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Forslag 1: Skolegudstjeneste
Innsender: AUF i Viken
Norge er en sekulær stat der stat og religion skal være adskilt. Til tross for dette, er det
fortsatt vanlig med skolegudstjenester og da spesielt i juletiden. Den norske skolen er en
statlig institusjon, og det å legge til rette for tilbedelse av en religion i skolen strider da imot
de prinsippene den norske staten bygger på. Skolegudstjenester er utdaterte og gjenspeiler
ikke lenger det norske folk og deres tro. I 2016 oppga kun 70% av nordmenn til
aftenposten, at de var medlemmer i statskirken, men kun 48% av disse oppga at de var
kristne. Skolegudstjenester er ekskluderende og skaper splittelse basert på religion, mellom
elevene.
AUF mener:
●
●

Skolegudstjenester skal avskaffes i den norske skole
Skal man besøke religiøse hus i skolen så skal det være som læring, dialog og ikke
gudstjeneste/bønn

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 68, 69

Forslag 2: FN - kontingent og IAE
Innsender: AUF i Viken
FNs økonomi begynner å nærme seg krise. Generalsekretær António Guterres har instruert
sine ansatte til å innskrenke reise- og møtevirksomhet, og FN kan få problemer med å
betale lønninger om ikke medlemsstater betaler sin bidrag.
Ser man bort fra utgifter til fredsbevarende operasjoner, har FN et årlig budsjett på ca 50
milliarder kroner (ca USD 5,4 milliarder). Nå er organisasjonen i sin verste budsjettkrise på
et tiår, med anslagsvis 1,4 milliarder dollar i manglende kontingentinnbetalinger. Likviditeten
er så anstrengt, at FN internt har måttet låne inn penger fra fredsbevarende operasjoner.
For å synliggjøre krisen har FN symbolsk latt fontenen foran hovedkvarteret stå tom og slått
av rulletrapper for å spare penger. For ti år siden var det kun 22 land som var à jour med
innbetalingene til FN, Norge var ikke en av dem. Tallet er noe forbedret i dag, men fortsatt
ikke godt nok. AUF mener at arbeidet i FN er for viktig til at man kan la vær å betale
kontingenten.
Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, jobber blant annet med å overholde utførelsen
av internasjonale avtaler og resolusjoner rundt nedrustning av atomvåpen. I dag er det kun
USA som finansierer organisasjonen. AUF mener at Norge også burde støtte IAEA med
penger da de gjør en viktig jobb for å sikre gjensidig nedrustning av atomvåpen.
AUF mener:
●

Sette opp et system som sikrer at FN kontingenten kommer inn
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●
●

At man skal utrede muligheten for organisatoriske sanksjoner dersom kontingenten
ikke blir betalt
At Norge skal betale særskilt til IAEA

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 3: LIS1 - utdanning av leger
Innsender: AUF i Viken
For å kunne få autorisasjon som lege må man gjennom LIS1. Plassene er få, og det er tre
ganger så mange søkere som plasser. Dette medfører at vi har medisinstudenter som ikke
kommer videre i utdanningen, og mange risikerer å måtte ta mindre relevante jobber for
legeyrket mens de venter på en LIS1 plass. Samtidig vil konkurransen om hver plass øke
med årene dersom man ikke oppretter flere stillinger. Mange venter i flere år før de får en
plass. Dette er en stor belastning for studentene både etter og under utdanningen.
Dette kommer som et paradoks, med tanke på at vi trenger flere leger i Norge.
Kommunehelsetjenesten har fått flere oppgaver, vi har fastlegekrise, legene har behov for
en mer normal arbeidstid, det er høye ventelister for pasientene og vi har i fremtiden enda
større behov for flere legespesialister i sykehusene. Norge ser seg da nødt til å ansette
utenlandske spesialister, mens medisinstudentene står i lange køer for LIS1 plass.
AUF mener det er viktig at staten tar ansvar for å opprette flere LIS1 plasser. Det er både
dyrt for staten og urettferdig for studentene å ikke sørge for at de kommer seg ut i
arbeidslivet. Norge må utdanne legene ferdig, ikke stoppe de halvveis.
AUF mener at:
●
●
●
●

Det skal opprettes flere LIS1 stillinger
I venting på LIS1 skal det gis relevant arbeid
Det skal gis mulighet til å godkjenne autorisasjonen til medisinstudenter fra ikke
EU/EØS-land
Det skal ses på andre muligheter enn LIS1

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 26, 29

Forslag 4: Stopp Kinas undertrykking av uigurene
Innsender: AUF i Viken
I August 2019 dokumenterte FN “integreringsleire” i den nordlige kinesiske provinsen
Xinjiang, hvor muslimske kinesere, i hovedsak Uyghur-gruppen, har blitt utsatt for
hjernevasking og tortur siden 2017. I leirene blir uighurene forbudt å praktisere sin egen
religion, og får ikke slippe ut av leirene før de kan bevise myndighetene om de har endret
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sitt språk, tro og væremåte. Kina legitimerer grove menneskerettighetsbrudd som psykisk
tortur, brudd på religions og ytringsfrihet som nødvendige anti-terrortiltak. De kinesiske
myndighetene har sluppet unna med en rekke menneskerettighetsbrudd gjennom mange
år, og verdenssamfunnet kan ikke lenger sitte å se på, mens våre grunnleggende solidariske
verdier blir brutt.
AUF mener at virkemidlene som har blitt brukt til å stoppe undertrykkingene av uigurer,
kasakhere og andre muslimske minoriteter i Kina ikke har fungert. Både på nasjonalt og
internasjonal basis. Vi krever at myndighetene i Norge reiser spørsmålet rundt Kinas
menneskerettighetsbrudd ved hver anledning i møte med Kinesiske myndigheter. Samt et
press om å gi fri tilgang til Xinjiang til uavhengige journalister og internasjonale observatører
for å undersøke saken på bakken. Undertrykkingen av de muslimske minoritetene har
foregått i lang tid og hittil er over en million muslimer i Kina internert på arbeidsleirer. Denne
praksisen må snarest opphøre.
AUF oppfordrer til å utrede en innføring av målrettede sanksjoner og frysing av kinesiske
eiendeler på norsk jord, dersom det er effektivt for å få Kina til å ty til stans av de såkalte
“integreringsleirene”. Sanksjonene skal være målrettet mot kinesiske tjenestemenn som er
ansvarlig for brudd på grunnleggende rettigheter i Xinjiang-provinsen. En lignende
resolusjon er vedtatt i EU-parlamentet den 19.12.2019.
AUF mener at behandlingen av kinesiske muslimer i Kina må snarest opphøre.
AUF mener:
●
●
●
●
●

●

Vi skal kreve av de kinesiske myndighetene at de stenger leirene i Xinjiang.
De kinesiske myndighetene skal offentliggjøre tall og opplysninger om de som
holdes fanget i leirene.
De Kinesiske myndighetene skal være ansvarlige for gjenforening av ofrenes familier.
Norske myndigheter skal ta opp situasjonen i Xinjiang i hver anledning i møte med
kinesiske myndigheter.
Oppfordre EU og andre overnasjonale organisasjoner til å sette press på kinas
behandling av muslimer i Xinjiang. Samt ha klare standpunkter på situasjonen i
landet.
Norge blir en pådriver til å presse Kina til å gi fri tilgang til uavhengige journalister og
internasjonale observatører for å undersøke Xinjiang-provinsen på bakken.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 96

Forslag 5: Israel Apartheid
Innsender: AUF i Viken
Internasjonal solidaritet har gjennom historien vært en av AUFs desidert viktigste
bærebjelker. AUF har lang og stolt tradisjon for å kjempe for frihet, likhet og solidaritet i land
hvor ufriheten, ulikheten og undertrykkelsen står sterkt. Vår solidaritet har aldri kjent og
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kommer aldri til å kjenne noen landegrenser i kampen for frihet – hverken for våre
sørafrikanske, palestinske, saharawiske, swazilandske og kurdiske medmennesker gjennom
de siste 30-40 årene.
Nasjonal økonomisk boikott er et ikke-voldelig virkemiddel som, enkelt forklart, betyr at de
respektive statene som iverksetter en slik boikott forbyr salg og kjøp av varer og tjenester
med det landet som boikottes. Hensikten er å påføre økonomisk tap, samt forsøke å tvinge
landet til å endre oppførsel. Både i 2006 og i 2008 vedtok AUFs landsmøte boikott av Israel
i kjølvannet av okkupasjonen, blokaden av Gaza og angrepene på Gaza.
AUF mener Israels oppførsel overfor palestinerne ikke er annerledes i 2020 enn det den var i
2008 eller 2006. Tvert imot, oppførselen har forverret seg. Okkupasjonen har nå vart i 72 år,
befolkningen på Gaza har lidd under en land-, vann- og luftblokade de siste 18 årene,
muren på Vestbredden er fremdeles under bygging, byggingen av nye bosetningsbyer blir
akseptert nærmest månedlig og palestinernes rettigheter har blitt betydelig innsnevret.
AUF mener at Israel kan ikke lengre kalle seg selv for Midtøstens demokrati, da
okkupasjonen av Palestina og undertrykkelsen av palestinerne er brudd på grunnleggende
menneskerettigheter og internasjonale lover. Helt elementære verdier i et demokratisk land.
Israel er det landet i FN som har brutt flest FN-resolusjoner uten sanksjoner. Nå mener AUF
i Viken det er på tide å sette en standard for riktig og feil oppførsel. AUF i Akershus tar Vike
ordet for å iverksette en nasjonal økonomisk boikott av Israel, samt arbeide for en
internasjonal boikott med inspirasjon fra boikottkampanjen i Sør-Afrika. Apartheidregimet i
Sør-Afrika falt i 1994 etter at det internasjonale samfunnet reagerte, og sør-afrikanerne fikk
oppleve reell frihet. Nå er det på tide at palestinerne også får oppleve frihet og
selvstendighet.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbeide for palestinsk frihet og selvstendighet
Norge skal fremdeles være mekler mellom Palestina og Israel. Norge blir en aktiv
part i en fredsløsning og tostats-løsning.
At Norge skal reagere internasjonalt mot Israels okkupasjon
At Norge skal reagere internasjonalt mot Israels apartheidlover som diskriminerer
palestinere
At Norge skal reagere internasjonalt mot at medlemmer i FNs sikkerhetsråd bruker
veto-retten i spørsmålet om FNs innblanding i en fredsløsning i Palestina/Israel
Norske myndigheter forplikter seg å ta opp Israel/Palestina-konflikten i hver
anledning i møte med Israelske myndigheter.
At Norge skal iverksette en nasjonal økonomisk boikott av Israel som virkemiddel for
å oppnå fredsløsning i Palestina/Israel-konflikten
At Norge skal arbeide for en internasjonal økonomisk boikott av Israel som
virkemiddel for å oppnå fredsløsning i Palestina/Israel-konflikten

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og
redaksjonskomité for prinsipprogram, og ses i sammenheng med forslag nr. 19, 96.
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Forslag 6: Fremtidens fag
Innsender: AUF i Rogaland
Dagens skolehverdag er kjedelig med for lite variasjon og praktisk arbeid, det medfører at
ungdommen har stadig utfordringer den dagen de skal ut i arbeid. Den teorisvake eleven
opplever stadig nederlag og skolen blir en arena der man føler seg ekstra usikker. Det er
for mange elever tøft å vente til VGS før du får prøve deg på de praktiske fagene.
Det må tilrettelegges for mer utforskning på ulike læremetoder i skolen. Det er altfor mange
lærere som benytter seg av den vanlige klasserommetoden der læreren forteller eleven hva
den skal gjøre. For å finne ut hva som fungerer best for eleven må læreren kunne teste ut
ulike metoder for læring.

Motivasjonen blant elever synker jo eldre man blir, og for mange er ungdomsskolen
vanskelig å fullføre. Derfor vil AUF i Rogaland innføre profilskoler på alle ungdomsskoler i
hele landet. Det vil i prinsippet bety at du får muligheten til å velge linje når du begynner på
ungdomsskolen. Svensedammen skole i Drammen har innført dette, og det er meget
vellykket. Elevene opplever økt trivsel og bedre læringsmiljø.
Yrkesfag er altfor teoretisk, og yrkesfagelever sliter mye med motivasjonen. Mange som
søker yrkesfag ser for seg en mer praktisk undervisning, men det man møter er noe helt
annet. Mange lærere på yrkesfag i dag bruker tid på praksis til teori. AUF mener det er et
stort problem at yrkesfagelever ikke får den mengden praksis de burde ha.
Dagens fag blir ikke hyppig nok oppdatert, og man sitter ofte opp med en kompetanse
som kan være utdatert om noen får år. Derfor mener AUF at dagens papirbøker byttes ut
med digitale. En del skoler har tatt i bruk dette, men det er ikke kommet langt nok. For å
kunne tilby den beste undervisningen burde undervisning baseres på de nyeste
kunnskaper. Derfor vil større bruk av digitale bøker være energisparende, tidssparende og
bra for miljøet.
AUF mener den norske skole trenger en skikkelig oppdatering for alle elever.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

Utrede alternativer til konvensjonell klasseromsundervisning.
Gi læreren større rom for tilrettelegging av opplæring for den enkelte elev.
Utrede profilskole på alle ungdomsskoler i landet etter
«Svensedammen-modellen».
Utrede muligheten for flere typer valgfag i ungdomsskolen
Ha flere timer valgfag i uken.
Innføre tredje språk som valgfag på lik linje med andre valgfag i
ungdomsskolen.
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●
●
●

Gjøre pensum i alle fag på grunnskolen og VGS digitalt.
Opprette dobbeltkompetanse på alle yrkesfaglige linjer spredt over
forskjellig fylker.
At 50% av undervisningen på yrkefaglig VGS skal være praksis

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 30, 71, 92, 98

Forslag 7: Organdonasjon
Forslagsstiller: AUF i Rogaland
I dag er det ingen aldersgrense for å bli organdonor. For å bli organdonor i Norge, er man
nødt til å si det til sine nærmeste eller fylle ut et donorkort. AUF vil at alle blir oppført som
organdonor det året man fyller seksten. Følgelig av at det er lettere å gidde å melde seg av,
enn på. Dette vil gjøre det lettere å bli donor, og er en mulighet for å få opp antallet donorer.
Mange er ikke donor i dag på grunn av latskap. I tillegg medfører det at prosessen med å
hente ut organene skjer fortere, og pårørende slipper å tenke på organdonasjon i sorgen.
Likevel skal det understrekes at prosessen for å melde seg av skal være lett, og uten å
måtte oppgi grunn.
Hvis barn under 16 ønsker å være organdonor, skal FNs barnekonvensjon tas i betraktning.
Barn over tolv år har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal
vektlegges. Ellers opprettholdes foresattes mulighet til å bestemme.
AUF vil:
● At alle skal føres opp som organdonor året de fyller 16
● Aktiv avmelding fremfor aktiv påmelding
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 8: Stopp ødeleggende lobbyvirksomhet
Innsender: AUF i Oslo
Innfør et lobbyregister på Stortinget:
Lobbyregister tas som en selvfølge i EU og på Capitol Hill i USA. Det har også blitt innført i
Trondheim kommune. AUF i Oslo mener at tiden også er overmoden for et lobbyregister i
Norge.
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Med lobbyvirksomhet menes alle henvendelser til medlemmer av Stortinget som søker å
påvirke beslutningsprosesser i retning av et bestemt utfall. Hver enkel Stortingsrepresentant
skal sørge for at henvendelser som er å betrakte som lobbyvirksomhet, registreres i
lobbyregisteret.
Ikke en sak blir vedtatt uten at interessenter har forsøkt å påvirke hva utfallet skal bli. Det i
seg selv kan være en styrke, men det bør være et demokratisk mål at det er mulig å ettergå
hvem som tar avgjørelser og hvem som har forsøkt å påvirke utfallet. Siden beslutningene
som tas angår flere millioner mennesker er det et formål at de blir tatt så åpent som mulig.
Formålet er ikke å forhindre lobbyisme i seg selv, men å synliggjøre den påvirkningen som
skjer. Kontakt med interessegrupper er en selvfølgelig del av arbeidet til parlamentarikere i
Norge. Det er imidlertid nyttig for ettertiden og allmennheten å se hvem som har fått sin
stemme hørt. Like spilleregler som gjør skillet mellom beslutningstakere og lobbyister
tydeligere gagner til syvende og sist demokratiet.
AUF vil:
●
●

At Stortinget innfører en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget på
vegne av seg selv eller andre for å påvirke Stortinget i saker som er til behandling.
At alle Stortingsrepresentanter skal være forpliktet til å offentliggjøre hvem som
forsøker å påvirke dem i saker som er til behandling på Stortinget.

Tydeligere skiller i pr-bransjen:
Pr-bransjen har fått en stadig økende tilstedeværelse i norsk offentlighet. En rekke
pengesterke instanser kjøper rådgiving om hvordan de kan skaffe seg innflytelse og påvirke
politiske beslutninger. Usikkerheten om hvem pr-byråene jobber for og hva de faktisk bistår
sine kunder med er et problem for demokratiet.
Enten vi liker det eller ikke må vi forholde oss til at pr-bransjen har kommet for å bli. Det er
derfor behov for at det settes opp noen tydeligere skiller mellom politikk og pr og at det
etableres noen prinsipper for hva som kan forventes av folkevalgte og tillitsvalgte. Litt av
mystikken om hvem pr-byråene jobber for og hva de bistår dem med må fjernes.
AUF stiller seg kritiske til det uklare skillet mellom politikken og pr-bransjen. Arbeiderpartiet
og AUF må gå foran for å markere sin skepsis til svingdørsproblematikken mellom
pr-bransjen og politikken. Å selge sin kunnskap om hvordan man best kan påvirke
Arbeiderpartiet til de som er villig til å betale mest for denne kunnskapen er ikke forenelig
med våre verdier.
AUF vil:
●
●

Innføre et forbud mot at det offentlige benytter pr-byråer med lukkede kundelister
At politikere med bakgrunn fra pr-bransjen skal måtte offentliggjøre en total
kundeliste
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●

At det skal være gjeldende praksis i Arbeiderpartiet og AUF at personer som jobber i
pr-byråer med lukkede kundelister ikke kan ha tillitsverv på samme tid.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 21

Forslag 9: Det er bare bra med litt båtskam
Innsender: AUF i Oslo
Motorisert trafikk til sjøs er en av de mest forurensende formene for transport vi har. En
moderne hurtiggående båt bruker cirka 10 til 15 ganger så mye drivstoff på å flytte seg en
tilsvarende strekning som en bil. Det er 500 000 – 600 000 motoriserte fritidsbåter i Norge. I
2017 anslår Miljødirektoratet at disse slapp ut 531 000 tonn CO2. Dette tilsvarer omtrent
1% av Norges samlede klimagassutslipp i løpet av et år. For å sette tallene i perspektiv
utgjør all flytrafikk 3% av Norges samlede klimagassutslipp per år.
Fritidsbåter er et område med enormt potensiale for reduksjon av klimagassutslipp. I årene
frem mot 2030 må vi tilpasse oss en livsstil som gjør det mulig å nå togradersmålet. Dette
innebærer at vi ikke kan leve nøyaktig som før. Fritidsbåter som først og fremst benyttes til
rekreasjon er et både logisk og sosialt sted å kutte klimagassutslipp. AUF ønsker derfor et
gradert avgiftssystem hvor eierne av de største og mest forurensende fritidsbåtene betaler
de høyeste avgiftene. AUF mener at fritidsbåter bør ha et avgiftsnivå på nivå med biler
ettersom klima-avtrykket er såpass stort.
Mange moderne båter kan på relativt enkelt vis elektrifiseres. I følge bransjen selv er
gjennomsnittlig årlig brukstid for en fritidsbåt i Norge 30-35 timer. AUF mener dette er en
lite fornuftig utnyttelse av ressurser og vil belønne bruk av «båtdeling» eller «båtkollektiv»
gjennom avgiftssystemet. De fleste fritidsbåter kjører relativt korte avstander. For båter som
brukes over korte avstander vil rommet for elektrifisering være stort. AUF mener derfor det
bør innføres lavere årsavgifter for båter som elektrifiseres.
AUF vil:
●
●
●

Innføre et avgiftssystem etter modell fra biler med årsavgift og engangsavgift
Innføre ekstra høye avgifter på store, motoriserte fritidsbåter
Innføre incentivordninger for å elektrifisere fritidsbåter

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag
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Forslag 10: Å skape gode naboer
Innsender: AUF i Vestfold og Telemark
Blåblå kuttpolitikk rammer hardt
Få etater har følt den blåblå regjeringens kuttpolitikk mer på kroppen enn
Kriminalomsorgen. Siden regjeringen innførte ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen) har alle statlige virksomheter måttet gjennomgå budsjettkutt på
0,5 - 0,7% for hvert år.
For Kriminalomsorgen har dette betydd et budsjettkutt på 250 millioner kroner siden 2014
levert i fanget på de ansatte. Tillitsvalgte forteller om redusert grunnbemanning i fengslene,
færre ansettelser og kutt i aktivitetstilbudet til innsatte. AUF mener ABE-kuttene i
Kriminalomsorgen bryter med den grunnleggende sosialdemokratiske bærebjelken i norsk
rehabiliteringspolitikk: Å skape gode naboer.
Norsk Kriminalomsorg er berømt for måten man møter innsatte på. At målet med soningen
ikke er å straffe hardest mulig, men å skape gode naboer når soningen er over. Den blåblå
regjeringen bygger litt etter litt ned prinsippene for soning ved årlige budsjettet og stadig
strengere straffer.
AUF vil:
●
●
●

Avskaffe ABE-reformen i Kriminalomsorgen.
Trappe opp bevilgningene til Kriminalomsorgen tilsvarende 2013-nivå.
Slå kraftig ned på forslag om leie av soningsplasser i utlandet.

Rehabiliteringsreform i Kriminalomsorgen
Tilbakefall blant tidligere straffedømte i Norge er blant verdens laveste. Likevel har over
50% av straffedømte tilbakefall til kriminalitet 4 år etter siste dom. AUF mener det derfor er
på tide med en reform av Kriminalomsorgen.
Lovverket sier ingen innsatte skal sone under et strengere regime enn nødvendig. Derfor
bør alle innsatte gis muligheten til å sone i åpne fengsler. Derfor må det bygges ut enda
flere åpne plasser, og alle innsatte bør vurderes for åpen soning. Dette vil kreve en enorm
satsning på Kriminalomsorgen, og AUF mener derfor det må avsettes ytterligere midler til å
styrke rehabiliteringsprogram, KRUS og å sikre en forsvarlig bemanning i fengslene.
Det viktigste for å unngå tilbakefall er å sikre muligheter for de innsatte når de vender
tilbake til samfunnet. De innsatte må motiveres, dyrke egne gode egenskaper og
Kriminalomsorgen må gi innsatte selvtillit til å leve et liv etter kriminaliteten. Her er åpen
soning ideelt, da de innsatte kan arbeide utenfor fengslet, og bidra i resten av samfunnet,
samtidig som de kan ta seg en utdanning i fengslet. Åpen soning må derfor danne
grunnlaget for en fengselsreform.
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AUF vil:
●
●
●
●
●

Gjennomføre en rehabiliteringsreform i kriminalomsorgen med en kraftig utbygging
av flere åpne soningsplasser.
Vurdere alle innsatte for åpen soning i fengsel.
Gjenåpne alle åpne fengsler regjeringen Solberg har lagt ned, og bygge ut flere
anstalter for åpen soning.
Ta i større grad bruk av fotlenke og soning hjemme.
Styrke KRUS og utdanne flere fengselsbetjenter

Kvinners rettigheter under soning
Kvinner utgjør en brøkdel av innsatte i fengsel. 96% av innsatte i norske fengsler er menn,
og dette går utover forholdene til kvinnelige innsatte. Ettersom de aller, aller fleste fengsel er
bygget for menn, er det få soningsplasser for kvinner.
En rekke rapporter peker på hvordan kvinner er spesielt utsatte når det gjelder kontakt med
familie og venner, tilgang på informasjon, utdanning og arbeid, trening, isolasjon og
forberedelser til livet etter soning.
Det er kun fem rene kvinnefengsler i Norge, og samtlige ligger på Østlandet. For innsatte fra
andre deler av landet går det hardt utover kontakten med familie og venner. Kontakt med
ens nærmeste er avgjørende for å kunne vende tilbake til samfunnet etter endt soning.
Rapporter og undersøkelser viser også at tilgangen til utdanning, muligheter for fagbrev og
rehabiliteringsprogram er dårligere for kvinner enn for menn.
AUF vil:
●
●
●

At det utarbeides en handlingsplan for å utjevne kjønnsforskjeller i
kriminalomsorgen.
At det skal være kvinnefengsler i alle landsdeler i Norge.
At omsorgsansvar skal veie tungt ved avgjørelser om soning i fengsel eller med
fotlenke.

Barns rettigheter under soning
I Norge er den laveste strafferettslige alderen 15 år. Barn under 18 år kan risikere i dag å
havne i fengsel, ofte i kontakt med andre voksne innsatte. Den blåblå regjeringen har lagt
opp til å styrke soningstilbudet for lovbrytere under 18 år på Eidsberg fengsel. Eidsberg
fengsel er et høysikkerhetsfengsel, og er lite egnet til å ta vare på barn. AUF vet at fengsel
ikke er svaret på barn som har havnet på kjøret. Tidlig innsats, dyktige barnevernsansatte
som viser omsorg, og ansatte i kriminalomsorgen som gir barna troa på seg selv og egen
framtid er svaret.
AUF vil:
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●
●

At ingen barn skal sone dommer i fengsel.
Styrke barnevernets kompetanse om unge lovbrytere slik at etaten er mer rustet til å
ivareta barn som ellers ville sonet i fengsel.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 11: Tegnspråk
Innsender: AUF i Vestfold og Telemark
Forskning viser at barn har en unik evne til å lære språk, ved å tydelig kommunisere med
kroppsspråk. Kroppsspråk er med å stimulere språksenteret i hjernen, og benyttes av
mange som et supplement til vanlig kommunikasjonspraksis i barnehage. Tegn til tale er en
pedagogisk måte barn kan lære å kommunisere på, som i økende grad blir brukt hos barn
med språk og talevansker, tospråklige barn og hørselshemmede. Problemet med tegn til
tale er at hvert barn har sitt eget språk, og man må derfor kunne barnets individuelle språk
for å forstå dem. Dette kan bli utfordrende når en barnehageansatt er i møte med mange
barn hver dag. Derimot har vi allerede et universelt tegn til tale språk, som vi kjenner som
tegnspråk. Hvis barn har evnen til å lære tegn til tale, har de like stor evne til å lære
tegnspråk.
Språk er finmotorikk som ofte skaper problemer for små barn som nettopp har begynt å si
sine første ord. Det er store forskjeller i tale og kommunikasjonsferdighetene til barna, og
tegnspråk kan være med på å minske forskjellene.
AUF vil:
●
●
●
●
●

●

Få tegnspråk inn i barnehagen
At alle kommunale barnehager skal ha minst en ansatt som kan kommunisere på
tegnspråk
At alle ansatte i kommunal barnehage er pålagt opplæring i tegnspråk
Alle ansatte i barnehagen skal få et tilbud om opplæring i tegnspråk fra kommunen.
At alle barnehageansatte skal ha minst 1 tegnspråkkurs i året. Kurset skal gi
generelle kunnskaper om kommunikasjon med tospråklige, hørselshemmede og
barn med språk og talevansker.
At tegnspråk skal bli en del av barnehagelærerutdanningen

Tegnspråk som fremmedspråk
Likevel er det også flere som ikke har en tilknytning til tegnspråk, men som ønsker å lære
seg språket. I Norge i dag er det ca. 16 500 som bruker tegnspråk, av disse er ca. 5 000
helt avhengige. Likevel er det bare 16 500 av Norges nesten 5,3 millioner innbyggere som
kan bruke tegnspråk. Det er altfor lite. Hvis resten av befolkningen hadde kunnet noen
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grunntegn, ville det hjulpet disse menneskene mye. Å få tegnspråk inn som et mulig valgfag
vil gi en mulighet for elever til å lære seg å kommunisere med enda flere i den norske
befolkningen, gjøre det enklere å lære internasjonalt tegnspråk, men viktigst av alt inkludere
denne språkminioriteten i Norge.
AUF vil:
●

Innføre tegnspråk som valgfag på alle ungdomsskoler der dette er forsvarlig i alle
fylker.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 37

Forslag 12: Thorium
Innsendinger: AUF i Vestfold og Telemark
For å løse klimakrisen må vi kutte utslipp nå. Det krever at vi satser på teknologi vi har.
Samtidig må vi se framover, og finne energikilder for framtida. Vi vil trenge mer og mer
strøm, og må derfor se oss rundt etter løsninger. Atomkraft er ifølge FN en av løsningene på
framtidens energibehov.
Flere forskere peker på hvordan thoriumkraftverk er et tryggere alternativ til tradisjonelle
atomkraftverk. Thorium er et grunnstoff som forekommer flere steder i Norge, som i
Fensfeltet utenfor Ulefoss i Vestfold og Telemark. AUF mener thorium er et spennende
energialternativ vi bør forske mer på, og som kan være en del av løsningen på klimakrisen.
Vannkraft, solenergi, og vindkraft vil etter all sannsynlighet være Norges viktigste
energikilder i framtida. Likevel mener AUF vi ikke bør lukke døren for potensielle energikilder
Norge kan dra nytte av i det grønne skiftet.
AUF vil:
●
●
●

vurdere verdien i en norskbasert utgravning og handelsvirksomhet av thorium.
utrede om atomkraft skal fases inn i det norske strømmarkedet, og om vil være
næringseffektivt, trygt og miljøvennlig.
sikre at rettighetene til thoriumsfelter som Fensfeltet i Nome kjøpes tilbake og forblir
i fellesskapets hender.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 59, 60, 61, 62
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Forslag 13: Klimaindustri
Innsender: AUF i Vestfold og Telemark
Klimakrisen er vår tids største utfordring. Skal vi klare å nå FNs klimamål må vi få til en
omstilling som skaper nye jobber og kutter utslipp. For oss i AUF er frihet, likhet solidaritet
grunnverdiene i alt vi gjør. Omstillingen til fornybarsamfunnet gjør vi best i felleskap. Økt
samarbeid mellom stats, næringsliv og fagmiljøer er derfor ekstra viktig for å legge til rette
for en rettferdig omstilling. Vi er et land med rik tilgang på naturressurser og høy
kompetanse. Dette, kombinert med konkurransefortrinnene som ligger i den norske
modellen, er viktig. Våre industrier skaper store verdier og mange arbeidsplasser i Norge. At
folk er i arbeid er både viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet. Vi må
skape for å kunne dele. Derfor er det viktig å bruke naturressursene våre til å skape en sterk
industri, trygge arbeidsplasser og sikre fremtidens velferd.
Landbruk og matproduksjon
I Norge er treverk en stor fornybar ressurs. Derfor er det viktig at fellesskapet tar en større
del i trenæringen enn det den gjør i dag, slik at trevirke i større grad kan erstatte andre
ikke-fornybare materialer.
For å kunne ha en matsektor som tar hensyn til klima, og for å kunne supplere mat til alle,
trenger vi gode retningslinjer. Vi ønsker å opplyse forbrukerne om hvordan produktet de
kjøper påvirker klima. Vi ønsker å gjøre det billigere å spise miljøvennlig, samtidig som det
må bli enklere å handle lokalt. Hvordan et produkt er produsert og miljøavtrykket det har
skapt må synliggjøre. Dette handler om at sesongarbeiderne i Norge skal ha gode vilkår,
samtidig som palmeoljeindustrien ikke er bærekraftig og bør avsluttes.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

At staten skal ta en større rolle innen utviklingen av treindustrien enn den gjør i dag.
At det bevilges midler til utvikling av byggverk og fornybare energikilder i tre.
At hogging av norsk skog skal foregå i en mer kontrollert skala enn i dag.
At skog som eies av det offentlige ikke selges til private.
Opprette en nasjonal merking av alle varer for å vise forbrukerne hvor etisk og
forsvarlig produksjonen er samt hvor store klimaspor varen har.
At det innføres et nasjonalt forbud mot salg av mat som inneholder palmeolje.
At momssatsen økes relativt til ethvert spesifikt produkts klimaavtrykk
Sikre at utenlandske sesongarbeidere på norske gårder får lønn etter norsk
standard.
Innføre årlig tilsyn på bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere.

CCS
Den aller mest truende klimafiendtlig gassen er for øyeblikket CO2. Grunnen til dette, er at
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samfunnet i mange år har brukt fossile brennstoffer for å produsere energi, samt at mange
kjemiske prosesser i industrien har CO2 som et omfattende bi-produkt.
AUF vil:
At både karbonfangstanlegget på Klemetsrud og i Brevik gjennomføres.
Utrede lokasjoner for flere og større lagringsanlegg
At infrastrukturen og lagringsanleggene styrkes for å ta imot enda mer CO2.
At et øremerket CCS-investeringsfond opprettes

●
●
●
●

Prosess og tungindustri
En av de største kriteriene for at prosessindustrien skal etablere seg og forbli i Norge, er at
man kan tilby tilstrekkelig med klimanøytral eller klimapositiv energi og kompetanse
innenfor de forskjellige aktuelle teknologiene for grønn omstilling. Det er derfor viktig at vi
åpner for en utredning for om vi kan tilby forskjellig pris på energi som blir benyttet i en
prosess som ellers måtte ha benyttet klimaskadelige energimidler i sin prosess mot noen
som benytter energien som et luksusbruk. Altså skille mellom primær- og luksusbruk av
energi.
Grunnen til at store industriområder er gunstige for en klimavennlig produksjon, er ikke bare
fordi at den ene produksjonen kan benytte avfallet til en annen til sin produksjon, men også
fordi at de kan dele infrastruktur og energi-produksjon. Derfor er det viktig at dersom man
ønsker en klimavennlig og effektiv industri, må man ha en sammenknyttet industri. På den
måten kan man opprette store og effektive statlige prosjekter
for CCS, CCU,
energiproduksjon, avfallshåndtering, resirkulering av ressurser da man har samlet flere
bedrifter i et område.
AUF vil:
●
●

●
●

At det skal åpnes opp for statlige industriparker og større industriprosjekter i
samarbeid med industriparkene.
At staten skal tilby en garanti i anbud og bestillinger å benytte tjenestene og
produktene til industrier som har gjennomgått grønne omstillinger, gitt at de
forholder seg innenfor handelskontrakten.
At Stortinget skal utrede hvorvidt det er mulig å tilby en skilnad i primær- og
luksustaksering av strøm, energi og skatteinnkreving av utslipp.
At staten skal tilby en tilnærmet gratis kompetansetjeneste for å rådgi og utrede
grønne løsninger.

Deponering og avfallshåndtering
Resirkulering handler om å bruke avfall som råmateriale i nye produkter, slik at nyttige
fornybare ressurser ikke havner på søppelfyllinger. Ved å kunne resirkulere mer, bidrar man
til mindre utvinning av ressursene som skal sikre den fremtidige bærekraften til
generasjonene etter oss. Det offentlige har derfor et ansvar for å opprette gode ordninger
for bedrifter og privatpersoner, slik at det skal være lett og lønnsomt med resirkulering og
kildesortering.
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Deponering av avfall bør i all hovedsak bare bli brukt for ikke resirkulerbart avfall. På
Langøya i Holmestrand kommune ligger det et sanitært avfallsdeponi, der arealet er lagt til
rette for trygge prosesser å behandle farlig avfall som man mener man ikke kan resirkulere. I
løpet av noen år vil dette deponiet være fullt, og det vil ikke lengre være plass til nytt avfall. I
dag diskuteres det å legge et nytt avfallsdeponi til Brevik i Porsgrunn kommune. Gruvene i
Brevik er ikke laget for slikt avfall og man har blitt frarådet å legge et nytt avfallsdeponi dit.
Istedenfor bør man se på ny teknologi slik at mengden avfall som må deponeres vil bli
redusert i fremtiden, og at det blir lønnsomt for bedrifter å tenke gjenvinning.
AUF vil:
●
●
●
●
●

lovpålegge at bedrifter som legger inn anbud på henting av avfall, også tilbyr henting
av plast og matavfall.
stille økte krav til resirkulering på offentlige plasser. Det innebærer nok søppelbøtter,
med rutiner for jevnlig tømming, samt resirkuleringsstasjoner
at alle private bedrifter som leier i kommunale bygg skal praktisere vedtatt
søppelsortering ordning som et krav for leie.
innføre avgift pr. kg avfall bedrifter sender til deponering.
ikke ha et avfallsdeponi i Brevik.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 94

Forslag 14: Uttalelse om psykisk helse og frafall i skolen
Innsender: AUF i Vestfold og Telemark
Vi ser at stadig flere norske tenåringer i den videregående skolen sliter med psykososiale
problemer, og dette fører til at mange dropper ut på grunn av stress, depresjon og andre
psykiske plager. Likevel synes mange unge det er vanskelig å be om hjelp de tør ikke
kontakte lege. Derfor er lavterskeltilbudene helsestasjon for ungdom og helsesøster utrolig
viktige. De er der ungdom er derfor vil AUF fokusere mer på ungdommens psykiske helse
og innføre tiltak som skal sikre oppfølging gjennom hverdagen.
Helsesykepleiere
Helsesykepleier tjenesten er et lavterskels og gratis tilbud for alle grunnskole og
videregående elever i landet. dessverre opplever mange elever at helsesykepleieren på
skolen er utilgjengelig fordi man rett og slett har for mye å gjøre. Tjenesten har ofte store
geografiske forskjeller i helsesykepleierdekningen på videregående skoler rundt om i landet,
da det er opp til hver vertskommune for skolene å ansette helsesykepleierne. Det skal ikke
være opp til hvor skolen din ligger, om du får hjelpen du trenger eller ikke. Derfor bør
fylkeskommunene overta ansvaret for ansettelsen av helsesykepleiere på videregående
skoler.
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AUF vil:
●
●
●
●

at fylkeskommunene overtar ansvaret for skolehelsetjenesten på videregående
skoler.
styrke helsesøstertjenesten i grunnskolen, og fokusere spesielt på barneskolen.
ha helsesøster i fast stilling ved alle videregående skoler, og to helsesøstre i fast
stilling ved skoler med over 800 elever.
gi helsesøster og sosiallærere mulighet til å henvise direkte til det psykiske
helsevernet.

Helsestasjon for ungdom
Et av de viktigste tiltakene for ungdommens helse er helsestasjon for ungdom. Det er en
gratis tjeneste for ungdom hvor man kan få gratis prevensjonsmiddel, sjekkes og behandles
for kjønnssykdommer, snakke med profesjonelt helsepersonell, og mer. I dag har hver
kommune en helsestasjon for ungdom, men de velger selv hvordan de vil bruke ressursene
gitt av kommunen. Vi mener ungdommen fortjener et like godt tilbud over hele fylket, og at
det derfor må stilles en standard for hvilke tjenester som skal tilbys på alle helsestasjonene.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●

ha tilbud om psykolog og jordmor på hver helsestasjon for ungdom.
øke fokuset på helsestasjonene ute i distriktene.
øremerke midler til helsetilbudet for unge i distriktene.
gi personale på helsestasjon for ungdom mulighet til å henvise direkte til det
psykiske helsevernet.
at det stilles krav til lengre åpningstider for helsestasjonen for ungdom og at
helsestasjonen skal være åpen også i ferier.
Gi helsestasjonen et nasjonalt løft og bevilge mer penger til tjenesten.
ha en egen avdeling ved helsestasjoner som jobber med overgrepsofre.

Mobbing
Ungdata-undersøkelsen viser en økning i antall elever som opplever mobbing på skolen.
Dette viser at vi trenger mer kunnskap om årsakene til mobbing og at det haster å sette inn
de tiltakene vi vet vil fungere. Mobbing er et komplekst tema som krever et sett av tiltak og
ansatte med trygghet og kompetanse nok til å gripe inn når mobbing skjer. Vi mener alle
fylkeskommuner skal ha en kompetanse knyttet til å håndtere mobbing.
AUF vil:
●
●
●
●

innføre tverrfaglig miljøteam på skoler.
at alle fylkeskommuner skal ha et eget kompetanseteam knyttet til psykisk helse og
mobbing.
at alle kommuner skal ha et beredskapsteam mot mobbing.
at skoler som viser gjentakende svake mobbe resultater i elevundersøkelsen skal
settes under administrasjon.
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●

at dagens klageinstans flyttes til barneombud.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag
Forslag 15: Nattog
Innsender: AUF i Trøndelag
Samtidig som Norge flyr mest av landene på fastlandet i europa, ser vi en økende interesse
for tog. I dag er jernbanen blant de reisemåtene som er mest miljøvennlig. AUF i Trøndelag
mener vi trenger en økt satsing på nattog, for å legge til rette for at folk kan reise
miljøvennlig.
Å feriere med tog i Europa fra Norge er i dag lite attraktivt. En nattogstrekning mellom Oslo
og Hamburg vil gjøre det enklere å dra på togferie. Derfor mener AUF i Trøndelag det må
dannes en direkte toglinje mellom Oslo og Hamburg. Dette vil både gjøre det enklere for
nordmenn og tyskere som ønsker å feriere miljøvennlig.
Slik situasjonen er nå må 8 880 nordmenn dele på hver av sengene som benyttes på
strekninger innenlands. Dette gjør at det er vanskelig å reise med nattog. AUF i Trøndelag
ønsker å øke dette antallet, slik at det blir enklere å velge å ta nattoget, fremfor andre
reisemåter som er mindre miljøvennlige.
AUF vil:
●
●
●

Satse mer på nattog innenlands og ut til europa.
Danne en direkte toglinje mellom Oslo og Hamburg.
Øke antall senger på norske nattog.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 16: Landstrøm for cruiseskip og turistskip
Innsender: AUF i Trøndelag
Norge er et land som får besøk av mange cruiseskip i løpet av året. Disse skipene
forurenser enormt mye. Med det klima- og miljøproblemet som vi har i dagens verden så
bør Norge sørge for at vi får landstrøm til skipsturismen slik at vi reduserer utslippet i norske
fjorder og natur.
Ved at Norge, Arbeiderpartiet og AUF går inn for landstrøm så viser vi at vi er villig til å gjøre
store grep innenfor klimaproblemet, og at vi blir et godt eksempel for andre land som har
skipsturisme.
Med landstrøm bevarer vi den norske rene naturen, reduserer avtrykk som turismen setter i
Norge.Vi er også med å sørge for at det ikke slippes ut sot partikler som er skadelig for
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helsa til befolkningen der skipene ligger i havn. Ved å gå inn for landstrøm reduserer vi co2
utslippene, ødeleggelser på klima, miljø og bedrer helsa til den norske befolkningen.
Et vedtak om å legge til rette for landstrøm i Norge, eventuelt om staten kan være med å
bekoste, vil redusere klimautslippene til Norge drastisk. Arbeiderpartiet og AUF må vise at
vi tør å bruke penger for å redusere klimautslippene i Norge.
AUF vil:
●

Legge bedre til rette for landstrøm langs hele Norges kystlinje

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 28, 35, 44, 94, 99

Forslag 17: En helhetlig skattepolitikk for framtida
Innsender: AUF i Trøndelag
De to største utfordringene vår verden står overfor i dag er kampen mot ulikhet og kampen
mot klimakrisa. Dette er to kamper som henger sammen, og som vil være umulig å løse
uten at den rådende økonomiske modellen endres. Både kampen mot forskjells-samfunnet
og kampen mot klimaendringene er i dag en kamp mot klokka.
Markedsliberalismen og verdens høyrekrefter har i alt for lang tid fått dominere den
internasjonale politikken og konsekvensen er at formue, eiendom og makt aldri har vært
mer skjevfordelt. I USA er de tre rikeste mennene rikere enn halve landet til sammen.
Internasjonalt eier ifølge Oxfam, verdens 26 rikeste like mye som 4 milliarder mennesker til
samme.
Det er liten tvil om at en radikal omfordeling av formue og eiendom behøves. I et
sosialdemokratisk samfunn krever dette en omfattende reform av dagens skattesystem. Det
er verken bærekraftig eller rettferdig at mens 100.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge,
så kan laksemilliardærer som Gustav Witzøe Jr. tjene milliarder på få uker. Den rådende
ideen om at disse markedskreftene er en naturtilstand må snus. AUF i Trøndelag ønsker
som et ledd i det arbeidet å stå i spissen for en omfattende skattereform i landet.
Som sosialdemokrater vil en omfattende skattereform av denne typen kreve et øye for både
omfordeling og bærekraft – samtidig som det skal være mulig å være både innovativ og
gründerspire i Norge. Gjennom å skattlegge landets rikeste med mål om å bruke inntektene
til det beste for alle landets innbyggere, kan Norge også etter oljens slutt ha en sterk
velferdsstat med plass til alle, uavhengig av størrelse på lommeboka.
Inntektene fra AUF i Trøndelags foreslåtte skattereform er ment som finansieringsgrunnlag
til den neste store velferdsreformen i Norge. Denne skal inkludere, men ikke utelukkende
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bestå av: gratis SFO, gratis barnehage til alle over 1 år, gratis tannhelse, fjerning av
kontantstøtta og subsidiering av kollektivtransport for studenter og lærlinger.
AUF vil:
●

●
●
●
●

Innføre et nytt opplegg for skatt på arv der et bunnfradrag på 10 millioner kroner
ligger til grunn. Videre vil stegene være sats 10-20 millioner: 10%, 20-50 millioner:
15% og over 50 millioner: 25%.
Øke utbytteskatten fra dagens nivå på 31,5% til 55%.
Øke inntektsskatten for alle over 600.000 i årlig inntekt. Inkludert i dette innføre
toppskatt på 90% på all inntekt over 7,5 millioner kroner
Innføre lovfestet eiendomsskatt, ikke inkludert eiendomsskatt på verker og bruk som
holdes utenfor, men øke bunnfradraget for at skatten skal bli mer rettferdig.
Innføre en progressiv formuesskatt med bunnfradrag på 2 millioner kroner. Stegene
vil være sats 2-10 millioner: 1%, 10-50 millioner: 1,25%, 50-100 millioner: 1,50% og
over 100 millioner: 2%.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Forslag 18: Eksport av strategiske varer
Innsender: AUF i Trøndelag
Norge er en stor eksportør av våpen og annet militært utstyr, blant annet til flere aktører
som deltar i krigen i Jemen. AUF mener at lovverket må styrke Stortingets evne til å føre
kontroll over eksportpraksisen, og vil derfor stramme inn regelverket for eksport av
strategiske varer. AUF vil også kreve sluttbrukererklæring ved all eksport, også til
NATO-land og nære allierte. AUF krever også større åpenhet rundt hele prosessen.
Utenriksdepartementet har ansvaret for å kontrollere denne eksporten, og har et regelverk å
følge når norske bedrifter søker om eksportlisens. Demokrati- og
menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet er hensyn som skal vektlegges. Likevel har
Norge i en årrekke eksportert militærutstyr til autoritære regimer, og i 2015 gikk 4,6 % av
eksporten til land karakterisert av Freedom House som “not free”. Derfor må tolkningen av
regelverket skjerpes slik at menneskerettighetssituasjonen i et land gir grunnlag for avslag
på lisenssøknader.
Videre vil AUF at A- og B-materiell sidestilles og stanse all eksport av strategiske varer til
autoritære regimer, land hvor grunnleggende menneskerettigheter utfordres og land som
har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt. Stortinget skal løpende orienteres om
resultatet av lisensvurderinger.
AUF i Trøndelag vil:
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●
●

Stramme inn regelverket for eksport av strategiske varer, og likestille A- og
B-materiell
At norsk næringsliv skal handle under et regelverk som samsvarer med Norges
ambisjon om å være en fredsnasjon, og ikke selge strategiske varer til autoritære
regimer eller andre områder der man risikerer at varene blir brukt i skadelig væpnet
konflikt

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 89

Forslag 19: Ingen aksept for apartheid
Innsender: AUF i Trøndelag
Internasjonal solidaritet har gjennom historien vært en av AUFs viktigste bærebjelker. AUF
har lang og stolt tradisjon for å kjempe for frihet, likhet og solidaritet i land hvor ufriheten,
ulikheten og undertrykkelsen står sterkt. Vår solidaritet har aldri kjent og kommer aldri til å
kjenne noen landegrenser i kampen for frihet – hverken for våre sør-afrikanske, palestinske,
saharawiske, swazilandske og kurdiske medmennesker gjennom de siste 30-40 årene.
Derfor mener AUF i Trøndelag det igjen er på tide at AUF setter internasjonal solidaritet høyt
på dagsorden, igjen begynner å diskutere grunnleggende menneskerettigheter og
internasjonale standarder – og derfor gjenoppretter samarbeidet med boikottbevegelsen i
Europa (BDS movement).
Nasjonal økonomisk boikott er et ikke-voldelig virkemiddel som, enkelt forklart, betyr at de
respektive statene som iverksetter en slik boikott forbyr salg og kjøp av varer og tjenester
med det landet som boikottes. Hensikten er å påføre økonomisk tap, samt forsøke å tvinge
landet til å endre oppførsel. Både i 2006 og i 2008 vedtok AUFs landsmøte boikott av Israel
i kjølvannet av okkupasjonen, blokaden av Gaza og angrepene på Gaza.
AUF mener Israels oppførsel overfor palestinerne ikke er annerledes i 2020 enn det den var i
2008 eller 2006. Tvert imot har oppførselen innenfor mange områder forverret seg.
Okkupasjonen har nå vart mer enn 70 år, befolkningen på Gaza har lidd under en land-,
vann- og luftblokade i snart 20 år, muren på Vestbredden er fremdeles under bygging,
byggingen av nye bosetningsbyer blir akseptert nærmest månedlig og palestinernes
rettigheter har blitt betydelig innsnevret. Ikke minst utsettes også de menneskene Israel har
maktmonopol over, for en voldsom forskjellsbehandling. Israels ulovlige okkupasjon bidrar
til å undertrykke palestinerne, men apartheidreglene viser seg også i forskjellsbehandlingen
mellom arabere og israelere i hverdagen. Som at Israels finansminister i 2011 fikk fullmakt til
å frata palestinske organisasjoner som markerer den viktige palestinske dagen Nakba.
Også forskjellsbehandlingen av palestinske og israelske innbyggere i form av utstrakt
voldsbruk, nekt av returnering til hjemlandet, nekt til familiegjenforening og utreiseforbud fra
palestinske områder er med på å systematisk diskriminere den palestinske befolkningen
som ufrivillig lever under israelsk voldsmonopol. En nasjonal boikott av varer og tjenester,
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samt en oppfordring av landets kultur- og forskningsinstitusjoner til å bidra til å belyse
overgrepene mot det palestinske folk vil være et viktig sted på veien til å presse Israel til å
gjøre en slutt på apartheidregimet.
AUF i Trøndelag har ingen aksept for Israels selvtitulerte ære som «Midtøstens eneste
demokrati», snarere tvert imot – den folkerettsstridige og voldsomme voldsbruken Israel
fører mot det ufrie palestinske folk kan ikke anses som noe annet enn et direkte angrep på
folks frihet og dermed på det frie demokrati.
Israel er det landet i FN som har brutt flest FN-resolusjoner uten sanksjoner. Nå mener AUF
i Trøndelag det er på tide å sette ned foten for denne forbryterske oppførselen. AUF i
Trøndelag tar derfor ordet for å iverksette en nasjonal økonomisk boikott av Israel, samt
arbeide for en internasjonal boikott med inspirasjon fra boikottkampanjen i Sør-Afrika.
Apartheidregimet i Sør-Afrika falt i 1994 etter at det internasjonale samfunnet reagerte, og
sør-afrikanerne fikk oppleve reell frihet. Nå er det på tide at også palestinerne får sin frihet.
AUF i Trøndelag vil:
●
●
●
●
●
●
●

Arbeide for palestinsk frihet og selvstendighet
At Norge skal iverksette en nasjonal økonomisk boikott av Israel som virkemiddel for
å oppnå fredsløsning i Palestina/Israel-konflikten
At Norge skal arbeide for en internasjonal økonomisk boikott av Israel som
virkemiddel for å oppnå fredsløsning i Palestina/Israel-konflikten
At norske myndigheter skal arbeide for en akademisk, kulturell og militær boikott av
det israelske regimet
At Norge skal reagere internasjonalt mot Israels okkupasjon
At Norge skal reagere internasjonalt mot Israels apartheidlover som diskriminerer
palestinere
At Norge skal reagere internasjonalt mot at medlemmer av FNs sikkerhetsråd bruker
veto-retten i spørsmålet om FNs innblanding i en fredsløsning i Palestina/Israel

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og
redaksjonskomité for prinsipprogram, og ses i sammenheng med forslag nr. 5, 96

Forslag 20: Juridisk abort
Innsender: AUF i Trøndelag
I dagens samfunn er vi opplyste om hva som kan skje når man har ubeskyttet sex, samt at
prevensjon ikke er 100% sikkert. Og kvinner og menn har et likestilt ansvar om dette.
Barnehage, skole og andre møter med samfunnet er en viktig del av barnets sosialisering.
Uten barnebidrag fra far, vil dette bli en ekstra kostnad for mor og eventuelt staten i det
neste ledd. Fedre som fraskriver seg ansvaret mister også retten til å kreve samvær med
barnet hvis det ønskes på et senere tidspunkt. Grunnen til dette er at hvis man først sier fra
seg ansvaret må man stå ved dette, også etter barnet er født. Juridisk abort er et svik for
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barns rettigheter. Det kan ikke være sånn at mannen skal kunne fraskrive seg ansvaret for
barnet bare fordi man selv ikke kan takle konsekvensene av sine egne valg. For hundre år
siden fikk barn utenfor ekteskap rett til en far, ved at begrepet “uekte barn”, gikk ut av
norsk lov. Juridisk abort er et fall hundre år tilbake for barns rettigheter og norsk likestilling,
og er en oppskrift til flere samfunnsproblemer. AUF ser ikke hva slags problem juridisk
abort vil løse, men vi ser derimot de samfunnsproblemene det vil skape. Likestillingen og
barns rettigheter vil bli kraftig svekket med juridisk abort.
AUF i Trøndelag vil:
●

Slå hardt ned på forslaget om juridisk abort.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 21: Mer åpenhet om makt og påvirkning
Innsender: AUF i Trøndelag
AUF i Trøndelag er svært skeptisk til den økende utviklingen med at kommunikasjons- og
PR-byråer får økt makt og mulighet til påvirkning i samfunnet. Denne trenden gir seg utslag
i at stadig mer av fellesskapets penger brukes til å ansette konsulentbyråer til arbeid med
strategiske beslutninger og kommunikasjonsarbeid. Samtidig er det også et problem at
personer som skal forvalte folkets tillit er ansatte lobbyister for kunder offentligheten ikke får
innsyn i. Mange PR- og kommunikasjonsbyråer opererer med lukkede kundelister, og AUF i
Trøndelag mener det er svært uheldig at folkevalgte politikere skal ta imot penger for å
bedrive lobbyistvirksomhet.
AUF i Trøndelag mener på prinsipielt grunnlag at det er en utfordring for åpenhet om makt,
forbindelser og påvirkning at personer tilknyttet landets øverste politiske organer tidvis har
en svingdør til kommunikasjons- og PR-bransjen. Særlig er dette en utfordring i tilfeller der
den nye arbeidsgiveren har direkte interesse av å utnytte den ansattes nettverk og
forbindelser, og i ytterste konsekvens svekker dette ikke bare tilliten til den ansatte, men til
de som har en nær forbindelse til personen. I direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)s
innbyggerundersøkelse fra 2019 er den gjennomsnittlige nordmanns tillit til landets
politikere på en skala fra 1-100 på 46, 10 prosentpoeng lavere enn målingene 6 år tidligere.
Dette bør være en vekker for norske politikere; folkets tillit til det politiske systemet er
avgjørende for dets overlevelse.
AUF i Trøndelag mener det skal være en høy terskel for å ilegge politikere yrkesforbud, men
at det må forventes av våre ledende tillitsvalgte og folkevalgte at ens nettverk, parti og
folket kan ha tillit til at våre politikere representerer sitt parti og sine velgere.
Rolleblandingen som oppstår når politikere jobber for å påvirke maktbalansen i samfunnet
fra et byråperspektiv der kundelistene ofte er hemmelige svekker transparensen i
beslutningsprosessene, og svekker folks tillit til at politikerne tar avgjørelser til det beste for
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folket, uavhengig av hvem som betaler lønnen deres. AUF mener utbredelsen av denne
typen rolleblanding er i ferd med å bli et så stort samfunnsproblem at det bør stilles strenge
krav til de som ønsker å jobbe i kommunikasjonsbransjen samtidig som de er politiske
aktive. Dette må selvsagt også gjelde i vår egen bevegelse - sosialdemokratiet må også her
vise vei.

AUF i Trøndelag mener at:
●

●
●

●

Lovverket rundt rolleblanding av folkevalgte som også arbeider i
kommunikasjonsbransjen og andre lobbyistvirksomheter uten offentlig innsyn, må
gjennomgås grundig, med mål om å sikre offentligheten innsyn i
beslutningsprosessene. Det skal være minimum 3 års karantenetid etter å ha jobbet
i kommunikasjons- og pr-bransjen til å kunne inneha folkevalgte verv/utnevnes av
kongen i statsråd.
Det som en del av en større reformasjon av offentlig sektor tas et oppgjør med den
uforsvarlige pengebruken i anskaffelser av konsulenter og kommunikasjonsbyråer.
AUF må innføre nulltoleranse for at ledende tillitsvalgte arbeider for
kommunikasjons- og PR-byråer. Dette bør bety at medlemmer av sentralstyret ogeller landsstyret ikke kan være ansatt av byråer befattet med politisk
påvirkningsarbeid, uavhengig av om selskapet har åpne eller lukkede kundelister.
Arbeiderpartiet bør gjennomføre en revisjon av sine vedtekter for å hindre at ledende
tillitsvalgte kan ha en de facto svingdør mellom politikken og kommunikasjons- og
PR-bransjen.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og
redaksjonskomité for organisasjonsprogram, og ses i sammenheng med forslag 8

Forslag 22: Ta hele landet i bruk
Innsender: AUF i Trøndelag
Sosialdemokratiets mål er å legge til rette for at alle skal kunne leve gode og trygge liv der
det ikke skal ha noe å si hvem du er og hvor du kommer fra. I dag ser vi at forskjellene i
Norge øker mellom by og land. Vi trenger en aktiv politikk som sørger for et samfunn der
alle deler av landet får ta del i verdiskapningen og at alle mennesker har tilgang til en
velferdsstat som ivaretar dem uavhengig av bosted.
En av de viktigste forutsetningene for at folk skal kunne bo og leve i hele landet, er at staten
legger til rette for det. AUF ønsker at infrastruktur, gode velferdstjenester og desentraliserte
utdanningstilbud skal være medvirkende faktorer til at folk skal kunne bo og leve trygt i hele
landet.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag
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Forslag 23: Skole
Innsender: AUF i Trøndelag
Skal man lykkes med å ha nok mat til hele Norges befolkning er det vesentlig å satse på
næringene som skaper maten. Innenfor landbruksnæringen i dag har man store utfordringer
med å få ungdom til å ta over gårdsdrifta. Derfor mener AUF at det må gjøres drastiske grep
om man skal sikre at det også drives med aktiv gårdsdrift og verdiskapning over hele landet
i fremtiden.
Vi tror at skal man lykkes med å engasjere ungdommer innenfor landbruksnæringen så må
man starte tidlig, for å vise mulighetene som finnes. Derfor ønsker vi å starte med et
samarbeid allerede på ungdomsskolen der elevene får lære om moderne gårdsdrift og
mulighetene innenfor næringa. Vi vil også endre på utdanningen på videregående skole slik
at man får mer kompetanse innenfor teknologi og innovasjon for å være forberedt på
fremtidens utfordringer.
I de mest grisgrendte områdene i landet må elever ofte reise langt for å komme seg til
skolen. Det er en rekke utfordringer ungdom som flytter hjemmefra i tidlig alder møter. Blant
annet dårlig økonomi. For å imøtegå noen av disse utfordringene, mener AUF at
borteboerstipendet må styrkes for ungdomsskole- og videregående elever som bor langt
hjemmefra.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

At man skal opprette et samarbeid mellom ungdomsskoler og lokale gårder for å
informere og lære ungdommer om landbruk og gårdsdrift
At landbruksutdanningen skal inkludere teknologi, omstillingsevne og innovasjon.
Gjøre det mulig å spisse utdanningen sin innen landbruk allerede fra 2. året ved
landbruksskolen
Gi elever ved landbruk vg3 muligheten til å være i praksis under deler av
utdanningen
At man skal gi økonomiske incentiver til unge opp til 35 år som ønsker å etablere
gårdsdrift
Ha tettere samarbeid regionalt mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bondeog småbrukarlag for å finne regionale utfordringer med rekruttering og se på
hvordan disse kan løses
Sikre landbruksskolene god finansiering til å kunne drive utdanning som står i stil
med teknologiutviklingen i landbruket
At grensen for å motta borteboerstipend reduseres fra 3 til 2 timer reisevei per dag
Borteboerstipendet skal økes til 70% av grunnbeløpet i folketrygden
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 24, 27, 31
Forslag 24: Arbeidsplasser
Innsender: AUF i Trøndelag
Norge er et land rikt på naturressurser. For AUF er det et viktig prinsipp at fellesskapets
ressurser skal komme fellesskapet til gode. AUF mener derfor at ringvirkninger som følge av
næringsvirksomhet og utnyttelse av naturressurser skal tilfalle lokalsamfunnet. Derfor
prioriterer vi i AUF å styrke eksisterende ordninger for å regulere, beskatte, men også styrke
lokalt næringsliv.
Norge med sin unike natur og geografi har også gode forutsetninger for å lykkes med et
stort og variert næringsliv. Da trengs det aktive fylkeskommuner som har midler til å
investere og bidra med en aktiv næringspolitikk som kommer hele landet til gode.
AUF vil:
●
●
●
●

At det skal være en forutsetning for utnyttelse av naturressursene våre at
ringvirkningene som følge av de kommer lokalsamfunnene til gode
At man skal ha en lik nettleie over hele landet
At en skal styrke midlene til utbygging av bredbånd
Gjeninnføre og styrke de regionale næringsutviklingsmidlene

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 23, 27, 31

Forslag 25: Skatt
Innsender: AUF i Trøndelag
Eiendomsskatt på verk og bruk er den eldste skatteformen vi har, og er den mest
forutsigbare og stabile av alle skattearter. For AUF er det viktig at den samfunnskontrakten
lokalbefolkninga og den viktige industrien i Norge har blir opprettholdt på en ansvarlig måte.
Mens lokalbefolkninga avgir tilgang til natur og tomter, og er villige til å akseptere de
naturlige skadene industrien har på lokalmiljøet, bør det være helt uunnværlig at industrien
gir tilbake til det respektive lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet skal aldri tape på å si ja til
industri.
AUF vil:
●
●

Gjeninnføre eiendomsskatt på verk og bruk
Beholde maksgrensen for eiendomsskatt på 7 promille
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.17, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Forslag 26: Lik rett til god helse
Innsender: AUF i Trøndelag
Utdanning, og muligheten til å ta seg dette er et fundament i den norske velferdsstaten. Et
problem mange kommuner og bedrifter i distriktet opplever er manglende rekruttering av
mennesker med høyere utdanning. Samtidig opplever flere som ønsker å ta videreutdanning
i distriktene at det er vanskelig å forlate enten familie eller arbeid. Ved å sørge for at det blir
opprettet flere studieplasser ute i i distriktene så kan man gjøre terskelen lavere for å ta
høyere og videre utdanning.
Fastlegeordningen er grunnpilaren som det lokale helsetilbudet er bygd på. Likevel er det
sånn at rekrutteringen er vanskelig, og spesielt i mindre kommuner så ser man at å skaffe
seg nok fastleger er en utfordring. AUF mener at en mangel på fastleger kan ha store
konsekvenser for norsk helsepolitikk, og mener at man må øke rekrutteringen av disse.
Derfor mener AUF at pengene må følge etter studentene uavhengig av hvor de er på
praksis.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

At antall studieplasser på medisinstudiet skal samsvare med fremskrevet behov for
fastleger i fremtiden
Øke antall studie- og turnusplasser for medisinstudenter.
At det åpnes for alternative opptaksmetoder til studie i medisin bl.a. opptaksprøve.
At kontinuitet i kommunens legetjeneste skal være en forutsetning for at kommunen
skal kunne ta imot legestudenter
Kommuner eller fastleger må få kompensasjon fra helse- og omsorgsdepartementet
når de tar i mot legestudenter
Utrede muligheten for å flytte enkeltoppgaver fra regionale helseforetak til
kommunene gjennom et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 3, 48

Forslag 27: Landbruk
Innsender: AUF i Trøndelag
Landbruk er viktig for alle deler av Norge. Norsk landbrukspolitikk er og skal være basert på
at det er et gjennomregulert marked. En høy selvforsyningsgrad, opprettholdelse av
kulturlandskapet og verdiskapning i hele Norge er noen av fordelene med at man har en
aktiv landbrukspolitikk. For at Norge skal få nytte seg av disse fordelene så mener AUF at
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det er viktig at man har en landbrukspolitikk som legger opp til at både de små og store
gårdsbrukene får gode landbruksoppgjør.
Norge trenger bonden. Det er utrolig viktig at man bidrar til å skape trygge og gode vilkår
for de som er ansatt innen primærnæringa og bidrar til at den også er lønnsom i
fremtiden.Landbruk innebærer tungt fysisk arbeid og krevende arbeidstider for bønder som
driver landbruk. Derfor ønsker AUF å videreutvikle velferdsordningene som allerede
eksisterer slik at bønder kan være sikre på at de får en trygg og god arbeidshverdag. Vi vil
også fortsette praksisen med tollvern og arbeide sammen med landbrukets organisasjoner
for å skape gode lønns- og rammevilkår for bønder på lik linje med resten av befolkningen.
AUF vil:
●
●
●
●

●

At regjeringen aktivt skal sørge for at nye statlige arbeidsplasser blir opprettet i alle
deler av landet
Videreutvikle velferdsordningene man har i norsk landbruk for å sikre trygge rammer
for landbruket.
Fortsette praksisen med tollvern for å redusere konkurransen mot norsk landbruk
At staten skal legge til rette for fornyelse av og rekruttering til norsk landbruk
gjennom å styrke de økonomiske tilskuddsordningene for bønder, da spesielt rettet
opp mot unge og det underrepresenterte kjønn
At et av målene med jordbruksoppgjøret skal være å utjevne lønnsforskjellene
mellom bønder og andre tilsvarende yrker

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 23, 24, 31

Forslag 28: Nordområdeuttalelse
Innsender: AUF i Troms og Finnmark og AUF i Nordland

Nord-Norge er en landsdel med enorme naturressurser og arealer, mange av disse
uutnyttede. Mye på bakgrunn av mangel på satsning og kunnskap, men også fordi
tilgangen på menneskelige ressurser er begrenset. AUF mener at for å satse på Nord-Norge
så må man ikke bare ha fokus på økonomisk vekst, men i tillegg arbeide for å skape
levende samfunn også i Nord.
Det som skiller nordområdene fra andre steder er den unike krysningen mellom uberørt
natur og moderne sivilisasjon og verdiskapning. AUF mener noe av det viktigste vi som land
kan gjøre er å satse på større vekst og ressursutnyttelse i Nord, samtidig som vi verner den
sårbare naturen som finnes der.
Klima og miljø
Verden står over en stor klima- og miljøkrise. Temperaturen på jorda stiger, og flere og flere
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mennesker flykter fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer. Norge må trå frem som et
ledende eksempel i kampen mot klimaendringene. I nord finner vi Norges viktigste hav- og
landegrense, og noen av de største urørte naturområder på vår del av kloden. Regionen er
også hjem til store gyteområder for torsk og andre fiskearter, som har gitt mat og yrke til
nordmenn i tusener av år. Derfor er nordområdene Norges strategisk viktigste
satsningsområde.
Miljøet i nord er sårbart og utsettes for stadig større belastninger som følge av menneskelig
aktivitet. Økosystemene med de arktiske artene blir i større grad påvirket av
temperaturøkning og endringer i de abiotiske og biotiske faktorene, da endringene i arktiske
områder skjer fortere. Til tross for sterkere og sterkere advarsler fra verdens
forskningssamfunn, øker fortsatt utslippene. Temperaturøkningen i havet vil på sikt
ødelegge livsgrunnlaget for dagens artsmangfold i den arktiske faunaen og floraen, hvilket
vil medbringe uante konsekvenser. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja var et godt første
steg, men veien mot en grønn landsdel er enda lang.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

Jobbe for realisering av Nord-Norge-banen
Definere iskanten med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april, med en 100
km buffersone hvor det ikke deles ut konsesjoner for petroleum- og mineralutvinning
Oppgradere og effektivisere vannkraftverkene
Ta ansvar for å forhindre ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet
At det stilles klima- og miljøkrav for deltagelse i Arktisk råd
Gjennomføre en biologisk og geologisk kartlegging i Nord-Norge

Forskning og utdanning
Utdanning om nord i nord er viktigere enn noen gang. Mangelen på kompetent personell i
utviklingen av nordområdene øker parallelt med den voksende interessen. Det overordnede
målet er at ressurspersoner som utdannes i landsdelen, blir i landsdelen. Dette innebærer at
ressurspersoner knyttes opp til lokalt og regionalt næringsliv. For å kunne realisere en slik
målsetting må informasjonsflyten om nordområdene starte tidlig og vedvare. Ved å bygge
relasjoner mellom utdanningsinstanser og arbeidsplasser både på videregående- og
universitetsnivå, vil en potensielt kunne legge grunnlag for økt sysselsetting lokalt.
Lokal undervisning i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) er et tilbud til yrkesfagelever i
kommuner i Finnmark der undervisningen skjer digitalt og i samarbeid med lokalt
næringsliv. En lokal veileder er til stede og kan hjelpe elevene fysisk, i tillegg til undervisning
digitalt gjennom toveis kommunikasjon mellom elever og lærere. Løsningen gir elever som
bor i kommuner uten tilbud om videregående utdanning mulighet til å fortsette å bo hjemme
det første året på videregående. Gjennom en vekslingsmodell er det også mulighet for
elever innenfor enkelte retninger til å ta hele det videregående utdanningsløpet gjennom
LOSA, noe som sikrer rekruttering til lokalt næringsliv. Dette tilbudet avhenger av det lokale
næringslivet og behovet for arbeidskraft i ulike sektorer lokalt. AUF mener flere elever må få
denne muligheten, og vil utvikle og forbedre LOSA sammen med andre lignende modeller i
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landet. I tillegg må det være større fokus på å skape levende samfunn med spennende
arbeidsplasser i kombinasjon idretts- og kulturtilbud. Ved å øke arbeidet med dette vil
regionen beholde viktige ressurser, og flere unge vil forbli boende i nordområdene.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●

Bruke 0,5 % av BNP på forskning og vitenskap i og om Nordområdene
Styrke og tilrettelegge for at utdanninger ved UiT - Norges Arktiske Universitet og
Nord Universitet blir rettet mot nordområdene
Beholde to universiteter i Nord-Norge med desentraliserte campus, og sikre
universitetstatusen til Nord universitet
At Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) skal styrkes for å videreutvikle kunnskap
om nordområdene
Øke forskningsinnsatsen på miljø og beredskap i nordområdene
Videreføre Lokal undervisning i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) i tråd med den
nye opplæringsloven, og styrke ordningen i hele landet
Utvikle løsninger lignende LOSA til elever på studieforberedende utdanningsløp

Tre stammers møte
Nordområdene er ikke bare hjem til nordmenn. I nord finner vi også flere grupperinger med
urfolk og nasjonale minoriteter, blant disse samene og kvenene, som kaller nordområdene
for sitt hjem. For AUF er det viktig å ivareta urfolk og minoriteter blant annet ved å ivareta
forpliktelsen i FNs erklæring for urfolks rettigheter som fastsetter deres rett til kultur,
identitet, språk, arbeid, helse, utdanning med mer. Å bevare deres kultur og tradisjoner
innebærer også å bevare deres interesser i konflikter mot næringslivet og staten. Flere av
språkene til disse gruppene er i fare for å bli utryddet, så det ligger et aldeles stort ansvar
på Norge i tiden fremover. Bevaring av samisk og kvensk kultur og historie må gjennomsyre
norsk nordområdesatsing.
Reindrift er viktig for både samisk kultur og næringsliv, og for turismen i Nord-Norge.
Reindrift er sårbar for endringer i beiteområder, og derfor må påvirkning på reindriften
vurderes før store arealkonsesjoner gis ut. For AUF er det derfor viktig å videre sikre
sikkerhet, bærekraftighet og dyrevelferd for næringen.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

Styrke urfolks rettigheter, både nasjonalt og gjennom internasjonale
samarbeidsavtaler
At Sametinget høres i all politikk som berører samiske forvaltningsområder
At samisk og norsk språk og kultur anerkjennes som likeverdige
At alle offentlige dokumenter skal kunne oversettes til både samisk og kvensk etter
etterspørsel
At flere nordmenn uten samisk og kvensk bakgrunn skal kunne ta samisk eller
kvensk som 2. fremmedspråk
Sikre at samisk og kvensk historie og kultur får en plass i grunnskoleundervisningen
i alle skoleløp
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●
●

●
●

Utvikle nye læringsressurser på samisk, utdanne flere samiske og kvenske lærere,
og bevare kvoteordningen for samisktalende i høyere utdanning
Jobbe for at samefolkets dag skal bli en offentlig fridag, og inntil da gjøre
samefolkets dag til en gyldig fraværsgrunn som ikke skal telle inn på det endelige
fraværet.
Sikre en lønnsutvikling i reindriftsnæringen minst på linje med andre grupper og tette
inntektsgapet
Utvikle gode retningslinjer for størrelsen på reinflokker for å sikre en bærekraftig
produksjon

Samarbeid i Nord
I Nord-Norge og nordområdene er forskjellene på innenriks og utenrikspolitikk nærmest
visket ut. Norsk nordområdepolitikk er preget av samarbeid og god dialog mellom øst og
vest, det er få deler av verden der ulike makter og interesser har klart å skape et så godt
samarbeid. Mye av dette er takket være sosialdemokrater som Thorvald Stoltenberg og
Jonas Gahr Støre som etter den kalde krigen som hadde en visjon om fremtid i fred og
fellesskap mellom alle arktiske folkeslag.
Nordområdepolitikken har også behov for et militært sikkerhetssamarbeid med våre allierte i
NATO. NATO samarbeidet er helt grunnleggende for å ivareta norske interesser og
tryggheten til de som lever sine liv i de nordnorske fylkene. Derfor bør militærøvelsene i
nord fortsette.
Russland er en av våre nærmeste naboer og et land Norge har hatt tett samarbeid med i
hundrevis av år. Fra “pomor-handelen” på 1800-tallet til den dag i dag er det sterke
historiske bånd som knytter våre to land sammen. AUF mener det er viktig at dagens
politikk gjenspeiler dette og at man fremdeles skal arbeide med å styrke folk-til-folk
samarbeidet i Nord. Arven etter Thorvald Stoltenberg, Barentssamarbeidet må forbli en av
Norges viktigste satsingspunkter for samarbeidet i Nord. AUF mener at gjennom mer
folk-til-folk og regionalt Barentssamarbeid vil man kunne skape mer forståelse for hvilke
utfordringer og fordeler Nordområdene har og vil bidra til å skape mer forståelse for
kulturen i de ulike landene i Nord.
Samtidig, er det også vår jobb som AUF å vise internasjonal solidaritet å ikke anerkjenne
når land begår menneskerettighetsbrudd. Arbeidet med å støtte LHBTQ+ miljøene i
Russland må være en prioritet og Norge skal aldri anerkjenne korrupsjonen og styresettet
Russland har i dag.
Andøya Space Center har et romfartsmiljø i verdensklasse, fagmiljøet besitter så høy
kompetanse at Europas første spaceport kan bli lagt til Andøy i Nordland. Oppskyting av
Europas kommersielle eller forskningssatellitter kan bli gjort AUF ser viktigheten av at Norge
styrker seg som en romfartsnasjon og at det vil bidra til sterkere høykompetansemiljø i
nordområdene.
AUF vil:
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●
●
●
●
●
●
●

Opprettholde militærøvelser sammen med NATO
Styrke Barentssamarbeidet og arbeidet i arktisk råd
Inngå dialog med Russland om utveksling av kultur og kompetanse.
Ha LHBTI+-rettigheter som en viktig prioritet for vårt samarbeid med Russland
Opprettholde og utvide grenseboerbevisordningen
Styrke på norsk-russisk videregående skole i Murmansk
Bidra til at Andøy Space center blir europaledende i oppskyting av kommersielle
satellitter og realisering av Andøy Spaceport

Svalbard
Svalbard spiller en viktig rolle nasjonalt og internasjonalt, og gir Norge et strategisk fortrinn i
Arktis. I tiden fremover vil det være viktig for Norge å ha en konsekvent og fast håndhevelse
av suvereniteten på Svalbard, og vi må derfor bevare norsk bosetting og næringsvirksomhet
der. For å ha et bærekraftig samfunn også på 78 grader nord må det sees på ulike løsninger
for å få mer av energiproduksjonen over på fornybare energikilder. Framtidens næringsliv på
Svalbard vil også være sterkt preget av turistnæringen og forskning. Også her må det sikres
gode arbeidsvilkår og rettigheter som er i tråd med Svalbardtraktaten og andre
internasjonale avtaler som gjelder her.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sikre norsk suverenitet på Svalbard
At Norge skal si nei til oljeboring og mineralutvikling på havbunnen i områdene rundt
Svalbard, uavhengig av hvem som har sokkelrettighetene
Skape alternative arbeidsplasser på Svalbard og på sikt utfase kulldrift til energi og
oppvarming
Stramme inn regler for turistnæringen, og kreve gode arbeidsvilkår og flere helårige
arbeidsplasser
Innføre en avgift for alle turister, som skal gå til å utvikle miljøtiltak i Longyearbyen,
og stille strenge miljøkrav til cruisenæringen
Begrense ferdsel utenfor Longyearbyen og etablerte ferdselsårer for turister
Sikre en god beredskap på Svalbard som dekker det faktiske behovet, inkludert
presset som økende turisme medfører
Utrede mulighet for transitthavn med tørrdokk på Svalbard

Beredskap
Økt aktivitet i nord gjør at også beredskapen må økes. På grunn av ulike geografiske
problemer og miljømessige problemer, er beredskapen ekstra viktig for å skape et trygt og
attraktivt nord for alle. Flere bygder i Nord-Norge blir stadig isolert på grunn av skred og
Troms har størst andel dødsfall i forbindelse med snøras i hele Norge. Det er derfor en
nødvendighet med god skredsikring og økt kunnskap blant befolkningen. På grunn av de
lange avstandene og spredte befolkning, er en god ambulansetjeneste i Nord-Norge
elementært for å skape trygghet blant befolkningen.
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Kritisk beredskap slik som luftambulansen kan ikke overlates til private aktører og settes ut
på anbud. Nord-Norge er bærer preg av store avstander der veitransport ikke er en
tilstrekkelig løsning for å sikre akuttberedskap i landsdelen. Luftambulansen er et like viktig
som den ordinære ambulansetjenesten. Slik kritisk beredskap bør drives av det offentlige
for å sikre trygghet og beredskap i hele fylket.
Nord-Norge har størst andel dødsfall i forbindelse med snøras i hele Norge. Av 13
dødsulykker i forbindelse med skred var 11 av disse i Nord-Norges (vinteren 2018-2019).
Det er derfor viktig å sikre at alle som ferdes i fjell og mark skal ha god kunnskap om risiko
og sikkerhetstiltak de selv kan utføre. Særlig viktig er det at eventuelle turgåere er bevisst
på forholdene og når det er ekstra høy skredfare for å forhindre ulykker der liv går tapt. Ras
isolerer også veier og bygder i nord slik at også mange opplever en utrygghet og
uforutsigbarhet. Dette er en uholdbar situasjon for både folk og næringsliv derfor bør
rassikring bli en prioritert.
Skulle det forekomme en større ulykke i nordområdene kan det fort kreve en overnasjonal
løsning. I dag er de ulike landene for lite samkjørt og for lite koordinert skulle en slik
hendelse oppstå. Derfor bør landene som har et beredskapsansvar kjøre flere felles
redningsøvelser for å skape prosedyrer og enighet om hvordan man skal håndtere større
hendelser i nordområdene.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sikre tilstrekkelig beredskap av luftambulanse og redningshelikoptre
At ambulansetjenester aldri skal helprivatiseres, og virksomhetsoverdragelse må
benyttes for å sikre en full kontinuerlig ambulanseberedskap
At luftambulansen skal drives av det offentlige.
At det skal sikres like god beredskap på Svalbard som i resten av landet
Utrede hvordan man får skredvarsler til å nå ut til flest mulig antall personer
Ha informasjonskampanjer på skredsikkerhet
Se på tiltak som kan gjøre skredkurs lettere tilgjengelig
Sikre midler til rassikring med særlig hensyn til utsatt bygder
Avholde øvelser om blant annet redningsaksjoner til sjøs med utsikt mot eventuell
økning av transportmengde i Nordøstpassasjen

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 16, 35, 44, 94, 95, 99

Forslag 29: Kultur for kvalitet for høyere utdanning
Innsender: AUF i Nordland
Desember 2016 ble det avholdt nasjonal eksamen for sykepleierstudenter i anatomi og
fysiologi. Da sensuren gikk ut i januar, viste det seg at strykprosenten hadde gått ned fra 29
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til 22 prosent. Strykprosenten har gått ned, men er enda alt for høy i forhold til kravene som
stilles til det fremtidige helsevesenet. I tillegg har helseminister Bent Høie og Norsk
Sykepleierforening uttrykt et ønske om å øke inntakskravene for sykepleierutdanningen.
Poenggrensene for ordinært opptak til sykepleierstudiet ligger allerede rundt fem i de store
norske byene, og godt over fire i distriktene. Likevel er strykprosenten fortsatt høy i de store
norske byene, og konsekvensene av å heve poenggrensene ytterligere i distriktene kan føre
til rekrutteringsvansker.
En undersøkelse gjort ved NTNU av 23 skoler viser at anatomi, fysiologi og sykdomslære i
snitt utgjør omtrent 15% av studiepoengene i bachelor i sykepleie. Det er stor variasjon
mellom utdanningsinstitusjonene på hvor lang tid til studentene får til å tilegne seg
kunnskap på samme tema.
Når strykprosenten ved anatomi- og fysiologieksamen gjentar seg å være så høy, må man
heller begynne å se på innholdet i slike store basalfag. Det må opprioriteres slik at kravet for
kunnskap møter det som er nødvendig i det moderne helsevesenet. Hovedproblemet er
utdaterte rammeplaner hvor de store og viktige basalfagene blir nedprioritert, mens kravet
for basalkunnskap i det norske helsevesenet stadig øker i takt med moderniseringen.
Vi i AUF i Nordland må slå et slag for pasientsikkerhet og sørge for at de ulike
Universitetene og Høgskolene er mer samstemte i utdanningen som blir gitt.
Vi må sørge for at vi ikke flytter opptakskravene i en retning som gir færre kloke hoder og
varme hender i fremtidens helsevesen. Det er viktig med et helsevesen hvor pasienten føler
seg trygg på at de blir møtt av kompetente fagfolk med hjerte for faget.
AUF vil:
●
●

At Universitetene og Høgskolene i Norge skal ha en mer samstemt utdanningsplan
for sykepleierutdanningen.
At basalfagene som anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære skal få større
fokus av sykepleierutdanningen for å øke kompetansen til helsevesenet.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 3, 26

Forslag 30: Steigenmodellen: fullverdig yrkesfaglig utdanningsløp lokalt
Innsender: AUF i Nordland
Steigenmodellen er et yrkesfaglig tilbud gjennom fire år som gir deg rikelig med praksis og
fagbrev ved endt utdannelsesløp. Det som skiller Steigenmodellen fra andre typiske
yrkesfaglig utdanningsløp er faktumet utdanningen er definert som vekslingsmodell
(Stortingets mål om framtidens videregående skole i Norge). Vekslingsmodeller er
alternative modeller der opplæringen veksler mellom skole og bedrift gjennom hele
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opplæringsløpet – med en modell som Steigenmodellen består de to første årene i
utdanningsløpet av fellesfag 2 d/u og lærling 3 d/u, deretter de to siste årene fullt som
lærling (event skole/kurs, studiedager).
Steigenmodellen gjelder i hele Knut Hamsun videregående sitt nedslagsfelt (Steigen,
Tysfjord og Hamarøy). Fylkeskommunen har det overordnet ansvaret for at lærlingene får ei
utdanning i henhold til kontrakter, arbeidsplaner og opplæringsplan. Utdanningen avsluttes
med entverrfaglig eksamen, også fagbrev. Elever tas opp rett fra ungdomsskolen. Er altså
15-16 år. De er lærlinger fra dag en med de rettigheter og plikter som ligger i
læringssystemet. De er sikret lærlingekontrakt fram til avsluttende utdanning. De får lønn
som lærling fra dag en fra Steigenmodellens oppstart (2014) til i dag er andelen (85%) som
fullfører og består betydelig høyere enn de som tar den tradisjonelle yrkesfagmodellen
(60%). Denne modellen er blitt brukt i Tyskland i flere år som den vanligste
utdanningsmodellen for yrkesfag, også i Danmark.
AUF i Nordland vil:
●

Ha større satsing på Steigenmodellen og liknende yrkesfaglige utdanningsløp

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.6, 71, 92

Forslag 31: Gård- og fiskerisparing for ungdom
Innsender: AUF i Nordland
I dag er det vanskelig for ungdom å etablere seg innen flere områder. AUF i Nordland
ønsker det skal være enklere for ungdom å etablere seg innen gårdsbruk og fiskeri. Vi
mener det er viktig å fokusere på å etablere arbeidsplasser innen bærekraftige og
miløvennlige næringer. Å starte opp med gårdsbruk og fiskeri krever en stor startkapital.
For å kunne skaffe seg nødvendig utstyr mener vi det er nødvendig med en ordning lik
Boligsparing for Ungdom (BSU). Staten bør tilby et incitament med høyere rente til ungdom
for sparing til kjøp av sitt første gårdsbruk og/eller mindre fiskefartøy. Jordbruk og fiskeri er
næringsområder AUF i Nordland ønsker større interesse for blant ungdom. Da bør det
legges tilrette for at ungdom skal kunne etablere seg innen feltet.
AUF i Nordland vil:
●

Opprette en statlig ordning med incitament for høyere rente ved sparing til kjøp av
første gårdsbruk eller mindre fiskefartøy for ungdom.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.23, 24, 27
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Forslag 32: Kontroll av vogntog
Innsender: AUF i Nordland
I 2018 var vogntog involvert i 111 trafikkulykker som førte til personskade eller dødsfall,
ifølge SSB. Det var 152 personer som ble skadd, mens 14 omkom. Vi har i dag et påbud
om vinterdekk på alle aksler av tungbiler, også de som kommer over grensen.
Andre land har strenge og gode rutiner på hvem som skal slippe over grensen når det
gjelder bruk av dekk, kjetting og mønsterdybde i dekkene.
I begynnelsen av 2019 har samferdselsministeren har lagt krav på at det skal skje en
endring. 50% flere vogntog enn tidligere blir sjekket ved grensen og at Statens vegvesen
skal finne en løsning på å sjekke flest mulig vogntog innen 2020 år.
Det å ha gode og strenge rutiner for de som kommer over vår grense er viktig for at vi skal
forebygge antall skadde og døde i trafikken.
AUF i Nordland vil:
● Ha kontroll på alle vogntog som skal over grensen til Norge.
● Ha gode og strenge rutiner på sjekk av vogntog som krysser grensen til Norge
for å forhindre ulykker.
● Kontroller og rutiner skal blant annet innebære gode vinterdekk, mønsterdybde i
dekk, kjetting og gjøres på alle tunge kjøretøy som passerer grensen inn til
Norge.
● Utenlandske tungtransport sjåfører skal ha norske arbeids og lønnsvilkår når de
gjennomfører oppdrag internt i Norge.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.33, 34, 97

Forslag 33: Bussikkerhet
Innsender: AUF i Nordland
I Norge i dag finnes det tre klasser av busser. Klasse 1 er kjent som bybusser, og har som
kjennetegn at dørene er vide, det er ståplasser og det er en buss som lett å komme inn og
ut av. Klasse 2 er busser som er høye, det er hovedsakelig seter i bussen, men det er også
lovt å stå i bussen. Klasse 3 er busser som bare har seter i seg og det er ikke tillatt å stå i
bussen.
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I dagens lovverk er det slik at klasse 2 og 3 busser er påbudt ha setebelte på alle seter.
Loven sier også at hvis det er belte på sete så er det påbudt å bruke setebelte.
Klasse 1 busser, som er mest brukt i byer, er ikke påbudt setebelte. Mange
fylkeskommuner velger å ikke ha setebelte i bussen, for at det skal gå raskere ved på- og
avstigning. Dette går på bekostningen av sikkerheten. For det viser seg at innkjøp av busser
med setebelte og uten setebelte er tilnærmet like dyrt.
Mangelen av setebelte i buss er problematisk på mange måter. For det første vil det gi
folket et inntrykk om at bussen ikke er et sikkert transportmiddel. Dette kan føre til at færre
tar bussen, og at foreldre velger å kjøre barna sine til aktiviteter i stedet for å sende dem
med buss. Det andre er at busser uten setebelter øker risikoen for skader på passasjer hvis
en ulykke treffer. Spesielt med tanke på at enkelte barnehager i byer bruker å leie bybusser
hvis de skal på ekskursjon. Barnehagenes største ønsker er at barna skal være mest mulig
trygge under transporten.
Derfor ønsker Vestvågøy AUF at loven skal endres, slik at setebelter blir påbudt i alle busser
i landet. Vi ønsker at lovens krav om setebelter i alle busser skal fases inn. Busselskaper
som drifter busser uten setebelte midt i en anbudsperiode, skal ikke trenge å kjøpe inn nye
busser med setebelter, før neste anbud lyses ut. Det er gjennom nye anbud at setebelter på
klasse 1 busser skal innføres.
AUF i Nordland ønsker at:
●
●

Loven skal endres slik at alle busser i landet blir påbudt å ha setebelte i alle seter
Innføring av setebelter i buss skal skje stegvis.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.32, 34

Forslag 34: Bedre tunnel kvalitet
Innsender: AUF i Nordland
Norge er et langstrakt land med mye vei og mye av denne veien går gjennom fjell og berg,
dette krever tunneller. Selv om det norske tunnelnettet er blitt forbedret de siste årene er
det mange tunneler som i dag ikke er bred nok til å håndtere trafikken. Norge burde gjøre
sine tunneller mer trafikksikker, noe som både har en sikkerhetsmessig effektiv så vel som
det effektiviserer det norske veinettet.
AUF i Nordland vil:
●

Norge skal utrede og forbedre tunnelene for mer trafikksikkerhet.
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 32, 33

Forslag 35: Grønn industri for et grønt Nordland
Innsender: AUF i Nordland
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er sikre folk arbeid og trygghet i hverdagen. Skal vi bli
flere nordlendinger er det grunnleggende at vi har et trygt, variert og ikke minst et
spennende arbeidsmarked for våre unge. Nordland er et industrifylke men en lang og stolt
indsutritradisjon. Den har løftet Nordland inn i et velferdssamfunn og skal løfte Nordland inn
i den grønne framtiden. Arbeiderbevegelsen, industri og politikk må gå hånd i hånd.
Arbeiderbevegelsen er og skal være en industribevegelse som sikrer gode arbeidsplasser til
alle og en industri som møter fremtidens utfordringer.
Nordland er ikke et fylke som kan leve av vern alene, og vi kan heller ikke verne oss ut av
klimakrisen. Vi må ta i bruk ressursene vi har her nord skal vi bygge grønne og bærekraftige
næringer, det pekes for eksempel stadig på at flere bygg må bygges grønnere og i massivt
tre. AUF i Nordland ser på stor bekymring på den økende trenden for vern som komme fra
nasjonalt hold. Nordland er det fylket i landet med mest vern og opp mot 70% av skogen i
Saltdal er vernet. Omfattende vern og grønt næringsliv går ikke hånd i hånd. Skal vi klare
det grønne skiftet kreves det at vi benytter oss mer av skogen vi har i Nordland. Det er satt
et nasjonalt mål at 10% av norsk skog skal vernes. Dette er bra og AUF i Nordland støtter
opp om dette. Samtidig har man sett en skjevfordeling, der Nordland får en unaturlig stor
andel av vernet. Dette mener AUF i Nordland er uheldig. Derfor mener AUF i Nordland at
vernegraden av skog må reduseres i Nordland samtidig som man ser på muligheten for å
oppheve allerede vernede områder.
Primærnæringene er svært viktig for Nordland både historisk, men også i nåtiden. Som det
eneste landet med betydelig arktisk landbruk og en godt forvaltet fiskebestand gir dette vårt
fylke noen naturgitte fordeler. AUF i Nordland mener disse ressursene må tas i bruk på en
slik måte at de gir vekst i kystsamfunnene og en landbrukspolitikk som ivaretar både større
og mindre gårdsbruk. Våre ressurser skal primært komme lokalsamfunnene til gode. I dag
er det store barrierer for unge som ønsker å komme inn i landbruk og fiskeri. Unge som vil
inn i fiskeriene må ofte ut med millionbeløp for å anskaffe seg kvote og båt, dette gjør at
døren inn i fiskerinæringen kan bli stengt for mange. Dette mener AUF i Nordland ikke er en
holdbar situasjon og at det hemmer ny rekruttering inn i næringen. Derfor vil AUF i Nordland
opprette en offentlig låneordning for unge fiskere i etableringsfasen der lånet
førstegangskvote blir rentefritt.
Sjømatnæringen opplever sterk vekst og AUF skal alltid være en forkjemper for
verdiskapning og vekst spesielt i utkantene. Sjømateventyret er et distriktseventyr og
eksportverdien har passert 100 milliarder i 2019. Næringen har et enormt potensiale
fremover og fremtiden er lys. Politikken må legge til rette for et fortsatt høyt

42

investeringsnivå, derfor mener AUF i Nordland at man ikke skal øke det helhetlige
skattetrykket i sjømatnæringen. Norsk sjømatnæring har til nå stått uten konkurranse, men
den tiden er over, flere land er nå i ferd med å bygge opp egen sjømatindustri. Da må norsk
sjømat holdes konkurransedyktig for å hindre utflagging. AUF ser likevel utfordringen med
at kommuner ikke får en rettferdig andel av verdiskapingen, derfor er AUF i Nordland for en
arealavgift. Men en arealavgift forutsetter at andre skatter reduseres tilsvarende.
Vindkraft har fått et ufortjent dårlig rykte den siste tiden. AUF i Nordland stiller seg positiv til
vindkraftutbygging, men mener samtidig at i vindmølleprosjekter nært befolkede områder
må man forsøke å finne gode løsninger mellom lokalbefolkningen og kraftutbyggere. AUF i
Nordland mener derfor at man fortsatt skal si ja til nye vindmølleparker i Nordland, og
samtidig jobbe for å etablere en nasjonal vindmøllefabrikk i Sandnessjøen.
Uavhengig av politisk standpunkt kommer det norske oljeeventyret til å ta slutt og det er
viktig at vi gir næringen og de som jobber i den en sikker og verdig overgang til andre
næringer. Vi har tross alt mye å takke oljearbeiderne for. Innen 2050 skal Norge være et
lavutslippsamfunn for å klare må det må lages en plan for utfasing av norsk petroleum og vi
må styre mot full avvikling innen 2050.
AUF i Nordland vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gjøre det ulovlig å både eie fisketrålere og fiskebruk
Fortsatt si ja til sjøbaserte oppdrettsanlegg
Tilby landstrøm og lademuligheter ved samtlige fiskerihavner innen 2025.
Redusere vernegraden av skog, mark og fossefall i Nordland
Se på muligheten til å oppheve enkelte områder av allerede vernet skog, mark og
fossefall når muligheter for grønn industri åpner seg.
Etablere en nasjonal vindmøllefabrikk i Sandnessjøen
Si ja til nye vindmølleparker og datasentre i Nordland
Utbygge flere vassdrag i Nordland og øke kapasiteten på eksisterende kraftverk
Sikre lokale og regionale ringvirkninger av fortsatt olje- og gassproduksjon i
Nordland.
Utfase norsk petroleumsnæring innen 2050

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr 16, 28, 44, 94, 99

Forslag 36: Dødsstraff mot homofile i Uganda
Innsender: AUF i Nordland
I Uganda vil regjeringen innføre dødsstraff mot homofile innenfor få uker. Dette er å ta fra
mennesker retten til å elske hvem de vil. De kaller lovforslaget “kill the gays” og mener dette
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skal “dempe en økning i unaturlig sex”. Hvis dette lovforslaget innføres setter det mange
mennesker sitt liv på spill.
Det er ikke bare i Uganda det å elske noen av samme kjønn er kriminelt. I hele 68 land i
verden er det ulovlig å elske hvem du vil.
AUF i Nordland mener at det å elske hvem du vil ikke stopper med landegrensen til Norge. I
Norge har vi retten til å bo, leve, elske og gifte oss med hvem vi vil, men slik er det ikke i alle
land. 68 land hvor å holde kjæresten sin i hånden er kriminelt er 68 land for mye. Det å
innføre dødsstraff mot homofili i Uganda vil føre til et samfunn med mye mer hat mot
homofile og en heksejakt etter mennesker som ønsker det samme som alle oss andre,
kjærlighet og frihet.
AUF i Nordland mener:
●

Norske myndigheter skal legge press på myndighetene i Uganda om at de ikke skal
innføre dødsstraff på LHBT+ personer.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 96

Forslag 37: Tegnspråkopplæring for søsken
Innsender: AUF i Nordland
I punkt 12 av UNICEFs forenklede versjon av barnekonvensjonen slås det fast at barnet har
rett til å bli hørt.
Tegnspråkopplæring for søsken er viktig for både enkeltpersoner og familier, og ikke minst
for tegnspråklige barn. Gjennom opplæringen får barna lik mulighet til språkutvikling, og til
deltakelse i den verdifulle samtalen med familien.
Dette er en tjeneste som kun tilbys i Sørøst-Norge.
AUF i Nordland mener at det er på sin plass å tilby tegnspråklige barn og deres søsken
muligheten til å lære å kommunisere med hverandre, da søskenkontakt anses som en svært
viktig del av sosialiseringsprosessen i primærgruppen. Både for barnet selv, og for
søsknene, vil det være en stor verdi å få opplæring i tegnspråk.
AUF i Nordland vil
●

At tilbudet om tegnspråkopplæring for søsken skal bestå og videreføres i resten av
landet
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.11

Forslag 38: Sukkeravgift
Innsender: AUF i Nordland
Sukkeravgiften vi har i dag fører til at det koster mer for de store selskapene å gi bort
sukkerholdige produkter som går ut på dato, enn det det koster å kaste det. Det er da
naturlig for selskapene å velge å kaste. En slik kultur fører til et forskjells-Norge.
Dagens sukkeravgift gjelder brus og godteri, både med og uten sukker. Slik det er i dag får
industrien igjen for å kaste, men taper på å gi bort. Staten får uansett ikke ett eneste øre når
brusen renner ut i avløp. For de store selskapene derimot er saken en annen, det er mer
lønnsomt. De tjener ikke så mye, men de taper ingenting på det. Taperen blir barnefamilier.
Det er flere familier som ikke har råd til å feire bursdag. Den norske staten tjener på at flere
barn kan feire ordentlig bursdag, for da har flere barn og unge det bra, og får delta i
samfunnet.
AUF i Nordland vil:
• At staten skal finne en løsning som gjør at matsvinnet vi ser i forbindelse med
sukkeravgiften reduseres
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 39: AUF skal ha aktiv påmelding på vegetar/vegansk
Innsender: AUF i Nordland
AUF vil støtte det norske landbruk og etter corona krisen har gjort at det norske landbruk
trenger vår støtte. AUF lager et klasseskille med at ikke alle har muligheten til å f.eks kjøpe
burger i teltet under sommerleir og må leve med vegetarmat. Et menneske som er vant med
å spise kjøtt vil ikke de ha mulighet til å føle seg mett når de har vaner for å spise kjøtt og
ikke vegetar.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomite for organisasjons- og lovsaker

Forslag 40: Hijab og andre religiøse hodeplagg til politiuniform
Innsender: AUF i Innlandet
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I 2008 sendte Keltoum Missoum brev til det norske politidirektoratet hvor hun spør om
tillatelse for å kunne ta i bruk hodeplagget hijab til politiuniformen da hun selv ønsket og
utdanne seg til politiyrket.
Politidirektør Ingelin Killengreen anbefalte justisdepartementet om å endre
uniformsreglementet slik at hijab kunne bli tatt i bruk som en del av uniformen, men da
justisdepartementet delte en pressemelding om at det var besluttet at uniformsreglementet
skulle endres et år senere ble de møtt med hard kritikk. Noe som utspiller seg med at
daværende regjering stoppet utredningen og la saken bort.
I dag er det ikke tillatt å bære religiøse hodeplagg, som f.eks hijab til den norske
politiuniformen fordi den da ikke lenger vil være «nøytral».
Dette fører til at de som ønsker en utdannelse og yrke i politiet i dag må velge mellom å
bruke sitt religiøse hodeplagg, eller ta det av for å kunne gå inn i en karriere i politiet. Dette
bidrar til et sorteringssystem i det norske politi og er langt i fra rettferdig.
AUF i Innlandet vil:
●

tillate bruken av religiøse hodeplagg til den norske politiuniform

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 41: Hviterusslands oppførsel er en trussel mot demokratiske prinsipper og
vesten.
Innsender: AUF i Innlandet
I 26 år har Alexander Lukashenko styrt Hviterussland som et autoritært regime, og sikret
seg makt gjennom valgfusk, utpressing og fengsling av hans politiske motstandere. Etter
valget den 9. august så offentliggjorde myndighetene at han hadde vunnet valget med 80%
flertall, som tilsier en større margin enn noen andre vestlige stater og ledere har vunnet med
i moderne historie. Hviterusslands befolkning har tatt til gatene for å demonstrere mot
Lukashenkos valgmanipulering, og som et resultat av dette har 6000 demonstranter blitt
fengslet så langt. Demonstrasjonene som i utgangspunktet var fredelige, møtte motstand av
autoritetene og utviklet seg til å bli en blodig kamp i landets gater.
Nå har Norge fått en plass i FNs sikkerhetsråd. Det er viktig at vi bruker plassen for å
bevare demokratiets verdier og menneskerettighetene i alle verdens land. Norge må bruke
sin makt til å stoppe Lukashenkos autoritære regime, og sørge for at Hviterusslands
befolkning får et rettferdig valg.
AUF har alltid stått side ved side med de som kjemper for rettferdighet. Det er et ansvar vi
som sosialdemokrater har, og som vi aldri kan gå på kompromiss med. Vi står i solidaritet
med befolkningen i Hviterussland, og er med i kampen for deres rett til et demokrati.
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●

AUF mener at Norge må bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å hjelpe
Hviterusslands befolkning, og stoppe Lukashenkos autoritære regime.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 96

Forslag 42: Mer rettferdig inntaksordning
Innsender: AUF i Innlandet
Tilgang på høyere utdanning for alle må være en av de viktigste seirene i vår bevegelse. Det
skal ikke stå på hvem, hva eller hvor du er, for å kunne bli det du vil – men som med alt
annet, er det ikke en seier vi kan ramme inn og la støve ned på veggen, vi må følge med.
Vi ser at presset på studieplasser og snittene for å komme inn øker voldsomt, og etterlater
mange på ventelister eller i friår. Spesielt studier som sykepleie, en studieretning vi veldig
gjerne vil at folk skal ta, har snittet blitt veldig høyt. Til et visst nivå er det jo en naturlig del
av systemet og ikke et stort problem, for man kan jo alltids ta fag på nytt eller finne noe
annet å gjøre. Når det blir for mange som ikke slipper inn på studiene de ønsker å gå eller
bruker veldig lang tid på å komme inn, blir det derimot et problem.
Å ha en utvidet inntaksprosess med intervju og motivasjonsbrev vil lette presset på
karakterene og gjøre de små forskjellene i karakterpoeng, man i dag bruker år på å ta igjen,
mindre relevante. Da kan personlig egnethet og motivasjon også bli medvirkende faktorer.
AUF i Innlandet vil:
●

Åpne for å legge til intervju og motivasjonsbrev i inntaksordningen til høyere
utdanning

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 43: Staten må ta større ansvar i statseide bedrifter!
Innsender: AUF i Innlandet
Glåmdal AUF viser til NRK og E24 som i mai rapporterte om Equinor som tapte over 200
milliarder kroner på investering i olje i USA. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om dette var
en rikmanns lommebok, - men vi må ikke glemme at staten eier 67 % av Equinor. Dette er
penger som kunne gått til fellesskapet, - og som skal gå til fellesskapet! Pengene gikk heller
til skyhøye lønninger og luksusturer for ansatte. Det er klart at staten ikke kan delta i alle
beslutninger i en statseid bedrift, men her har ikke staten fulgt opp resultatene, - og
investeringene i det hele tatt. Med dette har vi i Glåmdal AUF to konkrete forslag;
●

Store

bedrifter som staten har eierskap til skal følges tettere opp, - for dette er
fellesskapets midler som må passes på.
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●

Staten må veie på verdier og heller investere i arbeidsplasser i Norge og U-land,
nettopp for å fremme vekst i Norge, men også i utviklingsland med store potesialer.
Equinors satsinger gikk heller til enkelte sjefer og ansatte i USA, - og ikke til
fellesskapet. Dette må staten rydde opp i.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr.53

Forslag 44: Noreg treng meir industri og ein ny industripolitikk!
Innsender: AUF i Vestland
Industrien skapar store verdiar og mange arbeidsplassar på Vestlandet. Vi vil gje vår industri
ein større plass i vårt arbeids- og næringsliv. Vestlandet har mange fortrinn som gjer det
mogeleg, med rik tilgang på naturressursar, høg kompetanse og konkurransefortrinn som
ligg i «den norske modellen».
Under Høgreregjeringa ser vi at verdiskapinga og sysselsettinga i industrien fell. Noreg
treng meir industri – og ein ny industripolitikk. I EU kom 17% av verdiskapinga frå industrien
i 2017. Sverige er på same nivå som EU, medan Noreg låg på 7% i 2018. Sysselsettinga i
industrien har falle både målt i tal personar, og som ein del av den totale sysselsettinga i
heile perioden 2000-2018. Denne utviklinga må vi snu, då vi veit at aktiviteten innan olje og
gass vil gå ned dei neste tiåra.
Det ligg eit stort potensiale innan fleire industrielle sektorar, mellom anna kraftforedlande
industri, verftsindustri, havbruk, maritim næring, samt råvare- og leverandørindustri.
Mineralnæringa må utviklast vidare med høge miljøkrav og med vekt på produktutvikling og
innovasjon.
Ein stor del av norsk industri står i dag i det teknologiske og grøne skiftet med interessante
framtidsmogelegheiter. Bedriftene skal omstille seg til miljøvenleg produksjon. Vi må utnytte
kompetansen, kunnskapen og dei menneskelege ressursane som industrien har. Dette er
eit fortrinn som gjer at landet vårt kan bli leiande i verda på grøn teknologisk produksjon og
omstilling.
Noreg har plass i Nordsjøen til å lagre all Co2 i mange tiår framover. Satsing på CCS vil
trygge mange eksisterande arbeidsplassar i olje- og gassnæringa, og det vil skape mange
nye arbeidsplassar fram mot 2050. Med ei auka satsing på CCS vil ein kunne nå måla i
Parisavtalen, sørge for industriutvikling, og få til ei meir rettvis omstilling. Ein vil også kunne
nå måla om å skape nye arbeidsplassar i eit lågutsleppssamfunn.
Det ligg føre store investeringsplanar i industrien på Vestlandet. Fleire bedrifter peikar på
utfordringar knytt opp mot eit stadig meir omfattande byråkrati – som igjen fører tid unødig
lang tid på å fatte avgjerd i saker kring vilkår for tildeling og kjøp av kraft og utsleppsløyve.
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AUF vil at staten stiller opp med omstillingsmidlar gjennom ENOVA og gjennom eit fornya
virkemiddelapparat.
Trepartsamarbeidet blir stadig viktigare for norsk industri. Dei bedriftene som lukkast med
omstilling har høg medverknad og høg organisasjonsgrad. AUF vil styrke det fagleg
politiske samarbeidet. Det er slik vi kan skape fleire jobbar i heile landet og sørge for ei
rettvis omstilling. Det er ikkje vanlege folk som skal betale for klimakutta.
Ambisjonen om å ta ressursane våre i bruk, både på land og i havet, skal kjenneteikna vår
industripolitikk. Framover må norsk industri få gode og langsiktige rammevilkår. AUF vil ha
eit nasjonalt løft for framtidsindustrien. Industri basert på rein, fornybar kraft er eit av våre
største fortrinn. Verdien av rein, fornybar og utsleppsfri kraft vil vere eit stort
konkurransefortrinn i åra som kjem.
AUF vil at staten set fokus på hydrogen. Industriell framstilling av hydrogen er ikkje noko
nytt i Noreg, det har norske selskap gjort i snart hundre år. Hydrogen kan kutte utslepp i
både transport, kraft- og industriproduksjon. Hydrogen kan blandast i gass, hydrogen kan
brukast i skipsfart og på vegane, hydrogen kan brukast i norsk industri til å erstatte fossil
energi.
Ser ein vekk frå 2015, då kraftprisen var omlag 25 øre, har kraftprisen auka, både for folk og
industri. Nettleiga har også auka mykje, særleg for industrien.
Regjeringa Solberg legg opp til å forsyne norsk sokkel med enno meir kraft frå land,
samstundes som dei ikkje ser potensialet som ligg i havvind, og som kan bli ein ny stor
industri for Noreg.
Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i 2019 at vi ikkje skal bygge fleire kablar før
konsekvensane er analysert for folk og industri. I tillegg vil landsmøtet nytte havvind for å
elektrifisere oljeindustrien. Dette er politikk som bidreg til at industrien og forbrukarar ikkje
får høgare straumprisar.
Som ungdomsparti må vi ta tak i utfordringa og syne konkrete tiltak for å utvikle havvind
som eit berekraftig og lønsamt alternativ til å elektrifisere norsk sokkel. Dette er særleg
viktig då regjeringa sin strategi er å nytte elektrisk kraft frå land for å gjere norsk sokkel
klimanøytral.
Vi må sikre nasjonal kraftbalanse og forsyningstryggleik ved at etterspørselen etter kraft til
ei kvar tid ikkje aukar meir enn tilgangen på kraft.
AUF vil:
●
●

føre ein aktiv næringspolitikk, som legg til rette for eit nyskapande, kunnskapsbasert
og klimavenleg næringsliv.
vidareføre CO2-kompensasjonsordningen etter 2020 og utnytte handlingsrommet
som EU/EØS gjev fullt ut. Dette er viktig for å sikre norske arbeidsplassar, og sørge
for at industri ikkje blir flytta til land med mindre stram klimapolitikk.
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●

●
●

●
●

●
●
●
●

legge til rette for og utnytte vårt fortrinn i leverandørindustrien ved å nytte fornybare
og framtidsretta energiressursar som til dømes sol-, vind- og vasskraft, samt
biogass.
jobbe for å auke «friintekta» i grunnrenteskatten for å utløyse nye investeringar i rein,
fornybar vasskraft.
satse på dei unge ved å jobbe for eit nasjonalt løft for lærlingordninga og
fagopplæringa. Desse ordningane må målrettast meir mot eksisterande industri og
deira behov. Det må leggast til rette for at ufaglærte arbeidstakarar får tilbod om
fagopplæring gjennom praksiskandidatordninga og/eller ordninga med «fagbrev på
jobb». Industriproduksjon vil i framtida vere kunnskapsbasert, og vil stille krav til
kontinuerleg etter- og vidareutdanning.
jobbe for at industrien i i Norge har konkurransedyktige rammevilkår som gjer det
attraktivt å investere i.
krevje at den kraftforedlande industrien må sikrast lik tariff uavhengig om ein er
tilkopla sentral- eller regionalnettet. • ha fokus på forvaltning av vasskraftressursane
slik at det i framtida vil vere grunnlag for meir miljøvenleg industriproduksjon i
landet.
utforme ein nasjonal strategi kring industriell framstilling og produksjon av hydrogen.
utforme politikk og nasjonal strategi kring sirkulærøkonomi.
følge opp og sikra at North Connect ikkje får konsesjon og at energilova blir endra.
jobbe for å auke løyvingane til rassikring og vegbygging i Noreg. Innbyggarar og
næringsliv i Noreg fylke fortener tryggare og betre vegar for å få transportert varer
og tenester på konkurransedyktige vilkår.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 16, 28, 35, 94, 99

Forslag 45: Rusreform
Innsender: AUF i Vestland
Nylig la utvalget frem sin rapport der det kommer tydelig frem at straff verken hindrer
mennesker i å komme inn i rusavhengighet eller å komme ut av det. Rusavhengige skal nbli
møtt med helsefagtilbud, støtte og oppfølging - ikke straff - er deres klare anbefaling.
Politiet skal fremdeles kunne konfiskere og destruere ulovlige rusmidler. Det er også viktig å
styrke det forebyggende arbeidet i tillegg til tjeneste som rusavhengige benytter seg av. Det
er avgjørende å gi helsefaglig tilbud og hjelp til mennesker som bruker rus - ikke å straffe
dem.
AUF vil at:
●
●
●
●

Rusavhengige skal møtes med helsefaglig tilbud og hjelp - ikke straff
Brukerdoser av narkotiske stoffer skal avkriminaliseres
Politiet fremdeles skal kunne konfiskere og destruere ulovlige rusmidler
Det fremdeles skal være straffbart å omsette ulovlige rusmidler
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●
●

Man ikke skal legalisere rusmidler. Det skal fremdeles være straffbart å omsette
ulovlige rusmidler
Det forebyggende arbeidet samt tjeneste flere rusavhengige benytter seg skal
styrkes.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 46: Skatt på alminnelig inntekt
Innsender: AUF i Vestland
Skatt på alminnelig inntekt er en av Norges største inntektskilder og er en at statens
viktigste virkemidler for å motvirke ulikheter. Dagens skattesystem er fordelt i 4 ulike trinn
med stigende skattesatser.
AUF er positive til et slikt skattesystem med stigende skattesatser, for økende inntekt. Det
er likevel problematisk at dagens system ikke skiller mellom satsene for de med de aller
høyeste inntektene. Fellesskapet går derfor glipp at viktige ressurser.
Derfor vil AUF innføre flere trinn til dagens modell. Videre er det ønskelig å nedsette et
utvalg som skal undersøke muligheten for å innføre en modell som er mer omfordelende. En
slik modell vil være rettferdig, hvor personene med de høyeste inntektene i større grad
bidrar til fellesskapet.
AUF vil:
●
●
●
●
●

Innføre ytterligere trinn til dagens trinnskattmodell.
At inntektsskatten ses i sammenheng med den totalte beskatningen av bedrifter.
Fjerne kommunenes mulighet til å nedjustere satsen i inntektsskatten.
Redusere skattebyrden for lave og middels store inntekter.
Redusere flate avgifter som ikke har en helse- eller miljøpolitisk.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Forslag 47: Formuesskatt
Innsender: AUF i Vestland
Det er et grunnleggende prinsipp for sosialdemokratiet at de som har de største formuene
også skal bidra mest til fellesskapet. Formuesskatten er blant de mest effektive og
omfordelende skattene vi har i Norge. AUF ønsker derfor økt skatt på formue.
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Formuesskatten virker i stor grad omfordelende da det er de med de største formuene som
bidrar mest. Flere av Norges aller rikeste betaler ikke andre personlige skatter enn
formuesskatten.
Det er et viktig prinsipp at formuesskatten først og fremst skal betales av de som har mest.
Derfor må bunnfradraget være på et nivå som i stor grad skjermer normale formuer. AUF
mener formuesskatten bør ha en trinnvis innretning slik at de store formuene i enda større
grad beskattes enn i dag.
AUF vil:
●
●
●
●
●

Innføre en trinnvis innretning av formuesskatten.
At den ordinære satsen i formuesskatten skal tilbake til 2013-nivå på første trinn.
Øke bunnfradraget slik at normale formuer i større grad skjermes.
Fjerne kommunenes mulighet til å nedjustere satsen i formuesskatten.
Øke ligningsverdien til 100% på alle typer bolig utenom primær.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Forslag 48: Eiendomsskatt
Innsender: AUF i Vestland
Mange nordmenn har store formuer knyttet opp i eiendom, fordi Norge gjennom mange år
har belønnet eiere og ikke leietakere av bolig. Det er et prosjekt også arbeiderbevegelsen
har og fortsatt støtter. Å eie egen bolig gir en særegen trygghet og et fast ankerpunkt i
livene til mange. AUF ønsker ikke et samfunn hvor de fleste må leie av få rike som eier
masse eiendom. Ved at folk flest eier sitt eget hjem, gir det større frihet til vanlige folk over
eget liv. Det er arbeiderbevegelsen sin oppgave å sørge for at alle nordmenn, uansett
bakgrunn, får muligheten til å kjøpe bolig og å kunne etablere familie.
Tendensene i samfunnet viser derimot at at denne situasjonen dessverre er i endring, etter
mange år med et av Europas minst regulerte markeder. Boligprisene øker for hvert år, og
det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre.
Dette er en situasjon vi må motarbeide. Det kan vi gjøre ved å vri skattleggingen av
eiendom slik at den gir fordeler for vanlige folk som eier én bolig som sitt hjem, og gjør det
vanskeligere for bolighaier å kjøpe opp og leie ut mange eiendommer for å tjene penger.
AUF mener at eiendomsskatten skal gjøres til en nasjonal skatt, som alle kommuner i Norge
er pålagt. Det er en skatt som har god utjevnende effekt og stilt riktig vil den treffe godt.
Eiendomsskatten gir viktige bidrag til kommunekassen slik at man kan ha gode barnehager,
gode skoler og en verdig eldreomsorg.
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For at eiendomsskatten skal bli mer sosial, må kommunene gis mulighet til å gjøre lokale
tilpasninger knyttet til bunnfradrag, inntekt og promillesats. I dag kan man åpne for
fritaksordninger for husholdninger som har lav inntekt, og denne ordningen vil vi ivareta.
AUF vil at:
●
●

●
●
●
●

Eiendomsskatten må bli en obligatorisk nasjonal skatt hvor inntektene tilfaller
skattekommunen.
Kommunene skal få handlingsrom til å gjøre lokale tilpasninger av eiendomsskatten
som bunnfradrag, promillesats og etter husholdningsinntekt, slik som dagens
ordning.
Grunnlaget må økes til 100 % av markedsverdi for alle typer boliger
Den maksimalt tillatte promillesatsen må økes
Gjeninnføre eiendomsskatt på verk og bruk.
Øke makssatsen på eiendomsskatt til 9 promille.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Forslag 49: Grunnrenteskatt på havbruk
Innsender: AUF i Vestland
For AUF er det et grunnleggende prinsipp at de som bruker fellesskapets arealer i større
grad skal bidra tilbake til fellesskapet. AUF mener at en overskuddsbasert grunnrenteskatt
også bør innføres i havbruksnæringen. All havbruksnæring som i dag er lønnsom, vil fortsatt
være lønnsom med en overskuddsbasert grunnrenteskatt.
Grunnrente kalles også ressursrente og blir definert som avkastningen på arbeid og kapital
utover hva som er normalt i andre næringer basert på utnyttelse av en begrenset
naturressurs. Med andre ord er grunnrenten den ekstra fortjenesten en næring får ved å
tjene penger på en begrenset naturressurs som benytter seg av egnet areal langs kysten,
vassdrag eller oljefelt.
Grunnrenteskatten er en særskatt, men den er ikke unik. Oljeindustrien og vannkraften har
allerede grunnrenteskatt. Oljebransjen betaler 55 prosent utover den generelle
selskapsskatten på 23 prosent, slik at samlet skattesats er 78 prosent. Vannkraften har en
grunnrenteskatt på 35,7 prosent slik at samlet skattesats blir 58,7 prosent.
Grunnrenteskatt handler om å skattlegge lønnsomme næringers utnyttelse av
naturressurser. Det handler om å sørge for at verdiskapningen fra disse naturressursene
kommer hele fellesskapet til gode. Vi bør også se på muligheten til å innføre grunnrente i
flere næringer enn i dag.
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AUF vil:
●
●
●

Innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt på havbruk
Utrede muligheten for grunnrentebeskatning i flere næringer
At deler av beskatningen skal tilfalle vertskommunene

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54

Forslag 50: Selskapsskatt
Innsender: AUF i Vestland
Selskapsskatten er den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. For 20 år siden var
selskapsskatten over 35 % i de fleste land. I Norge er den nå på 22 %, og det forventes
ytterligere reduksjoner.
AUF mener det er svært bekymringsfullt av det i mange land i praksis foregår konkurranser
om å ha lavest mulig selskapsskatt. Dette er en konkurranse hvor selv vinneren ender opp
som taper, da det medfører en stor reduksjon i inntektene til staten.
Man må likevel erkjenne at dersom Norge har en vesentlig høyere selskapsskatt enn andre
land vil dette føre til at investeringen i Norge blir ulønnsomme og vil da heller foretas i
utlandet. En høy selskapsskatt er, i motsetning til f.eks. formuesskatten, et vesentlig hinder i
konkurransen på det internasjonale markedet for norske bedrifter.
AUF vil at:
●
●

Norge skal arbeide for en felles selskapsskatt i Europa med en vesentlig høyere sats
Nivået på selskapsskatten i Norge må ses i sammenheng med satsen i
sammenlignbare land

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54

Forslag 51: Rentefradrag
Innsender: AUF i Vestland
Renter du betaler får du fradrag for i skattemeldingen. Betaler du 1000 kroner i renter, gir
det en skattebesparelse på 220 kroner. Dette er helt uavhengig av lønnsinntekt.
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Fradragseffekten har gått ned fra 28 % i 2013 til 22 % fra og med 2020. Dette ser AUF på
som en positiv utvikling.
Den største utgiften til staten med tanke på rentefradraget gjelder boliglån I den siste tiden
har gjeldsnivået til norske husholdninger blitt vesentlig større - og den øker stadig. Dette
medfører en årlig utgift for staten på titalls milliarder. AUF er skeptiske til at staten direkte
skal sponse låntakernes lån. Dette er uheldig for statens utgifter og ikke minst fordi det er et
direkte insentiv til at flere tar opp store lån.
Dette gjør det også vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet da prisene
presses oppover og fungerer som en bonus for de som allerede har kommet seg inn.
AUF mener likevel at prinsippet om at alle skal få muligheten til å eie sin egen står sterkt, og
at mange boligeiere er avhengig av forutsigbarhet. Vi mener dermed at ikke hele fradraget
kan fjernes over natten.
AUF vil:
●
●

Sette et makstak for rentefradrag på primærbolig på 3 millioner kroner
Bruke deler av beløpet fra rentefradragsordningen til å sørge for at flere unge
kommer seg inn på boligmarkedet

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54

Forslag 52: Skatt ved mottakelse av store formuer (Generasjonsskatt)
Innsender: AUF i Vestland
En av hovedgrunnene til at vi i dag ser at mer og mer rikdom samles på færre og færre
mennesker, er manglende skattlegging av formue og eiendom. Avkastningen på formue og
eiendom vokser fortere enn skatteleggingen av den, og rikdommen bevares hos de aller
rikeste. Med en begrenset mengde penger i samfunnet går dette på bekostning av vanlige
folk. De som har mest får enda mer, mens de som har minst får enda mindre. Resultatet av
denne urettferdige fordelingene er at ulikhetene øker.
Formue beskattes mindre i dag enn før, og det er ingen beskatningen dersom store formuer
tilfalles andre.
Flere av verdens mest anerkjente økonomer, deriblant Thomas Piketty, mener at en av de
mest effektive virkemidlene for å begrense og motvirke den enorme ulikheten vi ser i dag er
en skatt som retter seg mot de som mottar store formuene. Vi har i lang tid sett at enorm
rikdom går i arv og blir større for hver generasjon som går.
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Skattelegging av enorm rikdom virker både omfordelende og det fører til store inntekter til
staten. AUF mener det er svært problematisk at flere av Norges aller rikeste mennesker har
fått enorme formuene i hendene sine, uten å selv ha arbeidet for det.
AUF ønsker derfor å innføre en trinnvis beskatning dersom store formuer tilfaller
enkeltpersoner. Det skal være en livslang formueskifteskatt, med et høyt bunnfradrag, der
andelen av mottatt formue til et individ blir registrert i løpet av livet. Dersom vedkommende
på et punkt mottar et beløp over en gitt sum, skal dette skattelegges. Vi ønsker en trinnvis
beskatning etter hvor mye formue man har mottatt. Bunnfradraget må være høyt for å
skjerme vanlige mennesker og familier.
AUF vil:
●
●
●

Innføre en skatt ved mottakelse av store formuer der det totalt mottatte beløpet
gjennom livet er det som legger til grunn
At bunnfradraget skal være høyt
At beskatningen skal være trinnvis med ulike satser for ulike summer av mottatt
formue

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54

Forslag 53: Utbytteskatt
Innsender: AUF i Vestland
Utbytteskatten er en viktig og utjevnende del av skattesystemet. Et viktig poeng med denne
skatten er at summen av denne skatten og selskapsskatten, blir lik den høyeste marginale
personskatten, for å forhindre skatteplanlegging. Som en konsekvens av å øke
personskatten, bør da utbytteskatten økes tilsvarende. Dagens utbytteskatt har et
skjermingsfradrag, for hva som kan tas ut skattefritt. I seg selv er ikke dette problematisk,
men i og med at det er anskaffelsesverdien som ligger til grunn for dette, skaper det et
uheldig skille mellom de som ble rike før og etter utbytteskatten. Skjermingsfradraget for de
som ble rike før 2004 bør derfor revideres, slik at skatten blir mer rettferdig.
AUF vil:
●
●

Øke satsen i utbytteskatten slik at den samsvarer med den høyere trinnskatten
Endre reglene om skjermingsfradrag, slik at de som hadde store verdier i
aksjeformuer før 2004 blir likestilt med de som hadde store verdier etter 2004

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54
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Forslag 54: Skattlegging av internasjonale selskaper
Innsender: AUF i Vestland
Et utdatert skattesystem er en vesentlig drivkraft bak kapitalflukt og skatteparadiser, det er
en urettferdighet som rammer oss alle, men som treffer de som har minst hardest.
Prinsippene som ligger til grunn for dagens skatteregler ble utarbeidet tidlig på 1900-tallet,
og hadde opprinnelig som funksjon å sørge for at selskaper som opererte internasjonalt
ikke ble utsatt for dobbelskattelegging. Knapt 100 år senere har dette lovverket skapt rom
for at man ikke bare unngår å skatte dobbelt, da mange unngår å skatte overhodet.
Det er essensielt å skille mellom skatteplanlegging og skatteunndragelse. Begge er skadelig
for velferden, men bare det siste er ulovlig.
Det er en rekke problemer med dagens lovverk. Mange av problemene bunner nettopp i at
internasjonale avtaler og regler for skattlegging er tilpasset en helt annen tid. Digitalisering
av økonomien, en stadig mer mobil kapital og økende grad av immaterielle verdier har gjort
skattesystemet vårt avleggs. I tillegg foregår skattleggingen av internasjonale selskaper via
bilaterale avtaler, i stedet for internasjonale systemer hvor alle må forholde seg til et felles
sett av lover og regler. For å sikre rettferdig fordeling av ressurser, samt et skattegrunnlag
som er solid nok til å bære morgendagens velferdsstater, er det på høy tid med en
oppdatering av skattesystemet.
AUF mener:
●

●
●

●

Norge bør innføre en enhetlig skattlegging av multinasjonale selskap, herunder også
digitale varer og tjenester, for å fjerne den skattemessige fordelen av å forskyve
profitt til skatteparadis og bort fra landet der verdiene blir skapt. Det er viktig at lavog mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system,
slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på.
At opplysningsplikten for advokater skal veie tyngre enn taushetsplikten i
kompliserte skattesaker. Dette må foregå ved en rettskjennelse.
At land-for-landrapporteringen skal utvides til å gjelde alle multinasjonale selskap.
Informasjonen skal dessuten være offentlig tilgjengelig, og utveksles automatisk til
andre land selskapet opererer i
At Norge skal ta initiativ internasjonalt for en konvensjon om økonomisk åpenhet

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 17, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Forslag 55: Etisk forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU)
Innsender: AUF i Vestland
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Det er bred politisk enighet om at Statens pensjonsfond utland (tidligere Oljefondet) skal
investeres i utlandet for å ikke gi press i Norsk økonomi. Fondet, som eier i overkant av én
prosent av alle verdens aksjer, har derfor et stort potensial for å i stadig større grad
investere i selskaper som tar grønne og etisk forsvarlige valg.
Fondet er et viktig redskap for å bidra til grønn omstilling, og vil kreve betydelige strengere
etiske retningslinjer enn i dag. Retningslinjene må blant annet fremme selskaper som
investerer i fornybar teknologi, og legge til rette for at Oljefondet faser ut investeringer i olje
og gass innen 2030. Dette tidsrommet skal ytterligere bidra til denne omstillingen.
Oljefondet har strenge etiske retningslinjer per dags dato og har allerede trukket seg ut av
enkelte bransjer, som kull. Det viser at staten som allerede aktivt benytter sin eierposisjon i
kraft av makten fondet har som et etisk og miljømessig verktøy. Denne måten å bruke
oljefondet er AUF positive, men krever ytterligere miljømessig eierskapsstyring sett i
henhold til Norges miljøforpliktelser.
AUF vil at:
●
●
●

Oljefondet skal fase ut av selskaper med store investeringer i olje og gass innen
2030.
Oljefondet får strengere etiske retningslinjer i forhold til miljø og klima, spesielt med
med hensyn på ikke-fornybare ressurser.
Oljefondet må bruke styringsmakten sin aktivt, med hensyn til de strenge etiske
retningslinjene, i selskaper de har eierinteresser i.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram og ses i
sammenheng med forslag nr. 43

Forslag 56: Boligsparing for unge (BSU)
Innsender: AUF i Vestland
Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som tilbys av de fleste banker i Norge.
Med BSU opprettes en egen konto i en bank hvor beløpene som settes inn gir
skattefordeler. Rentebetingelsene på BSU-kontoen er normalt betydelig høyere enn det
banken tilbyr for vanlige høy-rente sparekontoer.
Med BSU kan man spare opptil 25.000 kroner i året og få et skattefradrag på 20 % av
summen. Til sammen kan man spare 300.000 frem til man fyller 33 år. Pengene må brukes
på boligkjøp og ordningen skal være et insentiv til at flere unge sparer og kommer seg inn
på boligmarkedet.
Problemet med ordningen er at den i liten grad treffer de med lavest inntekt. Dette kommer
tydelig frem i Scheel-utvalgets rapport. Foreldre med god råd setter ofte av penger til barna,
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om ungdom som tjener godt får et skattefradrag som lavtlønte ikke kan benytte seg av. Tall
viser at seks av ti får hjelp av familien til å fylle BSU-kontoen.
Noe av det mest spesielle sidene ved ordningen er at man kan fortsette å spare i BSU også
etter man har kjøpt bolig. Det gjør hele seks av ti førstegangskjøpere.
AUF vil:
●
●

Fjerne BSU-ordningen.
Bruke midlene til å styrke husbanken og andre boligpolitiske tiltak.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 102

Forslag 57: Barnetrygd
Innsender: AUF i Vestland
AUF mener det er et viktig prinsipp at vi har universelle ordninger i velferdsstaten, og som
alle får ta del av uavhengig av økonomi. Barnetrygden er en slik ordning og har vært et
viktig redskap for å minske barnefattigdommen. Barnetrygden har i falt i verdi de siste årene
samtidig som fattigdommen har økt. Derfor mener vi at barnetrygden trenger en generell
økning, og at den derfor skal dobles.
AUF vil:
●
●
●

Doble og skattlegge barnetrygden
Indeksregulere barnetrygden
Øke tillegget for aleneforsørgere

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 58: Politikerlønninger
Innsender: AUF i Vestland
Å være folkevalgt, stortingsrepresentant eller statsråd er blant de største privilegiene noen
kan få. Derfor er det viktig at folkevalgte, stortingsrepresentanter og statsråder ikke har en
godtgjørelse som skiller seg vesentlig fra lønnsnivå og utvikling ellers i samfunnet. For å
bevare tilliten mellom befolkningen og folkevalgte, mener AUF det er viktig å opprettholde
et moderat og nøkternt nivå på godtgjørelse for folkevalgte. Det gjelder både for
kommunene, fylkeskommunene og på nasjonalt plan.
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Folkevalgte er ikke ansatte og skal ikke regnes som arbeidstakere. Istedenfor får folkevalgte
økonomisk godtgjørelse for deltakelse på møter og kan i tillegg frikjøpes helt eller delvis slik
at deres folkevalgte verv lønnes som en stilling. AUF mener at godtgjørelse og frikjøp må
settes på et nivå som ikke skaper for stor avstand mellom folk og makt.
I juni 2019 vedtok Stortinget å øke den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene til
987.997 kr og 1.410.073 kr for statsråder. Fortsetter veksten i samme tempo vil
stortingsrepresentantene overstige 1 million kroner i årlig godtgjørelse før inneværende
valgperiode er over. I dag settes godtgjørelsen for stortingsrepresentantene av Stortingets
lønnskommisjon, som også setter rammen for godtgjørelsen til statsråder og
statsministeren. I mange kommuner og fylker er også godtgjørelse og frikjøp helt eller delvis
knyttet til stortingsrepresentanter og statsråder.
Stortinget har de siste årene bevilget seg selv en lønnsutvikling som ligger foran store deler
av arbeidslivet, og slik risikerer vi en stadig økende avstand mellom folkevalgte og resten av
befolkningen. Ved å koble godtgjørelse og frikjøp til stortingsrepresentantene, har
kommunene og fylkeskommunene knyttet seg til et nivå som fastsettes av Stortinget selv
og der lønnsutviklingen ligger foran resten av arbeidslivet.
Tillit er en begrenset ressurs og må derfor forvaltes. AUF mener at våre folkevalgte burde gå
i front for å sette en grense for hvor mye det skal være greit at folkevalgte tjener. AUF
mener at ordførere, varaordførere, fylkesordførere, fylkesvaraordførere og andre
heltidspolitikere maksimalt skal kunne motta godtgjørelse lik 8G, og at heller ingen andre
som har plass i styrer eller råd i kraft av sitt folkevalgte verv kan motta godtgjørelse over
8G. I kommuner og fylker med parlamentarisme bør heller ikke by- eller fylkesråder kunne
motta godtgjørelse over 8G.
Ettersom stortingsrepresentanters godtgjørelse også er veiledende for godtgjørelsen i
mange kommuner, ønsker AUF å sette et makstak på godtgjørelsen for
stortingsrepresentanter og statsråder. For at stortingsrepresentanter og
regjeringsmedlemmer skal ha en lønnsutvikling i tråd med resten av arbeidslivet, vil AUF at
godtgjørelsen reguleres i tråd med grunnbeløpet i folketrygden (G).
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●

Sette makstak på stortingsrepresentanters godtgjørelse til 8G.
Sette makstak på regjeringsapparatet, inkludert statsråd og statsminister til 10G.
At ordførere, fylkesordførere, fylkesvaraordførere og andre heltidspolitikere i
kommunene og fylkeskommunene maksimalt kan motta godtgjørelse på 8G.
At heltidspolitikere ikke skal kunne motta møtegodtgjørelse for møter innenfor
ordinær arbeidstid.
Innføre et nasjonalt regulativ for godtgjørelse av folkevalgte som er gjeldende for alle
folkevalgte eller verv oppnevnt av folkevalgte.
At folkevalgte i kommunene, fylkeskommunene eller på stortinget skal ha
pensjonsrettigheter tilsvarende som de ansatte.
At stortingsrepresentanter og statsråder maksimalt skal ha krav på etterlønn i 3
måneder etter valgperiodens utløp.
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●

Sterkt oppfordre alle AUF sine folkevalgte til å betale inn en partiskatt på 5 prosent
av godtgjørelsen sin til AUF.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 59: Grøn energi
Innsender: AUF i Vestland
AUF meiner at rein energi er nøkkelen til eit berekraftig samfunn, med grøn produksjon og
framtidsretta arbeidsplassar. Noreg har dei naturlege fortrinna og kompetansen som skal til
for å utvikle næringa.
Handel av energi mellom land er ein viktig føresetnad for den jamne tilgongen på energi.
Noreg har dei siste åra sett i gong utbygginga av fleire utlandskablar, som vil auke
kapasiteten til å eksportere og importere energi dramatisk. Dette vil føre til aukt konkurranse
med potensielt høgare prisar. Derfor seier AUF nei til fleire utlandskablar. Vidare må man
innføre ei utjamning av nettleiga etter postmerkjeprinsippet, samt at straumnettet må
oppgraderast der det er høveleg for å minimere energitap i straumlinjene.
Me baserar energipolitikken vår på grunnprinsippa om at det offentlege skal eige og forvalte
ressursane, at krafta skal foredlast lokalt, og at energien skal koma både notida og framtida
til gode. På denne måten sikrar me ei framtid med trygge, gode og framtidsretta
energikjelder.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram og ses i
sammenheng med forslag nr. 12, 60, 61, 62

Forslag 60: Vasskraft
Innsender: AUF i Vestland
Noreg har dekka nesten heile energibehovet sitt med vasskraft lenge. Vasskraft er derfor
Noreg si viktigaste fornybare energikjelde. AUF vil fornye dei eksisterande vasskraftverka i
Noreg med sikte på å utnytte meir av energipotensialet, samstundes som me vidarefører
vern av allereie verna vassdrag, sidan det største potensialet i aukt vasskraftproduksjon
ﬁnnast i å forbetre dei vasskraftverka som allereie eksisterer.
AUF vil:
●

At det offentlege skal eige vasskraftressursane i Noreg.
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●

Oppgradere eksisterande vasskraftverk.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram og ses i
sammenheng med forslag nr. 12, 59, 61, 62

Forslag 61: Vindkraft
Innsender: AUF i Vestland
Vestlandet har ei lang kystlinje og mykje potensial for vindkraft til havs. AUF meiner dette
må utnyttast i større grad, og me vil ha ei større utbygging av vindkraft langs kysten. Sjølv
om me har hatt ei rekordutbygging av norsk vindkraft i 2017 ligg Noreg framleis langt bak
Sverige, Danmark og Finland. AUF meiner at staten må bruke si rolle som deleigar i Equinor
og Statkraft aktivt for å auke utbygginga av vindkraft.
Vindkraft på havet vil kunne produsere jamnare energi fordi vindforholda er meir stabile.
Sidan Noreg har ei so lang kystlinje er dette ei perfekt mogelegheit for å auke
energiproduksjonen vår på ein forsvarleg måte, samt å generere nye arbeidsplassar innan
forvalting og vedlikehald.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●

Betre rammebetingingane for vindkraft i Noreg både til havs og på land.
Utbygginga av nettet må følgje utviklinga av vindkraftutbygging.
Utrede muligheten for innføring av grunnrentebeskatning på vindenergi.
Ha ei storsatsing på utvikling og utbygging av vindkraft offshore.
Det skal vere ein plan for resirkulering av mineralar brukt i vindmøllene.
Lokale hensyn skal vektlegges sterkt i spørsmål om utbygging av vinkraft på land.
Kritisk gjennomgå dagens konsesjonsregelverk.
Ha en rammeplan der man ser Norges totale energiproduksjonen i sammenheng.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram og
ses i sammenheng med forslag nr. 12, 59, 60, 62

Forslag 62: Kjernekraft
Innsender: AUF i Vestland
For å kunne nå IPCC sine klimamål er me naudt å omstille energiproduksjonen til grøne og
berekraftige energikjelder. Fornybar energi er ein viktig del av løysinga, men det er fleire
tilfeller der desse energikjeldene ikkje strekk til. I desse tilfella er kjernekraft eit svært godt
alternativ. Mange trur at kjernekraft er farleg eller miljøfiendtleg, men leiiande forskarar på
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feltet er ueinige. Fleire rapportar tydar på at ulukker som Fukushima og Tsjernobyl hadde
svært mindre effekt og mange færre daudsfall enn me tidlegare har trudd. I tillegg var begge
av desse anlegga sett i drift på 70-talet; før me hadde fått dei store framstega i trygginga av
reaktorar som me har i dag.
Forskarar og ingeniørar har lenge jobba med å minimere risikoane ved kjernekraft, og i dag
finnast det reaktortypar som er heilt trygge, enten ved at dei kan skruast av momentant eller
at dei kan skru seg sjølve av i tilfelle det skjer ein reaktorfeil. Fleire av desse nyvinningane
blir utvikla av selskap som Copenhagen Atomics, som arbeider med å bygge
thoriumreaktorar som er so små og lettbygde at dei kan byggast på samleband og passe
inn i ein vanleg konteiner.
Enno ein fordel med thorium er at avfallet har ei halveringstid på berre eit par hundre år, i
motsetnad til avfall frå uranreaktorar, som kan vare i mange tusen år. Derimot kan visse
thoriumreaktorar bruke avfallet frå uranreaktorar som brensel viss det blir blanda med
thorium, noko som reduserar halveringstida til eit par hundre år, likt som med andre
thoriumreaktorar. Avfallet frå desse reaktorane kan då lagrast trygt i spesiallagde tønner i
underjordiske lagringsanlegg. Per dags dato finnast det ikkje noko slikt anlegg, men eit er
under utbygging i Finland.
Ein eksperimentell reaktortype som er under utvikling av bl.a. General Fusion, er
fusjonsreaktorar. Desse fungerer ved å slå saman lette atom som hydrogen og helium for å
skape energi. Desse reaktorane har ikkje noko avfall i det heile, og kan i teorien produsere
eit oljefat si verdi i energi med eit glas sjøvatn. Når desse reaktorane blir ferdigutvikla kan
me i praksis produsere uendelege mengder heilt grøn og heilt trygg energi for svært lite.
Kjernekraft kan produsere enorme mengder straum utan at det produserast klimagassar.
Det avfallet som blir produsert blir ikkje sluppe ut i naturen, og kan bli relativt enkelt lagra.
Energien kan produserast uavhengig av vêret, og er dermed svært føreseieleg og stabil.
Nyare reaktortypar er so trygge at ei ulukke er praktisk talt umogeleg, so det er ingen risiko
for at omgivnadane blir forureina med radiasjon. Derfor er kjernekraft den beste løysinga når
fornybare kjelder ikkje strekk til.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

At kjernekraft skal vere eit supplement til fornybare energikjelder der fornybar, enten
av praktiske eller miljømessige hensyn, ikkje strekk til.
Styrke forskinga på og utviklinga av nyare reaktortypar, som thoriumreaktorar og
fusjonsreaktorar.
Starte opp att arbeidet med forskingreaktorane på Kjeller og Halden.
Investere i firma og forskarar som utviklar nye og trygge kjrenereaktorar.
Kartlegge og jobbe for utvinning av thorium i Noreg under statleg eigarskap og
forvalting med mål om eksport til land med kjernekraft.
Bygge ut anlegg for langtidslagring av brukt reaktorbrensel.
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram og ses i
sammenheng med forslag nr. 12, 59, 60, 61

Forslag 63: Panteringar
Innsender: AUF i Vestland
Kvar dag kastar nordmenn over 270.000 flasker og boksar i staden for å pante dei. I 2015
kasta me flasker for om lag 100 millionar kroner. Sidan det er so mange nordmenn som vel
å kaste flaskene og boksane sine i staden for å pante dei, kan desse pengane gå til nokon
som vil gjere jobben for miljøet. Ved å installere panteringar på kommunale bosspann ute i
kommunen, som til dømes i nærleiken av parkar, vil me leggje til rette for at flaskene vert
resirkulerte. Innan 2021 vil det bli kjøpt 20 tusen plastflasker kvart sekund. Når ein
resirkulerer ein kilo med plastflasker sparar ein om lag to liter olje i staden for å utvinne ny
plast av olje. Ein sparar òg energi ved å lage boksar av resirkulert aluminium. Ved gjenbruk
av desse brukar ein 95 % mindre energi enn om ein brukar ny aluminium. Resirkulert
emballasje er lettare, og tek mindre plass enn ombrukslasfker fordi dei kan komprimerast i
panteautomaten. Då reduserar ein CO2-utslepp og sparar transportutgifter. Å installere
panteringar har derfor både miljømessige og økonomiske fordelar.
AUF vil:
●

At alle kommunale bosspann skal ha panteringar installert

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 64

Forslag 64: Plastfrie kommunar
Innsender: AUF i Vestland
Ein rapport fra World Economic Forum viser at viss me ikkje får gjort noko med
plastforureininga snart so kommer det til å vere mer plast enn fisk i havet innan 2050. Noreg
bør gjere sin del for å motverke plastforureininga. Noreg bør sørgje for at alle offentlege
bygningar har bosspann kor ein kan kjeldesortere. I tillegg til dette bør Noreg jobbe for å
avslutte bruk av eingongsplast i alle offentlege organ som kontrollerast av fylket.
AUF vil:
●
●

At alle offentlege bygg skal ha bosspann kor ein kan kjeldesortere
Redusere bruken av engangsplast i fylkeskommunen og alle kommunene i Noreg
med mål om å bli plastfri.
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 63

Forslag 65: Gratis barnehage
Innsender: AUF i Vestland
En av grunnene til at mange velger å ikke ta barnet sitt i barnehage, er den høyre prisen.
Mange barnefamilier har ikke råd til å betale flere tusen kroner i måneden. AUF mener at
dette er et stort tap for de barna dette gjelder. Barnehagen er viktig for å danne et godt
grunnlag for barns videre oppvekst og utdanning. Ettersom at barnehagen spiller en så
essensiell rolle i barns utvikling, mener AUF at barnehage burde være gratis for alle, slik at
alle barn lærer de grunnleggende ferdighetene som gjør at barnet henge med i utviklingen,
og som gjør overgangen til 1.trinn lettere. En barnehage som er tilgjengelig for alle vil også
føre til at integreringen går raskere og mer effektivt.
Ved å styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å satse på flere ansatte og ved å gjøre
avstanden mellom skole og barnehage kortere, vil det bli stadig viktigere at flest mulig går i
barnehage. AUF mener derfor at man på sikt må jobbe for å gjøre barnehage obligatorisk
for barn fra og med fylte 3 år. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå et skille i skolen
mellom barn som har gått i barnehage og de som ikke har det.
I dag mottar barnehagene i Norge en fast pris etter hvor mange som er i barnehagen. Dette
kalles stykkprisfinansiering, og er en felles ordning for private og offentlige barnehager.
Denne løsningen er overmoden for utskiftning av flere grunner. Når barnehager finansieres
per hode i barnehagen, blir det ikke regnet med at barn har forskjellige behov. I tillegg
skaper det et skille mellom barnehagene, og en usunn konkurransekultur som fremmer
uheldige kostnadskutt.
Kontantstøtten ble innført av regjeringen Bondevik i 1998. I en tid der det var vanskelig å få
barnehageplass, hadde kontantstøtten en viktig funksjon for mange familier, selv om den
hadde klare negative sider. I dag er imidlertid situasjonen annerledes. Nå får de fleste
barnehageplass og behovet for kontantstøtte eksisterer ikke lenger i dag. Tvert imot så har
kontantstøtten en negativ effekt ved at den hemmer integreringen, særlig av kvinner. AUF
mener at kontantstøtten er utdatert og at den bør avskaffes til fordel for gratis barnehage og
full barnehagedekning.
AUF vil:
●
●
●
●
●

Innføre gratis barnehage for alle
På sikt gjøre barnehage obligatorisk for barn fra og med fylte 3 år
Fjerne stykkprisfinansieringen og erstatte den slik at kommunenes faktiske utgifter
blir dekket
Fjerne kontantstøtten
Øke barnehagedekningen til 100%
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●
●

Lovfeste retten til barnehageplass for alle
Innføre kryss-søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 66, 67

Forslag 66: Eierskap
Innsender: AUF i Vestland
Private barnehager var helt essensielt for å oppnå tilnærmet full barnehagedekning. Nå har
tiden kommet der private barnehager har spilt ut sin rolle. Skal man greie å fjerne køen for
barnehagene og gjøre den tilgjengelig for alle, er det nødvendig at en stor del av
infrastrukturen er offentlig eid. I dag ligger andelen private barnehager på rundt 50% av alle
barnehageplasser, og dette fører til et tap av kontroll over offentlige ressurser og usikkerhet
for barna. Dagens situasjon der mindre barnehager går konkurs og store kjeder overtar, er
bekymringsverdig.
AUF mener at fellesskapet burde ha kontroll over fellesskapets midler, og at det burde være
forbudt å ta ut profitt fra barnehagedrift. Likevel må en slik endring skje over tid og i
samarbeid med ideelle aktører. En slik endring kan ikke gå på akkord med full
barnehagedekning. Kommunene i Norge trenger midler for å kunne gjennomføre denne
reformen, og det er derfor helt nødvendig at staten bidrar med øremerkede midler til
overtaking av private barnehager.
AUF vil:
●
●
●
●

Forby profitt i barnehagesektoren
Gradvis overføre private barnehageplasser til det offentlige, så lenge full
barnehagedekning ivaretas.
Øremerke penger fra staten til kommunene for overtakelse av private barnehager
Gi kommunestyrene mulighet til å legge ned veto om opprettelser av nye private
barnehager, dersom kommunen har ledige barnehageplasser

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 65, 67

Forslag 67: Bemanning i barnehagen
Innsender: AUF i Vestland
Det er viktig at hvert barn blir sett, slik barns forskjellige behov blir møtt. Både når det
kommer til språkutvikling, og utviklingen av barns sosiale kompetanse, slik at barna blir
godt rustet for livet videre. For at de ansatte skal klare å dekke disse behovene, er viktig at
alle barnehager følger bemanningsnormen. Denne normen innebærer at det stilles krav til at
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barnehagene må ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum en ansatt per tredje barn
under tre år, og en ansatt per sjette barn over tre år. Selv om barnehagenormen er positiv,
er det dessverre mange kommuner som har hengt etter på dette området og som av
økonomiske årsaker sliter med å innfri normens krav. AUF mener derfor at
barnehagenormen må fullfinansieres av staten, slik at alle kommuner har råd til å øke
bemanningen i barnehagene opp til normen. Det må også på sikt gjøres innskjerpinger på
antall ansatte per barn.
AUF vil:
●
●
●
●

●
●

●
●
●

At barnehagenormen må fullfinansieres fra statlig hold.
Ha en voksen per to barn under tre år.
Ha en voksen per fem barn over tre år.
Med forbehold om at grunnbemanningen øker slik at vi får flere voksne i
barnehagen, skal 25 prosent av de ansatte ha barne- og ungdomsarbeiderfaglig
kompetanse. 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere, eller ha
tilsvarende kompetanse.
Løfte fagarbeideren i barnehagen ved å lovfeste barne- og ungdomsarbeiderfaget i
barnehageloven.
At det skal bli rekruttert mer mangfoldig til barnehagen. Alle kommuner skal
arrangere en egen fagdag for menn i barnehagen, to ganger i året, etter modell fra
Bergen kommune.
At opptak i barnehagen må følge reglene for avvikling av betalt foreldrepermisjon,
slik at barnehageplassen er tilgjengelig når behovet er det.
At den nye “Barnas arbeidsmiljølov” som er inntatt i opplæringsloven også omfatter
barnehagene.
At kommunene må arbeide for å utvikle trepartssamarbeidet mellom verneombudet,
tillitsvalgt og arbeidsgiver på hvert enkelt arbeidsplass, og i hver enkelt barnehage
etter modell fra forskningsprosjektet i regi av Fagforbundet og forskningsinstituttet
Sintef i Steinskjer, Melhus og Malvik.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 65, 66

Forslag 68: Ein sekulær skule
Innsender: AUF i Vestland
Norge blir stadig mer mangfoldig og en inkluderende skole på tvers av kulturer, religioner
og livssyn er høyst nødvendig i dag. Kristendommen har stått sterkt i Norge i hundrevis av
år, landets kulturarv sier å være basert på denne tro. Julegudstjenester er en lang tradisjon i
Norge som er godt implementert som en del av juletradisjonene i den norske skolen. Det er
på tide at unge i større grad kan velge selv om de vil delta på julegudstjenestene eller ikke.
Norge har ingen statskirke.
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Elevene i dagens skole får tilbud om å delta i kristne gudstjenester, noe som ikke svært liten
grad gjelder andre gudshus i andre religioner. Norge er et land uten statskirke. Det er med
det naturlig og rett at elever i den norske skolen skal ha den samme muligheten til å besøke
og delta på arrangementer i andre gudshus enn kirker.
Læreplanen i religionsfaget i videregående skole pålegger skolene å undervise i kristendom
og islam. Til tross for at kristendommen, islam og jødedommen deler en felleshistorie, er
jødedommen ikke lenger en del av læreplanen i videregående skole. Læreren kan velge et
fordypningsområde, og får dermed valget om jødedommen skal inkluderes eller ikke. Med
kontekst av andre verdenskrig og antisemittismen som fortsatt rår i verdenssamfunnet, er
dette et historieløst og farlig tiltak.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

●

Skolegudstjenester skal ha aktiv påmelding.
Må innføres et minstekrav for alternativt opplegg til skolegudstjenester.
Elevene skal i større grad ha mulighet til å delta på begivenheter og arrangementer i
alle religioner og livssyn hvis mulig.
Skolen skal ta med elever til ulike gudshus og legger til rette for praktisk læring hvis
mulig.
Jødedommen skal inkluderes som obligatorisk pensum i læreplanen.
Fremfor at kristendommen tar opp en fjerdedel til en tredjedel av pensum i religion,
bør skolebøkene heller prioritere plass til felleshistorien til verdensreligionene
kristendommen, jødedommen og islam.
Endre navnet på religionsfaget fra KRLE til RLE.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 1, 69

Forslag 69: Lekser
Innsender: AUF i Vestland
Det er et godt kjent faktum at lekser reproduserer sosiale forskjeller i skolen. Elever med
foreldre som har kapasitet til å hjelpe dem, kommer mye bedre ut enn de som ikke har
denne luksusen. AUF mener at lekser står i veien for et skolesystem som gir like muligheter
til alle, og at de derfor må erstattes. Likevel har lekser en viktig plass i skolen som middel
for repetisjon. Derfor mener AUF at leksehjelpen i grunnskolen skal inkluderes i skoletiden,
og ha lærer tilstede. På denne måten ivaretar man både elevenes behov for repetisjon og
gjør det lettere å gjøre det bra på skolen for alle. Lekser viser seg også å ha en negativ
effekt på presset elevene opplever, og kan derfor bidra til en svekket psykisk helse blant
noen elever. Å fjerne lekser vil dermed gjøre skoledagen lettere for alle elever.
Norge skal ha verdens beste skole. Skolebøkene i grunnskolen og videregående skole er
utdaterte, samt ofte overakademisk og uforståelig skrevet. Pensum skal være oppdatert
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både pedagogisk og på nyere hendelser og funn, da spesielt i naturfag og samfunnsfag.
Religionsfaget må også fordele pensumet mer balansert på de ulike livssynene. Det er viktig
at skolen bidrar med dannelse, og tilby en bred og oppdatert kunnskap. Slik oppnår vi en
skole i verdensklasse og gode samfunnsborgere.
AUF vil:
●
●
●
●

Fjerne dagens ordning med hjemmelekser, og heller utvide skoledagen.
Det skal settes krav til forlag om deres publiserte skolebøker er oppdaterte på
hendelser og nyere funn fra det siste tiåret.
Skolen har en plikt til å inneha oppdaterte skolebøker. Skolebøkene skal ha relevant
innhold skrevet på et tilgjengelig og lett forståelig språk.
Skolebøkene i religion skal ha en mer balansert fordeling mellom alle
verdensreligioner og livssyn.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 1, 68, 98

Forslag 70: Politisk fravær
Innsender: AUF i Vestland
Det er i dag mange tusen ungdommer som velger å engasjere seg i politikk. Dette er utrolig
verdifullt for vårt demokrati, og noe som er verdt å ta vare på. I dag er det slik at elever på
videregående kan få inntil 10 dagers gyldig politisk fravær. AUF mener at også elever på
ungdomsskolen bør få denne muligheten.
AUF vil:
●

Innføre inntil 10 dager gyldig politisk fravær for elever i ungdomsskolen

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 71: Yrkesfag
Innsender: AUF i Vestland
I 2019 søkte 51 prosent av elever på tiendetrinn seg inn på en yrkesfaglig utdanning. Selv
om dette er positivt vet vi også at det er på de yrkesfaglige utdanningene at frafallet er
størst. Av de som begynner på yrkesfag er det hele 30 prosent som faller fra, og flertallet av
disse er gutter. Dette er et stort problem og det svekker Norges evne til å kunne omstille
seg. Vi er helt avhengig av flere gode fagarbeidere i fremtiden. Derfor mener AUF at det er
på høy tid at man nå satser tungt på yrkesfag.
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Årsaken til at så mange dropper ut av yrkesfagene er ofte sammensatt og svært komplisert,
vi ser imidlertid en rekke faktorer som bidrar negativt. Når elever søker seg inn på yrkesfag
blir mange først møtt med mye teori. Dette svekker motivasjonen og går gjerne imot de
forventningene en elev har når hen søker seg inn på yrkesfag. Noe annet som kan bidra til
at elever faller fra er den fallende statusen enkelte yrkesfag har, som for eksempel innenfor
helse, elektro og byggfag. AUF mener at om man skal for alvor få bukt med mangelen på
fagarbeidere er det helt essensielt at man klarer å løfte statusen for mange av disse yrkene.
Mange elever som går yrkesfag i dag er satt til å bruke utdatert utstyr, for at elevene skal
være forberedt på det som vil møte dem i arbeidslivet er det viktig at det investeres mer i
utstyr på yrkesfagene. AUF ønsket at det brukes 1 milliard på å ta igjen utstyrsetterslepet
og at man hvert eneste år setter av penger over statsbudsjettet slik at elever på yrkesfag til
enhver tid får jobbe med det samme moderne utstyret som vil møte dem i arbeidslivet.
I dag står 8000 yrkesfagelever uten en læreplass. Dette er en av de aller største
utfordringene vi har i norsk skole. AUF mener at det må være like selvfølgelig at alle på
yrkesfag får en læreplass, som det er at alle elever på studiespesialisering får skoleplass på
andre året på videregående. For at man skal kunne garantere alle elever en læreplass må
man øke lærlingtilskuddet slik at det blir mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger, stille
krav om aktive lærlinger ved offentlige anbud og sørge for at kommuner og helseforetak
tilbyr flere lærlingplasser i det offentlige.
AUF vil:
●
●

●
●
●
●
●
●

Lovfeste retten til læreplass for alle elever på yrkesfag
At det settes av 1 milliard til nytt utstyr for yrkesfag og at man hvert eneste år setter
av mer penger over statsbudsjettet slik at elever på yrkesfag til enhver tid får jobbe
med det samme moderne utstyret som vil møte dem i arbeidslivet.
Redusere mengden teori på yrkesfag og introdusere det praktiske tidligere i
undervisningsløpet
Pålegge det offentlige å ta inn lærlinger
Stille krav om aktive lærlinger ved offentlige anbud
Øke lærlingtilskuddet, slik at det blir mer attraktivt for bedrifter å ta imot lærlinger
Gå i dialog med den organiserte arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å komme
frem til en løsning for å øke lærelønnen.
Gi et tilbud til å ta fagbrev for elever som har oppnådd studiekompetanse

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag 6, 30, 92

Forslag 72: Privatskoler
Innsender: AUF i Vestland
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AUF mener at utdanning bør i så stor grad som mulig være offentlig eid. På denne måten
kan fellesskapet bestemme fremtiden til fellesskolen. Likevel spiller privatskoler en viktig
rolle for noen elever, og er dermed et bidrag inn i utdanningssystemet vi ikke kan fjerne over
natten. AUF mener at det er et mål at alle elever føler seg hjemme i fellesskolen, men det er
dessverre ikke en realitet i dag. Utviklingen vi ser rundt utbyggingen av privatskoler er
bekymringsfull, og AUF mener at å øke antall privatskoler er feil veg å gå. AUF mener at
fellesskolen må satses på, men at i dag utgjør privatskoler et viktig tilbud for elevene. For
noen barneskoleelever er en privatskole eneste alternativ for å gå på en nærskole, og AUF
anerkjenner at det vil ta tid før kommunene greier å dekke behovet for disse elevene.
I Bergen kommune har vi en rekke privatskoler, noen av disse har verdisyn som preger
skolen i sin utforming, funksjon og undervisning. Flere av privatskolene i Bergen har kristent
verdisyn. Elever har uttrykt at de opplever lærere som en del av undervisningen som både
diskriminerende, undertrykkende, støtende og direkte feilinformerende. Undervisningen blir
preget av diskriminerende og respektløse utsagn om mennesker som ikke lever etter et
kristent verdisyn. Lærerne bidrar til et farlig og diskriminerende læringsmiljø.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●

Ikke bevilge støtte til nye opprettelser av privatskoler
Ha som mål i skolen at ingen skal behøve å gå på en privatskole
Øremerke penger til kommunene til overtakelse av private grendeskoler
Gi fylkeskommunene og kommunene en vetorett mot innføring av nye private
barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.
At man skal trekke finansiell støtte til privatskoler som har et diskriminerende
verdisyn mot homofile eller andre grupper.
At Fylkeskommunen planlegger omfattende tilsyn overfor privatskoler for å straffe
privatskoler som bryter loven.
At skolene øyeblikkelig skal innføre rutiner som skal sikre at ingen elever utsettes for
diskriminering og negative holdninger om homofile fra lærerne og medelever.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 73: Språk
Innsender: AUF i Vestland
AUF meiner at det må arbeidast for at det skal bli oppnådd reel likestilling mellom dei to
målformane nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder. Då må alle lærarar kunne skrive
både nynorsk og bokmål, ha kunnskap om den norske skriftspråksituasjonen,
nynorskdidatikk og elevane sine språklege rettar. For å oppnå dette må dei første stega av
språkopplæringa bli tatt i bruk allereie i barnehagen. Difor er det viktig at barnehagelærarar
kan syne fram det norske språkmangfaldet. Det er utdanningsinstutusjonane sitt ansvar at
barnehagelærarstudentane får denne kompetansen. Det bør også liggje i rammeplanen for
barnehagen at ungane skal få kjennskap til det skriftspråket dei skal lære seg når dei startar
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på skulen. Å gje ungdomskuleelevar i dag rett på opplæring og materiell på sitt hovudmål vil
gjere overgongen til vidare utdanning lettare og bidra til et betre språkutvikling. Digitale
læremiddel blir stadig meir nytta i skulegongen, og då burde elevane ha rett på desse
læremiddela på sitt hovudmål i likheit med skulebøkene sine.
Sidan mange lærare i dag ikkje har god nok kunnskap i nynorsk og i nynorskdidatikk, må
det kome etterutdanbningar som kan ordne opp i dette. Nynorskdidatikk må også bli ein
større del av den allereie etablere norsklærarutdanninga. Både elevane som har nynorsk
som hovudmål og elevane som har nynorsk som sidemål fortene kompetente lærara som
kan gje dei den kunnskapen dei har krav på. Difor krev vi at norsklærarar har to likestilte
målformer i utdanninga si.
AUF vil:
●
●
●
●
●

●
●

Alle elevar skal møte både nynorsk og bokmål tidleg i skuleløpet.
Dagens undervisning, karakter og obligatorisk eksamen i hovudmål og sidemål båe i
ungdomsskulen og videregåande opplæøring oppretthaldast.
Ungdomsskuleelevar skal ha rett på opplæring og materiell på sitt hovudmål.
At elevar skal ha krav på digitale læremiddel på sitt hovudmål.
Nynorsk språkstimulering i barnehagen i nynorskområder, og sikrar at
barnehagelærerutdanningane gjev studentane god kompetanse i både nynorsk og
bokmål.
Norsklærerar må ta utdanning innan nynorskdidatikk.
Norsklærarstudentar skal ha to likestile målformer i utdanninga si.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 74: Barnehagedekning
Innsender: AUF i Vestland
For at flest mogleg skal kunne klare å fullføre studia deira er det viktig at ein legg til rette for
individuelle tilpassingar som gjer at alle har moglegheit til å fullføre. Her må både staten,
fylkeskommunane, kommunane og studentskipnaden dele på ansvaret for å leggje til rette
for individuelle behov. For studentar med born kan det vere vanskelegare å fullføre studiane
enn for andre. Ein må bestå studiet, lese til eksamen, møte på forelesing, samstundes som
ein gjer borna sine ein trygg og god oppvekst. Derfor må ein gje tilskot som sikrar
barnehagedekning for studentar, samtidig som ein tilbyr fleksible ordningar som er tilpassa
studentane sin kvardag.
AUF vil:
●

Studentskipnaden skal ha full barnehagedekning med løpande opptak for studentar
med barn samt tilby fleksible ordningar tilpassa studenten sin kvardag.
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 75, 76, 77, 78, 79, 80

Forslag 75: Studentstønad
Innsender: AUF i Vestland
Moglegheita til å ta høgare utdanning skal alle ha, uavhengig av økonomi. For at dette skal
vere mogleg må studiestøtta reflektere dei utgiftene studentar har. Forsking visar at fire av ti
studentar får økonomisk stønad frå foreldra sine i studietida, medan seks av ti jobbar ved
sidan av studiet. Vi i AUF i Vestland meiner at arbeid på sida av studiane skal først og
fremst vere basert på eit ønske frå studenten sjølv, og ikkje tvunge fram av ein vanskeleg
økonomisk situasjon. Studiestøtta skal aukast og doblast til to gongar grunnbeløpet i
folketrygda (G) for å sikre at alle har like gode moglegheiter til å fullføre utdanninga si.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

Å auke studiestøtta til 2G.
At alle studentar skal få studiestøtte 12 månader i året.
Å ha som mål å auke stipendandelen av studiestøtta til 50%
Vi skal ha 50% studentrabatt på kollektivtransport i fylkene, uavhengig av studenten
sin alder
At i eit emne kvar ein studietur er obligatorisk for å kunne ta eksamen, skal
studenten ikkje betale eigenandel.
At Studentar som får praksisplass med meir enn ein time reiseveg, skal få dette
dekka.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 76, 77, 78, 79, 80

Forslag 76: Fritidstilbod/einsemd og trivsel
Innsender: AUF i Vestland
Starten på studietida kan vere krevjande for mange. Studentkultur er ein viktig trivselsfaktor
i studentkvardagen og kan vere ein avgjørande faktor for om studenten fullfører studiet sitt.
Einsemd skapar usikkerheir og kan i verste fall medføre at studentar hoppar av studiet.
Dette er eit stort problem. Lærestadane burde derfor ha ein meir aktiv posisjon når det kjem
til sosialisering av studentane og å opplyse og tilby tenester som kan hjelpe studentar som
slitar med einsamheit. Erfaringar, aktivitetar og læring utanfor studia kan vere ein viktig
ressurs for skolearbeid.
Terapihund er ein hund som besøker personer på ulike institusjonar. Den har blitt innført på
fleire universitet og høgskular i landet, og har bistått studentar i å slappe av, spesielt i

73

stressande eksamensperiodar. Det er stor interesse for terapihundar, noko som raskt fører
til stappfulle timer. Derfor går AUF inn for å innføre og /eller utvide terapihundordinga ved
alle universiteter og høgskular i Noreg, slik at studentar får fleire gode avslapingstilbod.
AUF vil:
●
●
●
●
●
●

At det skal vere studentrabatt på alle kulturtilbod.
At velferdstinget skal vere aktiv i arbeidet med å leggje til rette for studentaktivitetar
Å gjere studentaktivitetar meir synlege
At kommunane og fylkeskommunene skal bidra med finansiell støtte til å vidare
utvide og utvikle lokale studentforeiningar og studentorganisasjoner.
At terapihundordninga skal innføres ved alle universitet og høgskular i Noreg.
At terapihundordninga skal utvidast.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 75, 77, 78, 79, 80

Forslag 77: Psykisk helse
Innsender: AUF i Vestland
Viktigheta av ei god psykisk helse sluttar ikkje etter vidaregående. Det er heilt essensielt for
å meistre studentkvardagen og er ein stor del av det som kan skape eit godt læringsmiljø
for alle studentar. SHoT er Studentane si Helse og Trivselsundersøking som kartlegg
studentane si helse og trivsel. Desse undersøkingane har vist at rapporterte psykiske plagar
blant studentar har auka betrakteleg dei siste åtte åra. I 2018 var det eit stort hopp i dei
negative tala samanlikna med dei tidlegare åra. Undersøkinga synte til skremmande tal for
korleis studentane hadde det. I 2010 svarte 16 prosent av studentane at dei slit med
psykiske plager. Denne prosentandelen har nesten dobla seg sidan då. I undersøkinga frå
2018 har nemleg prosentandelen auka til heile 29 prosent. På bakgrunn av kor mange som
studerer i Noreg er dette rystande tal som gjer det vanskeleg å forestille seg kor mange det
faktisk er snakk om. Tilskotet til studentar si psykisk helseteneste gjennom samskipnadane
må aukast og setjast etter ein per capita-indeks over heile landet. Idag får
studentsamskipnaden i Oslo og Akershus eit vesentleg større tilskot til sin
spesialhelseteneste enn for eksempel Vestland sin studentsamskipnad Saman.
AUF vil at:
●
●
●

Det skal arbeidast for fleire lågterskel tilbod for studentar som treng nokon å snakke
med.
Alle landets studentsamskipnader sine helsetenester sine tilskot skal vere berekna
etter ein per capita-indeks.
Dei statlege bevilgningane til førebygging av studentars psykisk helse må aukast
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●

SHoT-undersøkelsen må bli ivareteke for å best mogleg oppdage dei mørke tala og
vite kva ein har å arbeide med

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 75, 76, 78, 79, 80

Forslag 78: Universell utforming
Innsender: AUF i Vestland
Alle universitet og høgskular har eit ansvar når det gjeld å ha armane opne for studentane.
Alle skal kjenne seg inkludert og ivaretatt. Dessverre er dette langt frå tilfellet. Viktigheita av
universell utforming på campus er spesielt viktig, for å ivareta og dei studentane som treng
universell utforming for å kunne fullføre utdanninga si. Utstyr som heis, blindespråk på skilt
og dører, og ellers på område der det er nødvendig.
AUF vil:
●

●
●

At studentar som er kronisk sjuke, har ein funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig
sjuke under studietida skal få tilbod om ordningar som bidreg til å gje like
forutsetnadar til å gjennomføre studiene.
At alle utdanningsinstutisjonar skal vere universelt utforma sånn at alle studentar har
moglegheit til å ta ei utdanning
At ein skal gje meir midlar til å universelt utforme studentorganisasjonar.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 75, 76, 77, 79, 80

Forslag 79: Ei betre fastlegeordning for studentar
Innsender: AUF i Vestland
Studentar som studerer i ei anna kommune har det ofte vanskeleg for å sleppe til på
legekontora på studiestaden. Dette er fordi fastlegen er i heimkommunen, og dette gjer
prosessen ved å få rask behandling og/eller legeattest vanskeleg. Tiltaket er til for å gjere
det lettast mogleg for studentar å fullføre studieløpet med helsa i god behald. Idag er
studentar og elevar i landet avhengige av dokumentasjon.
Forslaget er at studenten får ha to legar, ein på studiestaden og ein på heimstaden. Legen
på heimstaden er primærlegen, og legen på studiestaden blir sekundær. Det vil bli stilt krav
til kven som får lov til dette, og det blir ordning av fordeling.
AUF vil at:
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●
●

Studentar skal ha tilgang på to legar, ein primær fastlege i heimkommunen sin og
ein sekundær lege på studiestaden sin.
Tiltaket skal gjelde for alle over 16 år som går på vidaregåande opplæring eller anna
høgare utdanning

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 75, 76, 77, 78, 80

Forslag 80: Kortare veg til ei betre helsehjelp
Innsender: AUF i Vestland
Ei nyleg undersøking viste at køen til psykologisk helsehjelp for studentar kan vare opp til
seks veker. For oss i AUF er det viktig at helsevernet for studentar må styrkast, samstundes
som ein unngår konkurranse frå private aktørar. Ein skal ikkje måtte søke andre og dyrare
tilbod for å få ei verdig og god helsehjelp som student i Norge. Det er på tide å byrje å sjå
på studenthelse som ei heilheit og at helsekøane til studentar er på maksimalt to veker. AUF
anerkjenner tennene som ein del av kroppen og meiner at tannhelsetilbodet til Saman må
styrkast.
AUF vil at:
●
●
●
●
●

●

Det skal aktivt arbeidast for kortare køar for psykisk og fysisk helsehjelp for
studentar.
Studentar i Noreg si kø til veiledning og helsehjelp skal vere på maks to veker.
Tilskotet til tannhelsetilbodet til studentar i Norge må aukast.
Det skal opprettholdes ein studentrabatt ved offentlege tannlegar, og på sikt innføre
gratis tannlege for alle.
Arbeide for eit tettare samarbeid mellom studentar, samskipnaden, kommunane og
fylkeskommunen for å sjå etter løysningar som kan motarbeide utfordringar
studentane står ovanfor.
At alle studentar i Norge skal ha tilbod om gratis PT- og gruppetreningstime for
studentar.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 74, 75, 76, 77, 78, 79

Forslag 81: Anerkjenn det armenske folkemordet
Innsender: AUF i Vestland
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Mot slutten av fyrste verdskrig var det ottomanske riket på randen av kollaps. Dei hadde
nyleg tapt ein kampanje i Kaukasus mot russiske styrker. Dei kristne minoritetane i landet,
som hadde blitt diskriminert av styresmaktene i fleire hundre år, fekk skulda for dette tapet.
Gruppene som vart hardast ramma var armenarane, med om lag 1.5 millionar daude;
grekarane, med om lag 500 000 daude; og assyrarane, med om lag 200 000 daude. Dette
gjer det armenske folkemordet til det nest mest døyelege folkemordet i moderne historie,
etter holocaust. Dei ottomanske styresmaktene starta med å erklære jihad mot desse
gruppene i 1914. I 1915 byrja dei å massakrere dei unge mennene, og seinare vart kvinner,
born og gamle sendt på daudsmarsjar til Syria. Målet for desse handlingane var total
utrydding av den armenske nasjonen og andre kristne grupper i det ottomanske riket.
Til den dag i dag nektar tyrkiske myndigheiter å anerkjenne desse grusomheitane som eit
folkemord. Dei har unngått konsekvensar for desse uhyrlege handlingane i over 100 år, men
no er det på tide at dette tek slutt. Noreg er eit av dei få europeiske landa som ikkje
anerkjenner desse hendingane som eit folkemord. For at etterkommarane og slektningane
til dei som døydde i det armenske folkemordet skal få rettferd so må Noreg òg kalle det for
det det er, og putte press på Tyrkia for å få dei til å anerkjenne folkemordet, ta ansvar for
det, og gje ei formell unnskulding til dei armenske, greske og assyriske folk.
AUF krever at:
●
●

Noreg anerkjenner det armenske folkemordet som eit folkemord.
Noreg puttar press på Tyrkia for å ta ansvar for folkemordet.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 82: El Salvador: opphev totalforbod mot abort!
Innsender: AUF i Vestland
Sidan 1998 har det vore totalforbod mot abort i El Salvador. Dette forbodet gjelder uansett,
sjølv når graviditeten er eit resultat av voldtekt eller incest eller utgjør ei fare for kvinnens liv
eller helse. Strafferammene for kvinner som har gjennomført abort er fengsel mellom to til
åtte år, men kan auke opp til 40 år om kvinna anklagast for å ha fremprovosert ein abort og
siktes for drap. I tillegg til dette ser man at abortloven rammer skeivt i samfunnet, kor dei
fleste kvinnene som blir rammet av loven er de men dårligast råd i samfunnet. Vi i AUF
meiner dette er ein nedverdigande og umenneskelig behandling av kvinner og jenter.

AUF vil:
●
●

støtte oppunder arbeidet organisasjonar som FN og Amnesty som aktivt arbeider
om å oppheve totalforbodet
at Norge skal legge press på El Salvador for å få en ny abortlov
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●

at trygg og lovlig abort skal være tilgjengelig for alle kvinner og jenter i El Salvador.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 83: En konstruktiv kraft i NATO
Innsender: AUF i Vestland
Siden undertegnelsen av Atlanterhavspakten i 1949, har NATO spilt en avgjørende rolle i å
sikre freden i Europa. Sentralt i Atlanterhavspakten står artikkel 5 om sier at et militært
angrep mot ett eller flere av NATOs medlemmer, er å anse som et angrep mot alle. For et
lite land som Norge har det alltid vært viktig å bygge allianser med stormakter. Derfor har
NATO særlig vært viktig for Norge, derfor er AUF tydelig på at Norge må forbli medlem av
NATO, men at vi samtidig opptrer som konstruktiv og reformdrivende kraft i alliansen.
NATO har gjennomgått store endringer de siste 70 årene. Ved opprettelsen hadde alliansen
12 medlemsland, i dag er antallet 29. NATO har også gått fra å i all hovedsak fokusere på
Europa, til å involvere seg i militærkonflikter i andre deler av verden. Fiendebilde har endret
seg for NATOs medlemmer, fra den kalde krigen da Sovjet representerte den største
trusselen, til i dag der krigen mot terror blir et stadig viktigere fokus for alliansen. For AUF er
det tydelig at NATO sine militære operasjoner utenfor Europa, kan true NATO sin legitimitet
som en forsvarsallianse. Samtidig er det klart at terrortrusselen ikke har blitt mindre til tross
for at krigen mot terror snart har pågått i 20 år. Det er viktig at Norge er kritiske til ”Out og
area” operasjoner, og at en eventuell norsk deltakelse i slike operasjoner forutsetter et
FN-mandat eller ved at et medlemsland har utløst artikkel 5.
NATO er i dag den største og mektigste militæralliansen i verdenshistorien. NATOs
medlemslands står i dag for nærmere 54% av verdens totale militære forbruk, det er i tillegg
planer om å øke det militære forbruket blant flere av medlemslandene. Selv om det kan
være positivt for Norge at man øker forsvarsbudsjettet til 2% av BNP, bør likevel NATO sitt
totale militære forbruk reduseres. AUF mener derfor at Norge må jobbe aktivt for at
militære forbruket i NATO reduseres.
Atomvåpen utgjør i dag en sentral del av NATO sin militære kapasitet. USA, Frankrike og
Storbritannia har alle atomvåpen, og planlegger nå å modernisere sine atomvåpenarsenaler.
AUF ser ikke på atomvåpen som en sikkerhetsgaranti, men som en sikkerhetstrussel som
må forbys. Atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten. Det er et ustabilt
våpen som ikke skiller mellom militære og sivile mål. For AUF er atomvåpen helt uforenelig
med fred, frihet og demokrati. AUF mener derfor at Norge må ta et tydelig standpunkt mot
atomvåpen ved å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Norge må også jobbe aktivt
for atomvåpennedrusting internt i NATO og i møter med andre atomvåpenmakter.
AUF vil:
●

At Norge forblir medlem av NATO
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●

●
●

At Norge skal være mer kritiske til ”Out of area” operasjoner og kun delta dersom
det foreligger et FN-mandat eller ved at et av NATOs medlemsland har utløst artikkel
5
At Norge aktivt skal jobbe for at militære forbruket i NATO reduseres
At Norge skal undertegne FN-traktaten om et internasjonalt forbud mot atomvåpen,
og innta en lederrolle i arbeidet med en nedrustning i og utenfor NATO.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 84: Handlingsplan for LHBT+ menneske
Innsender: AUF i Vestland
Stadig fleire LHBT+ menneske flyttar frå distriktet for å kunne vere den dei er og elske den
dei ynskjer. Målet for ein handlingsplan for å betre liva til LHBT+ mennesker vil vere å
motvirke dette. Vi let oss inspirere av handlingsplanene som er laga for blant anna
kommunane i Hadeland. Dei, og andre har vist at det går å få det til.
Ein fersk rapport frå institutt for samfunnsforskning og barne- og familiedirektoratet syner til
at heile 23 prosent av LHBT-personar har blitt utsatt for hets og truslar. Dette er dobbelt så
mykje som befolkninga ellers.
Likestilling, inkludering og mangfald er ei forutsetning for at bygda vår skal vere god å bu i
for alle. Alle innbyggjarar uansett kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering,
etnisitet, religiøs bakgrunn eller funksjonsnivå skal ha dei same moglegheitane for å delta i
samfunnet.
Denne handlingsplanen skal vere eit verktøy for å gjere distriktet vårt til ein foregangsregion
når det gjeld likestilling, inkludering og mangfald. Denne handlingsplanen skal også bidra til
at menneske med ulik bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønn- suttrykk,
ressursar og behov får like moglegheiter og ikkje blir diskriminert.
AUF vil:
●

Arbeide for at kommunane våre vedtar ein handlingsplan for å betre liva til LHBT+
mennesker i kommunen og fylkeskommunene.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 86

Forslag 85: Norge må fordømme Tyrkia sin invasjon av Nord-Syria
Innsender: AUF i Vestland
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I 2019 gikk Tyrkia til angrep på de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria. Den Tyrkiske
offensive hadde ikke som hensikt å bekjempe IS, men å forhindre at kurdernes ønske om et
Kurdistan kan realiseres. Tyrkia sin invasjon er et tilbakeskritt for hele NATO og kan i verste
fall være starten på en ny storkrig i regionen som kan ende opp med å trekke enda flere
stater inn i en militær konflikt, som på ingen måte er tjenlig for det syriske folk. Kurderne har
vært et viktig bidrag i kampen mot IS, noe som gjør at Tyrkenes offensiv kan være å anse
som et angrep på en NATO alliert. IS har i dag, takket være kurderens viktige bidra, mistet
fotfeste nord i Syria, nå risikerer man med en ny væpnet konflikt å legge til rette for at IS
eller lignende terrororganisasjoner får blomstre. AUF anerkjenner kurderens viktige bidrag
for fred og forsoning i regionen og ønsker at Norge skal støtte opp under og anerkjenne
opprettelsen av en selvstendig kurdisk stat.
Tyrkia er i dag medlem av NATO og er et av alliansens sterkeste militære makter. Likevel
har det blitt klart at et tyrkisk medlemskap kan svekke alliansens legitimitet, så vel som at
det kan hindre målet om fred og stabilitet i Midtøsten. Dette i tillegg til at Tyrkia stadig begår
grove brudd på menneskerettighetene, ved blant annet fengsling av journalister samt en økt
bruk av tortur og mishandling, gjør at AUF mener at Norge bør sette Tyrkia sitt videre
medlemskap under tvil, med mindre angrepene i Nord-Syria opphører.
AUF vil:
●
●
●

At Norge skal fordømme Tyrkia sin invasjon av Nord-Syria
At Norge skal støtte opp under og anerkjenne opprettelsen av en selvstendig
kurdisk stat
At Norge bør ta initiativ til at NATO vurderer Tyrkia sitt videre medlemskap

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 86: Forbud mot konverteringsterapi
Innsender: AUF i Vestland
Konverteringsterapi blir brukt som et virkemiddel for å påtvinge ikke-heterofile personer til å
bryte med sin legning og “bli” heterofil. I følge “terapiformen” er all annen legning biologisk
og etisk feil. Denne formen for terapi har vist å legge et enormt press på individene det
rammer og hvor de ytterste konsekvensene har endt med selvmord. En inhuman
“terapipraksis” som især rammer unge mennesker i en sårbar situasjon er tydelig i strid
med troen på menneskeverd.
AUF skal:
●
●
●

fordømme konverteringsterapi
støtte opp om et nasjonalt forbud av konverteringsterapi
kutte all kommunal støtte til organisasjoner som driver med konverteringsterapi
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 87: Asylbarn
Innsender: AUF i Vestland
Mange barn vokser opp på asylmottak. Asylmottakene er i liten grad tilrettelagt for at barn
og unge skal leve verdige liv i en vanskelig midlertidig livssituasjon. Saksbehandlingen for
barnefamilier må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen må tilbringes på mottak.
God barnefaglig oppfølging er viktig på mottakene.
AUF vil:
●
●
●
●
●

●
●

●

●

Opprette egne avdelinger på asylmottak for kvinner og barn, og at asylsøkende
familier får tilbud om bolig utenfor asylmottaket
Gi asylsøkere og ureturnerbare rett på barnehage og videregående skole
At det opprettes en enhet som har ansvar for å koordinere og følge opp de ulike
instansenes arbeid i forbindelse med forsvinninger av barn fra mottak
At det må opprettes samarbeid mellom NAV og asylmottakene for å hjelpe til med å
formidle studiemuligheter, arbeidstrening eller jobbsøking
At alle asylmottak skal ha tilgang til et helseteam, som blant annet skal ha som mål å
øke kompetansen hos alle ansatte som jobber med flyktninger, kartlegge
flyktningenes psykiske helse og bistå med konkrete forslag og individuelle
oppfølgingsplaner
Ha en bedre og mer tilpasset vergeordning
Gi alle asylsøkere rett på psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten uavhengig av
hvilken fase de er i, noe som også må gjelde ureturnerbare asylsøkere som har fått
avslag på opphold
Ha prøveprosjekter med “asylvenner” der asylmottak, skoler og frivillighet
samarbeider om å skape arenaer der unge på asylmottak kan komme inn i
lokalmiljøet og bli kjent med andre på samme alder
Forbedret oppfølging etter at en er utskrevet av et mottak og er godkjent som
medborger i Norge

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 101

Forslag 88: Ekstremisme og radikalisering
Innsender: AUF i Vestland
AUF vil alltid kjempe for en fredelig verden fri fra undertrykkelse, forfølgelse og krig. Vi ser
med stor bekymring på den voksende høyrepopulismen i Europa. Høyrepopulistiske og
innvandringsfiendtlige politikere skaper i stadig større grad fiendebilder av innvandrere,
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jøder og muslimer. AUF er svært kritisk til at personer og organisasjoner som sprer frykt og
hat mot minoriteter, kvinner og sosialdemokrater mottar finansiering over det norske
statsbudsjettet, og vil fjerne bidrag til organisasjoner som aktivt fremmer skiller mellom folk.
Vi må ha sterkere vern av spesielt utsatte grupper og straffeforfølge personer som sprer
trusler på internett. Som et ledd i kampen mot den gryende høyreekstremismen må
samfunnet beskytte grupper som mottar hets og trusler fra ytterliggående grupper.
AUF vil:
●
●
●
●
●

Frata statsstøtten fra organisasjoner som Human Rights Service og andre
organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering, fremmedfrykt og rasisme
At fornektelse av handlinger som er ansett av en internasjonal rett som folkemord
omfattes av straffelovens paragraf for hatkriminalitet
Kriminalisere kjøp, salg og bruk av diskriminerende og hatefulle symboler og
gjenstander
Jobbe hardere for å straffeforfølge personer som ytrer politiske hatytringer på
internett
Sørge for at terrorangrepet 22. juli og høyreekstremisme som politisk strømning blir
viet en betydelig del i pensum i samfunnsfagene i grunnskolen og videregående
opplæring

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 93

Forslag 89: Våpenhandel
Innsender: AUF i Vestland
Våpenhandel er verdens største industri, og vi i Norge er i verdenstoppen når det kommer til
våpeneksport. I dag er det dessverre ingen garanti for at våpen Norge eksporterer ikke
havner på avveie og blir brukt av stater og regimer med grove brudd på
menneskerettighetene. Norge eksporterer i dag våpen til land i og utenfor NATO. For oss i
AUF er det utrolig viktig at vi har trygge og klare regler for våpeneksport og at vi i Norge
skal stille oss mer kritiske til hvem vi eksporterer våpen til.
AUF vil:
●
●
●

Stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove
menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning.
Norge skal ikke selge våpen til diktaturer.
Vi skal ha som mål å avvikle våpenindustrien i Norge.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 18
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Forslag 90: Forbud mot reklame og promotering av kosmetisk kirurgi
Innsender: AUF i Vestland
Unge utsettes for et stadig større press i hverdagen. Når normalen er at unge stadig ser
norske influencere og bloggere stolt vise offentligheten frem opererte pupper, rumper,
neser, fylte lepper eller andre kosmetiske inngrep på sosiale medier, blir det vanskeligere å
skille mellom naturlige forskjeller og de uoppnåelige kroppene. De uoppnåelige kroppene
blir ytterligere normalisert av at det ikke er mangel på tips, erfaringer og rabatter for disse
kosmetiske prosedyrer fra influencerene.
AUF mener det samfunnsstrukturene, og ikke hver enkelt blogger og influencer, som bidrar
til denne negative trenden.
Derfor til at:
●

det innføres et forbud mot reklame og promotering av plastikk kirurgiske inngrep.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 91: Norges forhold til EU
Innsender: AUF i Vestland
Europa står i dag ovenfor store utfordringer med klimakrisen og flyktningkrisen. Det er klart
at ingen land i Europa er i stand til å møte disse utfordringene alene, heller ikke Norge.
Dette er utfordringer som kun kan løses gjennom samarbeid på tvers av europeiske
landegrenser. EU med sine 28 medlemsland, er i dag den viktigste arenaen for dialog og
samarbeid mellom stater i Europa. Det er viktig at Norge med sin tilknytning aktiv jobber
sammen med de andre europeiske statene for å kutte i utslipp og for å hjelp mennesker på
flukt.
Norge er i dag tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen, som sikrer Norge tilgang til EU sitt indre
marked. For Norge har dette vært svært viktig ettersom at 2/3 av all vår eksport går til EU.
Det er derfor avgjørende for Norsk økonomi at man holder fast på dagens EØS-avtale.
Debatten om norske medlemskap i EU har ført til opprivende debatter og en splittet
befolkning. Ved folkeavstemmingene i 1972 og i 1994 stemte folket nei til at Norge skulle bli
en del av EU. For AUF er det viktig at Norge styrker sine bånd til EU, samtidig som at man
må respekt for at flertallet blant det norske folk ikke ønsker at Norge skal gå inn som et
fullverdig medlem av EU. AUF ønsker derfor å være en tydelig og sterk garantist for
EØS-avtalen og det samarbeidet med Europa den utgjør."
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AUF vil:
●
●
●

At Norge skal styrke sitt samarbeid med EU og Europa
Bruke Norge sitt EØS-medlemskap til å dra EU i en grønnere og mer solidarisk
retning
At et potensielt medlemskap i EU forutsetter et flertall ved en folkeavstemming

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for prinsipprogram

Forslag 92: Spesialundervisning
Innsender: AUF i Rogaland

Av alle skoleelever i dag får 7,8 % av dem spesialundervisning. Under disse 7,8 prosentene
er det både funksjonshemmede og elever som ikke kan dra nytte av hvordan opplæring i
den norske skolen er i dag. Forskning viser at elever med funksjonsnedsettelser som
autisme, downs syndrom, cerebral parese eller andre multifunksjonshemninger lett kan
oppleve et ordinært klasserom for problematisk.
Mange av disse blir nødt å dra til skoler langt utenfor sitt eget lokalmiljø for å få en skole
som er tilpasset deres behov. Når elever som allerede sliter mye med å passe inn og
komme seg gjennom skolen i tillegg må gjøre dette vil det ha en negativ påvirkning på
motivasjonen og pågangsviljen.
At vi i Norge ikke har nok skoler som har ATO (Avdeling for Tilrettelagt Opplæring) er en stor
del av grunnen til at 36% av voksne med funks jonsnedsettelser ikke har fullført
grunnskolen. Et eksempel på en skole som har en velfungerende ATO-avdeling er Orstad
skole i Klepp kommune, avdelingen her har endret navn til Orstad læringssenter. Her er det
12 skoleplasser for elever med sammensatte vansker og samtlige faglig kompetente
spesialpedagoger som assister i hverdagen.
Problemet med Orstad læringssenter er at det er begrenset med elevplasser og mange av
elevene må reise langt for å komme seg til skolen. Derfor må ATO avdelinger bli mer utbredt
på skoler i Norge for at alle elever skal få ordentlig oppfølging i sitt lokalmiljø.
AUF i Rogaland vil:
● bruke Orstad læringssenter som en modell for andre skoler
● innføre ATO avdeling på flere skoler
● Gjøre spesialpedagog til en beskyttet tittel
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 6, 30, 71

Forslag 93: Oppgjøret som ikke kom
Innsender: Sentralstyret
Sommeren 2021 er det 10 år siden AUF og Arbeiderpartiet var ofre for Norgeshistoriens
mest brutale terrorangrep. Bombinga av statsministerens kontor i Regjeringskvartalet, og
massakren på AUFs sommerleir på Utøya ble utført av en høyreekstrem terrorist som hatet
verdiene den norske arbeiderbevegelsen var et symbol på. Terrorangrepet 22. juli 2011 må
omtales som det politisk motiverte terrorangrepet det var, og kun gjennom å sette søkelys
på ideene som lå bak de grusomme handlingene kan Norge ta et ordentlig oppgjør med
terroren som drepte 77 uskyldige mennesker sommerdagen i 2011.
I tiden etter 2011, har AUF i stor grad opplevd at det norske samfunnet har sviktet med å ta
et ordentlig oppgjør med verdisynet, konspirasjonsteoriene og det politiske hatet bak
terrorangrepet. Til tross for at troen på Eurabia-teorien, og det medfølgende hatet mot
muslimer var sterkt til stede i gjerningsmannens idéverden, har Norge ikke lykkes med å
verne om minoriteter i Norge som er særlig utsatt for hat, rasisme, trusler og vold.
Terrorangrepet mot Al Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019 var et bevis på nettopp det.
Norsk offentlighets manglende evne til å ta tak i ideene bak Al-Noor-angrepet og drapet på
Johanne Zhangjia Ihle-Hansen er en videreføring av problemene knyttet til det manglende
oppgjøret med norsk rasisme og høyreekstremisme.
Skal vi lykkes med å knuse de ekstreme miljøene og hindre normalisering av ekstreme
ideer, må kampen mot ekstremismen må kjempes på flere fronter. De politiske slagene står
der hatet viser ansikt, men den langsiktige motstanden skjer gjennom å bygge et samfunn
som ikke gir grobunn for nye terrorister og voldsmenn. AUF mener overordnet at det norske
demokratiet er vårt viktigste bolverk mot terror og vold. Et inkluderende samfunn som gir
tilhørighet til hver enkelt er avgjørende for å motvirke det utenforskapet som foregriper
radikalisering. Vi må erkjenne at terroristen bak 22. juli-angrepet ikke oppsto i et vakuum.
Han vokste opp i, og er et resultat av det norske samfunnet. Her falt han utenfor, her skapte
han sine fiendebilder. For å bekjempe radikalisering må vi derfor hver dag ruste den
demokratiske beredskapen; vi må jobbe for et Norge der ungdom vokser opp som
demokratiske medborgere, hvor meninger brytes uten vold, og hvor flere, ikke færre kjenner
seg som en del av et større Vi.
Videre mener AUF også at et nasjonalt oppgjør med rasisme i Norge er på høy tid.
Fordomsfulle, diskriminerende og rasistiske strukturer og systemer er med på å skape et
samfunn der parallelle fellesskap kan erstatte det nasjonale fellesskapet. AUF mener at et
ordentlig oppgjør med diskriminering og rasisme burde ha kommet etter 22. juli, men at lite
er blitt gjort i årene som har gått, og at det derfor må arbeides målrettet for å få satt temaet
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på dagsorden. I dette arbeidet må personer, grupperinger og miljøer som aktivt jobber for å
normalisere ytterliggående meninger imøtegås av et samlet politisk Norge.
Ett av de verste eksemplene på dette, er hvordan den offentlige støtten til en av landets
mest konspiratoriske og høyreradikale blogger, Human Rights Service, er med på å bidra til
å normalisere hatefulle ideer rettet mot muslimer og minoritetspersoner. AUF mener det bør
ligge til grunn en felles politisk forståelse blant partiene på Stortinget om at
minoritetspersoners vern mot hat og konspirasjonsteorier er avgjørende i en liberal rettsstat
som Norge.
AUF er bekymret for at Norge i årene etter 2011 i større grad enn før 22. juli, har vektlagt
ekstreme ideers rett til å publiseres og ta plass i det offentlige ordskiftet, enn minoriteters
rett til å ikke bli utsatt for rasisme. Det mangler ikke på eksempler om at folkemordsretorikk,
holocaustfornektelse, hatefulle raseteorier og spredning av konspirasjonsteorier som
Eurabia-teorien og teorien om «The Great Replacement», har hatt svært alvorlige utfall.
Også det politisk motiverte terrorangrepet 22. juli er et eksempel på dette. AUF mener at
det norske samfunnet i større grad må ta tak i sentrale spørsmål som hvorfor ideer som
disse finner grobunn hos både unge og voksne mennesker i landet vårt, hvilke krefter som
er med på å normalisere disse ideene, og hvem som har et ønske om å ufarliggjøre
potensielt svært farlige ideer.
De siste årene har arbeidet med å gjenkjenne og agere mot ungdommer og mennesker som
er på vei inn i ekstreme miljøer er økt. Oslomet, C-rex og andre institusjoner har laget
studieprogram og endret studieporteføljen sin slik at flere kan tilegne seg kompetanse for å
forhindre radikalisering og ekstremisme. AUF er opptatt av at alle som er i en posisjon til å
forhindre dette får kompetanse som igjen kan bremse rekrutteringen til ekstreme miljø.
Myndigheter, politi og PST budsjett og prioriteringer må speile det til enhver tid gjeldende
trusselsituasjonen. I Norge har det de siste årene vært mye diskusjon knyttet til politiets
økonomiske bevilgninger. AUF er bekymret for at Norge kan havne i en situasjon hvor
budsjettbetingelser legger føringer for hvor godt forebyggende og avvergende arbeid
politiet kan gjøre mot ekstremisme.
Et spesifikt område AUF mener politiet må få mer ressurser til, og bredere kompetanse på,
er etterforskning og straffeforfølgelse av hatkriminalitet. Siden 2011 har altfor mange av
AUFs tillitsvalgte opplevd hatkriminalitet, ofte digitalt, og vi ser med stor bekymring på
denne trenden som potensielt kan være en trussel mot fri deltakelse i demokratiske fora.
Det må være mulig for ungdomspolitikere å engasjere seg politisk uten å måtte forvente å
motta drapstrusler.
For AUF er et viktig poeng at den største bekymringa i arbeidet med å bekjempe de
ekstreme holdningene er ikke at disse ideen finnes i seg selv. Vår største bekymring er at
hatefulle, ekstreme og konspiratoriske ideer skal få forplante seg og legitimeres hos vanlig
folk. Vårt viktigste vern mot ekstremisme er et sterkt og tillitsfullt samfunn som kan fange
opp og begrense fremveksten av det ekstreme. Kun gjennom å bygge samfunnet større kan
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vi begrense ekstremismen.
AUF mener at:
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Arbeiderpartiet og den norske venstresida i forbindelse med 10-årsmarkeringa for
22. juli-angrepet, må ta et større nasjonalt oppgjør med ideene bak terrorangrepet
22. juli
Historien om 22. juli legger til grunn forståelsen av at terroren var et politisk motivert
angrep på Arbeiderpartiet og AUF, med bakgrunn i høyreekstreme
konspirasjonsteorier og ideer.
Statsstøtten til Human Rights Service må fjernes.
Det politiske Norge i fellesskap må ta avstand fra høyreradikale- og høyreekstreme
alternative mediers spredning av falske nyheter og konspirasjonsteorier.
Studietilbud og kompetanse om ekstremisme og radikalisering må styrkes.
Politiets arbeid med å følge opp bekymringsmeldinger om radikalisering må styrkes.
Politiets kapasitet til å etterforske hatkriminalitet for å begrense radikalisering og
ekstremisme, herunder styrking av hatkrimgruppa må økes.
PSTs mandat bør utvides til å også gjelde politisk eksponerte personer utenfor
Stortinget og Regjeringen.
Det dannes en felles front i norsk politikk som tar tydelig avstand fra spredning av
konspirasjonsteorier og hatytringer, og at det enes om en felles ytre grense for hva
som er akseptabel retorikk i den offentlige debatten.
Alle norske ungdomsskoleelever må få tilbud om besøk til 22. juli-senteret og- eller
Utøya.
Kriminalomsorgens evne til å motvirke radikalisering i norske fengsler må styrkes.
C-rex Senter for ekstremismeforskning sikres økonomisk støtte for videre forskning
på temaer knyttet til senterets mandat.
De synlige sporene etter 22. juli-angrepet i Høyblokka bevares, og avsettes til 22.
juli-senterets virke.
22. juli-senteret og Wergelandssenterets arbeid med demokratilæring sikres videre
finansiering.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 88

Forslag 94: En rettferdig og ambisiøs grønn omstilling - for vår felles framtid
Innsender: Sentralstyret
Prinsipper for den grønne omstillinga
Klima- og miljøproblemer gir utfordringer på tvers av landegrenser, for mennesker og i
samfunnet vårt forøvrig. Samtidig som klimagassutslippene øker, blir konsekvensene mer
dramatiske for hver dag som går. Vi får stadig økt kunnskap om både årsaker og
konsekvenser av klimaendringer, og et internasjonalt forskningsmiljø gir en klar anbefaling:
Planeten og verdenssamfunnet trenger tiltak nå.
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For vår bevegelse er solidariteten i klimapolitikken avgjørende for å lykkes. Vår bevegelse
må gå foran, både internasjonalt på tvers av landegrenser, men også i Norge, i solidaritet
med arbeidsfolk over hele landet. By og land må spille på hverandres styrker - både
mennesker, ressurser, kompetanse og innsats er avgjørende for å nå målet om
fornybarsamfunnet. Det haster å finne løsninger, og de løsningene må vi finne i fellesskap.
AUF mener det er arbeiderbevegelsens hovedoppgave å sikre et rettferdig, grønt skifte.
Samfunnet trenger raske og dype utslippskutt. Derfor må klima- og miljøhensyn være
ledende i alt vi gjør. Klima må sette en ramme for all politikk og måten vi tenker på.
Samtidig er det helt avgjørende at ingen mennesker faller fra i prosessen med det grønne
skiftet for at vi skal lykkes med omstillinga. Alle mennesker skal leve gode liv - nå og i
fremtiden.
For AUF går arbeid og klima hånd i hånd. En jobb å gå til og en lønn å leve av - arbeid til
alle - skal være jobb nummer én. Fellesskapet vårt er bygd på verdien av vanlige folks
arbeid og kompetanse. Samtidig er langsiktig økonomisk stabilitet umulig uten tiltak for
klima og miljø. Å holde folk i jobb og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser er et
fundament for fornybarsamfunnet. Det er jobben arbeiderbevegelsen må gjøre i årene som
kommer.
Dette er de grunnleggende målene med en sosialdemokratisk grønn omstilling. Med dette
som bakteppe, har AUF tre grunnleggende prinsipper for et sosialdemokratisk grønt skifte.
1. Tidlig innsats for en bærekraftig klimapolitikk
AUF mener den grønne omstillinga må være ambisiøs og svare til Norges klimaforpliktelser.
Derfor skal våre løsninger være langsiktige og bygge på bærekraftige prosjekter. Vår politikk
kan ikke støtte ikke-fornybare eller ulønnsomme prosjekter som binder Norge til fossil
virksomhet i årene fremover. Slike prosjekter må avvikles. Nå trengs det tidlig innsats for å
sikre grønne arbeidsplasser i omstillingsprosessene samfunnet vårt skal gjennom. Grønn
industri, bransjer og virksomheter må støttes tidlig, slik at vi kan bygge de nye næringene
på disse. Nye jobber skapes av utdanning, omskolering og investeringer tidlig i prosessen.
Dette er det AUFs mål å sørge for.
2. En rettferdig omstilling
Skal en grønn omstilling komme alle til gode, må den være rettferdig. Fellesskapet må
sørge for at ingen faller fra gjennom klimaløsningene, og AUF vil ha målretta investeringer
og prosjekter for folk og områder som påvirkes av omstillinga. De som tar konsekvensene
av omstilling må vite at fellesskapet stiller opp for dem - både næringsliv, lokalsamfunn,
byer og enkeltmennesker. Hvis alle skal kunne delta i omstillinga vi må gjennom, er det de
som har mest også er nødt til å bidra mest. En klimapolitikk må være grønn for å virke, men
den må også være rød for å vare. Uten begge deler er ikke Norge beredt for den grønne
omstillinga vi skal gjennom. Det er arbeiderbevegelsens oppgave å ta oss trygt gjennom
omstillinga.
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3. Arbeid er nøkkelen
Hensikten med en grønn omstilling nå er flere, bedre og stabile jobber for fremtida. Med
sosial rettferdighet, langsiktige løsninger, og tidlig innsats oppnår vi to viktig mål i tiden
fremover: lavere klimagassutslipp og flere folk i arbeid. Dette er nøkkelen for å klare det
grønne skiftet. Med tidlig innsats i klimapolitikken, som starter omstillinga allerede nå, kan vi
sikre at arbeidsplassene står klare når vi trenger dem. Med en rettferdig omstilling som
kommer alle til gode sørger vi for at også folk i arbeid og alle, uavhengig inntekt, har
mulighet til å bidra. I samarbeid med et organisert arbeidsliv finner vi nøkkelen for den
grønne omstillinga. Nå er det bare å sette i gang.
Investere i fremtiden: Sosialdemokratisk politikk for grønn vekst
AUF har som mål at Norge skal være utslippsfritt i 2050. I den prosessen er sosial
rettferdighet og stabilitet i arbeidsmarkedet helt sentralt. Et sosialdemokratisk grønt skifte
vil kun fungere om det er rettferdig, og det er kun rettferdig om det kommer alle folk til
gode. Dette vil kreve investeringer og støtte til arbeidere, folk og områder over hele landet.
Samtidig vil områdene som i dag er avhengig av ikke-fornybare sektorer trenge mer støtte
enn andre for å oppnå en grønn omstilling hvor ingen faller fra.
For å oppnå målene vil Norge dermed trenge investeringer og målrettede tiltak fra både
offentlig og privat sektor. AUF vil bruke alle gode krefter for å nå målene med et
sosialdemokratisk grønt skifte. Samtidig har staten et særlig ansvar for å finne og
gjennomføre løsninger for et grønt arbeidsliv i Norge. Forutsigbare politiske forpliktelser gir
stabilitet for markedsaktører, og det er en forutsetning for langsiktig omstilling.
Myndighetene må ha en koordinerende rolle i omstilling av ikke-fornybare sektorer, samt
tilby kunnskapsbasert støtte til både offentlige og private aktører.
Norges konkurransefortrinn er å føre sosialdemokratisk næringspolitikk der vi lar staten ta
risiko, bruke statlig eierskap og stille krav. Myndighetene må gi rammeverk som stimulerer
private og offentlige investeringer for å bidra til en klimanøytral, konkurransedyktig,
inkluderende og grønn økonomi for hele samfunnet.
AUF vil:
● Ha et statsforetak som tilbyr kunnskapsbasert støtte og koordinerer offentlige og
private investeringer i helhetlige grønne vekststrategier, planleggingsfaser og
bærekraftige prosjekter
● Mobilisere privat kapital for grønne sektorer gjennom statlige insentiver og stabile,
langsiktige rammevilkår
● Støtte bærekraftig vekst og omstilling i leverandørindustrien gjennom nye
retningslinjer for offentlige innkjøp, anskaffelser og investeringer.
● Gå tidlig inn i sektorer og områder påvirket av omstillingsprosesser med målrettede
tiltak som sikrer arbeid, videreføring av kunnskap og økonomisk aktivitet over hele
landet.
● Ha en statlig eid långiver som tilbyr lån, fremmedkapital og annen ikke-økonomisk
støtte for oppstartsbedrifter med prosjekter og virksomhet i grønne sektorer.
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●
●
●

Ha en statlig eid långiver som tilbyr lån og støtte for norske virksomheter i grønne
sektorer med vekstpotensial på et multinasjonalt nivå.
Opprette egne CO2-fond som sørger for grønne investeringer i både kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor
Opprette statlig eide grønne fond hvor både offentlig og privat kapital samles og
investeres i miljøvennlige prosjekter og virksomheter, med sikte på klima- og
samfunnsmessige effekter samt økonomisk lønnsomhet.

Investeringsmuligheter i Norge.
Norge har store vekstmuligheter i tiårene som ligger foran oss. Gjennom historien har en vi
levd av ressursene naturen har gitt oss, og forvaltet mulighetene til det beste for folk i
landet. Vi lever i en tid hvor petroleumsinntektene vil falle, og store deler av arbeidsstyrken i
Norge må skifte fokus til nye industrigrener. Dersom vi skal få til denne omstillinga er vi nødt
til å handle mens vi enda har de økonomiske musklene til å få det til.
Staten har et særlig ansvar for å finne de nye løsningene som bidrar til et grønt arbeidsliv i
Norge. Først og fremst handler det om at staten har et evighetsperspektiv, noe som gjør at
vi kan ta større risiko på kort sikt og tenke mer langsiktig enn private bedrifter. AUF mener
det er på tide at staten skal peke på nye næringer som vi skal satse på i tiden som kommer,
og legge politisk til rette for at de har de beste vekstmulighetene vi kan gi dem.
AUF vil:
● Opprette et eget hydrogenprogram i Norge, som er innrettet mot utvikling og
skalering av produksjon, distribusjon og anvendelse av grønn og blå hydrogen i
Norge.
● Innrette Statkraft på en slik måte at de kan gjøre større investeringer i solkraft i
Norge.
● Endre Statskog slik at de får investeringsmulighet i norsk treforedling og skogbasert
industri.
● Opprette et auksjonsbasert system for havvind som sørger for at vi når målet om å
bygge ut minst 3 GW havvind innen 2030.
● Ha en helhetlig plan for energiutbygging i Norge som inkluderer både vann, vind, sol
og andre energiformer. En slik plan må utarbeides i samråd med fagmyndigheter
etter lokale hensyn og samtidig være i tråd med Norges klimaforpliktelser.
● Sikre investeringsbeslutninger i de planlagte Northern lights-utbyggingene i 2020, og
legge til rette for flere i framtida.
● Utvide investeringsramma for CCS til å inkludere ytterligere karbonfangstprosjekter i
avfallsbransjen og industrien.
● Opprette flere etter- og videreutdanninger innenfor grønn industriteknologi som er
spesielt målrettet mot arbeidere i petroleumsnæringa og leverandørindustrien.
● Gjøre Equinor til et verdensledende energiselskap og fase ut petroleumsaktiviteten
til selskapet.
● Endre Enova så de i større grad skal finansiere store og sektorovergripende
prosjekter.
● Styrke Innovasjon Norges klimaprogrammer.
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●

Øke klimateknologifondet til 150 milliarder.

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 16, 28, 35, 44, 99

Forslag 95: En petroleumsfri iskantsone
Innsender: Sentralstyret
Havforskere verden over er enige om at området der fast is går over til åpent hav er et
svært verdifullt og sårbart område i Arktis. Iskantsonen er området i Barentshavet hvor
kalde og varme vannmasser møtes. Dette danner grunnlaget for en voldsom oppblomstring
av plankton. Dannelsen av plankton i iskantsonen er en av grunnmurene for alt livet i havet.
For fisken, fuglen, hvalen og isbjørnen. Et oljeutslipp i dette området vil være katastrofalt.
AUF mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet i iskantsonen.
Den fysiske iskanten er dynamisk og varierer fra år til år. På grunn av global oppvarming og
økt issmelting ligger den fysiske iskanten lenger nord nå enn tidligere. AUF mener at økt
issmelting på grunn av klimaendringer ikke skal bety at nye områder gjøres tilgjengelige for
petroleumsvirksomhet, snarere tvert imot. Det bør være miljøfaglige råd som avgjør hva
som skal være definisjonen på iskantsonen.
Polarinstituttet har utarbeidet en faglig, vitenskapelig definisjon av iskantsonen. Den legger
til grunn at områder med isfrekvens på 0,5% vil gjelde under definisjonen av iskantsonen.
Isfrekvens er en estimert sannsynlighet for at et område er dekket av is i april måned. Både
Polarinstituttet og Havbruksinstituttet anbefaler dette som definisjon på iskantsonen. AUF
mener det er denne definisjonen som bør ligge til grunn i forvaltningsplanen for
Barentshavet.
I 2020 ble forvaltningsplan for Barentshavet oppdatert. Her valgte et flertall på stortinget å
gå inn for en iskantsone på 15% isfrekvens. Forslaget har fått stor kritikk, siden det ikke har
vært forankret i noen av de miljøfaglige anbefalingene. AUF mener det er helt avgjørende for
Norge som en ansvarlig og troverdig miljønasjon å definere natur der naturen faktisk
befinner seg. Natur kan derfor ikke defineres politisk, men naturvitenskapelig basert på
fakta.
AUF mener at:
●
●

●

Forvaltningsplanen for Barentshavet revideres og definisjonen av iskantsonen
endres.
Iskanten må defineres basert på miljøfaglige råd fra Faglig Forum om hvor
naturverdiene i dette området faktisk finnes og dermed ha en sørlig grense
tilsvarende 0,5 prosent isfrekvens.
Det ikke igangsettes noen form for petroleumsaktivitet i SVO-området iskanten
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Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 28

Forslag 96: Demokratiet i krise
Innsender: Sentralstyret
De siste årene har nasjonalistiske og autoritære krefter vokst over store deler av verden. I
Europa er muslimfiendtlige og høyreekstreme krefter på fremmarsj. I Polen jobber
regjeringen aktivt for å begrense makten til domstolene. USA har trukket seg fra flere viktige
internasjonale avtaler, som for eksempel Parisavtalen om klima og atomavtalen med Iran.
Brasil har valgt en høyrepopulistisk president som er negativ til homofile, og som tidligere
har uttalt at han er for diktatur. På forskjellige måter jobber disse kreftene i motsatt retning
av det multilaterale samarbeidet som menneskerettighetene er tuftet på.
Når respekten for reglene som stater har blitt enige om forsvinner, går det på bekostning av
rettighetene til befolkningen – spesielt de ekstra sårbare gruppene som er avhengige av at
deres menneskerettigheter blir beskyttet.
Koronakrisa har vært en øyeåpner for alle som jobber for en verden hvor det er respekt for
våre felles spilleregler. Verden trenger mer internasjonalt samarbeid og solidaritet, ikke
mindre.
AUFs 5 krav til Norges regjering i arbeidet med menneskerettigheter:
1.
2.
3.
4.

Ufravikelig beskytte alle menneskers grunnleggende rettigheter.
Styrke og overholde folkeretten.
Særlig beskytte og styrke rettighetene til marginaliserte grupper.
Alt av utviklings- og bistandspolitikk skal ses i sammenheng med
menneskerettighetene.
5. Vår handelsvirksomhet skal ikke bidra til brudd på menneskerettigheter eller ha
negative ringvirkninger på miljø og klima.
AUFs krav til Norge i FNs sikkerhetsråd
I en tid med autoritære krefter på fremmarsj, må vi hegne om demokratiske institusjoner. FN
er den største demokratiske institusjonen i vår tid. Det er svært positivt at Norge har fått
plass i FNs sikkerhetsråd. Nå må plassen brukes til å skape forandring.
Norsk utenrikspolitikk må preges av grunnpilarene fredsdiplomati, menneskerettigheter og
humanitære initiativ, og dette gjelder også Norges rolle i FNs sikkerhetsråd. Norge må ta til
motmæle når supermakter står i veien for at menneskerettigheter overholdes verden over.
Norge må være tydelig på at folkeretten gjelder alle, og vi må opptre som et selvstendig
medlem av sikkerhetsrådet.
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AUFs fem mål for Norges medlemskap i sikkerhetsrådet:
1. Bidra til å løse langvarige konflikter, med særlig fokus på konflikter med store sivile
konsekvenser
2. Gjenreise legitimiteten til FN som en institusjon preget av demokrati, åpenhet og
samarbeid
3. Sette kvinners rettigheter på dagsorden og føre en aktiv feministisk utenrikspolitikk
4. Kjempe for grunnleggende rettigheter som demokrati og ytringsfrihet
5. At Norge arbeider for større tilslutning til FN-traktaten om internasjonalt forbud mot
atomvåpen og gjensidig nedrustning.
USA:
De siste årene har menneskerettighetssituasjonen i USA utviklet seg negativt. Dette er først
og fremst ille for landets marginaliserte grupper, kvinner, skeive og mørkhudede. Likevel
mener AUF det er viktig å poengtere at det som skjer i USA, som en av verdens
supermakter, påvirker resten av verdenssamfunnet. Donald Trump har trukket landet fra
Parisavtalen, atomavtalen med Iran og kuttet i støtten til seksuell og reproduktiv helse. Den
systematiske og institusjonelle rasismen som har rådd over USA i flere tiår må få en
sluttdato. AUF mener at USA i flere tiår har vist sterk forakt for menneskerettighetene, og
våre alliertes behandling av egne innbyggere må få konsekvenser for det internasjonale
samarbeidet for at vi skal fortsatt ha troverdighet i kampen for en verden basert verdier som
rettferdighet, frihet og likeverd.
AUF mener:
● Guantanamo Bay-fangeleiren må stenges.
● Norge må fordømme USAs angrep på kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter,
samt erstatte støtten til seksuell og reproduktiv helse som Donald Trump kuttet i
2017.
● Norge må fordømme den systematiske og institusjonelle rasismen i USA, samt den
brutale politivolden.
● Norge må fordømme USAs bruk av internering av barn og barnefamilier, samt
tvangsseparering av familier.
● Norge må fordømme at amerikanske barn og ungdommer blir plassert i fengsler for
og sammen med voksne.
● Norge må fordømme USAs bruk av dødsstraff og tortur.
Russland:
Menneskerettighetssituasjonen i Russland forverres hvert eneste år Vladimir Putin sitter
med makta i landet og styrer med jernhånd. AUF er veldig bekymret for at organisasjons-,
ytrings- og religionsfriheten, kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og skeives
rettigheter angripes systematisk av russiske myndigheter. Samtidig er fengsling av
opposisjonelle, skeive, meningsmotstandere og journalister på falsk grunnlag er veldig
utbredt. Menneskerettighetssituasjonen i landet blir òg forverret av Putins utvidede
presidentperiode, ufrie valg og forfølgelse av opposisjonen.
AUF mener:
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Norge må fordømme forslaget om å utvide Vladimir Putins presidentperiode.
Norge må være pådriver for gjennomføring av frie og demokratiske valg i Russland.
Norge må fordømme Russlands systematiske angrep på kvinner, skeive, journalister
og den politiske opposisjonen.
Norge må fordømme Russlands forsøk på ekspansjon.
Norge må fordømme Russlands bruk av dødsstraff og tortur.

Palestina:
Siden 1948 har palestinere kjempet for frihet, rettferdighet og grunnleggende
menneskerettigheter. Likevel bryter israelske myndigheter folkeretten og
menneskerettighetene hver eneste dag gjennom en ulovlig okkupasjon. Langvarige
konflikter kan ikke normalisere grove menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet er nødt
til hegne om våre felles spilleregler ved sanksjonere mot myndigheter som gjentakende
ganger bryter menneskerettighetene og folkeretten for å oppnå en verdensorden basert på
likeverd og rettferdighet.
AUF mener:
● Enhver fredsforhandling uten palestinsk deltakelse er illegitim og ugyldig.
● 1948-grensene må ligge til grunn for en tostatsløsning.
● Apartheidlovene som diskriminerer palestinerne må avskaffes.
● Palestinere og israelere må bli dømt ut fra samme lovverk og lovgivning.
● Blokaden av Gaza må umiddelbart avskaffes, og befolkningen på Gaza må
gjennomføre selvstendige valg..
● Israelske myndigheter plikter å gjenoppbygge Gaza etter de omfattende israelske
bombeangrepene.
● Norge må styrke menneskerettighets- og demokratiarbeidet i Palestina.
● “The Act of Return” må respekteres, og palestinske flyktningers rett til å returnere til
Palestina må overholdes.
India:
11. desember 2019 vedtok Indias nasjonalforsamling en lovendring som åpner for at
buddhister, kristne, hinduer, jainister, parsere og sikher med opphav fra Afghanistan,
Bangladesh og Pakistan kan få indisk statsborgerskap. Loven åpner derimot ikke for at
innvandrere med muslimsk tro får søke eller innvilget statsborgerskap. Myanmars
rohingyaer, Sri Lankas tamiler og Kinas tibetanere omfattes heller ikke av loven. Dette
forslaget rammer i tillegg skjevt, ved at indiske kvinner i større grad enn indiske menn
mangler tilgang på dokumentasjon og identifikasjonspapirer.
AUF mener:
● Likhet for loven må gjelde Indias nye statsborgerskapslov.
● Norge må ta til ordet for at Indias nye statsborgerskapslov er brudd på
menneskerettighetene.
● Norge må stille seg kritiske til Narendra Modis hindunasjonalistiske regjerings
innføring av det landsdekkende borgerregisteret (National Register of Citizens).
● Norge må støtte de fredelige demonstrasjonene i India.
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Polen:
Det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske regjeringspartiet i Polen, Lov og
Rettferdighet (PiS), har de siste årene drevet med en aggressiv politisk kampanje mot sin
skeive befolkning. Den politiske kampanjen har resultert i økt hatkriminalitet, og over 100
lhbt-frie soner. Dette har spesielt gått utover skeive og kvinner i landet. Sistnevnte gruppe
har fått sine seksuelle- og reproduktive rettigheter innskrenket i form av Europas strengeste
abortlover.
AUF mener:
● Norge må fordømme all diskriminering av lhbti-personer.
● Norge må fordømme Polens innføring av lhbt-frie soner.
● Norge ikke skal gi økonomisk støtte til Polen frem til regjeringens aggressive
hatkampanje overfor skeive og kvinner stoppes.
● Norge må gå i bresjen for å styrke lhbti-personers grunnleggende
menneskerettigheter i EU og FN.
● Norge skal protestere mot Polens uttrekking av Istanbul-konvensjonen, samt
arbeide for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i Polen blir overholdt og
respektert.
Kina:
Kommunistpartiet (KKP) har hatt makta i Kina siden 1949, og har siden da innskrenket
rettighetene til store deler av befolkninga. Landets marginaliserte grupper er særlig utsatt
for grove menneskerettighetsbrudd. KKPs autoritære og kontrollerende politikk overfor
landets innbyggere har resultert i masseovervåkning, massefengsling av opposisjonen og
journalister, ytrings-, bevegelses-, menings- og pressefrihet er så og si ikke-eksisterende og
de siste årene har myndighetene bedrevet etnisk og kulturell rensing av landets muslimske
befolkning.
AUF mener:
● Norge må fordømme kinesiske myndigheters angrep på uigurene.
● Norge må fordømme kinesiske myndigheters angrep på landets lhbti-befolkning.
● Norge må fordømme kinesiske myndigheters angrep på opposisjonen og
journalister.
● Norge må gjennomføre politiske og økonomiske sanksjoner for å styrke
menneskerettighetssituasjonen i Kina.
● Norge skal være pådriver for at internasjonale observatører får tilgang til
Xinjiang-provinsen for å gjennomføre en uavhengig granskning av
menneskerettighetssituasjonen i provinsen.
● Norge skal boikotte vinter-OL i Bejing i 2022.
Myanmar:
Siden slutten av august 2017 har myndighetene i Myanmar oppfordret og instruert landets
militære til å utføre drap, voldtekter, vilkårlige pågripelser og påfyringer av hundrevis av
hjem i rohingya-landsbyer nord i Rakhine-staten. Mer enn èn million rohingyaer er blitt

95

drevet på flukt til nabolandet Bangladesh. FN anser rohingyaene som en av verdens mest
forfulgte minoriteter.
AUF mener:
● Det må settes internasjonalt press på Myanmar for å stoppe den etniske rensingen
av rohingyane.
● Rohingyane må få flyktningstatus i tråd med FNs flyktningkonvensjon.
● Norge skal kreve at myndighetene i Myanmar skal tillate internasjonale, anerkjente
hjelpeorganisasjoners bidrag.
● Rohingya-folket må få rettigheter på lik linje som alle andre etniske folkegrupper.
● Rohingya-folket skal få status som et etnisk folkeslag og få innvilget
statsborgerskap i Myanmar.
Hviterussland:
Aleksandr Lukasjenko har vært sittende president i Hviterussland de siste 26 årene, og styrt
landet med jernhånd på bekostning av innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter. I
2006 innrømmet han å ha bedrevet valgfusk, og det er gode grunner til å tro at årets valg er
falsifisert og gjennomført i stikk i strid med globalt anerkjente standarder for demokrati. I
kjølvannet av valget 9. august har den politiske opposisjonen arrangert fredelige
demonstrasjoner, men Lukasjenko har svart med politivold, massefengsling av uskyldige
mennesker og skarpt. Flere hundre har mistet livet, flere tusen har blitt fengslet og
menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland er kritisk.
AUF mener:
● Norge skal være pådriver for at det gjennomføres nye og frie valg i Hviterussland.
● Norge skal støtte de fredelige demonstrasjonene, og fordømme aggressiv politivold
overfor de fredelige demonstrantene.
● Norge skal fordømme regimets blokkering av internett og bruk av
masseovervåkning.
● Norge skal være pådriver for å sikre hviterusserne reell organisasjons- og
ytringsfrihet.
● Norge skal ta til ordet for å slippe fri hviterussiske journalister, fagforeningsledere og
opposisjonspolitikere.
● Norge skal være pådriver for at det gjennomføres en uavhengig gransking av
menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland.
Oromo-folket:
Etiopias største etnisk folkegruppe, Oromo-folket, er en folkegruppe som historisk har blitt
politisk og kulturelt marginalisert av etiopiske regimer. Menneskerettighetssituasjonen i
Etiopia i dag er et resultat av en autoritær stat som utsetter det nasjonale valget på
ubestemt tid, fengsler politiske motstandere og svarer demonstrantenes krav om demokrati
og rettferdighet med skarpe skudd. Flere hundre demonstranter har de siste månedene blitt
drept eller skadet av vold utført av myndighetene.
AUF mener:
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Norge skal være pådriver for at det gjennomføres frie og rettferdige valg.
Norge må gå i dialog med den etiopiske regjeringen for å sikre at samtlige norske
borgere som befinner seg i Etiopia er trygge
Norge må fordømme militær- og politivold mot sivile og demonstranter. Statlig vold
må opphøres.
Norge skal være pådriver for en uavhengig etterforskning av drapet på
Oromo-aktivisten Haacaaluu Hundeessaa.
Alle politiske fanger som er ulovlig fengslet må løslates.

Menneskerettighetslov for næringslivet:
Næringslivet må spille en avgjørende rolle i arbeidet for en verden som respekterer
menneskerettigheter og miljø. Det handler om at alle norske forbrukere skal være garantert
produkter og tjenester som ikke har resultert i menneskerettighetsbrudd, dårlige
arbeidsvilkår og negative miljøkonsekvenser. Felles internasjonale spilleregler vil kunne gi
like konkurransevilkår, men aller viktigst vil det utjevne de sosiale og økonomiske
forskjellene i verden.
AUF mener:
● Menneskerettighetsloven for næringslivet må ivareta menneskerettigheter, miljø og
klima.
● Menneskerettighetsloven for næringslivet må ivareta varslerne, samt gi tilgang til
klage- og oppreisningsmekanismer.
● Menneskerettighetsloven for næringslivet må legge til rette for sanksjonsmuligheter
ved brudd på loven.
● Menneskerettighetsloven for næringslivet må sørge for transparens i aktørens
leverandørkjede og organisering, samt avdekke korrupsjon og ulovlig organisering.
● Menneskerettighetsloven for næringslivet må sørge for kontinuerlig samarbeid
mellom næringslivsaktører og sivilt samfunn, lokalbefolkning og fagforeninger.
Norsk bistand: solidaritet, ikke veldedighet
Solidaritet er AUFs grunnprinsipp både for vår bistandspolitikk og for vårt prosjektarbeid.
Bistand kan brukes til å skape endring og en bedre verden, der makt og ressurser er
rettferdig fordelt, eller det kan brukes til veldedighet og ukritisk tjenesteyting.
AUFs prinsipper for norsk bistand
Bistand som går ut på å drifte skoler og helsetjenester og kan bidra til å undergrave det
politiske systemet og myndighetenes ansvar i mottakerlandet, skaper en avhengighet som
er uønskelig. I stedet må fokuset i norsk bistand være demokrat- og statsbygging. De siste
årene har bistandsnivået i Norge sunket. Denne utviklingen vil AUF snu. Vi mener Norge må
øke sin bistand, både målt i kroner og i andel av BNI.
Norsk bistand må være en feministisk bistand, den må utjevne forskjeller og bekjempe
fattigdom. I tillegg må norsk bistand ha et langsiktig perspektiv og organisasjoner som
driver bistandsprosjekter må ha stabile rammer.
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Når verden rammes av kriser, skal Norge bidra med nødhjelp. Likevel skal Norge aldri drive
med tjenesteyting for mottakerland eller annen veldedighet som skaper avhengighet.
AUF beklager at regjeringen gjennom Norads demokratistøtte i mindre og mindre grad
prioriterer politiske prosjekter som faktisk kan gjøre en forskjell, og i større og større grad
prioriterer helt upolitiske prosjekter. Denne utviklingen må snus. I tillegg må
informasjonsstøtten som går til sivilsamfunnsorganisasjoner opprettholdes og videreføres.
Prinsipper for AUFs prosjektarbeid
Vårt internasjonale arbeid skal alltid være skulder til skulder med våre kamerater, og ha
toveis mål. Vi engasjerer oss sterkt i den internasjonale arbeiderbevegelsen, fordi det kun er
sammen med våre kamerater i partier og fagbevegelse over hele verden at vi kan nå våre
mål om et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.
AUF skal tilby vår solidaritet, og bistå med temaer og arbeidsformer vi har kompetanse på,
men skal ikke drive hjelpearbeid. Vårt prosjektarbeid skal føres etter ideen om gjensidig
respekt og læring, og alle AUFs prosjekter skal ha et klart mål for hva som skal være AUFs
lærings- og erfaringsutbytte.
AUF kan ikke samarbeide med organisasjoner som tar til orde for vold i noen form. Vi har
nulltoleranse for korrupsjon. Feminisme og antirasisme ligger til grunn for alt vårt politiske
arbeid, og mål for dette skal inkorporeres i alt vårt prosjektarbeid. AUF skal praktisere
ikke-voldsprinsippet som en bærende fane for vårt internasjonale solidaritetsarbeid, og
brudd på denne linja, enten i form av oppfordring til eller deltakelse i voldshandlinger må
ikke tolereres.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 4, 5, 19, 36, 41. De tre siste avsnittene fra og med “Prinsipper
for AUFs prosjektarbeid ...” oversendes redaksjonskomité for organisasjons- og lovsaker.

Forslag 97: Et trygt arbeidsliv for vanlige folk
Innsender: Sentralstyret
Det norske arbeidslivet er tuftet på ryddige arbeidsforhold, et fellesskapsorientert samfunn
som skaper trygge og gode jobber, og en høy grad av tillit mellom arbeidstakerne og
bedriftseierne. Dette tillitsbaserte arbeidslivet har overlevd solskinnsdager og krisetid, og
takket være et sterkt sosialdemokrati og sterke fagforeninger har disse grunnsteinene som
det norske arbeidslivet og samfunnet har vært bygget på, overlevd til den dag i dag. Når vi
likevel ser at organisasjonsgraden er under 50%, at fremtidens arbeidsliv, uregulert og
komplisert som det er i større grad etbalerer seg i Norge, og at høyreregjeringen har styrt
Norge i 8 år og svekket det organiserte arbeidslivet. Da er det sosialdemokratene som må
peke på hvordan vi skal skape et trygt og godt arbeidsliv.
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Fagforeningene er det beste og viktigste verktøyet i kampen for et godt arbeidsliv. Det er,
og må være et selvstendig mål at så mange arbeidstakere som mulig er med i en
fagforening. Da sikrer man på mange måter den enkelte arbeidstaker fra å bli utnyttet av
arbeidsgiver, samtidig som det sikrer at man har sterke interesseorganisasjoner for
arbeidstakere som tvinger fram politikk som bedrer arbeidernes kår. AUF mener derfor at vi
trenger politiske grep som hjelper fagforeninene å organisere flere, og skape lover og regler
som gjør fagforeningene sterkere mot useriøse aktører i arbeidslivet som utnytter
arbeidstakere.
I noen deler av det norske arbeidslivet så fungerer ikke den norske modellen per i dag.
Noen deler av byggebransjen, restaurantbransjen og nye typer bedrifter som Uber og
Staffers er eksempler på dette. I disse delene av arbeidslivet hvor fagforeningensgraden har
kollapset, eller fagforeningene sliter med å etablere seg i utgangspunktet, så trenger
arbeidstakerne i disse utsatte bransjene en offentlig sektor som setter krav og
forventninger, regler og lover for å opprettholde et verdig og trygt arbeidsliv. Gjennom et
sterkere arbeidstilsyn, høyere kunnskap hos arbeidstakere om hva de har rett på og en
sterkere arbeidsmiljølov så kan vi stoppe rådrift av arbeidere.
AUF vil:
● At man skal lage en ny og sterkere arbeidsmiljølov
● Innføre kollektiv søksmålsrett for å stanse ulovlig bruk av vikarer og midlertidige
ansatte
● Begrense statens adgang til midlertidige ansettelser gjennom en skjerping av
tjenestemannsloven
● At alle ansatte i bemanningsbyrå skal skal vikariere for en konkret ansatt ved innleie,
og skal ikke ha lavere lønn enn den ansatte
● Innleie skal som hovedregel være forbudt, men kan bli tillatt der partene avtaler det
● At NAV ikke skal benytte seg av bemanningsbyråer og vikarbyråer til arbeidsrettede
tiltak
● Ha fullt fagforeningsfradrag
● Ansvaret for å oppfylle dokumentasjonskravene for opprettelse av av tariffavtaler
skal tilfalle arbeidsgiversiden
● At besøk fra partene i arbeidslivet hvor man underviser om rettigheter og plikter i
arbeidslivet skal være en integrert del av grunnskole, videregående skole og høyere
utdanning
● Styrke arbeidstilsynet med mål om å øke antall kontroller på bedrifter og kapasiteten
til å sanksjonere ovenfor bedrifter som bryter reglene for arbeidslivet

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 32

Forslag 98: AUFs ti skolekrav til Arbeiderpartiet
Innsender: Sentralstyret
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Sosialdemokratiets fremste mål er like muligheter for alle mennesker. Skal man nå dette
målet trenger man en skole hvor alle elever kan realisere sitt potensiale og bli gitt muligheter
til å nå sine mål. Fellesskolen vår er det viktigste redskapet vi har mot økende ulikhet. En
god skolegang bidrar til å ruste elever for arbeidsmarkedet og bygger tillitt mellom
mennesker.
Vår visjon er at alle elever skal fullføre skoleløpet og utnytte sitt potensiale, elevene skal
være kunnskapsrike og legge til rette for at hver enkelt elev blir sett og fulgt opp. Visjonen
vår nås best gjennom en sterk offentlig fellesskole (fra skolemanifestet 2017).
Høyresiden sin pugge-, teste- og press-skole gir ikke alle like muligheter. Vi trenger en
skolehverdag som ser hele eleven. Derfor stiller AUF 10 skolekrav til en ny
Arbeiderparti-ledet regjering.
1.
2.
3.
4.

Skolehelsetjenesten skal være til stede på skolen hver eneste dag
Fjerne fraværsgrensa og innføre mer rettferdige regler for fraværsføring
Lovfeste retten til læreplass for alle kvalifiserte elever
Konsesjoner til privat skoledrift skal være tidsbegrenset, samt at kommuner og
fylkeskommuner skal ha lokal vetorett mot etablering av privatskoler
5. Fjerne karakterkravet i matte, norsk og engelsk i lærerutdanningen
6. Avvikle hjemmelekser og flytte arbeidet som blir gjort inn i fagtimene som
skolelekser
7. Endre navnet på religionsfaget i grunnskolen fra KRLE til RLE og fjerne kravet om 40
prosent kristendom i faget
8. Oppdatere seksualundervisningen. Innføre mer om grensesetting, seksualitet,
relasjoner og følelser. Seksualundervisningen skal også inneholde et kjønns og
seksualitetsmangfold
9. Øke borteboerstipendet
10. Senke prisene på privatisteksamen og gjøre det gratis å ta opp fag man har strøket i
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 30, 71, 92

Forslag 99: Bygge hele landet for framtida
Innsender: Sentralstyret
Norge står foran et veiskille. I årene fremover er kontantstrømmen fra petroleum forventet å
falle, mens andelen eldre og pensjonister vil øke. Koronakrisen har satt et forstørrelsesglass
på ulikheten Norge allerede hadde. Når vi nå skal bygge landet for framtida, er det
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avgjørende at sosialdemokratiet tar lederskap gjennom strategisk og retningsgivende
politikk for et lavutslippssamfunn med høyere sysselsetting og mindre ulikhet.
Det grønne industrisamfunnet
Norge er en energi- og ressursøkonomi der teknologi og kompetanse er våre viktigste
konkurransefortrinn. Norge har allerede verdens reneste aluminiumsindustri, vi er
selvforsynt med fornybar kraft og vi har er kompetanseforsprang mot utlandet. Når verden
nå i økende grad vrir seg bort fra olje og gass, er det viktig at vi bruker avkastningen fra
olje- og gassnæringen til å satse strategisk og retningsgivende på det vi skal leve av i
framtiden.
AUF mener at staten må spille en aktiv rolle og at det statlige eierskapet må utvides. Statlig
eierskap sørger for at strategisk viktige virksomheter, teknologier, ressurser og kompetanse
forblir på norske hender, slik at det gir mest mulig verdi tilbake til fellesskapet. Statlig
lederskap, virkemiddelapparat og eierskap må brukes aktivt til å styre utviklingen innenfor
grønne jobber, fornybarindustrien, alternative energibærere, samt karbonfangst og -lagring.
For å gjenreise landet vi en gang bygde, kreves politisk lederskap for å ta i bruk
mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I internasjonal skipsfart brukes det daglig 5,5
millioner fat olje. Norge som verfts- og sjøfartsnasjon må ta en lederrolle i å utvikle
fornybare og alternative energibærere som hydrogen, ammoniakk og biogass. Mindre båter
og ferger er egnet for elektrifisering, mens skipsfarten må over fra olje til alternative drivstoff
som hydrogen, ammoniakk og biogass. Hydrogen og ammoniakk må bli karbonfri, mens
biogass er fossilfri. Alle skip som i dag går på LNG, kan i fremtiden gå på biogass (LBG).
AUF mener:
● At Norge må bruke EØS-avtalen til tett oppfølging av EUs Green New Deal, aktivt
søke muligheter, samt mobilisere satsing fra næringslivet og offentlig sektor
● At staten skal sikre investeringsstøtte til fullskala karbonfangst- og lagring (CCS) så
raskt som mulig
● Utvikle industriklynger og synergier mellom havvind, alternative energibærere og
landbasert industri
● Gi Enova en hovedrolle i satsing på hydrogen, ammoniakk og biogass som
energibærere
● At staten må ta aktive grep for å sikre en full verdikjede fra produksjon til utnyttelse
både for hydrogen, ammoniakk og biogass
● Gå sammen med transport-, verfts- og rederinæringen for å sikre økt utnyttelse av
fornybare og alternative energikilder i skipsfarten
● Lage bransjevise utviklingsprogrammer for grønne verft og en grønn transportnæring
● Legge en helhetlig plan for å dekke fremtidens kraftbehov med fornybar kraft, med
mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft
● Styrke virkemidlene for økt egenproduksjon av fornybar kraft og gjøre det enklere å
selge overskuddsproduksjon, som for eksempel solcellepanel
● Opprette et CO2-fond for næringslivet etter modell fra NOx-fondet. Fondet skal
støtte utviklingsprosjekter, kompetanseheving og investeringer i lav- og
nullutslippsteknologi
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●
●

Åpne for å blande flytende biogass (LBG) med flytende naturgass (LNG) med mål
om å gradvis øke andelen biogass
Styrke incentivene for å ta i bruk flytende gass som LNG og LBG for tunge kjøretøy
og fartøy som ikke i overskuelig fremtid er egnet for elektrifisering

Et lite land med en åpen økonomi
Norge er et lite land med en åpen økonomi. Økt eksport er det viktigste vi kan gjøre for å
øke sysselsettingen og styrke velferden. Norske eksportbedrifter står i dag for 600.000
jobber i privat sektor og er avgjørende for statens inntektsside. I dag kjører statsbudsjettet
på store, strukturelle budsjettunderskudd der gapet dekkes med oljepenger. Fremover må
den reduserte olje- og gasseksporten erstattes av nye eksportmuligheter. For å få til det må
Norge styrke virkemidlene for økt eksport, og samtidig øke Norges attraktivitet som
destinasjon for utenlandsk kapital.
AUF mener:
● At eierskaps-, nærings- og industripolitikken skal ha som hovedmål å sikre
bærekraftig industriutvikling i hele landet, og gjøre Norge til en attraktiv destinasjon
for utenlandske investorer
● Styrke virkemiddelapparatet for eksportrettet næringsliv
● Styrke eksportrettede programmer for næringslivet, som for eksempel økt
eksportfinansiering, finansiell risikoavlastning, markedsinnsikt og profilering i
utlandet
● Styrke virkemiddelapparatet for Norge som destinasjon for utenlandsk kapital
Lære hele livet i hele landet
Norge har et kompetansefortrinn mot utlandet, men forspranget blir mindre for hvert år.
AUF mener at kompetansepolitikken må legge til rette for at alle arbeidstakere kan utvikle
kompetanse, lære seg nye ferdigheter og tilpasse seg nye oppgaver. Kompetansepolitikken
skal gjøre det mulig å lære hele livet i hele landet.
Lavtlønnede i sektorer der utdanningsnivået er lavt, har ofte minst tilgang på etter- og
videreutdanning. Det er viktig at kompetansepolitikken ikke blir en overføring fra de som har
minst til de som har mest. AUF mener at kompetansepolitikken er noe fellesskapet må ta
ansvar for, og ønsker ikke en utvikling der etter- og videreutdanning skal finansieres av den
enkelte.
AUF mener:
● At kompetansepolitikken skal legge gratisprinsippet til grunn
● Innføre støtte til livsopphold under etter- og videreutdanning for arbeidstakere.
Støtten skal som hovedregel innrettes som stipend, ikke som lån.
● Innføre partssammensatte bransjevise kompetansefond med midler til å finansiere
etter- og videreutdanning samt FoU
● At fagskolene og høyskolene må brukes mer aktivt i etter- og videreutdanning
● Gjøre det enklere å kombinere undervisningsstilling i profesjonsutdanningene med
arbeid utenfor undervisningsstedet
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●
●
●
●
●

Fjernet kravet om minimum 50 prosent studiebelastning for å få studiestøtte
Utvide muligheten til å ta fag eller utdanning for dagpengemottakere
Gi tilbud om etter- og videreutdanning for langtidssykemeldte
Redusere avkortningen av studiestøtte for de over 45 år
At åtteårsgrensen for å motta studiefinansiering erstattes av en øvre maksgrense for
hvor mye du kan låne, uavhengig av hvor mange år utdanningen varer.

Forskning som konkurransefortrinn
Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at Norge ikke havner bakpå i
konkurransen mot andre land. I 2018 utgjorde FoU-utgiftene i Norge 2,06 % av BNP. Det er
minst i Norden. AUF mener at forskning, utvikling og innovasjon må styrkes, både i
universitetssektoren, instituttsektoren og næringslivet. Forskningspolitikken må være en del
av Norges strategiske og retningsgivende satsing, og må bidra til å understøtte Norges
klimamål.
AUF mener:
● At FoU skal utgjøre minst 3% av BNP i 2025 og 4% i 2030
● Styrke Norges deltakelse i EUs forsknings- og kompetanseprogrammer, som
Horisont Europa, Erasmus+ og EUs romprogram
● Vri den statlige finansierte petroleumsforskningen gjennom SkatteFUNN og
Forskningsrådet over mot klima, teknologi, karbonfangst og -lagring og alternativ
energi.
● Utrede en ordning der skattefradraget i SkatteFUNN øker med reduksjonen i
klimautslipp som FoU-prosjektet bidrar til
● Sette et øvre tak på hvor store virksomheter som kan bruke SkatteFUNN
● Åpne for at små og mellomstore bedrifter kan søke SkatteFUNN klyngevis eller i
samarbeid med en større virksomhet
● Styrke tilsynet med SkatteFUNN, styrke sanksjonsmulighetene for regelbrudd og
åpne for å utestenge bedrifter som blir tatt i grovt misbruk
● At UH-sektoren ikke skal inngå forskningssamarbeid med olje- og gasselskaper der
målet for forskningen er økt petroleumsutvinning eller -leting
Fellesskapet må ta del i verdiskapningen
AUF ønsker en skattepolitikk der de som har mest, bidrar mest. Det er viktig at
næringsvirksomhet skattlegges på en rettferdig måte, slik at hele folket får ta del i
verdiskapningen.
Havbruk, vindkraft, datasentre og skognæringen er alle lønnsomme næringer som har et
naturlig fortrinn i norsk natur og norske ressurser. Næringer som har en naturlig grunnrente
fra naturens side, må skattlegges slik at samfunnet får ta del i verdiskapningen. Derfor
mener AUF at havbruk, vindkraft, datasentre og skognæringen må ilegges en
grunnrenteskatt, på samme måte som olje og vannkraft.
Skatteunndragelse og overskuddsflytting bidrar til å svekke velferdsstatens bærekraft. Noe
av dette er lovlig, noe er ulovlig. AUF mener at det må nedsettes en kommisjon for å se på
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kilder for skatteunndragelse og overskuddsflytting, både lovlig og ulovlig, og anbefale
skattetekniske og lovmessige endringer.
Det norske skattesystemet baserer seg i stor grad på at virksomheter med aktivitet i Norge,
har en fysisk tilstedeværelse gjennom kapital, eiendom eller mennesker. Nye og ofte
multinasjonale selskaper med digitale forretningsmodeller som leverer tjenester over
internett kan dermed ha stor inntjening, men betale lite skatt. Skattesystemet må
gjennomgås for å sikre at selskaper med en digital forretningsmodell ikke får urettmessige
fordeler av skattesystemet.
I OECD har det over flere år foregått et arbeid opp med overskuddsflytting og
skatteerosjon, såkalt Base Erosion and Profits Shifting (BEPS). BEPS innebærer strategier
for å bruke hull i skattesystemet for å unngå eller unndra skatt, lovlig og ulovlig. I
utgangspunktet bør land ha en mer omforent tilnærming til multinasjonale selskaper, men
land som Irland og Luxembourg tjener på BEPS og har liten interesse av å gjøre noe med
det. AUF mener at dersom det flernasjonale arbeidet ikke fører frem, bør Norge gå sammen
med likesinnede land og gjennomføre ensidige skatteendringer mot den digitale økonomien.
Det kan for eksempel gjøres gjennom særavgifter slik som i Italia og Frankrike.
AUF mener at:
● Det må innføres en nasjonal grunnrenteskatt på havbruk, vindkraft, datasentre og
skognæringen der en andel av inntektene skal tilfalle vertskommunen og en andel
tilfaller staten
● Gjeninnføre kommunal eiendomsskatt på verk og bruk
● Nedsette en kommisjon for skatteunndragelse og overskuddsflytting
● At Norge må intensivere arbeidet opp mot arbeidet med Base Erosion and Profits
Shifting i OECD, og vurdere å gå inn for unilaterale skatteskjerpelser dersom
arbeidet ikke fører frem innen 2020
● At digitale tjenester skal skattlegges i landet tjenesten leveres, og ikke i
opphavslandet til selskapet som leverer tjenesten
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 16, 28, 35, 44, 94

Forslag 100: Kampen mot voldtekt og seksuelle overgrep
Innsender: Sentralstyret
Kjønnsbasert vold, inkludert voldtekt og annen seksuell vold, er et alvorlige angrep på
rettigheter og grunnleggende friheter til kvinner og jenter. Det er ikke bra nok når
omfangsundersøkelser viser at nesten hver tiende kvinne i Norge oppgir å ha vært utsatt for
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voldtekt minst en gang i livet. Halvparten var ikke en gang fylt 18 år da overgrepet skjedde.
Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt.
Selv om omfanget og de alvorlige konsekvensene voldtekt har på jenter og kvinners liv og
helse er godt kjent. Har norske myndigheter ikke iverksatt de nødvendige tiltak for å
forebygge, etterforske, tiltale og straffe voldtekt og seksuelle overgrep, eller sikre
voldtektsofres rett til rettferd og oppreisning etter overgrep. Forebyggende arbeid er
utilstrekkelig. Voldtektsmyter som at voldtekt som oftest skjer i mørke smug av ukjente
menn, og at jenter og kvinner har ansvar for overgrepet dersom de har kledd seg
utfordrende eller flørtet i forkant er dessverre utbredt. Disse mytene gjør det vanskelig for
voldtektsofre å anmelde overgrepet eller søke medisinsk og annen hjelp og støtte.
Den norske straffeloven stiller fremdeles krav om at vold, trusler og bevisstløshet må
dokumenteres før et overgrep kan etterforskes og påtales som voldtekt. Mangel på
samtykke til seksuell omgang er i seg selv ikke nok. Det er med andre ord ikke nok at man
ikke ville. Norge har gjentatte ganger fått kritikk av FN for dette. Både FNs Kvinnekomité,
FNs Menneskerettighetskomité og FNs Komité mot tortur har oppfordret norske
myndigheter til å sørge for at straffeloven tydelig fastslår at voldtekt er seksuell omgang
uten oppriktig samtykke.
Internasjonal rett er helt klar: seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Det er i dag ni
europeiske land – Irland, Storbritannia, Belgia, Kypros, Tyskland, Island, Luxembourg,
Sverige og nå også Danmark – som har en samtykkebasert voldtektslovgivning. Også i
Finland jobbes det med en endring i voldtektsbestemmelsen. I løpet av noen få år kommer
Norge dermed til å være det eneste landet i Norden med en voldtektsbestemmelse i
straffeloven som hører til i det forrige århundre.
Fremdeles ender svært få voldtekter med tiltale og straff. Bare én av ti kvinner anmelder
voldtekt og at hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Amnesty Internationals
rapport om voldtekt i de nordiske land viser en nær straffefrihet for voldtekt i Norge.
Straffefrihet for voldtekt er brudd på kvinners rett til beskyttelse og oppreisning etter
overgrep.
Overgrepsmottakene er utrolige viktige arenaer for mennesker utsatt for voldtekt eller andre
seksuelle krenkelser. Det er døgnåpne, gratis sentre med et lavterskeltilbud til de utsatte og
tilbyr rådgivning og medisinsk hjelp uavhengig av politianmeldelse. I dag mangler 10 av 25
overgrepsmottak døgnberedskap. Det kan ta timer før voldtektsutsatte blir undersøkt, og
fremdeles sliter mottakene med vaktordninger, beredskap og oppfølging. Dette må tas på
alvor.
Derfor ønsker AUF å øke bemanningen på volds – overgrepsmottak, samt øke kunnskapen
blant de ansatte. Det må ansettes flere psykologer og jurister på mottakssentrene, og
samtidig øke informasjonen om disse mottakene slik at de som har vært utsatt for voldtekt
eller seksuelle krenkelser vet hvor de kan få bistand.
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Dagens seksualitetsundervisning er svært mangelfull, og dårlig tilpasset det mangfoldet
fellesskapet vårt består av. Med andre ord er seksualitetsundervisningen et ujevnt tilbud,
ofte lite relevant for hva ungdommer faktisk trenger, og tar sjeldent opp
kommunikasjonsdelen av sex. Grensesetting og samtykke er områder som er essensielle
når det kommer til seksualitet og forståelse vedrørende egen kropp og egne rettigheter.
AUF mener det skal innføres kurs om grensesetting, kjønn, kropp og seksualitet på barne-,
ungdom- og videregående skole. Samtidig som at det skal undervises om grensesetting i
barnehagen. Hensikten er å gjøre barn og ungdom mer bevisste på verdien av likestilling,
likeverd og gjensidig respekt.
AUF mener også at det skal være et godt og tett samarbeid mellom skole, elev, foresatte og
skolehelsetjeneste hvor disse kursene blir iverksatt.
AUF vil:
●
●

●

●
●
●
●

At norsk voldtektslovgivning endres slik at voldtekt defineres som ufrivillig seksuell
omgang, også kalt samtykkelov.
At kampen mot voldtekt må gis en tydelig og langsiktig politisk prioritering.
Regjeringen må sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser slik at politifolk og
justissektoren har nødvendig kapasitet og kompetanse til å kunne sikre en effektiv
strafferettslig forfølgelse av voldtekt som holder en høy kvalitet.
En generell endring av holdninger hvor alle er tydelig på hva en voldtekt er, og som
utfordrer etablerte voldtektsmyter. En klargjøring av at sex uten samtykke er voldtekt
plasserer skyld og skam hos overgriper, og bidrar til å svekke voldtektsmyter.
Øke bemanningen på volds – overgrepsmottak samt øke kunnskapen blant de
ansatte.
Ansette flere psykologer og jurister på mottakssentrene.
Øke informasjon om volds-og overgrepsmottaket, slik at de som har vært utsatt for
voldtekt får den bistanden de har rett på.
Ha et tett samarbeid med skole, elev, foresatte og skolehelsetjeneste vedrørende
seksualitetsundervisning- og kursing

Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag

Forslag 101: Asyl og innvandring
Innsender: Sentralstyret
Helsehjelp til alle
Alle som oppholder seg i Norge må ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester,
basert på helsefaglige vurderinger. Dessverre er det et lite mindretall i Norge i dag som ikke
får samme helsehjelp som oss andre. Det fører til store fysiske og psykiske lidelser for
mennesker som lever blant oss.
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Papirløse menneskers begrensede tilgang til helsehjelp, får store humanitære
konsekvenser. I dag er helsehjelpen til papirløse migranter begrenset til akutt hjelp og
nødvendig helsehjelp som ikke kan vente i mer enn tre uker. Dette innebærer at mange
personer som oppholder seg i Norge ikke får helsehjelpen de har behov for. I tillegg er det
mange som ikke får sine rettigheter oppfylt. På bakgrunn av dette startet Kirkens Bymisjon
og Røde Kors derfor opp Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo for ti år siden, og
driver nå også Helsesenteret for papirløse i Bergen.
Helsesentrene baserer seg på frivillig innsats fra dyktige fagpersoner som leger,
sykepleiere,
tannleger, sosionomer og fysioterapeuter. I Oslo behandlet 180 frivillige 800 pasienter og
utførte om lag 3.300 konsultasjoner bare i 2019. Pasientene kom fra 120 ulike land. I Bergen
samme år har 100 frivillige utført 525 konsultasjoner til fastlege, gynekolog, fysioterapi,
psykolog og tannlege.
På Helsesentrene behandles en mangfoldig gruppe kvinner, menn, barn og eldre, med ulike
helseplager og ulik alvorlighetsgrad. Pasientene er blant annet kronisk syke, gravide, syke
barn, psykisk syke og personer med infeksjonssykdommer. Gjennom helsehjelp på
Helsesentrene oppdager og følger fagpersonellet opp alvorlig sykdom og gir livsnødvendige
medisiner. Uten denne hjelpen ville pasientene fått alvorlige lidelser og plager.
Livsnødvendig behandling til kan ikke fortsette å være frivillige sitt ansvar. Derfor må Norge
følge etter våre naboland, Sverige og Finland, samt andre europeiske land, og gi helsehjelp
til alle. For å sikre tilgang til helsehjelp for alle, er det nødvendig å gjøre endringer både i
regelverk og praksis.
AUF vil:
● Sikre papirløse migranter og tilreisende EØS-borgere rett og tilgang til nødvendig
helsehjelp, medisiner og tannbehandling basert på helsefaglig vurderinger
● Forskriften om rett til helse og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
§ 5 bokstav a må endres til: «helsehjelp som ikke kan vente etter vurdering fra
helsepersonell».
● Det må opprettes en finansieringsordning for behandlere slik at disse kan få
refundert utgifter og medisiner gitt til pasienter utenfor folketrygden.
● Personer uten fast opphold i Norge må gis tilgang på fastlegeordningen.

Ureturnerbare asylsøkere
Ureturnerbare asylsøkere er personer som ikke kan returneres ved tvang til
opprinnelsesland av norske myndigheter. Disse har svært begrensede rettigheter i Norge.
De kan ikke arbeide, ta utdannelse eller motta helsehjelp, med unntak av akutt helsehjelp.
Samtidig mottar de kun rundt 60 kroner å leve av om dagen. NOAS anslår at det er ca. 3000
ureturnerbare asylsøkere i Norge (2019).
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Det å nekte mennesker muligheten til selv å forsørge seg, strider mot den allmenne
rettsoppfatning i et land bygget på humanistiske verdier. Såkalt «ureturnerbare» flyktninger
er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har levd i Norge over år, og at
hjemreise ikke er et aktuelt alternativ i overskuelig fremtid. Denne gruppen mennesker er
spesielt utsatt for å bli utnyttet i et svart arbeidsmarked. En oppmykning av regelverket for
ureturnerbare flyktninger vil ikke føre til økt strøm av flyktninger til Norge, men sørge for at
Norge ivaretar enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter når de bor og oppholder seg i
Norge.
AUF vil:
● at “ureturnerbare” skal gis midlertidig arbeidstillatelse under opphold i Norge
Statsløshet
Statsløshet er et politisk felt hvor norske partier stort sett mangler politiske vedtak, og
handler i dag om dårlig lovgivning, og mangel på bestemmelser i regelverket for å sikre
statsløses rettigheter. Norge har tilsluttet seg FNs konvensjon om statsløses stilling av 1954
og FNs konvensjon om begrensning av statsløshet av 1961. Allikevel mangler Norge en
statsløs-definisjon i lovverket. Det finnes ingen prosedyrer for å avgjøre hvem som
skal ha status som statsløs, og heller ikke en egen oppholdsstatus for statsløse.
UNHCR utga i 2015 en rapport som konkluderer at norsk lovgivning og praksis på
flere områder strider med FNs konvensjoner om statsløshet. Siden Norge ikke har
prosedyrer for å avgjøre hvem som skal ha status som statsløs i Norge
eller en egen oppholdsstatus for statsløse, kan ikke statsløse få legalisert sin status i Norge
med mindre de får opphold etter søknad om asyl. Det er i strid med FN-konvensjonen om
statsløses stilling. Konsekvensen er at statsløse i Norge er rettighetsløse og uten noen stat
de kan returnere til.
AUF mener:
● Norge skal innføre en statsløshet-definisjon i lovverket og en statsløshetsprosedyre,
og at statsløse skal gis oppholdstillatelse i tråd med 1954-konvensjonen.
Familiegjenforening
Norge har en rekke praktiske hinder som står i veien for retten til familieliv, en
menneskerettslig minimumsstandard som Norge er forpliktet av. FNs høykommissær for
flyktninger (UNHCR) har uttalt at det er «uoverstigelige hindringer og barrierer som en
flyktning møter i en søknadsprosess om familiegjenforening i Norge». Som
sosialdemokrater er det vår plikt å jobbe for å bryte disse hindringene og sørge for at Norge
følger menneskerettslig standard i møte med mennesker som søker å gjenforenes med
familien sin.
I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å redusere gebyret flyktninger må betale for å
bli gjenforent med familien. Likevel vil gebyret fortsatt være på nesten 8 000 kr. Både i
Danmark og Sverige gjøres det unntak for gebyrkrav for flyktningfamilier. Nå er det på tide
at Norge følger etter, og fjerner søknadsgebyret for flyktninger som søker
familiegjenforening.
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En annen hindring som står i veien for muligheten til å søke om familiegjenforening, er
kravet om å nå riktig søknadssted innen søknadsfristen. Flyktninger er i utgangspunktet
unntatt fra inntektskravet for familiegjenforening. For å slippe kravet må søknad om
familiegjenforening registreres på nett innen seks måneder etter flyktningen fikk
oppholdstillatelse Norge. Deretter må familiemedlemmet i utlandet møte opp og innlevere
alle nødvendige dokumenter på en bestemt norsk ambassade eller søknadssenter innen ett
år. Først når dokumentene er innlevert, regnes søknaden som registrert. For svært mange
er det vanskelig å nå riktig utenriksstasjon innen ettårsfristen, da mange grenseoverganger i
dag er stengt. I praksis gjør derfor dette kravet det nesten umulig å søke om
familiegjenforening. AUF mener derfor at dette kravet ikke bør være absolutt, men at det
skal være mulig å sende nødvendige dokumenter elektronisk.
Mange familiemedlemmer til personer som har fått flyktningstatus i Norge befinner seg i
sårbare, utsatte situasjoner, hvor de både kan være i fare og ha lite penger til livsopphold.
Deres søknader burde prioriteres. Ifølge menneskerettighetene skal familiens enhet
gjenopprettes raskt. I dag tar det normalt 21 måneder å behandle familiegjenforeningssaker
til flyktningfamilier fra Eritrea, 18 måneder i Syria-saker, mens det vanligvis tar kun to
måneder å behandle sakene til personer fra USA og Thailand som søker familiegjenforening
med referanseperson i Norge. Saksbehandlingstiden må kortes ned slik at
menneskerettighetene skal ivaretas, og familier kan gjenforenes innen rimelig tid.
Familier som søker familiegjenforening i Norge har ikke rett til gratis rettshjelp, til tross for at
behovet er stort. Familier som har rett til familiegjenforening får ikke retten oppfylt på grunn
av manglende rettshjelp. Dagens ordning kan i ytterste konsekvens medføre at flyktninger
ikke får den beskyttelsen de har rett til og krav på, grunnet manglende rettshjelp. AUF
mener derfor at familier som søker familiegjenforening skal ha rett til gratis rettshjelp, at
ordningen med spesielle rettshjelpstiltak må styrkes, og at den totale bevilgningen til
spesielle rettshjelptiltak bør økes for å dekke rettshjelpsbehovet for asylsøkere.
AUF mener:
● At arbeidet med en forbedring av regelverket for familiegjenforening skal være et
politisk prioritert mål for Arbeiderpartiet
● Søknadsgebyret for familiegjenforening for flyktninger bør fjernes
● Kravet om oppmøte på en bestemt norsk ambassade eller søknadssenter for å
levere dokumentasjon for søknad om familiegjenforening må fjernes, og det må bli
mulig å levere denne dokumentasjonen elektronisk
● Saksbehandlingstiden for familiegjenforening må kortes ned
● Familiebegrepet ved familiegjenforening bør følge UNHCR anbefaling om å utvides
til å inkludere søsken og barn over 18 år og eldre foreldre.
● Familier som søker familiegjenforening skal ha rett til gratis rettshjelp
● Ordningen med spesielle rettshjelpstiltak må styrkes, og den totale bevilgningen til
spesielle rettshjelptiltak bør økes for å dekke rettshjelpsbehovet for asylsøkere.
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Enslige asylsøkere og mindreårige
Enslige mindreårige asylsøkere er en særlig sårbar gruppe asylsøkere som ikke ivaretas
godt nok i Norge etter dagens regelverk. AUF mener at ingen barn skal måtte leve i
usikkerhet, frykt og ensomhet, på flukt. Mange enslige mindreårige som kommer til Norge
får i dag en mangelfull omsorg der de faller mellom flere stoler. Alle barn skal kunne føle seg
trygge på at de har rett til og muligheten til å leve gode liv. AUF mener at barnets beste skal
være et grunnleggende hensyn i tråd med FNs barnekonvensjon, og tillegges nødvendig
vekt i avveiningen mot innvandringsregulerende hensyn.
Rettssikkerheten til de mindreårige svekkes når verger pålegges å være lojale mot
myndighetene. Myndighetene har interesse i at det blir minst mulig motstand når et barn
skal til registrering, asylintervju, aldersundersøkelse eller deporteres. Ved suspensjoner av
verger som oppfattes som brysomme, skapes en fryktkultur der verger blir redde for å stå
opp for den mindreåriges rettigheter og interesser.
AUF vil:
● At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar
for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, også de mellom 15 og 18
år
● At enslige mindreårige asylsøkere ikke gis midlertidig, men permanent opphold
● At rimelighetsvilkåret gjeninnføres
● Sikre rettighetene til barn på flukt, og at barnets beste må veie tyngst i behandlingen
av utlendingssaker
● At alderstester kun foretas der det foreligger tvil om alder
● Intervjumetoder brukt på barn må forbedres, og rettssikkerheten må styrkes ved å
innføre lyd og bildeopptak ved registrering, nemndsmøter og i domstolene
● Uavhengighet til utlendingsmyndighetene for representanter og verger til de enslige
mindreårige må sikres.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 87

Forslag 102: Utdanning til sjøs
Innsender: AUF i Rogaland
Det å ta en utdanning til sjøs, er i dag et ganske unormalt utdanningsvalg. Det er
svært få som har tiltro til en maritim fremtid, og det kan ingen klandres for. Det ser jo
ganske mørkt ut, men samtidig kommer de neste tiårene til å vise at norske
arbeidsplasser kommer tilbake til markedet på sjøen. Norge er nødt til å imøtekomme
denne utviklingen med mye større satsing innenfor maritime karrierer.
Norge har per dags dato to fungerende skoleskip og x antall maritime fagskoler. Det
som er problemet med disse skolene er at de er lite oppdaterte og lite satset på. I en
tid der man burde satse mer på maritime karrierer, har det blitt begått kutt i statlig
støtte til våre to skoleskip i Norge. Disse skoleskipene er unike i
verdenssammenheng, og det at våre politikere ikke klarer å se det er synd. Det er
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også alt for vanskelig etter endt skolegang på maritime fag vanskelig å få
lærlingplasser fordi det er alt for få av dem.
Det er også for mange et naturlig valg å ta lærlingtiden i militæret, men ikke videre
utdanning.
Lederutdanningen i militæret er kun for de som har tatt generell studiekompetanse når det
egentlig burde gå til de med god faglig kunnskap. Elever som har brukt fire år av livet sitt på
et fagfelt blir utkonkurrert av mennesker som har bred kunnskap, men lite praktisk erfaring.
Det er mer rettferdig at de som har tatt læretiden i militæret også kan ta videreutdanning
der.
AUF i Rogaland vil:
● Ha mer statlig støtte til skoleskipet Gann og Sjøkurs.
● At det skal gis informasjon til elever i hele landet om maritim opplæring på VGS.
● At det settes i gang en prøveordning på offentlig skoleskip.
● Få en maritim utdanning i verdensklasse.
● Legge til rette for videre utdanning i militæret som offiser etter fagbrev, gjennom en
form for Y-veien.
● Legge til rette for flere lærlingplasser til sjøs.
Sentralstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i
sammenheng med forslag nr. 6, 71, 98.

Forslag 103: En folkestyrt og rettferdig boligpolitikk
Innsender: Sentralstyret
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1

1. Vårt ideologiske fundament

2 Retten til et sted å bo er en grunnleggende menneskerettighet. For sosialdemokratiet er
3 tryggheten til bolig en fundamental rettighet i vårt velferdssystem. Den kan ikke overlates til
4 markedet å styre alene - det er fellesskapets oppgave å sikre at alle har like muligheter til å
5 komme seg inn på boligmarkedet og rett på et anstendig sted å bo.
6 De siste årenes boligpolitikk - eller rettere sagt mangelen på boligpolitikk - har skapt et
7 system der de heldige tjener seg rike på vanlige folks bekostning. Mangelen på statlig
8 styring bidrar til økende forskjeller og en boligpolitikk som subsidierer de som allerede står
9 godt i det. Høyre-regjeringa har økt sentraliseringa på bekostning av distriktene, og tar ikke
10 klimakrisa alvorlig. AUFs jobb er bruke sosialdemokratisk boligpolitikk til å skape det
11 rettferdige, likestilte og bærekraftige samfunnet som framtida trenger.
12 Når forskjellene i samfunnet øker, øker de ikke bare mellom fattig og rik. Forskjellene øker
13 også mellom by og land, og innad i byene eller lokalsamfunnene våre. Det er forskjeller som
14 AUF aldri kan akseptere. Vaktmesterdattera og direktørsønnen kan ikke møtes i den samme
15 fellesskolen, dersom de ikke bor i det samme nabolaget. Boligpolitikken må sikre frihet og
16 like muligheter til alle – uansett hvor mye de tjener, eller hvilken adresse de vokser opp på.
17 AUF mener at boligpolitikken ikke skal foregå på kapitalkreftenes premisser, men være styrt
18 av folk. Bolig er menneskers hjem, ikke et spekulasjonsobjekt. Sosialdemokratiet skal alltid
19 stå i kampen for folks behov for en bolig å leve livet sitt i, ikke for de som selger og tjener
20 seg rike på dagens oppblåste boligmarked.
21 I dagens markedsstyrte boligpolitikk gjør eierlinja at de som eier boligen sin favoriseres på
22 bekostning av de som leier den. Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor dagens
23 boligmarked: De med lavest inntekt er de som eier minst. For mange er det ikke mulig eller
24 aktuelt å eie egen bolig, og for disse er det avgjørende at fellesskapet sikrer et seriøst
25 leiemarked med overkommelige leiepriser. Samtidig er et viktig mål for AUF å jobbe for at
26 ﬂere skal kunne eie sin egen bolig og at eierlinja i boligpolitikken ligger fast.
27 Klimakrisa gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og også boligpolitikken må ta sin del av
28 ansvaret. Framtidas boligmarked må være klimanøytral og bidra til å ta vare på naturen vår.
29 Med høy etterspørsel etter ﬂere boliger krever det at vi bygger smart, bærekraftig, høyt og
30 gjenvinner mer enn i dag. Samtidig må vi verne om sårbar natur, utvikle grønne lunger i
31 eksostunge byer og ta vare på matjorda i distriktene. Skal fremtidas boligmarked passe inn i
32 nullutslippssamfunnet må vi starte med en grønn boligpolitikk i dag.
33 AUFs boligpolitikk må gjøre det mulig å bo og ﬂytte i hele landet, enten man ønsker å ﬂytte
34 hjemmefra for første gang, bosette seg i etableringsfasen eller bli gammel i en tilpassa
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35 bolig. For det er vår oppgave som sosialdemokrater å kjempe for en boligpolitikk som sikrer
36 retten til et anstendig sted å bo gjennom hele livet og for hele landet.
37 AUFs boligpolitikk er utarbeida etter følgende prioriterte hovedmål:
38

1. Alle mennesker skal være sikra trygge og rimelige boliger som gjør det mulig å

39

leve frie og gode liv. Det er et viktig prinsipp for AUF at alle mennesker skal ha

40

rett til et eget hjem.

41

2. Boligpolitikken skal utjevne forskjellene mellom mennesker i samfunnet.

42

3. Vi skal ﬂytte makta over boligpolitikken og utviklingen vekk fra kapitalkreftene og
til vanlige folk og fellesskapet.

43

4. Boligpolitikken må gjøre det mulig å bo, leve, studere og arbeide i hele Norge og

44

i alle deler av livet.

45

5. Boligpolitikken skal være bærekraftig og sikre en grønn fremtid.

46

47

2. Det må bygges ﬂere boliger

48

2.1 Raskere reguleringsprosesser

49 Det har skjedd en dramatisk prisvekst i boligmarkedet i Norge. Den enorme prisveksten
50 bidrar til et trangere boligmarked der mange ikke får muligheten til å slippe til. Derfor må det
51 bygges ﬂere boliger i takt med befolkningsveksten.
52 I tillegg bidrar det til at de som allerede eier egen bolig har muligheten til å tjene stort på
53 prisutviklingen i markedet, noe som igjen skaper store forskjeller og gir dårligere bomiljø i
54 utleieboliger. AUF mener at tilbudet av boliger må økes slik at prisutviklingen dempes. Da
55 må det bygges ﬂere boliger, spesielt der prisutviklingen er høyest.
56 AUF vil:
57

●

dempe prisutviklingen

58
59

●

62

Gjennomgå plan- og bygningsloven for å se på hvordan reguleringsprosessene kan
skje i et høyere tempo enn i dag

60
61

Bygge ﬂere boliger i et raskere tempo enn i dag for å øke tilbudet av boliger og

●

At kommunene i større grad bruker sin kommunale forkjøpsrett i plan- og
bygningsloven for å sikre seg adgang og kontroll over ﬂere boliger
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63

●

Endre plan- og bygningsloven så det åpnes for å regulere ulike typer boliger inn i de

64

enkelte reguleringssakene, for eksempel ved å gi kommunene mulighet til å stille

65

krav om at en andel av boligene skal være sosial boligbygging

66

●

Stille strengere krav til utbygging av boliger i forbindelse med byvekstavtaler

67

●

At kommuner må ha mulighet til å stille krav om at regulerte boliger skal bygges
innen en gitt tidsfrist

68

69

2.2 Boligbygging for klima og natur

70 Klima- og naturkrisa preger alle deler av samfunnet vårt, også i boligpolitikken. AUF mener
71 det er naturlig at vår måte å bygge, utvikle og leve på fremover, henger sammen med
72 hvordan vi løser krisa.
73 Klimaendringene gjør at det må bygges med klimavennlige materialer og på en måte som
74 gjør byggene våre mer energieﬀektive. Flere bygg må gjenvinnes der det er best for klimaet,
75 og utviklingen av boliger må være en del av løsningene på problemet. Bare slik at
76 boligpolitikken ta ansvar i vår tids største krise.
77 Naturkrisa stiller strenge krav til at vi bygger boliger med omhu og for framtida. I mange
78 kommuner står man i en spagat mellom utbygging og vern av matjord eller sårbar natur. I
79 disse sakene mener AUF at hensynet til matjord og sårbar natur må veie tyngst, og at
80 kravene til vern må være ufravikelige.
81 DISSENS – mindretallet ved Agnete Hanssen og Reidar Fugle Nordhaug vil stryke
82 siste leddsetning på L79-80

83 AUF vil:
84

●

Gjøre det enklere for utbyggere å bygge klimavennlig ved å gi økonomiske insentiver
til alle som ønsker å satse på nye, miljøvennlige løsninger innenfor bygg og eiendom

85
86

●

Fortette mer der det er hensiktsmessig, bygge høyere og rundt kollektivknutepunkt

87

●

Ha som mål at alle byggeplasser skal være fossilfrie innen 2025

88

●

At kommunene skal ha planer for gjenvinning av bygg

89

●

Øke energieﬀektiviteten i bygg, blant annet ved å forby fossil oppvarming, stille krav

90

om bruk av isolasjon som lagrer karbon og kan gjenvinnes, bruke fjernvarme i alle

91

store boligprosjekter og opprette belønningsprogram til kommuner og byggherrer

92

som bygger plusshus

93
94

●

Øke tilskuddet til bygging av solcellepanel og at ﬂere bygg skal bygges med grønne
tak
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95

●

massivtre og bygges etter ambisiøse miljøstandarder

96
97

At alle nye oﬀentlige bygg skal være energieﬀektive eller plusshus, bygges i norsk

●

Styrke vernet av myr, våtmark og annen sårbar natur, og innføre statlige

98

retningslinjer for å hindre utbygging av disse områdene, blant annet i plan- og

99

bygningsloven

100

●

Innføre ambisiøse mål for jordvern

101

●

At det ved dispensasjonssøknader fra jordvernet må stilles krav om at kommunene
utreder bruk av alternative arealer eller fortetting av bygningsmassen

102
103

●

Opprette ﬂere grønne parker og lunger i bytette strøk

104

●

Innføre krav til energieﬀektivisering i forbindelse med renovering av eksisterende
bygg

105
106

●

slik at alle kvaliﬁserte søkere kan få tilsagn raskt og støttebeløpet økes

107
108

Øke bevilgningene gjennom Enova til fornybar varmeproduksjon i alle typer bygg

●

Iverksette en kompetansereform i byggenæringa med fokus på både energieﬀektive
bygg og bygningsintegrerte energiløsninger

109
110

●

Fravike kravet om parkeringsplass for boliger der det tilrettelegges for bildeling

111

●

At det som et lett i å ta arbeidet med å ta boligbygginga inn i det grønne skiftet, skal

112

innføres strenge krav til sykkelparkering og -oppbevaringsplass, og til infrastruktur

113

for elbillading.

114

3. Få unge inn på boligmarkedet

115 Med økende boligpriser og høye krav til egenkapital er det nærmest blitt umulig for unge å
116 komme inn på boligmarkedet. Dem som får kjøpt bolig i ung alder, er dem som har
117 pengesterke foreldre eller som har høy inntekt. AUF mener det er grunnleggende urettferdig
118 at det kun er de mest velstående av oss som kan klare å komme seg inn på boligmarkedet
119 som ung. AUF vil at det skal bli lettere å komme inn på boligmarkedet for alle, uavhengig av
120 inntekten din eller av inntekten til foreldrene dine.

121

3.1 Lettere å ﬂytte hjemmefra

122 Det kan virke nærmest som en umulig oppgave å klare å spare for å nå kravene til
123 egenkapital med dagens høye boligpriser. Alt for mange unge er avhengig av hjelp fra sine
124 foreldre for å kunne ha råd til å kjøpe sin første bolig, noe AUF mener er svært urettferdig.
125 Samtidig som boligprisene må bli lavere, vil en løsning være å hjelpe unge med startlån og
126 boligtilskudd fra Husbanken.
127 AUF vil:
128

●

Øke borteboerstipendet for elever på videregående skole
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129

●

hjemmefra for å gå på VGS. Krav om universell utforming skal være ivaretatt.

130
131

Opprette ﬂere oﬀentlige hybler og elevboliger som er tilpasset elever som må ﬂytte

●

Doble bevilgningene til Husbanken i dagens statsbudsjett og styrke dem som en
boligsosial aktør

132
133

●

Styrke startlånsordningen fra Husbanken slik at ﬂere kan få startlån fra kommunen

134

●

Styrke ordningen med kommunale boligtilskudd for privatpersoner

135

●

At vertskommuner skal gi bo-garanti for borteboere som ﬂytter til kommunen for
videregående opplæring

136

137

3.2 Boligsparing for unge

138 For å hjelpe unge med å komme seg inn på boligmarkedet, har Stortinget opprettet
139 ordningen «Boligsparing for unge» (BSU). Med BSU-konto kan man spre opptil 25.000 kr i
140 året, og få opptil 5000 kr i skattefradrag fram til man er 34 år. Maksbeløpet er på 300.000 kr.
141 Fellesskapet bruker 1,3 milliarder kroner på BSU-ordningen i dag, men hele 39 prosent av
142 de som sparer i BSU eier allerede egen bolig. Ifølge SSB står denne gruppen for nesten
143 halvparten av skattekuttene i BSU-ordningen. AUF mener vi bruker de 1,3 milliardene vi
144 bruker på skattefradraget i BSU-ordninga, bedre hvis de heller brukes på å hjelpe unge inn
145 på boligmarkedet. Ordningen må først og fremst fungere som et verktøy for dette.
146 AUF vil:
147

●

At man kun kan bruke BSU-ordningen til førstegangskjøp av bolig

148

●

På sikt avskaﬀe BSU-ordningen når man har gjennomført endringene i
skattleggingen av boliger

149
150

●

At pengene som i dag avsettes til BSU-ordningen i sin helhet må gå til en ordning

151

som har som mål å bistå unge førstegangsetablerere med å komme inn på

152

boligmarkedet, for eksempel gjennom leie-til-eie-ordninger og startlånsordninger i

153

Husbanken rettet mot unge.

154 DISSENS - mindretallet ved Agnete Hanssen vil stryke kulepunktet på L147

155

3.3 Studentboliger

156 De siste årene har antallet studenter økt betraktelig. Det betyr at antallet studentboliger må
157 gjøre det samme for å dekke behovet for et sted å bo. Men i dag er det kun litt over 14
158 prosent av studentene som bor i en studentbolig. Mangelen på nok boliger fører til at
159 mange må ty til det private markedet for å få et tak over hodet. Der møter man ofte på dyre
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160 og urimelige priser av useriøse utleiere. AUF mener vi må bygge ﬂere studentboliger slik vi
161 letter leiemarkedet for andre leietakere og gjør det rimeligere for studenter å bo.
162 AUF vil:
163

●

Deﬁnere studentboliger som et eget arealform i plan- og bygningsloven, og at kun
slike boliger kan kalles studentboliger i reguleringsplanarbeid

164
165

●

At studentskipnader skal fortsette å være ansvarlig for utbygging

166

●

Bygge 5000 studentboliger i året frem til man oppnår en nasjonal dekningsgrad på
35 prosent

167
168

●

Tilskuddet til samskipnadene skal økes til 50 prosent av de totale bygge- og
tomtekostnadene ved bygging av nye studentboliger

169
170

●

At det bevilges et årlig tilskudd som skal gå til vedlikehold av studentboliger

171

●

At alle kommuner skal ha et alternativt boforhold til de studentene som står uten
bolig til studiestart helt til de ﬁnner bolig, etter modell fra blant annet Trondheim.

172

173

4. Et mer anstendig utleiemarked

174 I et samfunn innstilt på at selveid bolig alltid skal være målet, har utleiemarkedet blitt en
175 lekeplass for private utleiere. I frykt for å forsømme eierlinja i boligpolitikken har det blitt
176 ansett som et marked folk kun skal være i en begrenset periode og at man derfor ikke
177 burde prioritere å styrke det. Dette har etterlatt de som leier, hvorav unge og aleneforeldre
178 med små barn utgjør den største gruppen, i et uanstendig leiemarked dominert av usosiale,
179 private utleiere.
180 AUF mener det trengs drastiske grep for å sikre et mer anstendig leiemarked. For å redusere
181 det sosiale skillet mellom gruppene som eier og de som leier, må man sette inn drastiske
182 reguleringstiltak og andelen private utleieaktører må begrenses. Det oﬀentlige må ta en
183 større rolle på leiemarkedet for å sikre stabilitet for alle som bor i en leiebolig, og leieprisene
184 må ned.
185 AUF vil:
186

●

kommunene eller private, ideelle utleieselskap

187
188

At det opprettes ﬂere ikke-kommersielle utleieboliger som leies ut av enten staten,

●

Gjennomgå lovverket og systemet for husleiefastsettelse med mål om lavere husleie
på det private leiemarkedet

189
190

●

Revidere hele husleieloven for å sikre dagens leietakere sterkere rettigheter

191

●

Innføre et registerkrav for alle private utleiere slik at det blir lettere å føre kontroller

192

for boliger som i dag leies ut
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193

●

Vurdere å opprette et utleietilsyn, på lik linje med arbeidstilsynet, for å ivareta
bomiljøene og lovverket i private utleieboliger

194
195

●

Opprette husleietvistutvalg i alle regioner

196

●

Vurdere opprettelsen av kollektive foreninger for leietakere som kan forhandle
husleie, etter modell fra andre Europeiske byer.

197
198

●

Bevilge mer penger til juridisk bistand for leietakere og styrke organisasjoner som
arbeider med dette

199
200

●

Opprette ﬂere ordninger som bistår enkeltpersoner med hjelp til å betale depositum

201

●

Sette inn tiltak for å hindre diskriminering på leiemarkedet

202

●

Innføre skattefradrag på slitasje på utleiebolig

203

●

Det skal etableres en nasjonal database hvor leietakere kan rangere
utleieselskapene

204

205

5. Sosiale boligløsninger for alle

206

5.1 En tredje boligsektor

207 I dag er Norge et av få europeiske land uten en tredje boligsektor. En tredje boligsektor
208 fungerer som en mellomvei mellom det oﬀentlige og det private boligmarkedet, for
209 eksempel gjennom at kommunen eier en del av boligen eller der deler av husleia betales til
210 kommunen som nedbetaling på huslån. På den måten kan ﬂere få én fot innenfor
211 boligmarkedet, heller en begge utenfor.
212 AUF mener en nasjonal, subsidiert, sosial boligsektor er et nødvendig tillegg til den private
213 og den kommunale sektoren for å forhindre sosiale forskjeller og få ﬂere til å eie egen bolig.
214 Derfor må vi se til andre land med en aktiv tredje sektor, for nytenkende og oﬀensive tiltak
215 for å forhindre sosiale forskjeller forårsaket av den private sektoren. I tillegg trengs det for å
216 lette presset av den kommunale sektoren. AUF mener at staten må legge frem en nasjonal
217 plan for en tredje boligsektor og at det haster for kommunene å komme i gang med
218 prosjekter.
219 Selv om en tredje boligsektor fungerer som et viktig supplement til den oﬀentlige og den
220 private boligsektoren, er det viktig at dette ikke blir en hvilepute for de strukturelle
221 reformene som trengs i boligpolitikken. Det er avgjørende at alle virkemidler tas i bruk for å
222 sikre et boligmarked for alle.
223 AUF vil:
224

●

At staten skal legge frem en nasjonal plan for en tredje boligsektor og forslag til

225

hvilke lovendringer som må gjøres for at dette enklere kan gjennomføres i

226

kommune-Norge
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227

●

sine kommuner, som for eksempel leie til eie, innsats for leie eller etablererboliger.

228
229

At alle kommuner skal gjennomføre prosjekter med en tredje boligsektor tilpasset

●

Lage arenaer for erfaringsutveksling av forsøk med tredje boligsektor mellom det
oﬀentlige, boligbyggerlag og private utbyggere for å stimulere til ﬂere forsøk

230
231

●

Lage et rammeverk for organisering av nabotomtelag etter modell fra London

232

●

Sette krav om at kommunen alltid skal ha forkjøpsrett på en avtalt andel av nye
boligfelt

233

234

5.2 Kommunale boliger

235 Kommunale boliger er en viktig og sosial boligløsning for mange, særs mennesker i
236 vanskelige livssituasjoner. I alt for mange kommuner er det ikke nok boliger til alle som
237 trenger dem, og det setter alt for ofte grupper opp mot hverandre. Siden mennesker i
238 kommunale boliger allerede ofte er i vanskelige sosioøkonomiske situasjoner, er det viktig at
239 boligen ikke medfører ytterligere sosiale forskjeller eller stigmatisering. AUF mener at
240 kommunale boliger må være tilgjengelig for de som trenger det og at de skal gi trygge liv.
241 AUF vil:
242

●

hvert år

243
244

●
●
●
●

Sikre god spredning av kommunale boliger innad i alle kommuner for å minske
forskjellene mellom lokalsamfunn og nabolag

251
252

Gå bort fra tendensen til å opprette kommunale boliger i blokker eller tett med
hverandre, og utvikle balanserte nabolag med både private og kommunale boliger

249
250

Jobbe mot innføring av gjengs leie i alle kommuner, for heller å sikre rimelige og
forutsigbare leiepriser i alle kommunale boliger

247
248

Innføre utbytteforbud for kommunale boliger, og at alt eventuelle overskudd fra utleie
skal gå tilbake til oppussing og sikre gode bomiljøer

245
246

Doble den statlige bostøtteordningen og sørge for at den følger boligprisutviklingen

●

Fjerne 3-årskontrakter eller andre kortsiktige leiekontrakter og erstatte dem med
leiekontrakter som er langsiktige eller tidsubestemte.

253
254

●

Sikre universell utforming på alle kommunale boliger

255

●

Innføre en egen forskrift for kommunale boliger for å sikre sårbare leieboere mer
botrygghet og et bedre bomiljø

256
257

●

modell fra Oslo

258
259
260

At ﬂere kommuner etablerer ﬂere utleieboliger med kommunal tilvisningsrett etter

●

Jobbe for at alle kommunale utleiegårder oppretter gårdsstyrer for å ivareta
leietakerne
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261

●

Ha kontinuerlig oppfølging av alle leietakere i kommunalbolig for å kartlegge

262

mulighetene til å komme seg over på det private leie- eller eiemarkedet og gi mer

263

tilskudd til dette oppfølgingsarbeidet

264

5.3 Boliger for alle

265 Alle skal ha rett på en bolig som funker for dem selv - uavhengig av funksjonshemming eller
266 andre spesielle behov. Det må være opp til staten og kommunene å sørge for at det ikke blir
267 unødvendig problematisk å få tilpassede boliger etter behov.
268 Kun 10 % av den norske boligmassen er tilgjengelig og under 1 % av husholdningene bor i
269 en bolig der alle sentrale rom er tilgjengelig for rullestolbrukere. Mange har begrenset
270 mulighet til å besøke andre og ha et sosialt liv.
271 AUF vil sikre en boligpolitikk som er tilpassa ulike mennesker med ulike behov gjennom
272 hele livet. Skal det være mulig må det stilles strengere krav til universell utforming enn i dag,
273 bygges mer varierte boliger og sikre økt tilskudd for å kunne få boligen tilpasset sine behov.
274 AUF vil:
275

●

Sikre reell universell utforming, uten utvidet adgang til dispensasjon

276

●

At boligtilpasningstilskuddet og heistilskuddet må økes. Alle kommuner må tilby
ordningene og retningslinjene for tildeling må følges i kommunene.

277
278

●

nær familie

279
280

●

At kommunale bofellesskap for funksjonshemmede ikke får særplassering, men
plasseres i ordinære boligfelt

281
282

At man skal kunne få boligtilpasningstilskudd på grunnlag av funksjonshemming i

●

At det innføres sanksjonsmuligheter mot kommuner som ikke overholder regelen om

283

maks ﬁre enheter per bofellesskap for utviklingshemmede, og som plasserer unge

284

med nedsatt funksjonsevne på sykehjem

285

●

mer tilpassa mennesker med særskilte behov

286
287

Det bør satses mer på velferdsteknologi og tjenestesinnovasjon slik at boligene blir

●

Legge til rette for nye boformer som fungerer som møteplasser på tvers av alder,

288

blant annet ved å gjennomføre ﬂere forsøk med å ha studentboliger i tilknytning til

289

sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie en rimelig hybel mot å delta

290

med for eksempel sosiale aktiviteter med beboerne.

291

●

Lovfeste retten til varig tilrettelagt bolig for vedvarende bostedsløse

292

●

At det innføres en rett til midlertidig botilbud til bostedsløse, samt sanksjonsmulighet
om kommuner og NAV ikke sikrer botilbud for bostedsløse

293
294

●

At alle uføre som lever på minsteytelser må komme inn under bostøttens

295

inntektsgrenser, og det må sikres at unge uføres minsteytelse samordnes med

296

bostøttens inntektsgrenser for unge uføre.
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297

●

god integrering og gode bomiljøer

298
299
300

301

Ha en spredt bosetting av ﬂyktninger i hele landet og innad i kommunene for å sikre

●

Øke ordninger som startlån, boligtilskudd og bostøtte for å sørge for at ﬂere
nyankomne med lav inntekt får muligheten til å komme inn i boligmarkedet

6. En radikal skattereform for et mer rettferdig boligmarked

302 Arbeiderbevegelsen har alltid kjempet for at alle skal ha muligheten til å eie egen bolig.
303 Dette gir trygghet og forutsigbarhet til familier og enkeltpersoner. Eierlinja bidrar til frihet for
304 enkeltmennesker ved å gi trygghet og forutsigbarhet til alle som eier egen bolig. For AUF er
305 det avgjørende at eierlinja i boligpolitikken ligger fast og at det overordna målet fortsatt må
306 være at ﬂere skal eie egen bolig.
307 Likevel har dagens boligpolitikk skapt store forskjeller mellom de som allerede har kommet
308 inn på boligmarkedet og de som står utenfor. Denne politikken støttes oppunder av et
309 skattesystem som subsidierer de som allerede eier bolig, heller enn de som trenger å
310 komme seg inn på eiemarkedet. Med særordninger i skattesystemet subsidierer vi
311 boligeiere med milliarder av kroner hvert eneste år, og bidrar til å presse boligprisene
312 oppover. Dette er omvendt Robin Hood-politikk og en utvikling AUF vil til livs.
313 De med lavest inntekt er også de som eier minst. Hvem som har mulighet til å kjøpe seg
314 bolig avgjøres av arv og sosial bakgrunn, og antallet som får hjelp av foreldrene sine har
315 doblet seg de siste årene. AUF mener at mangelen på styring i boligpolitikken gjør at de
316 som har et dårlig utgangspunkt får det enda vanskeligere, og at dagens politikk straﬀer de
317 som ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig.
318 Dagens boligmarked fungerer som en forskjellsmaskin, og bidrar til tydelige, økte forskjeller.
319 For AUF vil det alltid være viktigst å sikre dem med et vanskeligere utgangspunkt i
320 boligmarkedet, og vi mener at skattesystemet må legges opp så vi gir ﬂere mulighet til å
321 kjøpe sin egen bolig. Derfor vil AUF reformere skattesystemet i Norge.

322

6.1 Vri skattesystemet fra skattlegging av inntekt til bolig

323 Målet om at ﬂest skal eie egen bolig har gjort at ﬂere har kunnet dra nytte av prisutviklingen
324 i økonomien, og i Norge eier svært mange sin egen bolig. Likevel er utfordringen med et
325 skattesystem som subsidierer boligeiere, at systemet gjør det enda vanskeligere for dem
326 som står utenfor. Det vil AUF gjøre noe med.
327 Den lave beskatningen av bolig bidrar også til mindre stabilitet i norsk økonomi. Når
328 lønnsomheten i boliginvesteringer øker, minsker interessen i å investere i arbeidsplasser

121

329 eller næringsliv. Det er dumt for økonomien fordi en bolig ikke skaper verdier som
330 samfunnet kan ha dra nytte av slik en arbeidsplass kan. De store investeringene i
331 boligsektoren bidrar til å skape en stor boble, og når låneopptakene samtidig øker gir det
332 stor ustabilitet.
333 Det er mange grunner til at bolig bør beskattes hardere. For oss i AUF er det en selvfølge at
334 store boligspekulanter i større grad må bidra til fellesskapet. Det demper prisene på
335 boligmarkedet, og bidrar til mer rettferdig fordeling. Men skal de store forskjellene som
336 dagens boligpolitikk bidra til å skape bli mindre, må skattesystemet vris til at inntekt
337 skattlegges mindre mot at bolig skattlegges mer. Alle boliger må skattlegges i større grad
338 enn i dag, og investeringsboliger som ikke fungerer som hjem, må skattlegges betydelig
339 høyere.
340 Økt beskatning av eiendom må ses i sammenheng med andre skatteordninger. AUF mener
341 det er gode argumenter for at eiendom bør utgjøre en mye større andel av de samlede
342 skatte- og avgiftsinntektene i Norge. Det bør være mer lønnsomt å arbeide og investere i
343 økonomien, og mindre lønnsomt å spekulere i bolig og presse boligprisene opp. På den
344 måten kan vi skape et skattesystem som gir like muligheter til alle.

345

6.2 Eiendomsskatt

346 Eiendomsskatten er en skatt som betales basert på verdien til eiendommen du besitter, og
347 skatten er frivillig å innføre for kommunene. Inntektene tilfaller kommunen eiendommen er
348 lokalisert i. Skatten har god utjevnende eﬀekt og gir gode inntekter til kommunene. Derfor
349 mener AUF at eiendomsskatten må bli obligatorisk for landets kommuner, med rom for
350 lokale justeringer.
351 AUF vil:
352

●

skattekommunen.

353
354

at eiendomsskatten må bli en obligatorisk nasjonal skatt hvor inntektene tilfaller

●

at kommunene skal få handlingsrom til å gjøre lokale tilpasninger av

355

eiendomsskatten som bunnfradrag, promillesats og andre nødvendige, lokale

356

tilpasninger.

357

●

at beregningsgrunnlaget må økes til 100 % for alle typer boliger

358

●

at den maksimalt tillatte promillesatsen må tilbakeføres til 9 promille

359

●

at kun Skatteeaten skal kunne beregne skattegrunnlaget på boliger

360

●

at det skal være full eiendomsskattesats på investeringsboliger

361 DISSENS – mindretallet ved Marta Hofsøy og Agnete Hanssen vil erstatte teksten fra
362 «Derfor mener AUF (...)» på L348 og kulepunktet på L352 med følgende kulepunkt:
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363

364

●

at eiendomsskatt fortsatt skal være en valgfri, kommunal skatt

6.3 Skatt på investeringsboliger

365 For AUF er det et grunnleggende prinsipp at de som har de største formuene også skal
366 bidra mest til fellesskapet. Formuesskatten er blant de mest eﬀektive og omfordelende
367 skattene vi har i Norge. Likevel gir formuesskatten klare fordeler til landets boligspekulanter.
368 Det mener AUF er galt. Vi mener at det ikke skal lønne seg å spekulere i bolig og ønsker
369 derfor å fjerne særreglene for boligspekulantene når formuesskatten skal betales.
370 AUF vil:
371

●

øke ligningsverdien på primærbolig til 80 % og investeringsboliger til 100 %

372

●

øke ligningsverdien på fritidseiendom til 85 %

373

●

Øke ligningsverdien på primærboliger i formueskatten, men samtidig se på om
bunnfradraget samtidig bør økes

374
375

●

Utrede ﬂere muligheter for å kunne beskatte sekundærboliger mer

376

●

Vurdere å innføre utleieplikt for boliger som ikke deﬁneres som ferieboliger i
pressområder der boliger kjøpes som investeringsobjekter

377

378

6.4 Rentefradraget

379 Alle får skattefradrag for de rentene man betaler av lån i dag. Den største utgiften for staten
380 er knyttet til boliglån. I utgangspunktet var rentefradraget en måte å styrke eierlinjen på,
381 men dette er en ordning som koster staten ﬂere titalls milliarder kroner, samtidig som den
382 utelukkende bidrar til å subsidiere de som allerede eier egen bolig. AUF kan ikke akseptere
383 at vi bruker milliarder av kroner på å subsidiere en galopperende gjeldsvekst i Norge og en
384 ordning som er grunnleggende urettferdig. Det er både urettferdig og usunt for økonomien.
385 AUF vil:
386

●

Sette et makstak for rentefradrag på primærbolig på lån opptil 2 millioner kroner.

387

●

Fjerne rentefradraget for sekundærboliger

388

6.5 Dokumentavgift

389 Når man kjøper en selveierbolig må man betale en særskatt på 2,5 prosent av det boligen
390 koster i dokumentavgift til staten. Dette rammer særlig unge i alderen 20 til 30 år.
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391 Dokumentavgiften gjør terskelen enda høyere for å komme inn på boligmarkedet samtidig
392 som den gjør det enda vanskeligere økonomisk for de som må ﬂytte.
393 I dag står dokumentavgift for betydelig bidrag til fellesskapet. For AUF er det viktig at
394 dokumentavgiften innordnes på en slik måte at den ikke straﬀer personer som for første
395 gang kjøper sin egen bolig. For å fortsatt ivareta dokumentavgiftens viktige bidrag til
396 fellesskapet, bør den gjøres mer progressiv.
397 AUF vil:
398

●

Gjøre dokumentavgiften mer rettferdig og progressiv. Boliger solgt for inntil 2

399

millioner må fritas for dokumentavgift. Boliger solgt for inntil 5 millioner settes til 1,5

400

%. Boliger solgt for mellom 5 og 10 millioner settes til 2,5 %. Boliger solgt for mer

401

enn 10 millioner betaler 3,5 % dokumentavgift.

402

403

●

Alle investeringsboliger betaler ﬂatt 3,5 % i dokumentavgift.

7. Boligpolitikk i distriktene

404 AUF ser verdien av en boligpolitikk tilpasset utfordringene folk i hele landet står overfor. En
405 rettferdig boligpolitikk og gode boforhold er vel så viktig i distriktene som i byene. Likevel
406 ser vi en forskjell på hvilke utfordringer man møter. En særskilt utfordring i distriktene er
407 fraﬂytting og urbanisering til de store byene. Derfor må AUF ha som mål å skape attraktive
408 boområder i hele Norge.
409 En boligpolitikk for hele landet handler ikke bare om attraktive boligområder, det handler
410 også om å skape gode lokalsamfunn i hele Norge. Finnes det ikke arbeidsplasser eller
411 muligheter i hjemkommunen, blir terskelen for å ﬂytte tilbake for høy. Det er avgjørende at vi
412 skaper verdier og utvikling i store og små lokalsamfunn for å gi like muligheter til alle.
413 Også ungdom trenger bedre boligløsninger i distriktene. AUF mener det er avgjørende å
414 rette en større del av verktøykassa mot denne gruppen for å sørge for varierte
415 alderssammensetninger i alle lokalsamfunn.
416 AUF vil:
417

●

Sikre en helhetlig distriktspolitikk som gjør det mulig å leve godt utenfor

418

byområdene ved å sikre arbeidsplasser, helsetilbud, næringsliv,

419

utdanningsinstitusjoner og kulturliv i hele Norge

420

●

At kommunene skal legge til rette for ﬂere boligområder tilpasset ungdom

421

●

At det skal bygges boliger i distriktene som egner seg for førstegangskjøpere og for

422

unge som er usikre på om de vil etablere seg i kommunen.
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423

●

At staten skal bidra til ﬁnansiering for kommuners strategiske tomtekjøp i distriktene

424

●

At staten utvikler en nasjonal plan for bosetting i distriktene

425

●

At kommunen skal legge vekt på hvilke boligpreferanser unge som bor utenfor
kommunen har og prøve å imøtekomme unges behov

426
427
428

429
430
431
432

●

At det gjennomføres ﬂere prosjektordninger med tilﬂytningskontorer og
bygdemeklere

8. AUFs 10 krav til kommunene
1. Innføre utbytteforbud for kommunale boliger, jobbe mot gjengs leie, og at alt
eventuelle overskudd fra utleie skal gå tilbake til oppussing og sikre gode bomiljøer
2. Gjennomfør prosjekter med en tredje boligsektor tilpasset sin kommune, som for

433

eksempel leie til eie, innsats for leie eller studentboliger i tilknytning til sykehjem og

434

omsorgsboliger.

435
436
437

3. At alle nye oﬀentlige bygg skal være plusshus, og at ﬂere bygg skal bygges med
solcellepanel og grønne tak
4. At kommuner med studiesteder skal sikre studenter i kommunen som står uten bolig

438

ved studiestart et alternativt boforhold helt til de ﬁnner egen bolig, samt innføre

439

bo-garanti i vertskommuner for borteboere som ﬂytter for å ta videregående

440

utdanning.

441
442
443
444
445
446

5. Fjerne 3-årskontrakter eller andre kortsiktige leiekontrakter i kommunale boliger og
erstatte dem med leiekontrakter som er langsiktige eller tidsubestemte.
6. Sikre universell utforming ved alle nybygg, oﬀentlige institusjoner og student- og
elevboliger.
7. At all utbygging i kommunen må være variert for å sikre nabolag der ulike
mennesker møtes på tvers av bakgrunn og for å utjevne forskjeller mellom folk

447

8. Innfør eiendomsskatt

448

9. Øke satsninga på velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i kommunen for å sikre

449
450

tilpassa boliger til ulike behov
10. Bruke den kommunale forkjøpsretten i plan- og bygningsloven for å sikre seg

451

adgang og folkestyre over ﬂere boliger

452

Sentralstyrets innstilling: oversendes redaksjonskomité for innkomne forslag og ses i

453

sammenheng med forslag nr. 56
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