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1. Prinsipper for AUF som organisasjon
1.1. AUF er en sterk organisasjon
F1
Linjenummer 62
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen
Type endring: Endringsforslag:
Endre fra: “ledende politiske kraften” til “ledende ungdomspolitiske kraften”

1.2. Formål med organisasjonsprogrammet
F2
Linjenummer: 83-108
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen
Type endring: Erstatte brødtekst
Endring “1.2 Formål med organisasjonsprogrammet
AUFs organisasjonsprogram har til hensikt å samle den organisatoriske innsatsen i
organisasjonen på et overordnet nivå. Formålet er at AUF skal jobbe mer helhetlig
og strategisk med organisasjonsarbeidet for å gjøre oss sterkere og mindre sårbare
for utskiftninger blant tillitsvalgte. Da vil vi oppnå flere politiske gjennomslag og bli
bedre rustet til å vinne valg.
Programmet skal fungere som en håndbok for hele AUF for hvordan vi jobber sammen for medlemsvekst, hvordan vi skaper et godt medlemstilbud over hele landet
og hvordan vi videreutvikler AUF som den ledende politiske kraften i Norge.
I AUF holder vi til enhver tid på med mange organisasjonsprosjekter, og vi endrer
oss over tid ut fra nye forutsetninger og politiske forhold. AUF sitt organisasjonsprogram skal videre peke ut en retning for hvor de organisatoriske prosjektene og
satsningene skal ta oss. Vi må gjennom dette programmet ta stilling til hvordan AUF
skal organiseres og administreres de neste 5-10 årene. Vi skal skape mest mulig aktivitet og engasjement samtidig som vi har kontroll på økonomien. AUF skal alltid
overleveres til neste generasjon AUFere i bedre stand enn da man selv overtok.
Gjenreisningen av organisasjonen og Utøya etter 22. juli har vært en stor og svært
viktig del av AUFs organisasjonsarbeid de siste årene. Naturlig nok har det medgått
mange ressurser og mye tid til dette arbeidet, som har vært viktigere enn alt. Dette
programmet søker å finne balanse mellom gjenreisningen av AUF etter 22. juli og
nye mål og framtidsvisjoner for organisasjonen.”

1.3. Organisasjonens ulike nivåer
1.3.1. Lokallagas rolle
1.3.2. Fylkeslagas rolle
1.3.3. AUFs sentralledd

F3
Linjenummer: 152-170
Type endring: Erstatte brødtekst
Endring:“1.3.3: Sentralledd, ny tekst.
AUFs sentralstyre har som oppgave å jobbe ut ifra de vedtak, programmer og retningslinjer som landsmøtet og landsstyret fatter. Sentralstyret sikrer den daglige ledelsen av AUF og skal jobbe for å oppnå AUFs overordna mål og visjoner. De leder
arbeidet i å bygge en sterkere organisasjon, og utvikler AUFs strategiske arbeid
med politisk gjennomslag.
Gjennom et systematisk, politisk arbeid skal sentralstyret, i samarbeid med resten
av organisasjonen, lede arbeidet for å sikre gjennomslagskraft for våre verdier og
vårt samfunnssyn. Sentralstyret har et særlig ansvar for å følge opp Arbeiderpartiets
sentrale organer, Stortingsgruppa og Landsorganisasjonen. I tillegg skal de jobbe
for AUFs innflytelse på nasjonale og internasjonale arenaer og i samfunnsdebatten.
Sentralstyret leder det organisatoriske arbeidet i AUF. Sammen med kompetente
ansatte, utvalg og andre organisatoriske prosesser skal sentralstyret sikre en organisasjon i kontinuerlig, positiv utvikling. Sentralstyret har et spesielt ansvar for å
gjennomføre AUFs sommerleir på Utøya, andre nasjonale arrangementer og kampanjer i perioden.
AUF sitt sentralledd har et spesielt ansvar for å følge opp fylkeslaga. Det er viktig at
Sentralstyret stiller opp for å skolere og og hjelpe fylkeslagene i deres organisatoriske, politiske og ellers strategiske arbeid.”

2. Strategiske fokusområder
2.1. Sterkere lokallag
2.1.1. Starte flere lokallag
F4
Linjenummer: 245
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “Skal hjelpe lokallaga med å opprettholde god kontakt med Arbeiderpartiet.”

2.1.2. Skolering av lokallag
2.1.3. Ressurser for lokallaga
2.1.4. Samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt
F5
Linjenummer: 304
Type endring: Tilleggspunkt
Tilegg:“Skal oppfordre Arbeiderpartiets medlemmer på fylkesting, fylkesstyret og
kommuner uten AUF-lag til å være støttemedlemmer i AUF”
F6
Linjenummer: 305
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: “Skal informere og skolere medlemmene sine om sakene som diskuteres i
det lokale Arbeiderpartilaget.”
F7
Linjenummer: 310
Type endring: Endringsforslag
Endring: stryke en “i”

2.2 Beholde medlemmene lenger i organisasjonen
2.2.1 Rekruttering
F8
Linjenummer: 340
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: Legge til brødtekst: AUF skal sørge for å ha en vervekultur som gjør at
medlemmene finner arbeidet givende, viktig og motiverende.
F9
Linjenummer: 349
Type endring: Tileggsforslag
endra fra: Skal lage egne planer for rekruttering gjennom året til: Skal lage egne planer for rekruttering gjennom hele året

2.2.2. AUF-turneen

2.2.3. Etterverving
F10
Linjenummer: 396
Type endring: Endringsforslag
Endring: Endre fra “ringe medlemmer” til “kontakte medlemmer”
F11
Linjenummer: 409
Type endring: tilleggsforslag
Type endring: Oppfordres til å opprette medlemsansvarlig og/eller medlemsutvalg i
alle fylkeslag i AUF. Medlemsansvarlig/medlemsutvalg skal hjelpe lokallagene med å
organisere, samt bistå i ettervervingsprosessen
F12
Linjenummer: 412
Type endring: endringsforslag
Endring: - fra "ringe" til "kontakte

2.2.4. Kontingentarbeid
F13
Linjenummer: 437-438
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Skal sende ut digitalt kontingentkrav til alle medlemmer innen januar og
brev innen juni.”
F14
Linjenummer: 444
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: Forslag til nytt kulepunkt: «Sørge for at utmeldinger blir håndtert fortløpende,
og at personer blir fjernet fra medlemsregisteret umiddelbart etter utmeldelse.»

2.3. Aktivisere medlemmene
F15
Linjenummer: 459 - 460
Type endring: Strykning
Endring: Stryke kulepunktet

F16
Linjenummer: 463
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “Arrangere møter tilpasset nye medlemmer”
F17
Linjenummer: 465
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: Nytt kulepunkt: “Fylkeslaget har sammen med det aktuelle lokallaget ansvar for å ta personlig kontakt med nye medlemmer med tilbud om aktivitet innen
48 timer etter innmelding, og bør bli gjort ved at man ringer. Medlemmer som har
meldt seg inn selv, skal ringes innen 48 timer”
F18
Linjenummer: 468
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “Arrangere møter tilpasset nye medlemmer på steder hvor man ikke har
lokallag”

2.3.1. Hvordan ta imot nye medlemmer
F19
Linjenummer: 478-479
Type endring: Endre kulepunkt
Endring: “Lage et system for å få oversikt over enkeltmedlemmer sine hjertesaker,
slik at man bedre kan følge opp engasjementet deres”

2.3.2. Engasjerende møter
F20
Linjenummer: 493
Type endring: Nytt avsnitt i brødteksten
Endring: AUF har medlemmer over hele landet, og ønsker å ta hele landet i bruk.
Nasjonale arrangementer, konferanser og samlinger skal i prinsippet kunne avholdes hvor som helst i landet, så lenge dette er praktisk mulig. Økonomiske hensyn vil
ofte være en avgjørende faktor, men det skal legges inn arbeid for å finne finansiering, slik at dette kan la seg gjøre.
F21
Linjenummer: 493
Type endring: Nytt avsnitt i brødteksten

Endring: Koronapandemien har vist stort potensiale, både gjennom de regionale
sommerleirene og de tre regionale landsmøtelokasjonene i 2020, til å arrangere flere
regionale arrangement på tvers av fylkeslaga. Flere arrangementer, seminarer og
samlinger på tvers av fylkeslaga kan utjevne noen av de regionale forskjellene på
hvilke tilbud medlemmer får utifra hvilken del av landet de bor i. AUF sentralt må bistå økonomisk for at fylkeslaga kan arrangere flere samlinger på tvers av fylkeslaga i
sin region.
F22
Linjenummer: 506
Type endring: Endringsforslag
Endring: "ulike" istedenfor “forskjellig”.
F23
Linjenummer: 508
Type endring: nytt kulepunkt
Endring: “Skal innføre en digital kalender som blir ukentlig oppdatert med kommende aktiviteter og link til arrangementer samt gjøre den lett tilgjengelig for alle medlemmer.
F24
Linjenummer: 510
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “Skal lage et digitalt kalendersystem som gjør det lett for fylkeslagene å
dele den kommende aktiviteten i fylket for medlemmene.
F25
Linjenummer: 514-515
Type endring: endre kulepunkt
Endring: “skal legge til rette for at nasjonale arrangementer kan spres utover hele
landet, så lenge det er økonomisk forsvarlig”

2.3.3. Kurs og skoleringer
F26
Linjenummer: 551
Type endring: nytt kulepunkt
Endring: “Skal utarbeide en “læreplan” som tar for seg alt et medlem/tillitsvalgt burde få skolering i.”

2.3.4. MittAUF

2.3.5. Tilbud til medlemmer som ikke ønsker å delta
på møter og kurs
2.3.6. Sommerleir
F27
Linjenummer: 605
Type endring: Endringsforslag
Endring: "Skal være med å arrangere minst ett temamøte om AUFs sommerleir
hvert år».

2.4. Skape mer politikk
2.4.1. Utvikle ny AUF-politikk
F28
Linjenummer: 635
Type endring: Ny setning
Endring: “Lokallaga er AUFs viktigste politiske verksted.”
F29
Linjenummer: 650
Type endring: Stryke kulepunkt
Endring: “Er AUFs viktigste politiske verksted.”

2.4.2. Fronte politiske saker
F30
Linjenummer: 693
Type endring: Endre kulepunkt
Endring: “Fylkeslaget skal jobbe politisk opp mot sin fylkeskommune og arbeide aktivt med å få gjennomslag for AUF-saker i fylkespartiet.”
F31
Linjenummer: 697
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “Fylkeslaga skal være involvert og inkludert i politiske og organisatoriske
avgjørsler gjennom årsmøteperioden.”

2.4.3. AUFs mediearbeid
F32
Linjenummer: 711
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Skal ha egen facebookside og bør ha kontoer på andre relevante sosiale
medier.”
F33
Linjenummer: 725
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: “Lage et system på AUF sin hjemmeside hvor fylkeslagene kan legge ut og
lagre politikk på samme måte som AUF sentralt.”

2.4.4. Kampanjearbeidet i AUF
F34
Linjenummer: 735
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Skal sette fokus på saker med betydning for ungdom i lokalmiljøet gjennom aksjoner og politisk arbeid.”
F35
Linjenummer: 738
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Følge opp og bistå lokallaga i deres kampanje,- og aksjonsarbeid.”
F36
Linjenummer: 739
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Oppfordres til å ha egne temauker og kampanjer på sosiale medier.”
F37
Linjenummer: 740
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: Nytt kulepunkt: “Legge til rette for og inspirere til aksjonisme”
F38
Linjenummer: 748
Typer endring: Endring
Endring: “Inkludere medlemsorganisasjonen i arbeidet med utformingen av nasjonale kampanjer og i god tid sende ut planene til organisasjonen.”
F39

Linjenummer: 750
Type endring: Tilleggsforslag
Endring; Nytt kulepunkt: Skal ha ansvar for utforming av materiell ved nasjonale
kampanjer
F40
Linjenummer: 775
Type endring: Endringsforslag
Endring: Ny tittel:“Skolestartskampanje”
F41
Linjenummer: 776-799
Type endring: Endringsforslag
Endring: Ny brødtekst:
“Som et ledd i å gjøre det kontinuerlige medlemsarbeidet- og rekrutteringsarbeidet
engasjerende og motiverende for våre tillitsvalgte og våre medlemmer skal AUF
prioritere å fordele det som tidligere kan ha opplevdes som en hektisk verveinnspurt
mer gjennom året.
I en skolestartskampanje bør AUFs sentralledd ha ansvaret for utforming av materiell og overordnet budskap, men det legges til rette for stor grad av lokal kreativitet
og selvstendighet. Målet er å få møtt så mange nye elever, studenter og lærlinger
som mulig og å gi disse et tilbud om å bli medlemmer i AUF.
Et viktig prinsipp for skolestartskampanjen er at den skal bidra til å gjøre rekrutteringsarbeidet i organisasjonen mer systematisk fordelt gjennom året, og gjøre det
mer motiverende for organisasjonen å drive med rekrutteringsarbeid.
Det er et viktig mål i skolestartskampanjen å få i gang nye lag, velge nye eller supplere eksisterende styrer i lag tett knyttet til den lokale videregående skolen, kan en
slik kampanje gi stor grad av økt aktivitet i hele organisasjonen.”
F42
Linjenummer: 810-811
Type endring: Erstatte kulepunkt
Endring: “Utarbeide en helhetlig plan for å få besøkt så mange videregående skoler
som mulig, ha kveldsmøter på skolene man besøker og starte nye lokallag.”
F43
Linjenummer: 825
Type endring: Strykningsforslag
Endring: Stryke kulepunktene på linjenummer

2.4.5. AUF på barrikadene
F44
Linjenummer: 853
Type endring: Legge til kulepunkt

Endring: “Skal gjennomføre fysiske aksjoner”

2.4.6. Sivil ulydighet
F45
Linjenummer: 889
Endringsforslag: Tilleggsbrødtekst:
AUF har tillit til at våre tillitsvalgte i organisasjonen er i stand til å avgjøre når sivil
ulydighet må tas i bruk. Våre folkevalgte bør prinsipielt avstå fra å ta i bruk sivil ulydighet i saker de selv har vært med på å behandle. Likevel kan det oppstå tilfeller
der folkevalgte mener grunnleggende demokratiske spilleregler er brutt i saker man
selv har vært med på å behandle, og der man føler en forpliktelse til å markere motstand gjennom sivil ulydighet.
F46
Linjenummer: 891- 896
Type endring: Endringsforslag
● Vi har såpass tillit til våre verv at vi mener de selv burde avgjøre når sivil ulydighet skal tas i bruk
● Ethvert medlem i AUF som utøver sivil ulydighet gjør det på egen hånd, med
mindre et vedtak trer i kraft
● Ingen medlemmer i AUF skal føle press til å utøve sivil ulydighet
● Folkevalgte AUFere bør ikke delta i sivil ulydighet i saker de selv har
vært med på å behandle i et folkevalgt organ.
Dissens - Mindretallet ved Varin Hiwa og Andrine Klausen Simonsen: Stryke
forslag F58, og ønsker å stryke følgende kulepunkt i F62. “Folkevalgte AUFere bør
ikke delta i sivil ulydighet i saker de selv har vært med på å behandle i et folkevalgt
organ”,

2.5 Mangfoldig organisasjon
2.5.1. Ungdom med minoritetsbakgrunn
F47
Linjenummer: 957-958
Type endring: Stryk
Endring: Stryke hele kulepunktet

2.5.2. Ungdom med yrkesfagbakgrunn
F48
Linjenummer: 979 - 990
Type endring: Endringsforslag

Endring: Erstatte begrepet “yrkesfagungdom”, og erstatte med “ungdom med yrkesfaglig bakgrunn”

2.5.3. Ungdom med nedsatt funksjonsevne
F49
Linjenummer: 1003
Type endring: Endringsforslag
Endringsforslag: fra “ned” til “med”

3. Øvrige organisatoriske områder
3.1 Likestilling i organisasjonen
F50
Linjenummer: 1040
Type endring: Endringsforslag
Endring: Nytt kulepunkt:
«Jobbe aktivt med rekruttering og oppfølging av underrepresenterte kjønn i lokallaget.»
F51
Linjenummer: 1042
Type endring: Strykningsforslag
Endring: Stryke kulepunktene på linjenummer
F52
Linjenummer: 1046
Type endring: Endringsforslag
Endring: Nytt kulepunkt:
“Bistå lokallag i rekruttering av underrepresenterte kjønn i lokallagas styrer, utvalg og
aktiv medlemsmasse”
F53
Linjenummer: 1064
Type endring: Endringsforslag
Endring: "Arrangere jente- og guttesamlinger på det første landsstyremøte hvert kalenderår."

3.2. Inkluderende organisasjon
F54
Linjenummer: 1082
Type endring: Endringsforslag kulepunkt

Endring: “Aktiviteter i lokallaget skal etterstrebe å være universelt utformet”
F55
Linjenummer: 1092
Type endring: nytt kulepunkt
Endring: Fylkeslag skal sørge for at lokallag skal få tilgang til materiell på målformer
som blir brukt i sitt geografiske område
F56
Linjenummer: 1093
Type endring: Tilleggsforslag:
Endring: Tilleggspunkt: “jevnlig arrangere temamøter om 22. juli for nye medlemmer”

3.3. Samepolitisk arbeid i Bargiid Nouraidlihkadus
F57
Linjenummer: 1102
Type endring: nytt kulepunkt
Endring: AUF sine vedtekter, organisasjonsprogrammet og prinsipprogramet skal bli
gjort tilgengelig på begge målformer.
F58
Linjenummer: 1103
Type endring: Endringsforslag, tittel
Endring: Skrivefeil i tittel. Korrekt navn: “Bargiid Nuoraidlihkadus”

F59
Linjenummer: 1104-1110
Type endring: erstatte brødtekst
Endring: “AUF er en organisasjon hvor samisk språk og kultur skal bli ivaretatt og
utviklet, og AUF ønsker å være en viktig aktør i det samepolitiske arbeidet blant
unge. Ved å ha et aktivt samepolitisk forum vil AUFere med samisk bakgrunn ha en
felles plattform for å utvikle AUFs samepolitikk. Samtidig vil et forum kunne tilrettelegge for at flere AUFere påtar seg samepolitiske verv i Arbeiderpartiet, og stiller til
valg på Sametinget.
Bargiid Nuoraidlihkadus skal være en arena hvor samiske interesser blir ivaretatt og
hørt uansett om man kommer fra samiske kjerneområder eller ikke, og uansett om
man har mistet språk eller ikke; man skal ha samme mulighet til å engasjere seg i
det samepolitiske. Forumet skal være et virkemiddel for AUFere til å påvirke Arbeiderpartiets Sametingsgruppe og Bargiidbellodat. Samiske stemmer og interesser
har en lang historie med å bli nedtrykt i Norge. AUF ser på det som en viktig oppgave å løfte opp og ivareta disse interessene.”

F60
Linjenummer: 1113
Type endring: endre kulepunkt
Endring:Oppfordres til å gjøre seg kjent med sine valgkretser til Sametinget.

3.4. Arven etter 22. juli
F61
Linjenummer: 1137-1155
Type endring: Endringsforslag (Noe av brødteksten er beholdt, men alle kulepunkt er
foreslått erstattet, men har skrevet det hele inn som et nytt kapittel for enkelthetens
skyld)
Endring: Nytt kapittel:
“22. juli 2011 ble AUF rammet av det verste terrorangrepet på norsk jord i fredstid.
69 av deltakerne på AUFs sommerleir ble drept på Utøya. Vi skylder våre drepte
kamerater å aldri glemme det som skjedde og hedre deres minne i vårt videre politiske arbeid.
Det er viktig at AUFs historie fra 22. juli blir ivaretatt og overført til nye generasjoner
med AUFere, og at kampen mot det ideologiske tankegodset bak 22. juli fortsetter.
Organisasjonen vil de neste årene ha en naturlig utskifting av medlemsmassen. Det
vil etter hvert være få, om ingen, medlemmer som er overlevende i styrende posisjoner.
Det viktigste grunnlaget for hvordan organisasjonen skal forholde seg til 22. juli
framover er den organisatoriske rapporten vedtatt av AUFs landsstyre i august
2020.
Ansvaret for å bære arven etter 22. juli hviler tyngre på skuldrene til de som tar på
seg større oppgaver og verv i AUF. AUFs 22. juli-utvalg viser i sin rapport til at behovet for å skolere nye generasjoner tillitsvalgte om 22. juli er avgjørende for å ivareta
historien.
Lokallag:
● skal delta på lokale markeringer for 22. juli
● oppfordres til å arrangere temakvelder med tematikk knyttet til høyreekstremisme og 22. juli
Fylkeslag:
● skal påse at det arrangeres markeringer for 22. juli på årsdagen, og kransenedleggelser ved minnesmerkene 1. mai
● skal ha en god dialog med de regionale støttegruppene etter 22. juli
● skal hjelpe lokallag med å arrangere temakvelder om 22. juli og høyreekstremisme
● skal arrangere sofasamtaler med tematikk tilknyttet 22. juli på årsmøter
● skal minnes ofrene etter 22. juli på årsmøter

● skal ha tilgjengelig informasjon om ofrene og generell historie fra 22. juli til
bruk i opplæring for medlemmer
● skal legge til rette for at medlemmer får muligheten til å besøke Hegnhuset
på Utøya under sommerleir

Sentralt:
● skal utarbeide en liste over overlevende som kan være tidsvitne eller fylle
andre funksjoner relatert til AUFs 22. juli-arbeid
● skal minne ofrene etter 22. juli hvert landsmøte
● skal videreføre Utøyakonferansen som et årlig arrangement for AUF, med politiske spørsmål tilknyttet ekstremisme, menneskerettigheter og demokrati på
programmet
● skal sette i gang et eget skoleringsopplegg om 22. juli for tillitsvalgte og ansatte, for å sikre at det til enhver tid finnes ressurspersoner i AUF som kan
holde omvisning på Utøya om 22. juli
● skal tilrettelegge for at fylkeslaga kan besøke 22. juli-senteret i tilknytning til
sentrale arrangement i Oslo
● skal jevnlig skolere ansatte, fylkesledere og sentralstyremedlemmer i spørsmål om 22. juli
● skal lage en egen ressursbank ment til skolering av AUFere på AUFs egen
plattform. Dette bør gjøres tilgjengelig digitalt
● skal sette ned et rådgivende 22. juli-utvalg, i tråd med det nåværende 22. juliutvalgets anbefalinger
● skal følge opp funnene og resten av de foreslåtte tiltakene i 22. juli-utvalgets
organisatoriske rapport
F62
Linjenummer: 1158-1160
Type endring: Endre brødtekst
Endring: “Etter regionreformen har AUF færre fylkeslag. Det har gjort mange av fylkeslaga større, og det byr på et behov for å tenke nytt rundt økte reiseavstander og
hvordan organer i fylkeslaga skal møtes i det daglige.”
F63
Linjenummer: 1162-1163
Type endring: Endre første setning i brødtekst
Endring:“Sterke fylkeslag med ansvar for flere lokallag enn tidligere skaper muligheter for mer aktivitet og bedre samarbeid om politiske gjennomslag.”
F64
Linjenummer: 1172
Type endring: Legge til nytt avsnitt i brødtekst
Endring: “Fylkeslagets oppgave er nå å bistå lokallagene enda mer med tett oppfølgning. Hovedkontoret til flere av fylkeslagene har kommet lengre vekk fra medlemmene enn før, og derfor vil lokallagene bli en enda viktigere del av organisasjonen.”

3.5. Landet bygges på nytt
F65
Linjenummer: 1181-1182
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Sette ned flere utvalg med medlemmer fra hele fylket, for å sikre at alle har
innflytelse”
F66
Linjenummer: 1185
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: Fylkeslaga skal aktivt bruke lokallaga til å få mer aktivitet i lokallagets region

3.6. Ung i Arbeiderpartiet
F67
Linjenummer: 1191-1194
Type endring: Endringsforslag
Endring: For AUF er det viktig at våre medlemmer også deltar aktivt i Arbeiderpartiet. Overgangen til Arbeiderpartiet kan imidlertid føles stor for unge.

3.6.1. Student
F68
Linjenummer: 1203-1205
Type endring: Endre brødtekst
Endring: “AUF vil styrke vårt studentarbeid. Studentlagene har en viktig rolle i å formidle politiske krav fra studenter til AUF og Arbeiderpartiet, samtidig som det er en
god måte å beholde medlemmer lengre i organisasjonen og gi litt eldre medlemmer
et tilbud. Studentlagene stiller da sidestilt med lokallagene i henhold til fylkeslaget.
F69
Linjenummer: 1220
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: Studentlagenes rettigheter og rolle skal sidestilles med lokallagenes.
F70
Linjenummer: 1219
Type endring: Strykningsforslag
Endring: Stryke kulepunktet
F71
Linjenummer: 1203-1219

Endring: Erstatningsforslag og ny tittel
3.6.1. Studentarbeidet i AUF og Arbeiderpartiet
AUF vil styrke studentarbeidet i arbeiderbevegelsen. Studentlagene har en viktig rolle i å formidle politiske krav fra studenter til AUF og Arbeiderpartiet. AUF vil mobilisere bredere blant landets studenter, og gjennom dette nå ut til flere.
En stor utfordring for dagens studentarbeid er at det er oppstykket og fordelt på Arbeiderpartiets studentlag (Astud), AUFs studentlag og egne innflytterlag i fylkeslaga.
Det er en oppfatning om at studentarbeidet ikke har en klar retning, og der verken
Arbeiderpartiet eller AUF tar et klart ansvar for arbeidet. Studenter som deler vårt
verdisyn kan oppleve at man føler seg for gamle for å engasjere seg i AUF, men for
unge til å engasjere seg i Ap, og sliter med å forstå selv hvor man er plassert i organisasjonskartet i vår bevegelse.
AUF ønsker derfor å gi studentarbeidet i Ap og AUF et nytt løft. AUF ønsker å gå i
dialog med Astud, AUFs egne studentlag og Arbeiderpartiet om en sammenslåing
av studentarbeidet til ett lag, med mulighet for medlemskap i både Arbeiderpartiet
og AUF.
AUF vil:
● Ha som mål å ha aktive studentlag ved alle universiteter og høyskoler i Norge, og ved campus der det lar seg gjøre
● Jobbe tettere på studentpolitikken i samarbeid med de sosialdemokratiske
listene og foreningene for å treﬀe målgruppen bedre
● Rekruttere flere studenter til organisasjonen gjennom verving på universiteter,
høyskoler og campus
● Mobilisere flere studenter til å stemme ved valg, gjennom målrettede aksjoner
og husbesøk på studentboliger
● Tilby sosiale og faglige tilbud til AUFs studentmedlemmer, inkludert en årlig
nasjonal studentkonferanse
AUF vil ha følgende struktur for studentlaga:
● Slå sammen Astud, AUFs studentlag og AUFs innflytterlag til ett studentlag
● AUFs sentralstyre utformer en helhetlig struktur for studentarbeidet ved en
slik sammenslåing, som skal bli framlagt for landsstyret
● Studentene får dobbelt medlemskap for prisen av ett i AUF og Arbeiderpartiet
● Studentene får de samme rettighetene og egne årsmøtedelegater i både Arbeiderpartiet og AUF som i dag
● Studentene blir medlem i fylkeslaget og fylkespartiet de er studenter i

3.6.2. Folkevalgt
F72
Linjenummer: 1222-1234
Type endring: Erstatningsforslag og ny tittel
Endring: 3.6.2. Folkevalgtarbeidet i AUF

AUF skal ha store ambisjoner for å utvikle folkevalgtarbeidet som skjer i organisasjonen. Vi er ungdomspartiet som har flest folkevalgte, og det gir oss en unik fordel
til å kunne få gjennomslag for AUF-politikk i landets kommuner, bydelsutvalg, fylkeskommuner og på Stortinget.
I de kommunene hvor AUF har lokallag, og i fylkeslaga, skal AUF involvere seg i
nominasjonsprosessene. Det er viktig at ungdomskandidatene fra AUF som blir
folkevalgte føler en tilhørighet i organisasjonen, og at de bruker tid på å lytte til og
involvere AUF i de politiske prosessene som skjer i de folkevalgte organene de er
valgt til. AUF må arbeide aktivt for å finne saker som engasjerer ungdommer i våre
lokalsamfunn, og løfte de til sine folkevalgte. AUF sine folkevalgte er en unik innfallsvinkel til å gjøre AUF sin politikk til virkelighet, og derfor må AUF som organisasjon, både i lokallaga, i fylkeslaga og sentralt bruke mer energi og ressurser på å løfte, og prioritere dette arbeidet.
Et viktig fokus er å systematisk jobbe for å heve kompetansen til våre kandidater.
AUF må styrke organiseringen rundt opplæring og skolering. Gjennom mentorer,
læreplan og håndbok kan man få satt de folkevalgte i en større ramme innenfor
AUF-systemet, og komme en lang vei i å få enda flere politiske gjennomslag.
I AUF har vi mange erfarne folkevalgte som gjør et fantastisk arbeid for å løfte viktige saker for ungdommer og i å foreslå god sosialdemokratisk politikk i sine folkevalgte organ. For at man skal utnytte de erfaringene og den kompetansen som
mange av våre folkevalgte har, er det viktig at AUF legger ned et arbeid for å lage
systemer og samlinger som gjør det enkelt for våre folkevalgte å dele gode politiske
forslag, refleksjoner og prosesser med hverandre.
AUF vil:
● Ha et sentralt nettverk for AUFs folkevalgte
● Arrangere sentrale samlinger for AUFs folkevalgte
● Oppfordre våre medlemmer om å stille til valg
● Oppfordre fylkeslaga til å opprette lokale nettverk for folkevalgte AUFere i
kommunestyrene, bydelsutvalgene og fylkestinget i fylket sitt
● Arrangere minimum en årlig nasjonal folkevalgtkonferanse
● Ha egne ansvarlige på fylkesleddet og sentralleddet som har ansvar for å følge opp de folkevalgte
● Utarbeide en håndbok for folkevalgte
● Sette ned et nasjonal folkevalgtgruppe som består av forskjellige folkevalgte
fra hele landet som skal jobbe med å løfte og utvikle AUF sitt folkevalgtarbeid, og skal bli ledet av AUF sin sentrale folkevalgtansvarlige
● Opprette en forslagsbank hvor folkevalgte AUFere kan lagre politiske forslag
som andre AUFere kan bruke i sine folkevalgte organ
● Utvikle en mentorordning hvor erfarne folkevalgte lærer opp nye folkevalgte
til å mestre rollen sin”

3.7. Trygg organisasjon
F73
Linjenummer: 1254-1256
Type endring: Endringsforslag
Endring: Må legge til “at” foran de to nederste kulepunktene.
F74
Linjenummer: 1257
Type endring: Nytt kulepunkt
Endring: “At det på alle arrangement i regi av AUF sentralt eller fylkeslaga skal bli
informert om AUFs regler vedrørende seksuell trakassering, og rusbruk”

3.7.1. Vi står sammen mot netthets
F75

Linjenummer: 1278
Type endring: tilleggsforslag
Endring: “Opprette et skjema der medlemmer både anonymt og med navn kan melde fra om hets og trusler.”

3.8. Fagligpolitisk samarbeid
F76
Linjenummer: 1280
Type endring: Endringsforslag
Endring: “AUF er den ungdomspolitiske organisasjonen for arbeiderbevegelsen”

3.9. Valgkamp
F77
Linjenummer: 1318
Type endring: strykningsforslag
Endring: stryke “ha som mål å”
F78
Linjenummer: 1332-1356
Type endring: Endringsforslag
Endring: sette “skal” først i hvert kulepunkt.

3.10. Utøya - vår egen øy
F79

Linjenummer: 1379
Type endring: Endringsforslag
Endring: Skal legge til rette for at fylkeslaga skal kunne bruke Utøya mer aktivt.

3.11. AUFs kulturaktiviteter
F80
Linjenummer: 1383
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Derfor bør ulike former for kultur benyttes i større grad på våre møter og
arrangementer.”

3.12. En internasjonal kraft
F81
Linjenummer: 1430
Type endring: Endringsforslag
Endring: endre til “Gjennomføre aksjoner og politisk arbeid som setter internasjonal
solidaritet i fokus”
F82
Linjenummer: 1428 og 1455
Type endring: Tillegg til kapittel 3.12
Endring: Tillegg til brødtekst med påfølgende kulepunkt
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.
● Ha nulltoleranse for deltakelse i, eller oppfordring til voldshandlinger hos
samarbeidsorganisasjoner i våre internasjonale prosjekt
● Sikre at alle internasjonale prosjekt har et klart mål om lærings,- og erfaringsutbytte mellom AUF og partene vi samarbeider med

3.13. Økonomisk styring og administrasjon av AUF
F83
Linjenummer: 1474

Type endring: Endringsforslag
Endring: “At alle AUFs organer skal være økonomisk bevisste”
F84
Linjenummer: 1475
Type endring: Endringsforslag
Endring: “Jobbe aktivt for å øke aktivitetsnivået selv om inntektene er synkende.”
F85
Linjenummer: 1476
Type endring: Strykningsforslag
Endring: Stryke “å” i kulepunktet

3.14. Landsstyret
3.15. Landsmøtet

F86
Linjenummer: 1554
Type endring: Tilleggsforslag
Endring: Nytt kapittel med påfølgende kulepunkt:3.16 Retningslinjer for gjennomføring av AUFs samlinger, kurs og konferanser
AUF står for regien av flere hundre arrangementer hvert år og har utrolig mange dyktige og engasjerte aktive medlemmer og tillitsvalgte til rådighet til enhver tid. Derfor
vil selv de minste miljøtiltak som iverksettes i AUF kunne ha stor eﬀekt. AUF skal
forplikte seg til å gjennomføre en rekke endringer som vil gjøre organisasjonen mer
miljøvennlig, og bringe oss nærmere fornybarsamfunnet.
Uansett hvem du er og hvor gammel du er, skal det være trygt å være med på samlinger, kurs og konferanser i AUF. Derfor skal vi ha rusfrie arrangement og tydeliggjøre for deltakere de etiske retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i forkant av samlingene.
AUF skal være en åpen organisasjon og alle som deltar på aktivitet i regi av
AUF skal få servert mat etter deres allergier og dietter. Det skal det etterstrebes i alle
ledd i organisasjonen å servere kortreiste måltider som etterlater seg et lavere
klimaavtrykk. Videre skal norskprodusert mat foretrekkes.
Det faglige samarbeidet med LO står sterkt i AUF, og det er derfor en forventning
om at organisasjonen etterstreber å kun benytte seg av bedrifter med tariﬀ, med
rettferdige lønn- og arbeidsvilkår. Ved valg av overnatting, reise og servering skal
AUF alltid bidra med å støtte opp under det organiserte arbeidslivet.

AUF vil:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

At alle arrangementer i regi av AUF skal være rusfrie
At alle arrangementer i regi av et fylkeslag eller AUF nasjonalt skal være
universelt utformet
At deltakere gjøres kjent med AUFs etiske retningslinjer og retningslinjer
mot seksuell trakassering og overgrep
At arrangementer i regi av AUF skal være papirløse
At engangsplast ikke benyttes på arrangementer i regi av AUF
At det kildesorteres og pantes på arrangementer i regi av AUF
At det skal være matalternativer som dekker alle deltakeres allergier og dietter på alle arrangement i AUF
At det på større nasjonale arrangementer skal være aktiv påmelding for
kjøtt. På sommerleir skal det serveres middager med kjøtt samt kjøttfrie alternativer
At fylkeslaga og lokallaga oppfordres til å servere kjøttfrie måltider på kurs,
skoleringer og samlinger
At alle ledd i organisasjonen skal etterstrebe å benytte seg av hotell, transportalternativer, restauranter og tjenester som har tariﬀ
At miljøvennlig transport skal brukes til alle reiser i forbindelse med AUF,
med mindre praktiske hensyn taler mot det

Dissens - Mindretallet ved Filip W. Diskerud og Andrine Klausen Simonsen
Stryke siste setning i kulepunkt nr 8. “På sommerleir skal det serveres middager
med kjøtt samt kjøttfrie alternativer”
F87
Type endring: Nytt kapittel 3.17
Endring: Nytt kapittel med påfølgende kulepunkt:

3.17 Krav til åpne og tillitsbaserte prosesser i AUF
I AUF har vi, og skal ha stor tillit til de som har tillitsverv hos oss. Organisasjonen er
bygget på tillit i alle ledd for at vi er et fellesskap hvor avgjørelsene og arbeidet som
blir gjort er for organisasjonen, for bevegelsen, og for et sterkere sosialdemokrati.
I et politisk Norge som i stadig større grad er preget av kommunikasjonsbyrå og forskjellige typer påvirkningsarbeid så er det viktigere enn noensinne at vi som en organisasjon innfører rutiner, regler og arbeidsmåter som sikrer transparens, og full
tillit til de avgjørelser og politiske prosessene som er i organisasjonen vår.
AUF er svært skeptisk til den økende utviklingen med at kommunikasjons- og
PRbyråer 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 opere-

rer med lukkede kundelister, og AUF mener det er svært uheldig at våre folkevalgte
politikere skal ta imot penger for å bedrive lobbyistvirksomhet.
AUF 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 mellom PR-byrå og politiske lederroller.
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.
AUF 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 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 vil:
- Ha et mål om at ledende tillitsvalgte ikke skal jobbe for PR-byråer. Medlemmer
av sentralstyret og landsstyret må alltid kunne legge fram hvem man jobber for i
organet man er innvalgt.
- At 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
- 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

