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Forby gambling for barn! 
 
Gjennom de siste tiårene har spillbransjen utviklet seg mye. Spillteknologien har blitt mer 
sofistikert, spill som kulturuttrykk har fått en helt ny betydning, og ikke minst; måten man 
tjener penger på spill har endret seg helt. Før i tiden kunne man sammenligne et dataspill med 
en videofilm. Man betalte for et produkt, og fikk hele opplevelsen. Men med introduksjonen 
av såkalte mikrotransaksjoner, også kalt «in-game/app-purchases», kunne spillutviklere låse 
innhold eller hele deler av et spill, og så kreve mer penger for å låse opp disse delene. Denne 
inntekten står for en økende andel av spillbransjens samlede omsetning. 

Én type mikrotransaksjoner er verre enn de andre. Såkalte «lootboxes» er en spekulativ type 
mikrotransaksjon, som fungerer som et slags lykkehjul. Man har stor sjanse for å få et 
alminnelig stykke spillinnhold, og en synkende sannsynlighet desto sjeldnere innholdet blir. 
Dette blir vanligvis ansett som en type gambling, da det ikke finnes noen garantier for at du 
får innhold som samsvarer med prisen du betaler for «lootboxen.» Denne typen 
mikrotransaksjoner finnes i svært mange spill, hvorav flere av de er myntet på og 
markedsføres mot barn. 

Markedsføring av pengespill som retter seg mot barn, er forbudt i markedsføringsloven. 
Norge har en stolt kultur og tradisjon for å beskytte sårbare grupper ovenfor predatorisk 
markedsføring, og å sette samfunnets beste foran selskapers profitt. I dag profiterer 
spillselskapene på barns sårbarhet overfor spekulative pengespillmekanismer. Derfor må 
AUF, gå i bresjen for å få bukt med denne problematikken, og de potensielle 
samfunnsproblemene denne praksisen skaper. 

 
AUF vil: 

• Forby “lootboxes”, eller andre gamling-lignende mekanismer.   
• Utrede sanksjonsmuligheter for butikker og digitale plattformer som ikke kontrollerer 

alderen til sine kunder ved salg av spill med 18-års grense 
• Innføre som krav til støtteordninger for norsk spillindustri at produserte spill ikke skal 

inneholde gambling-mekanismer 
• Drive holdningskampanjer for å gjøre ungdom bevisste rundt spillproblematikk, og gi 

de redskaper for å hanskes med spillavhengighet. 

 
  



Ja til Rusreformen!  
 

På tross av at man bruker store summer på arbeid mot narkotika, dør over 200 nordmenn hvert 
år som følge av overdose. Mange rusavhengige lever utrolig uverdige liv, og de representerer 
en av de aller svakeste gruppene i samfunnet vårt. Når det er situasjonen, etter flere tiår med 
en straffebasert nulltoleranse-linje, er det på tide å anerkjenne at ruspolitikken ikke fungerer. 
Det er på tide å velge en ny retning, hvor grunnprinsippet er at rusavhengighet er en sykdom, 
og at det må behandles med helsehjelp, ikke med straff. AUF mener derfor at det er på høy tid 
med en rusreform som går vekk fra straffepolitikken, hjelper rusmisbrukere og 
avkriminaliserer narkotika. 
 
AUF vil:  

• Støtte Rusreformen 
 
 
  



Vi må vedta en ny lov om fri rettshjelp! 

 
Det er grunnleggende for AUF at vi har et samfunn der alle er like for loven og får de 
rettighetene man har krav på uavhengig av bakgrunn og økonomi. I en rettsstat med 
komplisert regelverk har mange behov for rettshjelp til å identifisere, avklare og få hevdet 
sine rettigheter og plikter. AUF mener det er avgjørende at vi har gode ordninger for rettshjelp 
som sikrer at alle, får rettshjelp i spørsmål av stor velferdsmessig betydning. Vi vil ha en fri 
rettshjelpsordning som ikke bare skal sørge for at man har rett, men også at man får rett. 
 
Etter dagens lov om rettshjelp må enslige tjene under 246 000 for å få innvilget fri rettshjelp 
av staten. Resten av befolkningen er henvist til et lappeteppe av ulike offentlige og frivillige 
rettshjelptiltak. Selv om det finnes en del gratis rettshjelpstilbud, dekker de langt i fra 
rettshjelpsbehovet i befolkningen. Det er derfor nødvendig å heve inntektsgrensene for fri  
rettshjelp, og bedre den offentlige rettshjelpsordningen. Vi mener at en større andel av 
befolkningen bør få støtte til rettshjelp, og at flere saksområder bør omfattes av ordningen. 
 
Det er bred enighet på Stortinget, blant rettshjelpstilbudene og Advokatforeningen om at det 
haster å bedre rettshjelpsordningen. Høyesterett har pekt på at ordningen ikke lenger oppfyller 
formålet i lov om fri rettshjelp § 1 om «å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som 
ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor 
personlig og velferdsmessig betydning». Dagens rettshjelpsordning er med andre ord utdatert.  
 
AUF mener ordningen burde ha lavere egenandeler, særlig for de med beregningsgrunnlag 
under 3G. Vi mener også at en større andel av befolkningen må dekkes. Det er behov for at 
flere saker inntas i ordningen og at man ikke burde ta ut saker om voldsoffererstatning og 
vurdering av anmeldelse fra prioriterte saksområder. Vi mener også at saker om tvangsvedtak 
og isolasjon i fengsel burde inntas som et ikke behovsprøvd saksområde på samme måte som 
det er i psykiatrien. 
 
AUF mener at: 
 
 

• Taket for hvem som har krav på støtte til rettshjelp burde være 6G og ikke 5G 
• Saker om voldsoffererstatning og vurdering av anmeldelse burde fortsatt være 

prioriterte saksområder i ordningen 
• Saker om tvangsvedtak og isolasjon i fengsler burde gis rettshjelp uten behovsprøving. 
• Det burde innføres en offentlig førstelinjetjeneste for rettshjelp som skal sikre at alle 

uavhengig av inntekt skal få gratis hjelp til å identifisere sine rettslige 
problemstillinger, og løse den på et tidlig stadium.  

• Sikre fri rettshjelp i saker om lønnstyveri.  
• Forenkle juridiske prosesser knytter til å få tilbake lønn som ikke er utbetalt av 

arbeidsgiver, i samarbeid med partene i arbeidslivet. 
 

  



Ny, nasjonal boligpolitikk 
 
 
De siste årenes mangel på boligpolitikk har skapt et system der de heldige tjener seg rike på 
vanlige folks bekostning. Mangelen på statlig styring bidrar til økende forskjeller og en 
boligpolitikk som først og fremst er for dem med mest fra før. Høyreregjeringa har økt 
sentraliseringa på bekostning av distriktene, og tar ikke klimakrisa alvorlig. Derfor trengs det 
en ny boligpolitikk.  
 
AUF mener at det er vanlige folks tur i boligpolitikken. Det trengs et oppgjør med bolighaiene 
som tjener seg rike, gjennom økt skattlegging på investeringsboliger. Samtidig må vi gjøre det 
enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, styrke Husbanken og rydde opp i 
leiemarkedet. På den måten kan vi rydde opp i skjevheten som har fått pågått for lenge.  
 
Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor dagens boligmarked: De med lavest inntekt er de 
som eier minst. Eierlinja kan ikke favorisere noen, det må være en politikk som muliggjør eie 
for alle. Når forskjellene i samfunnet øker, øker de ikke bare mellom fattig og rik. 
Forskjellene øker også mellom by og land, og innad i byene og lokalsamfunnene våre. 
Vaktmesterdattera og direktørsønnen kan ikke møtes i den samme fellesskolen, dersom de 
ikke bor i det samme nabolaget.  
 
Det er på tide med en ny, nasjonal boligpolitikk.  
 
AUF vil:  
 
 

• Utrede skattemodeller som skattlegger boliginvestorer som tjener seg rike på dagens 
boligmarked 

• Likestille boligutleie med forretningsutleie slik at skatteinsentiver ikke gir forretninger 
forrang foran boliger i pressområder 

• Innføre en forsterket spekulantskatt for de som eier mange boliger, både private 
utleiere og utleieselskap 

 
  



Boikott Qatar! 

Verdensmesterskapet i fotball er verdens største idrettsarrangement. Hvert fjerde år, samles en 
hel verden seg foran TV-skjermen for å følge med på de beste spillerne, de vakreste målene 
og de mangfoldige kulturene.På sitt vakreste, kan et verdensmesterskap i fotball samle 
mennesker og bygge fellesskap på tvers av kulturer, landegrenser og politisk tilhørighet.  

I 2010 tildelte FIFA VM for 2022 til Qatar. Det var en stor overraskelse da landet ble valgt, 
grunnet landets manglende kultur for fotball, den ekstreme varmen og landets rykte for 
metodiske menneskerettighetsbrudd. Det ble satt i gang store byggeprosjekter over hele landet 
av 7 arenaer til mesterskapet. For å kutte kostnader har Qatars regjering hentet inn billige 
immigranter fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. De har metodisk spart på 
vern og beskyttelse på byggeplassene. Samt har de krevd lange arbeidsdager under ekstreme 
varmeforhold og tungt fysisk arbeid.  

Som følge av disse ekstreme forholdene har 6500 menneskeliv gått tapt, enten ved selvmord, 
arbeidsulykker eller manglende næring. Gjennomsnittlig har 12 mennesker i uken mistet livet 
i uken. Dødeligheten er trolig enda høyere, da immigranter fra andre land som Filippinene og 
Kenya ikke er telt med i statistikkene. For å gjøre vondt verre, har ikke Qatar tatt noe ansvar 
for å gi oppreisning til de etterlatte familiene.  

Dersom Norge kvalifiserer seg til VM i Qatar, og spiller kamper på arenaer bygd på grov 
utnyttelse og død, bekrefter vi at grådigheten rår. Det kan ikke moralsk forsvares å delta på et 
arrangement som sikrer milliarder inn til et land på bekostning av menneskeliv og grove 
menneskerettighetsbrudd. AUF kan ikke akseptere at NFF tier og aksepterer de premissene 
Qatar har lagt. Til nå har NFF knapt sagt noe om forholdene. De er tydelige på at de ikke liker 
opplysningene, men evnen til å handle har vært totalt fraværende. Norge må ta initiativ til en 
internasjonal boikott av mesterskapet i Qatar. AUF skal si klart ifra om at vi krever mer enn 
sympati og pene ord, vi krever handling. Vår bevegelse skal alltid stå på side med de svakeste, 
med arbeidstakere og med menneskerettighetene. 

AUF vil:  

• Norge skal ta internasjonalt initiativ til boikott av fotball VM i Qatar 
• Be NFF å oppfordre andre land til å bli med på boikott av mesterskapet 
• Jobbe med andre aktører for å skape en kampanje som oppfordrer til boikott av 

mesterskapet, som gjelder spillere, publikum og tv-seere.  
• Norge skal ta initiativ internasjonalt for å hindre at land med gjentatte grove brudd på 

menneskerettighetene kan arrangere store idrettsarrangementer som OL og VM 

 
  



Et bedre arbeidsliv 

Rett til arbeidsfri 

Gjennom 8 år har de borgerlige partiene brukt regjeringstiden til å svekke arbeidsmiljøloven. 
AUF ønsker et bedre samfunn. Vi vil bygge et land med et sterkere fellesskap, hvor alle skal 
ha muligheten til å leve gode og frie liv. Produktiviteten til oss arbeidstakere er enorm i 
Norge. Gjennom den høye produktiviteten sikrer vi at arbeidstokken er konkurransedyktig på 
et internasjonalt marked. Likevel ser vi nå at arbeidstakere stadig blir presset til å bryte skillet 
mellom arbeidstid og arbeidsfri. 

Gjennom apper, opplæringsspill, telefoner og e-post er avstanden mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker blitt mindre. Det er positivt at vi benytter oss av teknologiutviklingen til 
modernisering, men det må forekomme under regulerte former. Vi kan ikke ha et arbeidsliv 
hvor arbeidstakere opplever at de aldri er helt utenfor arbeidsplassen sin. 

Arbeiderbevegelsen har alltid stått i bresjen for at arbeidere skal ha bedre lønn og vilkår på 
arbeidsplassen, men også friheten til å være et helt menneske utenfor jobben. Arbeidsfri er 
grunnleggende for at mennesker skal leve lykkelige liv, en verdi som må styrkes og utvikles. 

 
AUF mener at: 

 
 

• Det må settes ned et utvalg bestående av representanter fra LO og LO-forbundene til å 
komme med konkrete tiltak for hvordan stortinget kan sikre arbeidstakeres rett til 
arbeidsfri i arbeidsmiljøloven. 

• Arbeidsmiljøloven skal styrkes gjennom å regulere kommunikasjonen mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver for å styrke skillet mellom arbeidstid og fritid  

• Politiet og påtalemyndighetenes sanksjonsmuligheter for arbeidsgivere som bryter 
med rettighetene til arbeidsfri skal utvides. 

 
Styrking av det organiserte arbeidslivet 

Maktbalansen i arbeidslivet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er i stadig forandring. I løpet 
av de siste 8 årene under de borgerlige regjeringene, har balansen tippet i arbeidsgivernes 
favør. Gjennom svekking av arbeidsmiljøloven, budsjettkutt og en passiv regjering så har 
brutale arbeidsgivere funnet nye måter å knuse fagforeninger. For eksempel med 
lakseforedlingsfabrikken på Sekkingstad, ser vi hvor kreative arbeidsgiverne kan være for å 
knuse arbeidernes eneste middel til å sikre sine rettigheter. Gjennom å skille bedriften hvor 
produksjonen finner sted og selskapet som hyrer inn arbeiderne til å operere fabrikken, så 
finnes det et smutthull i norsk lovverk. Når arbeidstakerne går sammen, går til streik og 
tvinger frem en tariffavtale så slår selskapet som hyrer inn arbeiderne seg konkurs. Dette er 
bestemt av tingretten til å være ulovlig og er definert som fagforeningsknusing.  

Problemet oppstår når den nyopprettede bedriften som blir bøtelagt og pålagt erstatningskrav 
til arbeidstakerne igjen slår seg konkurs. Senere ble det opprettet enda et nytt firma til å starte 
driften av fabrikken igjen. Det kan medføre en evig syklus av rettssaker. Dette er et klart 
misbruk av rettsstaten og den frie etableringsretten i Norge. Denne praksisen må reguleres før 
den brukes i større i grad av andre arbeidsgivere. 

 



AUF mener at: 

• Staten må i større grad ivareta menneskerettighetene det er å fagorganisere seg. 
• Lovverket må styrkes til å forhindre bedrifter til å misbruke den frie etableringsretten 

for å bedrive fagforeningsknusing. 
• Sanksjonene for arbeidslivskriminalitet må bli strengere og i større grad bestå a 

fengselsdommer enn bøter.  
• Budsjettene til politiets arbeid mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt må 

styrkes. 

 

En god arbeidskontrakt 

Etter svekkelsen av arbeidsmiljøloven i 2015 ved innføring av generell adgang til midlertidige 
ansettelser og åpning for 0-timerskontrakter, har unge arbeidstakere fått et dårligere 
arbeidsliv. Vi har allerede sett at fagbevegelsen klarer å stå i mot de verste konsekvensene av 
de borgerlige sin arbeidslivspolitikk, ved å gjøre 0-timerskontrakter ulovlig gjennom 
avtaleverket. Dessverre er arbeidsgiverne kreative i å sørge for størst mulig profittmargin for 
egen bedrift på bekostning av unge arbeidstakere. Gjennom tolkningen av lov- og avtaleverket 
er det fullt mulig å ansette folk til å jobbe i korte midlertidige kontrakter for prosentstillinger 
ned i 1%. AUF mener at man ikke kan akseptere denne utnyttelsen av arbeidstakere. 

 
AUF mener at: 

• Arbeidsmiljøloven må styrkes gjennom å sikre retten til faste stillinger hvor det er i 
stillingens natur. 

• Arbeidsmiljøloven må styrkes til å sikre heltid og naturlige deltidskontrakter som 
fyller bedriften reelle behov og ivaretar arbeidstakernes lønninger. 

 
Styrke streikeretten i Norge 

Det er ingen tvil om at arbeiderbevegelsen står sterkt i Norge, men det er paradoksalt at vi er 
et av landene hvor streikeretten svakest i Vest-Europa. Streikeretten er grunnleggende 
menneskerett, nedskrevet i både FNs menneskerettighetskonvensjon og de europeiske 
menneskerettighetene. En av de største truslene fagorganiserte opplever mot streikevåpenet i 
dag, er statens vilje til å benytte seg av tvungen lønnsnemnd. 

Tvungen lønnsnemnd er et viktig verktøy i et trepartssamarbeid, streikeretten går ikke over 
folkets rett til liv og helse. Dessverre er det et verktøy som har blitt misbrukt av samtlige 
regjeringer de siste 20 årene. Norge er f.eks. blitt sterkt kritisert av den europeiske 
sosialpakten for sin hyppige bruk av tvungen lønnsnemnd. Sist eksemplifisert gjennom 
sykehusstreiken i 2019 hvor Fagforbundet og Delta inngikk et samarbeid om å ta ut 
streikelister som ikke ville gå utover sykehusenes kapasitet til å håndtere viktige pasienter. 

 
Arbeidernes rettighet til å legge ned sitt eget arbeid i protest mot arbeidsgivernes vilkår må 
styrkes. Dette er spesielt vår oppgave da det kommer tydelig fram fra oppgjør i offentlig 
sektor at resultatet i forhandlinger under tvungen lønnsnemd går i arbeidsgivernes favør. 

 
AUF mener at: 



• Streikeretten i Norge må styrkes gjennom at staten gjennomgår og minsker bruken av 
tvungen lønnsnemnd. 

• Det skal settes i gang en offentlig utredning for å sikre at riksmekleren i større grad 
ivaretar arbeidstakernes krav 

 
 

  



En trygg handelssektor 
Arbeidslivet vil alltid være i endring, som påvirker maktbalansen mellom arbeidgiver og 
arbeidstaker. Det er AUF og Arbeiderpartiets oppgave å sikre makten til arbeidstakere 
gjennom politikk. I butikkbransjen har vi gjennom flere år sett en farlig utvikling. 
Kjøpmannsrollen blir utnyttet av store konsern som Norgesgruppen og Rema 1000 AS 
gjennom franchiseprinsippet. Matvare og detaljvarehandelen er bransjer med stor 
konkurranse, det er små summer som kan skille mellom rød og grønn bunnlinje. For å sikre 
seg fra risiko har konsernsjefene utviklet system hvor det ikke er dem som ender med 
økonomiske tap. 

I dagens franchisesystem så er det fullt mulig at en kjøpmann eller butikksjef ikke eier 
butikklokale, eller møblene som er nødvendig i butikklokalet. Alt hen eier er firmaet som er 
sterkt regulert av konsernet for å kunne bruke konsernavnet og innkjøpsavtalene. Det vil si at 
kjøpmannen ikke har noe makt over egen bedrift, sitter med alt ansvaret for personal, må 
betale inn en andel av overskuddet og sitter igjen med alt underskudd. Med andre ord, 
personen har ingen makt. Som bedriftseier er man ikke ivaretatt av AML. Viser man motstand 
så kan konsernet velge å gi franchisekontrakten til en ny kjøpmann når den går ut. Dette 
skaper et enormt press på arbeidsgiveren, som igjen går utover arbeidstakerne ved å ha så 
enorme insentiver til å presse ned lønningene. Det fører til en bedriftskultur som ikke ønsker 
fagforeninger velkommen. Det er en sammenheng mellom at det kun er 17,1% av alle Rema 
1000 butikker som har tariffavtale, mens den er langt høyere i Coop SA. Den ene benytter seg 
grovt av franchisemodellen, mens den andre gjør det ikke. 

AUF mener at: 

-Staten må gå i dialog med relevante arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner for å lage et 
forslag til styrking av lovverket som ivaretar butikksjefer og regulerer franchisemodellen 

 
 

  



AUF bør innføre merkenåler 
 
AUF forsøker å prioritere at medlemmer skal bli lengre i organisasjonen og betale 
kontingenten sin gjennom livet. Det er en viktig prioritering for å styrke organisasjonen og 
den sosialdemokratiske ideologien i Norge. For å bidra til dette arbeidet så bør AUF innføre 
en verdsettelse for medlemmene som blir over lengre tid, en såkalt anerkjennelse. Merkenåler 
for sammenhengende medlemskap er en hyggelig og fin gest for medlemmer som har vært 
lenge med i organisasjonen som ordinært- og støttemedlem. 

 
AUF mener at: 

- AUF skal innføre merkenåler for sammenhengende medlemskap i 5, 10, 25 og 50 år samt at 
man gir større anerkjennelse etter 50 års medlemskap.  
 
 

 

  



Avvikle patent på COVID-vaksiner 
Vi lever i en verden som preges av en ujevn og en urettferdig fordeling av byrder, goder og 
ressurser. Dette kommer frem tydeligere enn noen gang når alle verdens land samlet står 
ovenfor en global krise på nivå med covid-19 pandemien. Denne skjevfordelingen vises svært 
godt i hvor stor grad hvert enkelt land har kapasitet og forutsetninger for å kunne ta den 
økonomiske byrden og den logistikkmessige utfordringen det innebærer å vaksinere egen 
befolkning. 
 
I Norge har vi gode forutsetninger for å håndtere en slik krise på en god måte og en måte som 
vil kunne sikre liv og helse til innbyggerne i landet raskt og effektivt. Dette gjennom en sterk 
nasjonal økonomi i kombinasjon med gode muligheter til å forhandle med vaksineprodusenter 
og andre land. AUF mener at vi i Norge må ta et internasjonalt ansvar for begrense 
betydningen av hva ethvert lands økonomi og forhandlingsposisjon skal ha for hvor store 
sjanser landets innbyggere skal ha for å overleve en slik helsekrise.  
 
AUF vil:  
 
 
-Teknologien til Covid-19 vaksinene må tilgjengeliggjøres gjennom WHOs “Technology and 
access pool” for å sikre at alle mennesker rundt om i verden er garantert effektive 
koronavaksiner 
  
-Medisiner som blir utviklet for å få bukt med pandemier og epidemier skal ikke patentlegges 
  
-Innføre muligheten til differensiert prisgiving, slik at legemiddelindustrien skal kunne selge 
legemidler til radikalt lavere priser i lavinntektsland.  
  
 



Likestilt prevensjon 
  
For 50 år siden ble p piller introdusert som prevensjonsmiddel i Norge, over tid har p-pillene 
blitt en av de vanligste prevensjonsmidlene for kvinner. 20% av norske kvinner benytter seg i 
dag av p-piller og bruken er størst hos unge. Diskusjonen rundt bivirkninger av p-piller har 
pågått lenge og det har blitt påvist at hodepine, kvalme, humørsvingninger er vanlige 
bivirkninger for mange kvinner.  
Mer alvorlige bivirkninger som har blitt påvist ved bruken av p-piller er blodpropp, alvorlige 
puste-smerter eller symptomer på slag. Hele 5-12 kvinner av 10 000 får blodpropp av p-pille 
bruk i Norge. Kvinnehelse har alt for lenge blitt nedprioritert i bevilgninger og forskning. 
AUF mener at det er på høy tid at kvinnehelse prioriteres og utvikling av prevensjonsmidler 
likestilles mellom kjønnene.  
 
AUF vil: 

- Øke bevilgning til en likestilt forskning og utvikling av prevensjonsmidler 
- Sørge for at bruken av prevensjonsmidler er trygg uavhengig av kjønn 
 

 
  



 
 
 
 

Ensomhet og psykisk helse i en pandemi 
 

Å ta den psykiske helsen på alvor og sikre et felleskap for de som trenger 
hjelp, er vårt generasjonsoppgjør. Vi skal vise veien mot et samfunn der 

alle har rett på den samme gode hjelpen, der alle opplever mestring i 
hverdagen og alle individer opplever å ha et meningsfylt liv.  

  
  
  
  
  
  

  



Innledning 

Alle har måttet tilpasse seg sosial distansering under koronapandemien, noe som har har skapt 
større avstand mellom folk. Studenter har ikke fått muligheten til å leve ut det vanlige 
studentlivet, men har heller måtte holdt seg inne i på små hybler. Fritidsaktiviteter har mange 
steder vært umulig å delta på, og elever har ikke hatt det samme sosiale samholdet på skolen. 
De aller fleste av oss har måtte vært mer alene enn vi er vant til, noe som har ført til mer 
ensomhet og en økning i psykiske helseproblemer. 

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. Ofte 
kommer følelsen av ensomhet sammen med andre psykiske plager og svekket livskvalitet, 
som til sammen kan utgjøre en stor trussel mot vår folkehelse. Det er ikke utelukkende et 
problem som oppstod under korona, men har vært vedvarende tendenser som politikken ikke 
har evnet å gjøre noe med. Den psykiske helsen har blitt nedprioritert og behandlet som 
mindre viktig for folkehelsa. Det er på tide at psykisk og fysisk helse likestilles.  

Stigma rundt psykisk helse og mangel på nok kompetanse og ressurser, har lenge gjort at 
unges ensomhet og psykiske utfordringer ikke har blitt tatt nok på alvor. Samtidig har også 
ressursene som vanligvis er ment for å være til hjelp enten blitt overarbeidet eller omplassert 
til noe annet under pandemien. Hvis vi ikke begynner å finne løsninger for de psykiske 
problemene mange sliter med, vil det gi oss en dårligere folkehelse og problemer som vil vare 
lenger enn pandemien.   

Det fineste med Norge er at vi er et samfunn som stiller opp for hverandre. At vi har et 
sikkerhetsnett som tar vare på oss når mennesker faller utenfor. Sosialdemokratiet har vist vei 
til det samfunnet vi lever i, men vår visjon og vårt mål er ikke gjennomført. Når 
koronapandemien er over skal ikke vi tilbake til ting sånn som det var før. Sosialdemokratiet 
er en fremtidsrettet bevegelse som ikke streber etter å beholde status quo, men som alltid tar 
oppgjør med urettferdigheter og viser veien videre. 

Å ta den psykiske helsen på alvor og sikre et fellesskap for de som trenger hjelp med psykiske 
plager, er vårt generasjonsoppgjør. Vi skal vise veien videre mot vårt felles prosjekt. Et 
samfunn der alle har rett på den samme gode hjelpen, der alle opplever mestring i hverdagen 
og der alle individer har et meningsfylt liv. 

 
Lik rett til psykisk helsehjelp 
 
Psykisk helse må ses på som en del av folkehelsen og som noe fellesskapet må ta større 
ansvar for. Det økende klasseskillet i helsevesenet er en trussel mot folkehelsen, inkludert den 
psykiske helsen. Lommeboken skal ikke få avgjøre om du får hjelpen du trenger eller ikke. 
For de som trenger psykisk helsehjelp mener AUF at det offentlige behandlingstilbudet må 
være det beste alternativet, med et mål om at det private tilbudet blir overflødig. Dette krever 
en drastisk styrking og omorganisering av det offentlige, psykiske helsetilbudet.   
 
Hvorvidt du kan stole på det offentlige tilbudet varierer i dag veldig fra hvor du bor. I 2020 
rapporterte over halvparten av kommunene at de slet med å rekruttere psykologer. I følge 
Norsk Psykologforening var det også 140 kommuner som ikke hadde noen kommunale 
psykologårsverk i det hele tatt. Hvor du bor i landet du bor skal ikke være avgjørende for om 
du kan få hjelpen du trenger. 
 



Samtidig som det offentlige tilbudet om psykisk helsehjelp har vært for svakt lenge, har det 
private markedet vokst. Andelen nordmenn med privat helseforsikring har økt kraftig, med 
over 600.000 personer som dermed får rask tilgang på private psykologer. Under korona 
pandemien har man sett at den kommunale kapasiteten raskt sprenges, mens det private 
tilbudet sitter med ledig kapasitet. OECD har vist at det er en direkte sammenheng mellom 
økning av private helseforsikringer og økende sosial ulikhet innenfor helsesektoren. Dette er 
en direkte trussel mot vårt offentlige helsevesen og vi kan ikke godta at dette fortsetter.  
 
Helsehjelp og psykologer er begrensede ressurser som må organiseres etter politiske 
prioriteringer. For å sikre at alle som trenger psykisk helsehjelp skal få dette, uavhengig av 
størrelsen på lommeboken, mener AUF at vi må redusere det private markedet og flytte 
ressursene over til det offentlige helsevesenet som må styrkes. Alle skal få hjelpen de trenger.  
 
Unge Funksjonshemmede og Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomførte 
sommeren 2020 en undersøkelse om koronapandemien. I undersøkelsen kom det blant annet 
fram at over 2 av 3 har vært mer ensom eller alene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne var 
allerede før koronapandemien den gruppa som opplevde mest ensomhet, ved at 6 av 10. 
Derfor er det viktig at myndighetene hele tiden sørger for at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får bedre livsvilkår, spesielt under krisetider. 
 

AUF vil: 
 
 

• Innføre gratis offentlig psykolog frem til 25 år 
• Bevilge midler over statsbudsjettet, tilpasset hver enkelt kommune, som er 

øremerket oppbygging av psykisk helsetilbud 
• At akuttilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern ved 

distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal styrkes og videreutvikles 
• At behandling i spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke skal kunne avsluttes uten at 

det eksisterer en individuell oppfølgingsplan 
• Innføre omsetningsavgift på 35 prosent på private helseforsikringer 
• Utrede andre ordninger som flytter ressurser fra det private markedet for psykologer til 

det offentlige 
• Sikre at midler til forebyggende tiltak og til etablering av behandlingstilbud må 

fordeles over hele landet slik at det psykiske helsetilbudet er likt. 
• gjøre overgangen mellom BUP og PPT lettere, her også jobbe for å redusere 

ventetiden 
•  

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har, både for å gi ungdom noen 
å snakke med hvis de har det vanskelig, men også ved å forebygge psykiske og fysiske 
vansker. I dag står skolehelsetjenesten ovenfor en del utfordringer. Døren til helsesykepleier 
er alt for ofte er stengt og tilbudet er veldig varierende fra skole til skole. Derfor ønsker AUF 
å innføre en helsesykepleiernorm i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, samtidig som 
dette følges opp med statlige øremerkede midler. Vi vil senke terskelen for å besøke 
skolehelsetjenesten. Derfor ønsker AUF å innføre obligatoriske timer hos helsesykepleier 
hvert skoleår. 



AUF vil: 

• At alle elever skal ha tilgang på helsesykepleier hver dag både på skolen eller digitalt 
• At PPT og skolehelsetjenesten får flere ressurser og mulighet til å henvise ungdom 

direkte til behandling 
• At helsesykepleier kan henvise direkte til psykolog 
• At alle elever skal i løpet av skoleåret ha en samtale med helsesykepleier alene eller i 

mindre grupper 
• Ha helsesykepleier i fast stilling ved alle videregående- og ungdomsskoler 
• Øke antall skolepsykologer 

Arbeid til alle 

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for arbeiderbevegelsen. Gjennom et trygt og 
godt arbeidsliv kan mennesker oppfylle sine drømmer og mål. Det Norske samfunnet er 
fullstendig avhengig av at alle har en plass å gå, hvor de kan bidra med sine unike evner og 
sitt unike tankesett. Når arbeidsledighet blir et faktum og mange faller utenfor er det selvsagt 
en økonomisk utfordring, men det blir også et sosialt problem. 

 

Utover lønnen er det mange viktige behov som dekkes av en jobb. Mening, sosiale felleskap, 
motivasjon i hverdagen og for noen også fysisk aktivitet. Mange har opplevd å bli permittert 
eller å miste jobben som en konsekvens av korona-pandemien.  

 

Når enkeltmennesker fratas muligheten til å arbeide, fratas de også muligheten til å delta i 
samfunnet og drive med selvrealisering. Retten til å kunne delta i arbeidslivet og dermed føle 
på å være nyttig og kunne bidra med noe i samfunnet skal gjelde alle mennesker, også de som 
ellers ofte faller utenfor enten det er på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller 
psykiske lidelser. Det norske arbeidsliv skal ha rom for alle, hvor opplever har en meningsfull 
hverdag.    

 
Vi vet at vi at vi står i en vanskelig situasjon. Over 200 000 mennesker er arbeidsledige, og 
over 72 000 mennesker er permitterte. I starten av pandemien var rask saksbehandling 
avgjørende. Dette har ført til at en andel av de som skulle hatt hjelp, ikke har fått hjelp. Nå er 
presset betydelig mindre, og det er viktig at NAV tar opp igjen sitt originale mandat: Å hjelpe 
folk som trenger det som mest. 
Dette er mange liv, mange hverdager og mange framtider som mister et viktig fellesskap. Vi 
vet at mangelen på felleskap, rutiner og mestringsfølelse kombinert med større utrygghet og 
uforutsigbarhet, er faktorer som øker sjansen for å slite med ensomhet og psykiske plager. 
Derfor må AUF jobbe for at flere mennesker skal komme inn i arbeid. 
 
AUF vil: 



• At ungdomsgarantien skal gi rett til jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak, og at 
ungdomsgarantien lovfestes 

• Kommunen/Fylkeskommunen skal sette av midler og/eller lage programmer med mål 
om å gi ungdommer i deres kommuner/fylker sommerjobb 

• Opprette et eget NAV ung 
• Innføre 2000 flere tiltaksplasser 
• Innføre læreplassgaranti  
• At permitteringsordningen og NAV skal prioritere og vurdere utifra å hjelpe folk som 

trenger hjelp som mest. 
• Fortsette å ta kampen mot deltid og midlertidighet 
• At lovverket som vedrører midlertidige ansettelser må håndheves strengere 
• Øke kompetansen og ressursene i de lokale NAV-kontorene for å følge opp mennesker 

med nedsatt funksjonsevne 
• Personer med varig tilrettelagt arbeid og AAP må prioriteres på lik linje med andre når 

permitterte skal tilbake i arbeid 
 
Ensomhet blant studenter 
  
Tiden man er student er for mange en innholdsrik periode i livet. Ikke bare faglig hvor man 
kan lære og utforske et ulike studieretninger, men også en periode med nye sosiale og 
personlige omveltninger. Det å flytte hjemmefra for å studere, uavhengig om det er innad i 
samme by eller om man flytter på tvers av Norge, så byr studietiden på nye opplevelser, 
vennskap og personlige realiseringer. For mange er dette en frigjørende opplevelse man har 
sett frem til lenge. På grunn av korona har mange unge gått glipp av nettopp disse 
opplevelsene. 

I følge Studiebarometeret 2020 viser det seg at halvparten av alle studenter sier de er mer 
ensomme i dag enn de var før korona året og 4 av 5 sier de savner det sosiale studentmiljøet. 
Det er ingen tvil om at korona pandemien har gjort studentenes situasjon betraktelig verre, 
men ensomhet var også et problem før pandemien inntraff. Vi vet denne ensomheten ikke vil 
forsvinne med korona, derfor trenger vi et krafttak for å tilby alle et sosialt fellesskap. 

AUF vil gjennomføre et løft for studenthelsetjenesten i hele landet hvor blant annet 
studentsamskipnadene får økt sin støtte fra staten slik at de kan bedre tilbudet sine og gjøre 
studiehverdagen enklere for studentene. Selv om man kan klare å holde litt sosial kontakt 
under nedstegningen, tvinger den digitale studiehverdagen og stengte campuser mange 
studenter til hybelen. I det nedstengte samfunnet er det studentene som har tapt mest, og 
derfor viktig at vi jobber for mindre ensomhet og bedre psykisk helsehjelp for studentene. 

 
AUF vil: 

• Sikre et godt psykisk helsetilbud til alle studenter ved: 
• At staten skal øke bevilgninger som forebygger studenters psykiske uhelse, og 

arbeide aktivt for kortere køer til psykisk helsehjelp for studenter. 
• Tilby alle studenter time hos psykolog i løpet av semesteret, og innføre 

studentrabatt ved offentlige psykologer. 
• Instruere studentsamskipnadene i landet om å fjerne egenandelen for 

psykologtime 



• At kommuner og fylkeskommune som har mange studenter skal bidra med finansiell 
støtte til å utvide og utvikle lokale studentforeninger og -organisasjoner, og inkludere 
studentorganisasjoner i planleggingen av nye studentboliger 

• Utrede nye måter å bygge mer sosiale og inkluderende studentboliger- og byer 
• Satse mer på eldre-ung boliger som et tiltak mot ensomhet for studenter og eldre 

• Alle studenter som er permittert skal ha rett på dagpenger 

 
Kunnskap og forebygging om ensomhet og psykisk helse 
 
I dagens samfunn har manglende kunnskap og læring rundt psykisk helse ført til mye stigma, 
fordommer og reservasjon fra å ta både sin egen og andres psykisk helse på alvor. Spesielt hos 
menn er det mange som opplever at terskelen for å be om hjelp er for høy. Overvekten av 
menn i selvmordsstatistikken kan ses på som et utslag av dette. Dette er et politisk ansvar som 
krever større satsning på kunnskap om forebygging av psykiske plager.  
 
Kunnskap om psykisk helse må introduseres allerede i grunnskolen gjennom livsmestring som 
et fag. Dette faget må inneholde kunnskap om hva man kan gjøre for å ha det bra med seg 
selv, psykiske lidelser og hva man kan gjøre hvis man har det vanskelig. AUF mener at skolen 
skal være ungdommers fremste arena for læring rundt psykisk helse.  
 
Folkehelseinstituttet regner med at 16-22% av den voksne befolkningen vil oppleve en 
psykisk lidelse i løpet av et år. Dette kan være mennesker som tilsynelatende fungerer godt i 
jobb og med familie, som kan gjøre usynlige, psykiske plager vanskelig å ta opp. Stigmaet 
rundt å be om hjelp må bekjempes gjennom bred folkeopplysning. AUF mener dette er 
nasjonale myndigheters ansvar og at det burde gå inn under en ministerpost. Kunnskap om 
hvor man kan få hjelp må ufarliggjøres og bli formidlet på en lavterskel måte. AUF mener 
dette arbeidet må rettes spesielt inn mot menn og at et nytt mannsrolleutvalg må ha særlig 
fokus på hvordan man kan bekjempe stigma.  
 
AUF vil: 
 
 

• At alle fylkeskommuner skal ha et eget kompetanseteam knyttet til psykisk helse 
• Opprette et livsmestringsfag i grunnskolen 
• Gjøre forebygging av psykiske lidelser til en del av læreplanmålene om helse 
• At et nytt mannsrolleutvalg skal ha særlig fokus på psykisk helse 
• Få mer gutter inn på psykologstudiet ved å gi gutter mer kjønnspoeng, for å skape et 

større kjønnsmangfold blant fremtidens psykologer  
• Forske mer på gutters psykiske helse for å styrke kompetansen og kunnskapen på 

feltet  
• Utrede og se på mulighetene for å ha en ensomhetsminister 
• At det skal sendes ut påminnelser om muligheten for hjelp med sin psykiske helse til 

særskilt utsatte aldersgrupper, etter modell fra livmorhalsprogrammet 
• Sette inn flere tiltak og ressurser for å forebygge selvmord blant personer underlagt 

psykisk helsevern, og at et system for kartlegging og oppfølging blir 
innført 

• Øke ressursene til lavterskeltilbud som hjelpetelefoner og chattetilbud for psykisk 
helse. 



• Ha en offentlig utredning som undersøker sammenheng mellom unges psykisk helse, 
frafall fra videregående skole og det å havne utenfor arbeidslivet 
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