganger er man uenige
om saker, men hele tiden gjennom perioden har man hatt møteplasser hvor man har
kunne fått fram uenighetene og påvirket hverandre. Vi har hatt felles medieoppslag
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og felles kampsaker opp mot partiet. RUTA vil takke alle ungdomsforbundene for to
år med godt samarbeid.
Klima og miljø
I starten jobbet vi mye med miljø- og klimaprogrammet som ble vedtatt på
landsmøtet 2018 og få de politiske sakene ut til stortingsgruppa, partiet og
interesseorganisasjonene vi har samarbeidet med.
På landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019 ble den viktigste saken for AUF de siste 10
årene avgjort. Etter mange år med kamp fra alle ledd i AUF, endte man opp med et
overveldene flertall mot oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
To store saker som kommer til å prege det politiske arbeidet til AUF fremover, er
spørsmålene om iskantsonen og oljeskatteregimet. I disse sakene har
ressursgruppa jobbet aktivt opp mot energi- og miljøfraksjonen på Stortinget,
partiet og ikke minst AUF lokalt. Her har Arbeiderpartiet valgt å se bort fra faglige
argumenter, og vært mer opptatt av kortsiktig gevinst og kompromisser på
Stortinget.
Ressursgruppa håper innstendig at en prioritert oppgave for AUF frem mot valget i
2021 blir å snu partiet i disse spørsmålene.
Internasjonalt
AUF er stolte internasjonalister. I landsmøteperioden 2018-2020 har vi holdt fanen
høyt for Internasjonal solidaritet. Vi har drevet aktivt prosjektarbeid og satt
internasjonale saker på dagsorden i partiet og i samfunnet forøvrig. I
landsmøteperioden har vi særlig arbeidet politisk med kampen for en atomvåpenfri
verden, kampen mot høyreekstremisme og vann, sanitær og prevensjon. Vi har
særlig hatt fokus på kampen for et fritt Palestina, demokrati til Swaziland, frihet for
LHBT-personer i Russland og kampen for å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara.
I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte fremmet internasjonal ressursgruppe fire
hovedsaker. Disse var “forby atomvåpen”, “Fritt Palestina”, “tre nøkler til global
kvinnefrigjøring: vann, prevensjon og utdanning” samt “ignorerte konflikter”. Vi er
stolt over at vi fikk gjennomslag for mye av vår politikk, og beveget Arbeiderpartiet
langt i riktig retning, selv om det fortsatt er en vei å gå, særlig på
Palestinaspørsmålet og om atomvåpen.

6

I perioden har vi samarbeidet tett med en rekke organisasjoner og med med
søsterorganisasjoner og paraplyorganisasjoner internasjonalt. Vi har særlig lyst til å
trekke frem samarbeidet med ICAN, Fellesutvalget for Palestina, Støttekomiteen for
Vest-Sahara og Changemaker. Vi har hatt et særlig fokus på å påvirke
Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og har hatt flere møter med utenriksfraksjonen på
Stortinget.
Likestilling og inkludering
Arbeidet med likestilling og inkludering inkluderer, men begrenser seg ikke til,
temaene likestilling, asyl, integrering, og helse. Arbeidet har fem overordnede mål:
å skape likestilling mellom kjønnene
å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller
å sørge for å inkludere alle i samfunnet
å sikre alle god psykisk helse
å tilrettelegge for at alle, uansett forutsetninger, kan leve frie liv
På landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019 fikk vi gjennomslag for en rekke saker som
er viktig for AUF. Flere saker på migrasjon, hvor vi blant annet har fått vedtatt at
enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres i søknadsbehandlingen, og at
menneskerettighetssituasjonen skal tillegges stor vekt ved inngåelsen av
tredjelandsavtaler.
I tillegg til det politiske ansvaret har ressursgruppa tatt et ansvar for å bidra til økt
likestilling og bevisstgjøring internt i organisasjonen. I forbindelse med dette har
medlemmene blitt invitert til å delta i en omfattende likestillingsundersøkelse, som
har dannet grunnlaget for ulike tiltak og oppfølging i ettertid.
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Arbeid og utdanning (RUTA)
AUF har mange medlemmer i fylkene og lokallagene våre som brenner for en sterk
fellesskole og et trygt arbeidsliv. Siden forrige landsmøtet har RUTA jobbet med å få
gjennomslag for viktige politiske saker innen skole og arbeidsfeltet.
Årlige SMIL-kurs har gitt skole- og arbeidslederne inspirasjon, kunnskap og
kompetanse til å utføre oppgavene som kommer med vervet. Hele ressursgruppa
har også vært tilgjengelig for veiledning og støtte gjennom hele perioden, skrevet
leserinnlegg og hjulpet i politiske saker.
Arbeidet med å få gjennomslag for god skole og arbeidslivspolitikk har vært høyt
prioritert gjennom hele perioden. Vi har hatt tett kontakt med de relevante
fraksjonene på Stortinget, og jobbet med å få gjennomslag i både komiteene og i
stortingsgruppa. I tillegg er en viktig del av arbeidet å holde kontakt med andre
samarbeidspartnere. RUTA har blant annet hatt
jevnlig kontakt med fagbevegelsen,
Elevorganisasjonen, Norsk studentorganisasjon,
For Velferdsstaten, Manifest, Agenda, og en flere
andre student- og interesseorganisasjoner.
Vi takker for en god periode sammen med skoleog arbeidslederne, LO og ungdomsforbundene,
og alle andre samarbeidspartnere.
Ressursgruppe for utdanning og arbeid
Astrid Willa Eide Hoem, leder
Snorre Skjevrak
Reidar Fugle Nordhaug
Politiske rådgivere i perioden
Jakob Vorren
Kristoffer Hansen
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Sandra Tenud
Klima og miljø (MILK)
I denne perioden har ressursgruppa sammen med RUTA jobbet for å få på plass et
mer organisert samarbeid med fagbevegelsen. Dette gikk veldig bra i starten og det
ble avholdt møter med ledelsene i industriforbundene. I forbindelse med dette dro
ressursgruppa på en vestlandsturne i oktober 2019. Der besøkte man blant annet
Equinor Kollsnes, Leirvik AS og Peak Sunnfjord. Senere har politisk konflikt gjort
arbeidet vanskeligere.
Det har vært et godt samarbeid med MILK-lederne ute i fylkene, både i forbindelse
med SMIL-kurset og i etterkant. Blant annet ble det arrangert en aksjonsdag med
strandrydding som alle fylkeslagene deltok på. I arbeidet opp mot årsmøtesesongen
i fylkeslagene, hadde vi et tett samarbeid med MILK-ledere og fylkesledere. Grunnet
korona-situasjonen stoppet mye av det demokratiske arbeidet i partiet opp, med
det også ressursgruppa sitt prioriterte arbeid med dette.
Det har blitt jobbet godt opp mot flere fraksjoner på Stortinget, hovedsakelig energiog miljøkomiteen. I tillegg til flere samarbeidsmøter med fraksjonen, har vi også
deltatt på faglige seminar de har arrangert. Dette har vært både for å styrke
kontakten og være i forkant av politiske saker som skal til behandling. En av
utfordringene har vært at i flere saker hvor AUF ønsker å få gjennom sitt
primærstandpunkt, har andre hensyn fra andre komiteen på Stortinget drenert mye
av gjennomslagsmulighetene for AUF.
Ressursgruppa har jobbet godt opp mot miljø- og klimaorganisasjoner. I forbindelse
med dette har det blitt arrangert speed-date med prioriterte organisasjoner som
blant annet NU, WWF og Sabima. Gruppa har også deltatt i en rekke debatter hos
organisasjoner og andre aktører
for å fremme AUF sin politikk.
Ressursgruppe for miljø og klima:
Jan Halvor Vaag Endrerud - leder
Agnes Nærland Viljugrein
Håvard Sagbakken Saanum
Politiske rådgivere i perioden:
Petra Brinch (frem til august
2020)
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Herman Høgby Robertsen (fra august 2020)
Likestilling og inkludering (LINK)
Vi i LINK har jobbet både med å sikre politiske gjennomslag, men også å bygge en
sterk og likestilt organisasjon. Gjennomslag i politikken ville ikke vært mulig uten et
godt organisatorisk arbeid. LINK-lederne ute i fylkene har bidratt svært mye til både
politisk utvikling og det organisatoriske arbeidet. De årlige SMIL-kursene har vært
en suksess, og LINK-lederne har opprettholdt en god kommunikasjon gjennom året
med både leserinnlegg, politiske forslag og andre ideer til nye og spennende
aktiviteter.
Vi ønsker å trekke frem arbeidet med likestillingsundersøkelsen, og takke
organisasjonen for alle innspill og tilbakemeldinger. Vi er også fornøyde med å se at
flere fylkeslag har igangsatt egne undersøkelser og initiativer for å bidra til økt
likestilling.
I det AUF landsmøte avholdes er det 7 kvinnelige og 8 mannlige fylkesledere. AUF
har fått en bedre kjønnsbalanse de senere årene, men må fortsatt jobbe godt med
både rekruttering og skolering for å opprettholde en god kjønnsbalanse på alle
nivåer. Bevisstheten om likestilling i organisasjonen kan fortsatt bli bedre, og bør
snakkes om i alle fora fra politikk- til organisasjonsutvikling.
Ressursgruppe for likestilling og
inkludering
Agnete Masternes Hanssen, leder
2020
Julie Indstad Hole, leder 2018-2019
Ronja Bell Breisnes
Politiske rådgivere i perioden
Lara Rashid
Kristoffer Hansen
Johannes Kiese

Internasjonalt arbeid (IRG)
I landsmøteperioden 2018-2020 har AUF gjennomført flere internasjonale prosjekter
med søsterpartier og andre samarbeidsorganisasjoner. Vi har deltatt i samarbeid
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med våre nordiske søsterorganisasjoner i Foreningen Nordens sosialdemokratiske
ungdom (FNSU), vi har vært aktiv i den verdensomspennende
paraplyorganisasjonen for sosialdemokratiske ungdomsorganisasjoner International
Union of Socialist Youth (IUSY) og vi har deltatt i den europeiske
paraplyorganisasjonen Young European Socialists (YES), i deler av perioden som
delegatrepresentant for observatørlandene.
I tillegg til eget prosjektarbeid som nevnt under, har AUF deltatt på to turer til
saharawienes flyktningleire i Algerie gjennom Støttekomitéen for Vest-Sahara,
antifasamling i Østerrike inkludert frigjøringsfeiringa av Mathausen
konsentrasjonsleir.
Swaziland
Over flere år har AUF hatt et nært samarbeid med våre kamerater i Swaziland, og et
toårig Norad-finansiert prosjekt ble fullført i 2018. Prosjektet har bestått av
kapasitetsbygging, med fokus på feminisme og demokratisering. Samarbeidet med
SWAYOCO har vært tett over flere år, og har skapt nære bånd mellom våre
organisasjoner som vi har hatt fokus på å ivareta gjennom perioden. AUF ønsker å
videreføre dette samarbeidet, og sendte derfor en søknad til LOs internasjonale
solidaritetsfond om et nytt treårig prosjekt med Swaziland, i samarbeid med LOs
sentrale ungdomsutvalg. Dette prosjektet ble innvilget 07.09.2020 og vil vare til ut
2022
Palestina
I 2019 startet AUFs internasjonale ressursgruppe et
nytt Norad-finansiert solidaritetsprosjekt med Fatah
Youth, med navn «Young peace promoting leaders
project». Prosjektets fokusområder har vært
ikke-voldelig motstandskamp, feminisme,
antikorrupsjon og fredsfremmende ledelse. Selv om
AUF og Fatah Youth har hatt nære bånd over
mange år, har dette prosjektet bidratt til å styrke det
ytterligere. Prosjektet er fullført våren 2020, og AUF
anser det som en suksess. Prosjektleder i
ressursgruppa har vært Hoda Imad.
Som en del av prosjektet reiste Hoda Imad, Gaute
Børstad Skjervø og Marta Hofsøy fra
ressursgruppa, samt Signe Ramson Høie fra Buskerud (nå Viken), Håkon Einarsve
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fra Trøndelag og Fawzi Warsame fra Oslo til Nablus i Palestina i august 2019. Der
gjennomførte vi en internasjonal workshop sammen med over 20 palestinske
kamerater, med temaene som nevnt over.
Russland
Som en forlengelse av to LNU-finansierte prosjekter i forrige landsmøteperiode, har
vi i denne landsmøteperioden gjennomført et nytt LNU-finansiert prosjekt sammen
med den Murmansk-baserte LHBT-organisasjonen Maximum. LHBT-politikk er en
viktig sak for AUF, og våre kamerater i Russland møter store utfordringer når det
gjelder retten til å leve frie liv. Gjennom en felles workshop og felles plass i paraden
under Arctic Pride i Tromsø i
november 2019, har vi fått
diskutere og lære mer om
situasjonen i Russland. På
grunn av kutt fra regjeringa som
får virkninger hos LNU har vi fått
signaler om at det ikke vil være
mulig å få finansiering for videre
prosjekter med Russland. Det er
veldig synd, i ei tid hvor AUF
mener vi bør ha mer samarbeid
over landegrensene i Arktis.

Ressursgruppe for internasjonalt
Marta Hofsøy (leder)
Hoda Imad
Gaute Børstad Skjervø
Politiske rådgivere i perioden
Sunniva Bjerkaas
Henrik Drivenes
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Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte ble avholdt i Oslo kongressenter fra 4. til 7.
april 2019. 300 delegater fra fylkene var med på å forme retninga til Norges største
parti. Av disse var det 48 AUFere i tillegg til Ina Rangønes Libak som møtte fra Aps
sentralstyre og Sindre Lysø og Marta Hofsøy som møtte for landsstyret. AUF gjorde
seg bemerket på landsmøtet med å være de som var best forberedt og ha de
flinkeste talerne. Også i redaksjonskomiteene gjorde AUF ved Astrid Hoem og
Marta Hofsøy en glimrende jobb. AUF vant mange saker. Under kan man se noen
av dem.
Politiske seire for AUF:
- Nei til konsekvensutredning av
Lofoten, Vesterålen og Senja.
- Gratis SFO for 1.klassinger
- Prioritere EMA i asylbehandling
- Uttalelse om
høyreekstremisme
- Barnetrygden bør holdes
utenfor når man regner nivå på
sosialhjelp
- Beholde barnetrygden
- Prøveprosjekt med
obligatoriske vaksiner i
kommunene
- Makspris i barnehagene
- Øke grunnbemanningen i
barnehagen
- Livsmestring inn i skolen
- Anerkjenne Palestina som selvstendig stat når vi er i regjering og det vil gjøre
framskritt i fredsprosessen
- Sluttbrukererklæring i våpenindustrien
- Politikk om Palestinske barn i fengsel
- Swaziland og Rohingya inn i internasjonal uttalelse
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Redusere prisen på privatisteksamen
Kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager
Vi skal forplikte oss til å prioritere kvoteflyktninger. Dette skal gjøres i
samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger og deres anmodninger må
tillegges vekt. Vi vil særlig prioritere sårbare grupper.
Solidaritetspotten skal holdes utenfor tradisjonell fattigdomsbekjempende
bistand
Gratis skolemat
UNCHR sine anbefalinger skal tillegges vekt når man bestemmer antall
kvoteflyktninger
Dempe leksepresset
Forsøk med leksefri skole
Fikk flyttet Arbeiderpartiet på Atomvåpen
Nasjonal bemanningsnorm i skolehelsetjenesten i tråd med
Helsedirektoratets anbefalinger
Redusere prisen på privatisteksamen
Utstyrsbibliotek i alle kommuner
Aktivitetskort for alle barn
AP vil at asylmottak som hovedregel skal drives av det offentlige og ideelle
organisasjoner
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i behandlingen av
asylsaker som berører barn.
Sårbarhetskriterier der omsorg, nettverk og ressurser er sentrale elementer,
skal være en selvfølgelighet i vurderingen av asylsøknader som omhandler
enslige mindreårige asylsøkere
Arbeiderpartiet vil styrke NOKUTs arbeid med rask godkjenning av
utenlandsk utdanning og kompetanse ved å prioritere hurtigkartlegging og
mer ressurser til godkjenningarbeidet
Støtte Skeiv Verdens møteplasser for lhbtiq-personer med
minoritetsbakgrunn for å styrke unge til å ta egne valg.
Det er viktig at alle som oppholder seg på asylmottak opplever å bli møtt
med respekt og verdighet. Det skal til enhver tid legges til rette for at
LHBTI-personer som sitter på mottak får den hjelp og assistanse de har krav
på for å unngå diskriminering og kunne gjennomføre asylprosessen på en
forsvarlig måte
Fjerne kontantstøtten og andre hindre for å få kvinner, særlig med
minoritetsbakgrunn, ut i arbeid.
Norsk flyktning- og asylpolitikk skal fastsettes av norske myndigheter og
dette må skje innenfor rammene av internasjonale forpliktelser,
flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
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Lokalvalgkampen i 2019 var et bra valg for AUF, men ikke fullt så bra for
Arbeiderpartiet. Selv om Arbeiderpartiet sin oppslutning gikk ned fra 2015 er vi
glade for at vi styrer mange av landets kommuner og fylker. Med AUFere over hele
landet som drev intensiv valgkamp i ukesvis lyktes det bevegelsen vår å holde på
makten de fleste steder og vi fikk også enda flere ordførere i noen av Norges største
kommuner. Totalt har Arbeiderpartiet nå ordfører/byrådsleder i 18 av de 20 største
kommunene i landet. En rekordstor andel unge folkevalgte sto på Arbeiderpartiets
lister, og fikk viktige posisjoner i hele landet.
AUF ble historiske og ble første
ungdomsparti som har vunnet
skolevalget tre valg på rad.
Oppslutningen endte på 26,6%, som
er en lite tilbakegang fra resultatet i
2017. AUF befestet sin klare posisjon
som landets sterkeste ungdomsparti.
AUF hadde de beste debattantene og
det tydeligste politiske budskapet. Vi
var godt forberedt og bygget oss opp
til valgkamp helt fra
valgkamp-kickoffet i Sandefjord
8.-10.mars. Nestleder Astrid Hoem
var valgkampsjef for AUF.
Valgkampslagordet til AUF var i
denne lokalvalgkampen «Vår felles
fremtid», et slagord og budskapet
som rettet seg inn mot unge velgere,
mot de utfordringene og mulighetene
som ligger foran oss og vissheten om
at vi i fellesskap får til mer enn det
hver enkelt gjør for seg selv. Gjennom alle skoledebatter var vi opptatt av å snakke
om hvilken samfunn vi ønsket oss i framtida og hva som skilte oss fra Høyresiden.
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AUFs sommerleir på Utøya er vår ungdomsorganisasjons viktigste arrangementet.
Her samles medlemmer fra hele landet for å diskutere politikk og skape vennskap
på livet. Turer rundt kjærlighetsstien, idrettsturneringer, bading og konserter gir
tusenvis av unge minner for livet. Utøya, og våre sommerleirer på øya, fortsetter å
være arbeiderbevegelsens bankende hjerte.
I 2019 samlet vi medlemmer til sommerleir med tema «Utøyafestivalen». Med dette
var ønsket å senke terskelen for deltakelse, og signalisere til nye og unge
medlemmer at leiren vår på Utøya er et åpent og inkluderende tilbud, som ikke
krever noen forkunnskaper eller kjennskap til AUF. Sommerleir på Utøya skal være
et tilbud til alle unge som vil at verden skal bli mer rettferdig og sosialdemokratisk.
2020 vil for alle være et spesielt år. Dette fikk også sitt utslag for AUFs sommerleir.
Som den eneste ungdomspolitiske sommerleiren ble dette årets leir avlyst når
forbudet mot arrangementer på mer enn 500 personer ble innført. Det ble i stedet
gjennomført en direktesendt TV-sending fra Utøya under navnet “digital
sommerleir”, hvor vi over to dager samlet noen av de viktigste aktivitetene på et
normalt sommerleirprogram. Alle AUFs fylkeslag gjennomførte også lokale eller
regionale sommersamlinger i tidsrommet rundt den digitale sommerleiren. Samlet
sett ga dette et godt alternativ til sommerleiren under de gjeldende
omstendighetene.
AUFs sommerleirer vil alltid bære med seg historiene fra 22. juli. På begge de to
sommerleirene som er arrangert i perioden har 22. juli hatt en viktig og tydelig plass
i programmet. Medlemmene våre vil lære mer om den vondeste tiden
organisasjonen vår har vært gjennom og om arbeidet som er gjort i etterkant.
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Det har blitt avholdt seks ordinære og ett ekstraordinært landsstyremøte i perioden:
16 .- 18. november 2018
27. mars 2020
22. - 24. mars 2019
6. juni 2020
7. - 8. juni 2019
21. - 23. august 2020 (ekstraordinært)
15. - 17. november 2019
14. oktober 2020
Landsstyremøtene er AUFs høyeste organ mellom landsmøtene. Det er derfor et
viktig organ for å vedta politikk og diskutere aktuelle temaer. Landsstyremøtene har
også vært en arene for skolering, diskusjon og workshops om utfordringer i
organisasjonen. Alt fra hvordan øke gjenbetalingsgraden til politisk strategi opp mot
arbeiderpartiets landsmøte og valgkampstrategi har blitt diskutert. Det har også blitt
holdt politiske innledninger av partiet eller eksterne under landsstyremøtene.
Landsstyremøtene i mars og juni 2020 ble preget av korona og derfor avholdt
digitalt. Det stoppet derimot ikke politikkutviklingen og i mars vedtok man en
uttalelse om barna i Moria-leiren, mens man i juni behandlet en helhetlig
gjenreisningsplan for Norge etter koronakrisen. På grunn av koronasituasjonen ble
det valgt å avholde et ekstraordinært landsstyremøte i august 2020 for å samle
organisasjonen etter sommeren, øke motivasjonen og stake ut kursen mot
landsmøtet samme høst.
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Tillitsvalgtskolen
Gjennom 2020 har det blitt gjennomført to helgesamlinger for tillitsvalgtskolens 33
deltakere. Den første samlingen fant sted 21.-23. februar i Oslo og den andre ble
avholdt 28.-30. august på Utøya. Tillitsvalgtskolen har i 2020 vært AUFs øverste
skoleringsopplegg for tillitsvalgte i fylkes- og lokallag over hele landet. I løpet av
samlingen har det blitt gitt skolering i blant annet arbeiderhistorie, ideologi,
organisasjonsarbeid, politikkutvikling og mediehåndtering. I tillegg til dette har vi
hatt ulike workshops om blant annet hatefulle ytringer med Wergelandsenteret og
hvordan vi skal jobbe med 22.juli i organisasjonen vår.
Koronapandemien påvirket også AUFs tillitsvalgtskole. En av de fysiske samlingene
måtte avlyses i inneværende periode og vi måtte utsette de planlagte
arbeidsutplasseringene. Men i samme periode ble det avholdt hyppige webinarer,
boksirkel, hjemmearbeid og diskusjonsirkler.
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Tillitsvalgtskolen er et nytt konsept arrangert av AUF. Tidligere har man arrangert
lederskolen. Tillitsvalgtskolen bygger på den gamle lederskolen. Men er åpnet opp
for flere deltakere og et mer helhetlig fokus på hvordan man kan bli en god
tillitsvalgt. Målet er at tillitsvalgtskolen skal bli en integrert del av AUFs
tillitsvalgtskolering. Ansvarlig for tillitsvalgtskolen har vært Astrid Hoem.
SMIL-kurs
I perioden er det blitt avholdt to SMIL-kurs. Det første SMIL-kurset i perioden, ble
avholdt 26.04.2019 - 28.04.2019 på Nesodden VGS i Akershus. Det andre
SMIL-kurset i perioden ble avholdt 06.03.2020 - 08.03.2020 på Utøya. Begge
kursene hadde god oppslutning blant fylkeslagene med et variert deltakertall på 45
og 52 tillitsvalgte.
Tilbakemeldingene fra kursene har på det jevne vært veldig gode, men med et
ønske om å bruke enda mer tid på interne bolker innenfor sine egne felt.
Under SMIL-kurset på Utøya 2020 ble det satt av tid i rammeprogrammet til å ha en
lengre omvisning av Utøya for å ytterligere forankre AUFs historie med øya blant
våre tillitsvalgte i organisasjonen.
Under begge kursene ble det hentet inn et variert spekter av interne innledere fra
partiet og AUF, og eksterne innledere fra samarbeidsorganisasjoner og
utdanningsinstitusjoner.
Debattskolering
I 2019 ble det avholdt to sentrale debattskoleringer på Utøya, 3.-5. mai og 5.-7. juli.
På den første samlingen var det 71 deltakere fra fylkene og det var 73 fra fylkene på
den andre. I tillegg til deltok sentralstyret og kontoret på begge samlingene. Årets
skoleringer hadde flere deltakere enn årene før. Tidligere år har det blitt arrangert
en stor debattskolering i valgkampåret, i denne perioden gjennomførte man to
nasjonale debattskoleringer.
Det er et stort fokus på debattskolering i organisasjonen vår i valgkampår. Men
dette gir også resultater. I 2019 ble vi historiske som eneste ungdomsparti som har
vunnet skolevalget tre ganger på rad. Å arrangere flere debattskoleringer samt åpne
debattskoleringene opp for flere er gode erfaringer. Dette gjør både at debattantene
blir bedre forberedt, samtidig som flere får skolering.
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Utøyakonferansen
Den 08.11.2019-10.11.2019 avholdt AUF den første Utøyakonferansen på Utøya.
Dette var en nasjonal konferanse med tema høyreekstremisme, hvor 70
AUF-medlemmer fra hele landet deltok. AUFs internasjonale ressursgruppe håper
konferansen blir en fast årlig aktivitet for AUF, for å ivareta arven etter 22. juli.
Temaet for opplegget var ytre høyres framvekst i verden og hvordan vi kan
bekjempe dem. Her fikk AUF besøk av bl. annet Anniken Huitfeldt, Tore Bjørgo og
Tonje Brenna, og vi hadde workshops og gode diskusjoner over ei helg på Utøya.

22

2018
Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 2 105 225 mot et overskudd på kr
3 345 218 i 2017.
Styret vedtok at kr 17 729 trekkes av solidaritetsfondet og kr 2 122 954 overføres
Arbeidernes Ungdomsfylking sin annen egenkapital.
2019
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 1 489 666 mot et overskudd på kr
2 105 225 i 2018.
Styret vedtok at kr 151 081 trekkes av Solidaritetsfondet og kr 1 640 747 overføres
Arbeidernes Ungdomsfylking sin annen egenkapital.
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Folkevalgt
I perioden har vi arrangert to folkevalgtsamling. I 2019 varte samlingen i 2 dager,
mens den i 2020 varte i tre dager. Påmelding til disse konferansene har vært noe
synkende de siste årene, så dette burde man ha et ekstra stort fokus på ved
fremtidige konferanser.
Under samlingen i 2019 valgte vi også å inkludere AUFere som var kandidater til
kommune. og fylkestingsvalget, ikke bare de som allerede var folkevalgt. Dette var
for at kandidatene skulle være forberedt og skolerte til når de ble valgt inn. Dette har
vi fått gode tilbakemeldinger på.
Under skoleringene har det vært tatt opp politiske temaer som er aktuelle for de
folkevalgte, workshop på interpellasjoner og gjennomgang av prosessen rundt
budsjett- og økonomiarbeidet.
Gjennom samlingene har flere folkevalgte knyttet kontakter som kan hjelpe
hverandre hvis
man får opp lignende saker i hvert sitt kommunestyre. I tillegg har vi en aktiv
Facebook-gruppe hvor de folkevalgte kan holde kontakten og dele erfaringer samt
at sentralt kan dele forslag til interpellasjoner. Gjennom å sende ut like
interpellasjoner til alle folkevalgte, sørger vi for at god AUF-politikk blir vedtatt over
hele landet.
Ansvarlig for folkevalgtarbeidet i AUF har vært:
Agnete Masternes Hanssen
Student
Å satse på økt organisatorisk vekst blant studenter er viktig for AUFs framtid. For å
sørge for et lengre tidsspenn i organisasjonen er det viktig at AUF skaper et bedre
tilbud for studenter til å politisk engasjere seg i arbeiderbevegelsen. I 2020 var det
296.000 studenter i en alder mellom 19 og 24 i Norge, samtidig var det 244.000
elever på VGS. Det er et betydelig potensiale som ligger i å utvide organisasjonen
inn på studiestedene i Norge.
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I landsmøteperioden har det vært avholdt studentkonferanse
27.09.2019-28.09.2020 med et faglig innhold for å øke andelen engasjert
studentmedlemmer i organisasjonen. Studentkonferansen i 2020 ble kansellert
grunnet smitteverntiltak.
AUF har opprettet et samarbeid med LOs storsatsing “LO-student” hvor målet er å
sørge for et godt fagligpolitisk samarbeid mellom organisasjonen og fagbevegelsen
på studiestedene.
I valgkampen og vårkampanjer i regi av AUF har det vært et mål om å besøke
samtlige studiesteder i Norge. For denne aktiviteten ble det trykket opp materiale til
distribusjon og innhold på sosiale medier. Dette ble i mindre grad gjennomført i
både valgkampen og vårkampanjen 2019, og har et klart forbedringspotensiale til
valgkampen 2021.
I 2020 har vi følgende aktive studentlag:
AUFs studenter Trondheim
Nord AUF
Sosialdemokratene UIT
AUFs studenter Bergen
AUF studentene ved UIA
Innflytternes AUF
Ansvarlige for studentarbeidet i AUF har vært:
Håvard Sagbakken Saanum - 2019
Gaute Børstad Skjervø - 2020
Fagpolitisk
Et godt samarbeid mellom AUF og LO er svært viktig. Dette har blitt prioritert høyt
på dagsorden i alt arbeidet RUTA har gjennomført i perioden. Ressursgruppe
og/eller AUFs ledelse har deltatt på alle arrangementer i regi av fagbevegelsen som
vi har blitt invitert til, og vi har prioritert å invitere innledere fra fagbevegelsen i alle
forum der RUTA har hatt regi.
Vi har også løpende dialog, og hyppige møter, med LO ung, og de fleste
ungdomsforbundene. RUTA har også deltatt på en rekke kurs og skoleringer i AUFs
fylkeslag og lokallag for å sette fokus på faglige spørsmål og arbeidslivspolitikk.
Samarbeidsutvalget har møttes to ganger i året for å diskutere felles politiske saker
og den politiske situasjonen. Samarbeidsutvalget består av AUFs ledelse, lederne i

25

alle ungdomsforbundene samt LO ungs rådgivere, representanter fra Løvebakken
AUF og Kristin Sæther.
Lokallagsarbeid
Lokallagene er AUFs laveste terskel for deltakelse og engasjement. Våre tillitsvalgte
i lokallag over hele landet er bærebjelken i organisasjonen vår. Med over 140
lokallag over hele landet har AUF en tilstedeværelse som ingen andre
ungdomspartier er i nærheten av. For å støtte opp under og hjelpe de lokale
tillitsvalgte i sitt arbeid har 2019 vært «lokallagenes år». Mye av aktiviteten sentralt
har vært konsentrert rundt å skape sterkere og mer robuste lokallag for framtida.
Med lokallagsutvalg, digital tillitvalgtopplæring og lokallagsledersamling på Utøya
har organisasjonen investert tid og ressurser i å hjelpe lokallagene. Dette arbeidet
har fortsatt i 2020 og vil trolig følge organisasjonen i flere år fremover.

I perioden har AUF gjennomført et større organisatorisk arbeid rettet mot noen av
våre største lokallag. Gjennom motorlokallagsprosjektet har 15 lokallag fra hele
landet fått grundig skolering og oppfølging i sitt arbeid. Ideen med prosjektet var å
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skape sterkere lokallag, som i større grad skal kunne drives selvstendig med å
utvikle organisasjonen og politikkutvikling. Det sikrer flere godt skolerte tillitsvalgte,
mer lokalt gjennomslag i Arbeiderpartiet og det frigjør ressurser for fylkeslaget som
igjen kan brukes på lokallag som er mindre aktive. Motorlokallagene skal være
foregangslokallag, og de har gjennom prosjektet blitt betydelig sterkere rustet for
årene som kommer, og har arbeidet godt med å dele sin kunnskap med andre
lokallag i fylket.
22. juli-utvalget
I løpet av de neste årene vil det ikke være overlevende etter terrorangrepet 22. juli
2011 igjen blant AUFs tillitsvalgte. At nye krefter kommer til og bidrar til AUFs
utvikling er en styrke og nødvendighet. Samtidig forplikter det dagens medlemmer
og overlevende til å gi råd om hvordan AUF som organisasjon skal håndtere arven
etter 22. juli 2011. AUF satte derfor ned et 22. juli-utvalg som skulle se på hvordan
man best mulig kunne forvalte arven etter 22. juli i AUF.
Utvalget bestod av tillitsvalgte i dagens AUF, overlevende med ulike tidligere roller i
AUF og seniorrådgiver fra 22. juli-senteret.
Arbeidet startet i november 2019 og jobbet kontinuerlig frem til starten av
september 2020. Grunnet koronapandemien fikk man ikke reist like mye rundt til
fylkene som man først hadde tenkt.
Utvalget har levert fra seg en politisk uttalelse, en prosjektskisse for 10
års-markeringa, uttalelse om søksmålet mot minnestedet på Utøyakaia og en
organisatorisk rapport. Rapporten ble overlevert og fremlagt AUFs landsstyre i
august 2020. Utvalgets leder har også presentert rapporten for ansatte i Ap og Aps
landsstyre. Rapporten er utsendt Arbeiderpartiets og AUFs fylkeslag, og ansvaret
for det videre arbeidet er overlevert organisasjonen og bevegelsen. Rapporten er
også gjort tilgjengelig på AUFs hjemmesider.
Medlemsutvalget
AUF har over flere år opplevd nedgang i antall medlemmer som betaler
kontingenten flere år på rad. Sentralstyret satte i juni 2020 ned et utvalg som skal
jobbe praktisk med hvordan vi kan bedre opplevelsen for hvert enkelt medlem på en
måte som aktiviserer og engasjerer medlemmene. Utvalget skal jobbe fram til april
2021 og være et arbeidende utvalg som kan løse de største praktiske utfordringene
vi står overfor her og nå. Utvalget satte i gang arbeidet høsten 2020.
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AUF er en del av den internasjonale arbeiderbevegelsen og har i landsmøteperioden
2018 - 2020 vært en aktiv bidragsyter og sittet agendaen i våre forum. Vi har vært
tilstede på samtlige FNSU og IUSY-samlinger. I denne perioden har AUF også hatt
Ingrid Endrerud som visepresident i IUSY.
AUF deltok med sine 10 delegater til FNSU-kongressen 03.03.2020 - 06.03.2020.
Kongressen ble avholdt ved SSU sitt kurssenter, Bommersvik, utenfor Stockholm i
Sverige.
AUF var representert av følgende delegater på kongressen:
Hoda Imad (SST)
Tobias Hangaard Linge (Viken)
Kristina Mari Roald (Møre og
Romsdal)
Emilie Græsli (Trøndelag)
Nimrah Ramzan (Viken)
Sigrid Døving Bjerke (Innlandet)
Camilla Maria Brekke (Vestfold og
Telemark)
Håkon Einarsve (Trøndelag)
Mathias Lind Høyning (Viken)
Endre Toft (Vestland)
IUSY-kongressen som skulle bli avholdt i Panama 24-26.04.2020, måtte dessverre
utsettes på ubestemt tidspunkt grunnet pandemien og smittefaren. Dette har
medført at det ikke er blitt avholdt nyvalg og AUFs resolusjoner ikke er blitt
behandlet.
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Solfondet er AUFs eget solidaritetsfond, som primært skal gå til aktivitet og støtte til
AUFs søsterorganisasjoner i andre land med den hensikt å fremme demokrati,
fordeling, likestilling, klima, miljø eller menneskerettigheter. I landsmøteperioden har
vi oppdatert retningslinjene til Solfondet. Solfondet har i perioden gått til følgende
tiltak:
Innkjøp av to PCer til SWAYOCO i Swaziland
Oversettelse av Tillitsmannen til engelsk
Deltakelse på IUSY-kongressen for Volga Isaikina fra Hviterussland og visepresident
Ingrid Endrerud. Kongressen er utsatt på grunn av smitteverntiltak i det
internasjonale samfunn.
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Kommunikasjon
I denne landsmøteperioden har man jobbet målrettet med kommunikasjonsarbeidet
gjennom blant annet å arrangere et dagsseminar om kommunikasjon. Etter dette ble
det utformet en kommunikasjonsstrategi som ble behandlet i sentralstyret.
Strategien omhandler både utad- og innadrettet kommunikasjon og hvordan AUF
skal nå frem i et omfattende mediebilde.
AUF har vært med på å sette dagsorden i ulike medier gjennom planlegging av
utspill og strategisk innsalg til ulike deler av media. Det har vært leder, nestleder og
leders rådgiver som har holdt i dette arbeidet sentralt.
Sosiale Medier
For å nå ut med det politiske budskapet har man i perioden jobbet mye med
budskap og utforming av innhold på sosiale medier. Å senke terskelen for å lage
innhold og større fokus på at flere på kontoret skal ha kompetanse til å produsere
innhold har vært en prioritet i perioden. Innholdet på AUFs plattformer skal ha et
gjenkjennelig uttrykk og følge designmanualen som AUF har. Dette gjelder for alt fra
nettsider til delebilder og videosnutter og bidrar til tydelige budskap.
Kanalene AUF hovedsaklig bruker er Facebook og Instagram. Twitter og Snapchat
brukes i svært liten grad.
Det har i perioden også vært viktig at innholdet man lager bidrar til at mottakeren
lærer av det de ser og oppfordres til å handle. Slik “call to action” kan være deling
av innlegg, å melde seg inn i AUF eller tagge venner i kommentarfeltet. Disse
tingene bidrar også til spredning av AUFs innhold og mer interaksjon med
medlemmer og følgere.
Praksis
Praksis Magasin
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Praksis Magasin ble digitalisert i forbindelse med landsmøtet 2018, noe som har ført
til at arbeidet har gått ut på å ha en løpende oppdatert nettside med nye saker i
stedet for å forberede ett papirmagasin i året.
Målet med Praksis har vært å være en arena for å fremme sosialdemokratiske
meninger og bidra til debatt om politiske saker innad i arbeiderbevegelsen.
Ambisjonen har vært at medlemmer og tillitsvalgte skal delta med artikler, i tillegg til
de sakene redaksjonen har produsert.
I perioden har det vært jevnlige videomøter med redaksjonen for å planlegge
temaer, artikler og arbeidsfordeling. Samt et fysisk møte, hvor redaksjonen var
samlet en helg i Oslo for å ha workshops, idèmyldring og motta innspill fra diverse
interesseorganisasjoner.
Redaksjonen 2019:
Hoda Imad - redaktør
Sanne Ellingsen
Gjertrud Eide Sæther
Vemund Viken
Synne Linge Trygstad
Emma Krohn-Dale
Johannes Hembre-Ingul
Thomas Fredrik Kristensen
Redaksjonen 2020:
Hoda Imad - redaktør
Sanne Ellingsen
Gjertrud Eide Sæther
Frida Strand
Mathias Lind Høyning
Vemund Viken
Ivar Østby
Sigrid Vorland
AUFs generalsekretær er ansvarlig redaktør.
Praksis Podcast
Praksis podcast ble opprettet i starten av 2019. Agnes Nærland Viljugrein og Jan
Halvor Vaag Endrerud har hatt ansvaret for denne. Johannes Kiese fra AUF i
Akershus har bistått i arbeidet.
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Målet med podcasten har vært å nå ut til et bredere grunnlag av AUFs medlemmer
ved å bruke en ny flate. Dette har fungert bra, men arbeidet må sikres kontinuitet for
å få fullt utbytte av produktet.
Det har blitt søkt om støtte fra LNU, noe som ble innvilget og har bidratt til at
gruppen har kunnet kjøpe inn profesjonelt utstyr. Dette har løftet kvaliteten på
produktet.
Det har blitt gitt ut 16 episoder som har tatt for seg temaer som boligpolitikk,
iskanten og Utøyafestivalen. Det har også blitt gitt ut live-episoder.
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AUFs sentralstyre 2018-2020
Leder
Generalsekretær
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ina Alvilde Rangønes Libak
Sindre Lysø
Astrid Willa Eide Hoem
Julie Indstad Hole
Snorre Erichsen Skjevrak
Marta Hofsøy
Jan Halvor Vaag Endrerud
Ronja Bell Breisnes
Gaute Børstad Skjervø
Hoda Imad
Reidar Fugle Nordhaug
Agnes Nærland Viljugrein
Håvard Sagbakken Saanum
Agnete Masternes Hanssen

Akershus/Viken
Østfold/Viken
Møre og Romsdal
Trøndelag
Rogaland
Troms/Troms og Finnmark
Oppland/Innlandet
Hordaland/Vestland
Trøndelag
Akershus/Viken
Sogn og Fjordane/Vestland
Oslo
Hedmark/Innlandet
Finnmark/Troms og Finnmark

Fylkesledere
Finnmark
Silje Vollan Nilsen
Andrine Simonsen Klaussen

Troms og Finnmark (fra 30.11.19)
Aleksandra Seljeseth
Linn Bruholt

Troms
Nordland
Emelie Johanne Johansen
Sander Delp Horn
Embla Sofie Kristiansen Sørensen

Brynjar Andersen Saus
Aleksandra Seljeseth
Linn Bruholt
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Trøndelag
Julie Indstad Hole
Håkon Einarsve

Vestfold og Telemark (20.10.19)
Fabian Wahl Sandvold
Oppland
Ingrid Tønseth Myhr

Møre og Romsdal
Aurora Dimmen Brattli
Helene Wahlstrøm
Kristina Mari Roald

Hedmark
Håvard Sagbakken Saanum
Reidun Andrea Rønning

Sogn og Fjordane
Sindre Hornnes

Innlandet (03.02.19)

Hordaland
Leonora Hjelle

Ingrid Tønseth Myhr
Sigrid Døving Bjerke

Vestland (fra 20.01.19)
Leonora Hjelle
Endre Toft

Oslo
Thuva Livsdatter Øverås
Mansoor Hussain

Rogaland
Hamza Ali
Julia Eikeland
Christian Hetty

Buskerud
Bendik Thun
Rutkay Sabri
Akershus
Tobias Hangaard Linge
Nimrah Ramzan

Agder
Anette Vranum
Ulrikke Støylen
Ida Hirst

Østfold
Maria Imrik
Mathias Lind Høyning
Filip Diskerud

Telemark
Nikolai Sti Ravlum
Vestfold
Rikke Grava
Fabian Wahl Sandvold

Viken (fra 26.10.19)
Tobias Hangaard Linge
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Diverse utvalg
Programkomite for organisasjonsprogrammet
Sindre Lysø, leder, SST og Viken
Julia Eikeland, Rogaland
Mansoor Hussain, Oslo
Agnete Masternes Hanssen, SST og Troms og Finnmark
Roar Howlid, Vestfold og Telemark
Ingrid Tønseth Myhr, Innlandet
Gjermund Bungum Gorset, Trøndelag
Ida Hirst, Agder
Helle Hertzberg, Viken
Tonje Storli Tronsvang-Sandnes, fylkessekretærklubben
Andreas Skretting Jansen, sekretær
Programkomite for prinsipprogrammet
Astrid Willa Eide Hoem, leder, SST og Møre og Romsdal
Aleksandra Seljeseth, Troms og Finnmark
Emilie Græsli, Trøndelag
Fawzi Warsame, Oslo
Jan Halvor Vaag Endrerud, SST og Innlandet
Lene Myhrvold, Fellesforbundet og LO
Leonora Standal Hjelle, Vestland
Maria Imrik, Viken
Sander Delp Horn, Nordland
Tobias Hangaard Linge, Viken
Kristoffer Hansen, sekretær
Boligutvalg
Agnes Nærland Viljugrein, leder, SST og Oslo
Endre Toft, Vestland
Fredrik Sørlie, Vestfold og Telemark
Sigrid Døving Bjerke, Innlandet
Nimrah Ramzan, Viken
22. juli-utvalg
Gaute Børstad Skjervø, leder, SST og Trøndelag
Katarina Goldfain Johnsen, Troms og Finnmark
Johannes Dalen Giske, Viken
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Maja Gudim Burheim, 22. juli-senteret
Jakob Vorren, Møre og Romsdal
Ingrid Marie Vaag Endrerud, Innlandet
Mansoor Hussain, Oslo
Leonora Standal Hjelle, Vestland
Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark
Eirin Kristin Kjær, sekretær
Lokallagsutvalg
Reidar Fugle Nordhaug, leder, SST og Vestland
Tuva Bergquist, Nordland
Gina Øverås, Oslo
Ivar Østby, Trøndelag
Kristian Roald, Møre og Romsdal
Mathias Lind Høyning, Viken
Andreas Skretting Jansen, sekretær
Roar Howlid, sekretær (fra august 2020)
Medlemsutvalg
Hoda Imad, leder
Filip Diskerud, Viken
Sigrid Moland, Oslo
Embla Kristiansen Sørensen, Nordland
Magnus Ellefsen Moen, Vestfold og Telemark
Magnus Grundstad, Innlandet
Marita Tveit Hansen, Trøndelag
Roar Howlid, sekretær
Vårkampanjeutvalg 2020
Hoda Imad, leder, SST og Viken
Sanne Ellingsen, Rogaland
Morten Haldorsen, Troms og Finnmark
Nicklas Johansen, Troms og Finnmark
Mona Dia, Agder
Petra Brinch, sekretær
Valgkomite
Hilde Firman Fjellså, Rogaland (leder)
Mansoor Hussain, Oslo
Katarina Rosø, Vestland
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Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark
Sandra Åberg Kristiansen, Trøndelag
Tobias Linge, Viken
Marta Hofsøy, Troms og Finnmark, SST
Eirin Kristin Kjær, sekretær
AUFs representasjon i Arbeiderpartiet
Migrasjonsutvalget: Mani Hussaini
Distriktsutvalget: Astrid Hoem
Arbeidslivsutvalget: Ina Libak
Sentralstyret: Ina Libak
Landsstyret: Sindre Lysø og Julie Hole
Kvinnenettverket: Astrid Hoem
Internasjonalt utvalg: Marta Hofsøy
Netthetsutvalget: Halvor Endrerud
Organisasjonsutvalget: Sindre Lysø
Gamingutvalget: Rutkay Sabri
Oppvekstutvalget: Marta Hofsøy
EØS-utvalg: Marta Hofsøy og Astrid Hoem
Nordområdeutvalget: Agnete Masternes Hanssen
Utvalg for høyere utdanning: Snorre Erichsen Skjevrak
Programkomiteen: Ina Libak
Ansatte i perioden
Fylke eller sentralt, navn og stilling
Finnmark

Espen Amundsen

Fylkessekretær

Troms

Inger-Johanne Kolborg Mørk
Hanna Elisabeth Rasmussen
Marie Gjerdrum Foshaug

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær

Troms og Finnmark
(fra 30.11.19)

Espen Amundsen
Hanna Elisabeth Rasmussen
Marie Gjerdrum Foshaug

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær

Nordland

Aida Knutsen
Viktoria Linea Høybakk

Fylkessekretær
Fylkessekretær

Trøndelag

Tonje Tronsvang-Sandnes

Fylkessekretær
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Bjørn Vidar Veiseth
Tyra Joarsdottir
Amund Gundersen
Emilie Græsli
Oskar Sandø
Helene Wean
Oskar Sandø

Fylkessekretær
Vervesekretær
Vervesekretær
Valgkampsekretær
Vervesekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær

Møre og Romsdal

Daniel Pour Asgharian
Elise Stokken

Fylkessekretær
Fylkessekretær

Sogn og Fjordane

Katarina Rosø

Fylkessekretær

Hordaland

Henrik Drivenes

Fylkessekretær

Vestland (fra 20.01.19)

Henrik Drivenes
Marita Henriksen
Brage Buggeland
Sandra Edith Kalland Tenud

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Vervesekretær
Valgkampssekretær

Rogaland

Even Georg Myklebust
Kristian Horpestad
Hedda Korneliussen

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær

Agder

Mona Dia
Gustav Islund Gabrielsen

Fylkessekretær
Fylkessekretær

Vestfold

Roar Howlid

Fylkessekretær

Telemark

Kristoffer Stenbakk

Fylkessekretær

Vestfold og Telemark

Nikolai Sti Ravlum

Fylkessekretær

Oppland

Martin Været

Fylkessekretær

Hedmark

Karwan Noradin

Fylkessekretær

Innlandet (03.02.19)

Martin Været
Adam Granberg
Johan Mylius Kroken

Fylkessekretær
Valgkampsekretær
Fylkessekretær
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Buskerud

Karine Jonsrud Pedersen
Silje Vedå

Fylkessekretær
Vervesekretær

Akershus

Lars Martin Berg
Edvard Kobro
Tora Vassnes
Sofie Larsen Nesdal
Erlend Birkeland
Nimrah Ramzan

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Valgkampsekretær
Valgkampsekretær
Valgkampsekretær
Vervesekretær

Østfold

Filip Wilhelm Diskerud

Fylkessekretær

Viken (fra 26.10.19)

Filip Wilhelm Diskerud
Edvard Kobro
Emil Johan Stenhaug
Mathias Lind Høyning

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær
Fylkessekretær

Oslo

Lea Haug Sandberg
Sharleen Dydland
Simon Glad Frigessi
Maria Qureshi
Varin Hiwa
Vegard Jacobsen
Simon Glad Frigessi
Hedvig Kiil Bøhmer

Fylkessekretær
Fylkessekretær
Vervesekretær
Valgkampsekretær
Valgkampsekretær
Valgkampsekretær
Vervesekretær
Fylkessekretær

Kontoret

Jakob Vorren
Sunniva Bjerkaas
Petra Brinch
Eirin Kristin Kjær
Andreas Skretting Jansen
Ingrid Resell Krogstad
Lara Rashid
Kristoffer Hansen
Henrik Drivenes
Roar Howlid
Johannes Kiese
Sandra Edith Kalland Tenud
Herman Høgby Robertsen

Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
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