Kommuner som har eller som grenser til studiesteder bør forskuttere
bygging av studentboliger
Kommunene bør bidra til å få utredet muligheter for å inngå avtale med studentsamskipnad om
forskuttering av finansiering av studentboliger.
Begrunnelse:
Studentboliger finansieres gjennom hjemler som bevilges over statsbudsjettet, og bygges av
samskipnadene. Kommunene kan imidlertid gi samskipnadene forskudd på disse hjemlene, og
sørge for raskere realisering av studentboliger (slik at disse f.eks. kan stå klare til studiestart).
Gjennom forskuttering av studentboliger kan samskipnadene planlegge og bygge flere boenheter
samtidig.
I 2014 hadde Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) planlagt 67 boenheter i Sandnes. Da SiS bare
fikk 40 hjemler over statsbudsjettet for 2015, valgte Sandnes kommune å inngå en avtale med SiS
om å forskuttere de resterende 27 boenhetene. Slik ble flere boenheter realisert raskere enn
dersom kommunen ikke hadde forskuttert studentboliger.
Forskuttering av studentboliger har flere fordeler:
1
Studentboliger realiseres raskere slik at flere studenter får et sted å bo
2
Studentboliger kan planlegges og realiseres slik at de står klare til studiestart
3
Studentsamskipnaden kommer nærmere målet om full dekning
4
Studiestedet blir mer attraktivt for nye studenter når det blir lettere å få bolig
5
Raskere realisering av studentboliger kan ha en avdempende effekt på
leiemarkedet
For kommunene er det reelt sett ikke noen risiko eller kostnad ved å forskuttere hjemler til
studentboliger, siden de får midlene tilbake når nye hjemler tildeles studentsamskipnaden
kommunen har inngått avtale med.

Utvid røykeloven
Røykeloven ble innført i 1973 ikke uten betydelig motstand i forkant. I ettertid har loven vist seg å
være en suksess. Det er ikke lenger status å røyke, færre unge begynner å røyke, samtidig som
mange garvede røykere har slutta. Det vil gi helsemessig gevinst både på kort og lang sikt for både
enkeltindivider og samfunnet.
Det er fortsatt et problem med sigarettrøyk på mange steder i det offentlige rom. For å ta enda et
skritt videre i kampen mot helseskader som for eksempel Kols og Lungekreft trengs det ytterligere
tiltak.
Akershus Arbeiderparti foreslår at røykeloven utvides til å gjelde flere allmenne møteplasser.

En verdig eldrepolitikk
Vi levere stadig lengre og bra er det. Arbeiderpartiet er opptatt av en god eldreomsorg tilpasset
den enkeltes livssituasjon. Nok sykehjemsplasser til dem som trenger det er viktig for tryggheten.
Det skal være plass til alle som har behov for det. Regjeringens foreslåtte kutt i
investeringstilskuddet for å rehabilitere eksisterende sykehjemsplasser skaper ikke flere plasser.
Heldigvis blir det reversert av stortingsflertallet.
I tillegg til flere plasser for de sykeste er det like viktig at det tilrettelegges for at dem som ønsker
det kan bo hjemme lengst mulig. En slik tilrettelegging går på mange nivåer og kommunale og
statlige etater må samarbeide på tvers for å fjerne flest mulig hindringer. For eksempel må ikke
gode intensjoner om bilfrie boområder medføre at eldre må gå så langt fra parkering til eget
hjem at de hindres i å bevege seg. Velferdsteknologi og andre virkemidler må benyttes for at den
enkelte kan styre sitt eget liv og bidra til at man finner gode løsninger for den enkelte.
Akershus Arbeiderparti mener:
En god eldreomsorg er viktig for alle. I kommunevalgprogrammet for 2019 bør det være et
sentralt punkt at alle som ønsker det skal få bo hjemme lengst mulig, men at de samtidig må ha
trygghet for at det er plass på sykehjem når de trenger det. Avlastningsplasser og individuelt
tilpassede løsninger må også prioriteres Tilrettelegging og samarbeid på tvers av statlige- og
kommunale etater er viktig. I tillegg til tiltak i hjemmet må tilrettelegging også omfatte tiltak i
bomiljøet der det er nødvendig for å sikre trygg og selvstendig ferdsel.

Fremmedfiendtlighet
Arbeiderpartiet går inn for at det utarbeides en Handlingsplan mot muslimhets, etter mønster fra
«Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020».
Begrunnelse:
I 2015 vedtok Stortinget å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme. «Handlingsplan mot
antisemittisme 2016–2020» ble lagt fram av Regjeringen året etter. Her innføres en handlingsplan
for å bekjempe antisemittisme.
I 2017 la HL-senteret frem sin forskningsrapport «Holdninger til Jøder og Muslimer i Norge i
2017».
Denne rapporten understreker behovet for handlingsplanen som ble lagt fram året før. Blant
annet forteller rapporten at muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge,
skiller støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent).
Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener for eksempel at «Jøder har altfor stor innflytelse
over internasjonal økonomi» (mot 13 prosent i befolkningen), og bare 9 prosent (men 46 prosent
i befolkningen) avviser denne påstanden.
Rapporten forteller også noe annet. Negative stereotypier om muslimer er utbredt i det norske
samfunnet. Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.
Blant annet støtter nesten halvparten av respondentene (47%) påstanden «Muslimer har selv
mye av skylden for økende muslimhets». 42% støtter påstanden «Muslimer vil ikke integreres i
det norske samfunnet» og 39 % prosent støtter at «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur».
I tillegg mener 30% at «Muslimer ønsker å ta over Europa».
Antisemittisme og negative holdninger til muslimer er på mange måter to sider av samme sak:
Fremmedfrykt og stereotypiske forståelser av «de andre». Lar vi slike holdninger vokse og utvikle
seg uforstyrret, vil vi som samfunn kunne stå overfor svært alvorlige problemer i fremtiden.

Flytt ny politihøyskole til Lillestrøm
Akershus Arbeiderparti er positive til at statlige arbeidsplasser lokaliseres utenfor Oslo, og at
regjeringen har lagt vekt på å styrke nye regioner og storkommuner, bla jmfr Meld. St. 18 20162017 «Bærekraftige byar og sterke distrikt». I et vedlegg til stortingsmeldingen viser regjeringen
til at det er bred politisk enighet om at statlige arbeidsplasser bør være spredt over hele landet og
at en slik spredning bidrar til maktspredning og bred oppbygging av kompetansemiljøer. I forliket
mellom regjeringspartiene og Venstre våren 2017 ble partene enige om at «kommunereformen
legger til rette for større kompetansemiljøer over hele landet»
Omlokalisering av Politihøyskolens avdeling på Majorstua har vært en aktuell sak i mange år, bla
er det stort behov for nye og mer moderne/tilpassede lokaler. Akershus Arbeiderparti viser i den
forbindelse til pågående utredning av POD og PHS initiert av Justisdepartementet, hvor man vil
anskueliggjøre fremtidens behov for politiutdanning, etterfulgt av en diskusjon om mulig
flytting/bygging av ny skole. Med dette som bakgrunn har SNR – samarbeidsrådet for nedre
Romerike – gjort en analyse av en mulig relokalisering av politihøyskolen til nedre Romerike. I
denne analysen peker Lillestrøm seg ut som et meget godt alternativ for etablering/bygging av ny
politihøyskole.
Lillestrøm kan tilby bla:
- Mulighet for å bygge helt nytt, skreddersydd skolebygg i sentrum eller på sentrumsnær
tomt
- Mulighet for synergieffekter både kompetanse- og forskningsmessig med både FFI
(forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller) og KRUS (kriminalomsorgsutdanning og
direktorat i Lillestrøm)
- Svært gode trenings- og øvelsesfasiliteter (alt fra treningsløyper, skytebaner og
glattkjøringsbane til haller og kjøpesentre for simulering og øvelser)
- Landets beste kollektivknutepunkt (etter Oslo)
- Attraktivt studentmiljø med «alle tilbud», samt gode innlosjeringsmuligheter for
studenter
Med navneendring for HIOA fra 2018 kan Lillestrøm omtales som «universitetsby», og det vil
styrke dette inntrykket å få en tredje høyere utdanningsinstitusjon til området.
Ved å utvide de kompetanse- og forskningsmiljøene som allerede er etablert i Lillestrøm gjennom
FFI og KRUS, gjennom en flytting av ny politihøyskole til byen, vil en bidra til å styrke denne typen
kunnskapsmiljø, samt styrke den nasjonale kompetansen innen både samfunnsberedskap, politiog kriminalomsorgsfag. Slike fagklynger har vist seg både innovative og gjensidig
styrkende/utviklende kompetansemessig, og er å foretrekke fremfor spredte lokaliseringer.
Akershus Arbeiderparti ber Arbeiderpartiets stortingsgruppe jobbe for lokalisering av ny PHS til
Lillestrøm

Pensjon
Nye endringer i pensjonsordningene må tilpasses folketrygden på en slik måte at yngre årskull
kan kompensere for leveladerjustering ved å stå lenger i arbeid. Pensjonsordningene må være
forutsigbare og livsvarig, og en må sørge for en god tidligpensjon for ansatte som trenger å gå av
tidlig. I tillegg må en sikre at folk som av ulike grunner har vært utenfor arbeidslivet er sikret en
verdig alderdom.
Begrunnelse:
Fram til 60-tallet var det å ha noe å leve av når du ikke kunne jobbe i all hovedsak overlatt til hver
enkelt og familiene deres. De som ikke hadde hverken familie eller mulighet til å forsørge seg selv
måtte leve av det som den gangen ble omtalt som fattigkassa. Innføringen av folketrygden, selve
grunnsteinen i pensjonssystemet vårt, var med på å skape økonomisk trygghet i vanskelige
situasjoner for alle. Folketrygden skulle være med på å bidra til utjevning av inntekt og levevilkår
og tanken var, i tråd med gode sosialdemokratiske verdier, at vi sammen skulle bidra til
fellesskapet. Men det har skjedd store endringer etter både innføringer av alderstrygden i 1935
og folketrygden i 1967. Levealderen øker og det at vi får flere pensjonister som lever lengre gjør
at det blir dyrere å finansiere pensjonen.
Etter pensjonsforliket som ble innført i 2011 ser vi at hele pensjonssystemet vårt blir satt under
press. Underreguleringen av pensjonen rammer alle likt, men treffer hardest de som har minst fra
før. Alleårsregelen treffer i hovedsak kvinneyrker der timelønna er lavest, deltidsstillingen er flest
og det er flest som ikke har full opptjening. Levealdersjusteringen vil ramme de yngste mest, og
spesielt de som ikke har mulighet til å stå lenger i jobb.
Det er varslet endringer i tjenestepensjon for å redusere forskjellene mellom pensjonsordningene
i offentlig og privat sektor. Det synes som om det er ønskelig at offentlig sektor skal nærme seg
privat sektor, der ordningene blir mer og mer individuelle. Det vil si at hver enkelt av oss får
ansvar for vår egen pensjonsordning og selv må bære risikoen for hva vi skal leve av når vi ikke
kan stå i jobb. Og mens de eldste av oss er sikret, med bruttogaranti og overgangsordninger, er
det de unge som skal møte de store utfordringene framover. De nye ordningene vil også ramme
folk med dårlig helse og tunge jobber som i perioder er utenfor arbeidslivet eller må ta ut
tidligpensjon. Disse har ikke mulighet til å kompensere levealdersjusteringen. Faren er at vi
etterhvert får et system som gir oss flere pensjonister som lever i fattigdom.
Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle og dette oppnår vi best i fellesskap,
dette må også gjelde pensjonssystemet vårt. Da er det viktig at vi sørger for gode og trygge
pensjoner for alle, slik at alle er sikret noe å leve av også når vi ikke lenger kan jobbe.
Pensjonsordningene våre skal være basert på solidariske ordninger uavhengige av kjønn,
helsetilstand og klasse. Gode seniortiltak er nødvendig for at flere skal ha mulighet til å stå lengre
i jobb.

Barnevaksinerinsprogrammet må gjøres obligatorisk
Barnevaksinasjonsprogrammet har vært en viktig bidragsyter for å redusere skadevirkningene av
farlige sykdommer som pneumokokksykdommer, difteri og meslinger. Dessverre har alternative
strømminger i enkelte foreldregrupper ført til at mange foreldre har valgt å takke nei til tilbudet
om å vaksinere sine barn. Dette har nå fått et så stort omfang at flokkimmuniteten i befolkningen
er truet. Flere steder ser vi nå hvordan den alvorlige meslingsykdommen igjen er på fremmarsj.
Meslinger er en sykdom som smitter veldig lett over mellom mennesker. Meslingsykdommen er
dermed ikke bare farlig for det smittede barnet, men også de man er rundt. Barn under 15
måneder er ikke vaksinert mot meslinger, og er sånn ekstra utsatt for å bli smittet.
Den generelle folkehelsen må prioriteres. Utviklingen har nå kommet så langt at
barnevaksinasjonsprogrammet må gjøres obligatorisk, helsestasjoners rådgivning må styrkes og
foreldre i familier som nekter å delta må få rask og god oppfølging.

”Si ifra” på alle skoler
Alle bedrifter i Norge er pålagt å beskytte sine ansatte gjennom arbeidsmiljøloven, men studenter
regnes ikke som ansatte og er dermed ikke beskyttet. Dette resulterer i at studenter ikke har like
mange rettigheter og det er derfor vanskeligere å sørge for gode klagesystemer. Dette gjør
studenter til en utsatt gruppe for seksuell trakassering.
I en undersøkelse gjort av Sentio for Studentorganisasjonen og Universitas har 1 av 8 studenter
opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en ansatt eller medstudent på sin institusjon. Dette
tilsvarer i at over 30 000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Noe
oppsiktsvekkende med undersøkelsen var at seksuell trakasseringen rammer alle kjønn tilnærmet
like mye.
Det er flere høyskoler og universiteter som har forstått at det må dannes klagesystemer for
studenter. Blant annet har Universitet i Oslo og Universitetet i Agder ordningen «si ifra» der man
kan henvende seg til når det skjer noe alvorlig som angår deg selv eller om man får vite om
alvorlige forhold som gjelder andre. «Si ifra» hjelper deg med å behandle saken man har sendt
inn.
Ordningen «Si ifra» vil gjøre det er lettere som student å tilkalle hjelp, samtidig som ordningen
kompenserer for at studenter ikke er beskyttet under de samme lovene som ansatte. Derfor
burde ordninger som «si ifra» bli satt i gang på alle universiteter og høyskoler i Norge.
Akershus Arbeiderparti vil derfor:
•
•
•

Gå inn for å standardisere ordninger som «Si ifra» på alle norske videregående skoler,
universiteter og høyskoler.
At studenter som varsler skal bli behandlet likt som ansatte som varsler.
At ordningen må omfatte alle som er i et utdanningsløp.

Privatisering i utdanningssektoren
For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre god velferd til alle. Vi mener det er et grunnleggende
prinsipp at offentlige ressurser skal komme befolkningen til gode. Derfor mener vi at
velferdstjenester i hovedsak skal drives av det offentlige, som har kvalitet som hovedmål, ikke
profitt.
Barnehager
For å få til full barnehagedekning, var det i sin tid avgjørende å også ta i bruk private barnehager
for å få opp tilbudet av barnehager raskt. I dag går halvparten av norske barn i en privat
barnehage. Private barnehager utgjør et viktig tilbud, der de fleste driver skikkelig og har kvalitet i
tilbudet. Dagens ordning reiser imidlertid noen utfordringer, som Akershus Arbeiderparti ønsker å
gjøre noe med.
Det er problematisk at enkelte eiere av private barnehager tar ut utbytte fra driften av
barnehagen på en slik måte at det går utover den allmennpedagogiske driften.
Akershus Arbeiderparti vil:
• Innføre et strengere regelverk som hindrer barnehageeiere å ta store utbytter.
• At andelen private barnehager som er tilsluttet en tariffavtale må økes
• At kommunene sier nei til ytterligere privatisering av offentlige barnehager
Skoler
Fellesskolen er kanskje noe av det beste ved å vokse opp i Norge. Ved at alle barn går på samme
skole blir de kjent med mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger, og får respekt for og tillit
til hverandre. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at elever uansett hvor de bor i landet skal ha
en god skolegang. Ved at det offentlige driver skoler, sikrer man ressurser i hele landet, også der
det ikke lønner seg å drive skole.
Opprettelse av privatskoler tapper fellesskolen for ressurser, fordi midler følger eleven fra det
offentlige til den private skolen. I tillegg er det eksempler på privatskoler som legger ned, slik at
elevene blir stående uten skoleplass og det offentlige må overta på kort varsel. Med
kommersielle aktørers inntog som skoledrivere, økes risikoen ytterligere for overnevnte
bekymringer.
Akershus Arbeiderparti vil:
• Reversere endringene i privatskoleloven som åpner opp for ytterligere privatisering
av grunnskole og videregående opplæring.
• Ha strengere kontroll med hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å omgå
regelverket
• Gi utdanningsdirektoratet større handlingsrom til å gjennomgå grundige kontroller av
privatskoler.
• Gi strengere bøter til skoleeiere som tar ut utbytte.

Spesialundervisning
Opplæringsloven § 5-1 sier at elever som ikke har får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Det er kommunens sakkyndige organ (PPT)
som uttaler seg om denne hjelpen, i tilfeller der skoleeier har vurdert at eleven ikke kan ivaretas
innen tilpasset undervisning.
Kvaliteten på spesialundervisningen, i tillegg til god tilpasset undervisning, er i disse tilfellene en
forutsetning for at elevene skal kunne nå sine mål. I dag er det slik at tilbudet varier enormt fra
skole til skole og kommune til kommune. Dette ble understreket av Barneombudets rapport
”Uten mål og mening?” i mars 2017, som avdekket at spesialundervisningen i for liten grad har
maktet å gi elevene et godt nok læringsutbytte av spesialundervisningen.
Akershus Arbeiderparti mener at de fleste barn bør ivaretas gjennom et godt tilpasset
allmennpedagogisk tilbud. I de tilfellene der dette ikke er tilstrekkelig, bør kommunen ha
ressurser og kompetanse for å sikre et raskt og likeverdig tilbud.

Derfor vil Akershus Arbeiderparti:
• At kommunens sakkyndige organ (PPT) skal sikres nok ressurser til veiledning av skole
og foresatte, systemarbeid på skolene og utarbeidelse av gode sakkyndige
vurderinger.
• At alle kommuner i Norge skal ha logopeder ansatt i PP-tjenesten for å ivareta de
elevene som har behov for logoped som ikke dekkes av NAV
• Følge opp at kvalitetskriteriene til kompetanse hos PPT overholdes, og innføre
bemanningsnorm for PP-tjenesten.
• Jobbe for at elever med spesialundervisning sikres rett til opplæring av fagperson
med godkjent utdanning og kompetanse i faget/undervisningsoppgaven.
• At spesialpedagogisk tilretteleggingskompetanse, samt kompetanse om CRPD (FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) og
barnekonvensjonen gis økt fokus i lærerutdanningen.
• At det skal utvikles en felles nasjonal standard for planlegging, gjennomføring og
evaluering av spesialundervisning. PP-tjenesten må i denne sammenheng få en
lovpålagt rolle i oppfølgingen av elevers spesialundervisning
• Understreke viktigheten av at barn og unge inkluderes i utarbeidelsen og
gjennomføringen av det spesialpedagogiske tilbudet.
• at barn med spesielle behov skal ha rett på oppfølgning i SFO på lik linje med
oppfølging i skolen, etter uttalelse fra PPT.

Nei til barneekteskap i Norge
Akershus Arbeiderparti vil:
• Endre den nedre aldersgrensen for ekteskap i Norge til 18 år uten unntak.
• At Norge skal jobbe for å forby barneekteskap i hele verden.

Det offentlige og fellesskapstjenester
Akershus Arbeiderparti understreker at fellesskapstjenester som hovedregel må drives av det
offentlige. Det offentlige og offentlig eide selskaper skal drives på en slik måte at det ikke er rom
for sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet. Akershus Arbeiderparti er sterkt kritisk til
oppsplitting av offentlige tjenester og selskaper.
Akershus Arbeiderparti mener det er viktig at politisk og demokratisk kontroll ivaretas når felles
samfunnsoppgaver som helse, utdanning og samferdsel omorganiseres.
Jernbanereformen er tilrettelegging for konkurranseutsetting og privatisering. Akershus
Arbeiderparti vil reversere jernbanereformen så langt som mulig, og samle NSB og Bane Nor
under ett felles selskap. Dette gir samordning mellom de som bevilger penger, de som bygger
jernbane, de som arbeider på togene og publikums behov. Erfaringer viser at samlet styring av
jernbanen gir mest effektiv drift og mest fornøyde kunder.
Det skal ikke være tillatt å være offentlig ansatt og samtidig tilby private velferdstjenester på
samme tjenesteområde.

Tannhelse
Tennene er en del av kroppen, og tannhelsebehandlinger burde sidestilles med andre
behandlinger i helsevesenet. Akershus Arbeiderparti mener det er helt nødvendig å gjøre
tannhelse til en del av folketrygden, frikortordningen og det ordinære helsesystemet. Før dette
gjøres må egenandelene reduseres betydelig. Noen grupper som unge, eldre og mennesker med
lave inntekter bør prioriteres i dette arbeidet, men Akershus Arbeiderpartis klare målsetning er
lavere egenandeler for alle.
Akershus Arbeiderparti vil:
• Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og en del av det ordinære helsevesenet
• At det skal settes en maksgrense for egenandel, inntil det er blitt en del av
folketrygden
• Gå inn for en tydeligere og bedre tannpolitikk med utvikling av et egenandelssystem
hvor munnsykdommer er inkludert.

Vold og overgrep
Barnevernet avdekker stadig saker om overgrep og vold. Dette er et alvorlig brudd på barns
rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, og barns rett til beskyttelse mot alle former for vold
og overgrep – uansett hvor de befinner seg.
Akershus Arbeiderparti mener dette er en uakseptabel utvikling, som må stoppes
umiddelbart. Vold i nære relasjoner er krenkende, og ødeleggende. Dessverre viser tallene at
det fortsatt er mørketall, ikke alle anmelder vold i nære relasjoner. Formålet med Lov om
kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
er at kommunene har ansvar for å sikre et helhetlig krisesentertilbud til kvinner, barn og
menn. Det er kommunenes ansvar å sikre at kvinner, barn, menn utsatt for vold skal få et faglig
godt nok tilbud.
Akershus Arbeiderparti skal jobbe for at alle kommuner skal lage handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner, og prioritere dette i sine budsjetter.
Handlingsplanene skal ta særlig for seg:
• Tiltak for å sikre at kvinner, barn og menn, utsatt for vold, skal få et faglig godt nok
tilbud
• Tiltak for å informere om krisesentrene skal intensiveres.
• Forebyggende tiltak ovenfor, barn, ungdom og kvinner med flerkulturell bakgrunn
skal prioriteres høyt
• Alle ansatte i barnehager og skoler skal gjøres kjent med sin plikt til å forebygge og
stanse overgrep mot barn, og at denne opplæringen er obligatorisk.
• Alle barnehager og skoler pålegges å ha prosedyrer for hvordan man går frem dersom
man mistenker eller avdekker at barn utsettes for overgrep.
• Foreldre skal tilbys opplæring av fagpersonell for å kunne gjenkjenne atferdsendring
typisk for barn som utsettes for overgrep.
• Det skal være krav til at minst én i barnehagen og skolen har relevant utdanning
innen tema. Dette skal implementeres i “rammeplanene”.
• Barns seksualitet skal innføres som et eget fag i relevante fagutdanninger.
• At vold, kropp, seksualitet og grensesetting skal være tema allerede fra barnehagen

Anstendig arbeidsliv
Akershus Ap mener det er viktig å arbeide for et godt og trygt arbeidsliv både i offentlig og privat
sektor. Kommunene og fylkeskommunen må gå foran i dette arbeidet:
•
•

•
•

Akershus Ap mener at kommunene og fylkeskommunen som hovedregel bør tilby faste
ansettelser og heltidsstillinger, og at grunnbemanningen økes slik at sykefraværet går ned.
Akershus Ap mener at kommunene og fylkeskommunen bør vurdere å opprette egne
vikarpooler for å sikre at også vikarene får ryddige arbeidsforhold med heltidsjobber og
fulle rettigheter.
Akershus Ap mener at alle kommunalt og fylkeskommunalt ansatte bør tilbys
videreutvikling, og fagopplæring av ufaglærte må styrkes.
Akershus Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet arbeide for å oppnå at 80% av stillingene
innen helse- og omsorgstjenesten er heltidsstillinger innen 2025.

Akershus Ap mener at arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem som må bekjempes.
Akershus Arbeiderparti mener at alle kommunene og fylkeskommunen bør innføre et regelverk med
krav til leverandører som sikrer ryddige lønns- og arbeidsvilkår, bruk av faglærte og lærlinger mm, jfr.
f.eks. Oslomodellen.
Akershus Ap ber KS ta sitt samfunns- og lederansvar for å etablere strengere og mer enhetlige regler
ved kommunale og fylkeskommunale anbud. I tillegg bes KS sikre at kommunens og
fylkeskommunens kontroll av at reglene følges, styrkes og at informasjon om useriøse og kriminelle
aktører deles mellom kommunene. Partene i arbeidslivet må tas med i KS sitt arbeid for bedre
seriøsitetsregler. Akershus Arbeiderparti oppfordrer sine representanter i KS til å ta opp saken i KSAkershus og KS nasjonalt.

Akershus Arbeiderparti sier nei til EUs tredje energimarkedspakke
Norge er en stor krafteksportør, men importerer også kraft når produksjonen er lav
og forbruket høyt. Vi har en gjensidig interesse av velfungerende og godt regulerte
energimarkeder. Akershus Arbeiderparti mener imidlertid at spørsmålet om eventuell tilslutning
til rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke reiser en del spørsmål knyttet til
suverenitetsavståelse til EUs energibyrå, og hvilke konsekvenser den videre utviklingen av EUs
energibyrå og den såkalte vinterpakken vil få for Norge.
Et viktig hensyn i norsk energipolitikk må være å bevare norsk selvråderett over
norske ressurser, og disponere kraft til det beste for samfunnet. Akershus Arbeiderparti mener at
norsk kraft spiller en viktig rolle som Europas grønne batteri, men mener i denne saken at
sikkerheten for norske industriarbeidsplasser kommer foran.
Ved tilslutning til ACER vil er det mye som tyder på at Norge vil avstå suverenitet til
EU gjennom opprettelse av en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME)
innenfor NVE. Gjennom innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje
energimarkedspakke kan ESA beslutte at ACERs vedtak er EØS-relevante, og derfor
også bindende for Norges deltakelse i det indre marked. Selv med noe innflytelse i
ACER innebærer dette overføring av makt til et overnasjonalt organ. Fordi det er mye
som tyder på at suverenitetsavståelsen til ACER er særlig inngripende burde saken
vært behandlet i tråd med Grunnlovens § 115.
Tilslutning til EUs energibyrå per i dag vil ikke nødvendigvis ha store konsekvenser i
seg selv, men Akershus Arbeiderparti frykter at en tilslutning vil kunne svekke den politiske
styringen over norske energiressurser. Innlemmelse av rettsaktene i EUs energimarkedspakke kan
derfor på lang sikt ha konsekvenser vi i dag ikke kjenner til.
Formålet med ACER er å forbedre mellomlandsforbindelser i kraftnettene slik at
utveksling av kraft mellom land blir enklere. Akershus Arbeiderparti støtter dette formålet, men
mener likevel at det ikke er ønskelig med suverenitetsavståelse overfor kritisk infrastruktur.
Akershus Arbeiderparti mener det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen i Norge skal ha
eierskap og råderett over våre naturressurser. Derfor er det viktig at våre naturressurser blir
forvaltet av politiske vedtak gjort av folkevalgte organer i Norge.
Akershus Arbeiderparti mener at:
• Eventuell innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke burde behandles
etter Grunnlovens § 115
• Stortinget ikke skal tilslutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke

Barn på flukt
Barn på flukt trenger særlig omsorg. Det forutsettes at regler for beskyttelse og opphold i norsk
lovgivning og internasjonale konvensjoner blir fulgt ved behandling av barns søknad om opphold i
Norge. Det er avgjørende å sikre rask og rettssikker behandling av søknader for å avklare om
søkeren har rett til opphold i Norge. Akershus Arbeiderparti krever en forsterka politikk for å sikre
barns beste og rettssikkerhet.
Forsvinninger fra norske mottak
Ifølge NTNUs rapport ‘Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen’ forsvant det 42
mindreårige asylsøkere fra mottak og omsorgssentre i 2014. En stor del av disse forsvinningene er
enslige mindreårige asylsøkere. Går vi tilbake til 2012 ser vi at hele 107 barn forsvant fra mottak
før fylte 18 år, hvorav 52 var enslige mindreårige. Totalt i perioden 2008 til 2014 har det
forsvunnet 384 barn fra norske mottak. Inkluderer vi de som forsvinner fra mottak etter fylte 18
år, øker tallene drastisk.
Når et barn forsvinner fra et mottak skal barnevern, UDI, mottak, politi og representant bli
varslet, og alle disse instansene har ansvar for å følge opp. Ved forsvinning skal mottaket blant
annet sende savnetmelding til nærmeste politimyndighet innen 24 timer, samt varsle
barneverntjenesten i kommunen. Til tross for dette tyder forskning på at de forsvunne barna ikke
blir fulgt tilstrekkelig opp. Lov om barneverntjenester §1-2 sier at alle barn som oppholder seg i
riket har de samme rettighetene, uavhengig av oppholdsstatus. Dette innebærer at alle
forsvinningssaker skal bli tatt på alvor og fulgt opp. Arbeiderpartiet ser disse tallene som svært
bekymringsfulle, og mener noe må gjøres for å forbedre oppfølgingen av forsvunnede
mindreårige asylsøkere.
Arbeiderpartiet mener det må iverksettes tiltak for å fange opp barn i denne svært sårbare
situasjonen, og kartlegge hvilke miljøer barna risikerer å havne i.
Akershus Arbeiderparti vil derfor:
• Redusere tidsfristen for å melde en forsvinning fra norske mottak og omsorgssentre
• Øke politiets ressurser for å styrke etterforskningen i forsvinningen fra norske
mottakssentere slik at leting etter savnede barn starter raskt etter varsel om
forsvinning.
• Iverksette tiltak for å fange opp forsvunne barn i disse miljøene, eller asylsøkende
barn som står i fare for å havne i et kriminelt miljø, i tillegg til å kartlegge hvilke
kriminelle miljøer barna havner i.
Internering av barn
Ifølge Redd Barna har det siden 2013 blitt internert 794 barn på Trandum utlendingsinternat.
I NOAS’ rapport ‘Jeg har ikke gjort noe galt’ - Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur’
forteller barn og barnefamilier om deres oppfattelse av tvangsretur og internering. Barna og
familiene forteller om unødvendig tvang og skremsel ved pågripelse og under interneringen. Blant
annet forteller seks av åtte barnefamilier i intervju at de ble pågrepet før klokken 5 om natten, og
alle utenom én familie at politiet tok seg inn uten å banke på. Flere beskrev Trandum
utlendingsinternat som lignende et fengsel, med låste dører, piggtrådgjerde og
kameraovervåkning.
Ifølge NOAS’ rapport har tvangsretur langvarige konsekvenser for barna som opplever det. Barna
rapporterte om blant annet søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og frykt for politiet i etterkant

av interneringen. Arbeiderpartiet mener det er tydelig at barnets beste ikke vektlegges ved
tvangsretur per i dag, og at dette må forandres på.
Akershus Arbeiderparti vil derfor:
• At barnets beste skal vektlegges ved tvangsretur
• De barnefaglige perspektivene må være avgjørende for politiets valg av blant annet
tidspunkt og gjennomføringsform ved pågripelse ved tvangsretur
• At politiet ikke bør pågripe barn og barnefamilier som oppholder seg på krisesenter
• Jobbe for at barn og barnefamilier ikke skal interneres under noen omstendigheter,
men heller innkvarteres på et separat, barnevennlig mottak eller kjøres rett til
flyplassen.
• Jobbe for å finne alternativer til kroppsvisitasjon med full avkledning
• At det skal settes krav til kompetanse hos personell som er involvert i internering
• At barn og andre som skal tvangsreturneres og/eller er plassert på internat skal ha
tilgang på andre å snakke med enn politi og familie, f.eks. helsesøster, psykolog
• At hensyn til barns beste skal vektlegges ved tvangsreturnering
• Vurdere å øke returstøtten
• At det skal lovfestes en maksgrense på internering på 48 timer, uten unntak
• Alle utsendelsessaker skal behandlet umiddelbart

Reformer barnevernet til barnets beste
For Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Dessverre får ikke
alle barn en trygg oppvekst med den omsorgen de trenger. Da må barnevernet ha nødvendig
handlingsrom for å sikre barna den oppveksten de trenger. Imidlertid er det ikke alle barn som
opplever at hjelpen fra barnevernet i dag er tilstrekkelig.
Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier som ikke ivaretar barns oppvekstsvilkår.
Arbeiderpartiet mener et sterkt og kompetent barnevern er nødvendig for å ivareta barn og familier
som trenger det. For at barnevernet skal fungere optimalt mener Arbeiderpartiet det trengs en
endring og et løft for sektoren.
Mange ansatte i dagens barnevern melder om at de har for mange saker, og for lite tid til
oppfølgning og undersøkelser. Derfor må antallet ansatte i barnevernet økes, så det blir færre saker
per saksbehandler.
Barnevernet preges i dag av å være oppstykket, og kan fremstå forvirrende og gjøre at barn opplever
å bli kasteballer i systemet. Det er mange tilbydere, både private og offentlige, og bredden gjør
tilbudet uoversiktlig og utilgjengelig.
Arbeiderpartiet ønsker en reform for organiseringen av barnevernet som gjør det enklere å forholde
seg til, til det beste for barnet.
Barnevernet styres etter tre grunnleggende prinsipper: barns beste, det biologiske prinsipp og minste
inngreps prinsipp. Barnets beste skal alltid være det grunnleggende prinsippet i barnevernets arbeid,
og barnets mening og ønsker skal tillegges vekt jfr. barnekonvensjonen og barneloven.
Arbeiderpartiet mener barnets behov for utviklingsfremmende tilknytning bør vektlegges enda
sterkere, og støtter forslag om å ta inn dette som et prinsipp i barnevernloven. Alle barn i
barnevernet bør få en fast saksbehandler, slik at de opplever en trygghet og kontinuitet.
Arbeiderpartiet vil at barnevernet skal være et tilbud gitt av det offentlige, og at det ligger under
kommunenes og statens ansvarsområder. Dette betyr at for å bevare kontinuiteten til barnevernet
må avskaffe anbudsordningene og konkurranseutsetting av barnevernet. Arbeiderpartiet vil derfor gi
barnevernet et løft i ressurser og kompetansebygging, slik at de står best rustet til å ta ansvar for
barneverntjenesten.
Arbeiderpartiet vil:
• At barnets beste må være ledende for barnevernets virksomhet
• Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de kommersielle aktørene med
offentlige eller frivillige ikke-kommersielle aktører
• Øke bevilgningene til barnevernet for å gi et bedre tilbud
• At alle ansatte i barnevernet må sikres muligheter til veiledning, etterutdanning og
videreutdanning
• Styrke rekrutteringen og opplæringen til fosterfamilier
• At barna får faste saksbehandlere i barnevernet
• Sikre bedre rutiner og samarbeid mellom barnehager, skoler og barnevernet, samt øke de
ansattes kunnskap om omsorgssvikt
• Ta inn det utviklingsfremmende tilknytningsprinsippet i barnevernets arbeid
• At det tilstrebes at søsken plasseres i samme fosterfamilie eller adoptivfamilie, men at
barnets utvikling og adferd rundt søsken skal tas hensyn til.
• Ansattes flerkulturelle kompetanse styrkes

•
•
•

Midler som gis som kompensasjon for økte lønnskostnader til leverandører av
barnevernstjenester, brukes til lønnsvekst for virksomhetens ansatte.
At barnevernets kompetanse i forhold til barn med funksjonshemminger styrkes
Styrke forebyggende arbeid mot familier i form av veiledning og familieoppfølgning

En mer helhetlig skolehverdag
Akershus Arbeiderparti ønsker en ny og mer helhetlig skolehverdag som skal gi elever og lærere og
foreldre bedre tid. Mer av elevens læringsarbeid bør gjøres i skoletiden med hjelp og veiledning fra
lærere, og det skal på være mulig å også inkludere mer av fritidsaktivitetene i skolen. En mer
helhetlig skolehverdag vil gi elevene mer læring – og familiene mer tid.
Sunnere og bedre hverdag
Sunt og variert kosthold er en trivselsfaktor for barn og viktig sett i et folkehelseperspektiv. Akershus
Arbeiderparti ønsker at det skal tilrettelegges for sunne matvaner i skolehverdagen for å ha gode
forutsetninger for læring.
Akershus Arbeiderparti vil gjeninnføre gratis frukt og grønt i grunnskolen, og mener det bør være en
ambisjon med et gratis måltid hver dag som en del av skolehverdagen. Akershus Arbeiderparti vil at
også kommunene i større grad skal legge til rette for bedre kjøkkenfasiliteter i barnehager og skoler
slik at elevene vil kunne få mer variert kosthold som også inkluderer varmmat.
Fysisk aktivitet er nødvendig i ethvert barns hverdag, og har en rekke helsemessige gevinster.
Forskning har vist at mange barn lærer mye bedre hvis man bruker pedagogiske metoder som er
basert på aktivitet. Arbeiderpartiet ønsker en time fysisk aktivitet hver dag.
Moderasjonsordninger i SFO
Akershus Arbeiderparti ønsker at det innføres søskenmoderasjon i SFO og mellom barnehage og SFO
tilsvarende som for søskenmoderasjon i barnehage, finansiert over statsbudsjettet. Det bør innføres
moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier.
Videre mener Akershus Arbeiderparti at SFO skal være gratis for funksjonshemmede barn på alle
klassetrinn.
Krafttak mot mobbing
Norsk skole skal ha nulltoleranse mot mobbing. Alle barn er sikret retten til et godt psykososialt
opplæringsmiljø gjennom opplæringsloven. Mobbing skyldes gjerne ulike og sammensatte
utfordringer, og det finnes sjeldent et enkelt svar. Akershus Arbeiderparti mener alle
fylkeskommuner skal ha et eget kompetanseteam knyttet til psykisk helse og mobbing, og at alle
kommuner bør opprette et beredskapsteam mot mobbing og trakassering eller ha andre effektive
tiltak.
Akershus Arbeiderparti vil fortsatt jobbe for å sikre alle barn en mobbefri skolehverdag gjennom å
sikre gode tverrfaglige tjenester som kan bistå skolene både forebyggende og akutt.

Kultur og idrett
Akershus Arbeiderparti vil sikre at alle barn og unge i Norge har tilgang på kulturtilbud og
idrettsaktiviteter uavhengig av deres økonomiske forhold, bosted, personlige forutsetninger,
funksjonsevner etc. For mange barn og unge kan høye priser eller andre krav gjøre at dette blir
umulig. Akershus Arbeiderparti vil derfor innføre en nasjonal rabattordning for barn og unge
under 20 som gjør det billigere å delta på kulturtilbud og å gå på kino, konserter, teater etc.
Kunst og kultur kan være en arena for demokratiutvikling. Akershus Arbeiderparti støtter
initiativer til folk-til-folk-samarbeid, og mener det bør settes av søkbare midler i statsbudsjettet til
kunst- og kulturprosjekter mellom folk, for eksempel i nordområdene.
Akershus Arbeiderparti mener de lokale musikk- og kulturskolene spiller en viktig rolle i barn og
unges mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Svært mange har i dag ulike muligheter for utlån av
instrumenter og tilgjengelige lokaler. Akershus Arbeiderparti vil at alle musikk- og kulturskoler
skal tilby sine elever utlånsordninger for instrumenter og sørge for at lokaler er tilgjengelige for
gratis utlån til barn og unge. Alle skoler med musikkrom bør være tilgjengelig for barn og unge i
kulturskolen etter skoletid.
FrP- og Høyre regjeringen har kuttet i den kulturelle spaserstokken, og på den måten tatt fra
mange eldre en mulighet til å oppleve kultur i den siste fasen av livet. Akershus Arbeiderparti
mener denne utviklingen må snus, og at arbeidet med den kulturelle spaserstokken må styrkes.
Forutsigbarhet er et nøkkelord for festivaler. Dessverre opplever mange festivaler og
kulturarrangement at det er vanskelig å forutsi om man vil få økonomiske tilskudd og tillatelser til
drift. Akershus Arbeiderparti vil stille krav om kunstnerisk kvalitet og lokal forankring for å motta
offentlig støtte, i tillegg til en forventning om at det satses på unge talenter gjennom
artistutvikling og bygging av arrangørkompetanse. Det bør innføres en ny modell som sikrer store,
regionale festivaler forutsigbarhet. Akershus Arbeiderparti mener at flere
festivaler/kulturarrangementer bør gjøres tilgjengelig for barn og unge, og at dette blir prioritert
ved støtte
Akershus Arbeiderparti ønsker at flest mulig barn og unge skal kunne delta i både kultur- og
idrettsaktiviteter. I dag er det store variasjoner i hvor mye slike aktiviteter koster, og mange har
begrenset mulighet til å delta. Kommunene og fylkeskommunene må ta et større ansvar for å
sikre utbygging av idrettsarenaer, slik at kostnadene ikke blir lagt over på barn og unge som
benytter anleggene. Akershus Arbeiderparti mener at alle kommunale og fylkeskommunale
idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge.
Akershus Arbeiderparti vil:
• ha en nasjonal rabattordning for barn og unge under 20 år på kulturtilbud og
idrettsarrangementer
• Styrke den kulturelle spaserstokken
• at alle kommuner sørger for å ha en god og tilgjengelig musikk- og kulturskole, slik at
alle barn og unge som ønsker det skal ha muligheten til å delta
• at alle barn og unge i musikk- og kulturskole skal ha mulighet for lån av nødvendige
instrumenter. Dette innebærer også at skoler må legge til rette for åpne lokaler.
• at det skal finnes tilbud for ungdom der de kan delta på kulturelle, gratis og rusfrie
arrangement i alle kommuner
• at kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge
• at det skal legges til rette for flere idrettsarenaer slik at man kan ha et tilbud for de
som driver med idrett og fysisk utfoldelse

•

Etablere og styrke de kommunale utstyrssentralene

Plastposeforbud
Hvert minutt blir 2 millioner plastposer plukket opp av forbrukere globalt. Dette er et regnestykke
som hoper seg opp til en trillion plastposer hvert år. Flere land allerede har tatt i bruk et forbud
mot plastposer, blant annet Bangladesh, Italia og flere stater i USA. Flere land har også satt opp
prisen på posene betraktelig og på den måten fått redusert poseforbruket av betydning.
Det totale forbruket av plastposer i Norge ligger på over 1 milliard poser hvert år. Dette tilsvarer 3
prosent av den totale mengden plastavfall i Norge.
EU har gått hardt ut for å redusere poseforbruket. EUs plastposedirektiv stiller krav for å kutte i
plastposeforbruket i de enkelt land, også Norge. Mens vi i dag bruker rundt 200 poser per person
i året, er målet til direktivet at hver person skal bruke maks 90 poser per år innen utgangen av
2019 og maks 40 poser per år innen utgangen av 2025.
Akershus Arbeiderparti vil:
• At det skal gjennomføres en livssyklusanalyse for bedre alternativer til plastposer
• På sikt forby produksjon, import og distribusjon av plastposer laget av ikkenedbrytbare materiale.

Rovvilt
Akershus Arbeiderpartiet legger til grunn at rovvilt i Norge skal forvaltes i tråd med
rovviltforlikene som er vedtatt i Stortinget hvor bestandsmålet for ulv er 4-6 årlige ynglinger av
ulv, hvorav 3 helnorske. Rovdyr i Norge er en del av vår fauna som vi er forpliktet til å forvalte
bærekraftig. Samtidig vet vi at det er store konflikter mellom beitenæringen og rovdyr. Vårt mål å
dempe et økende konfliktnivå samtidig som vi ivaretar vårt nasjonale ansvar om å opprettholde
en bærekraftig ulvestamme i Norge.
Vi vil videreføre den todelte målsettingen om både å ha levedyktige rovviltstammer og aktivt
beitebruk. Forvaltningen av ulvestammen skal etterstrebe å skape tillit og respekt i befolkningen
og skal bidra til å dempe konfliktnivået.

Forbud mot surrogatireiser til utlandet
Surrogati er ikke tillatt i Norge, men forbudet i dag gjelder ikke norske statsborgere som reiser
utenlands og får barn ved hjelp av surrogatmor.
De senere årene har det vært en stor økning i antall norske statsborgere som reiser til fattige land og
leier en livmor av kvinner som gis penger for å bære frem et barn hun må gi fra seg når det er født.
Prisen på et slikt barn varierer i dag, men baseres på hva de norske foreldrene velger å legge vekt på
når de blar i katalogene over surrogatmødre som i all sin nød stiller sin kropp til disposisjon.
Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at vi godtar en slik barbarisk handel med mennesker av
mennesker for å tilfredsstille ressurssterke enkeltpersoners behov. Det er lett å ha sympati med
mennesker som har som sitt største ønske å få barn, men det kan ikke bryte med de humane verdier
og lovverk det norske samfunn er tuftet på.
Forbudet mot surrogati må derfor også gjelde for nordmenn på surrogatireiser til utlandet.
Surrogatiforbudet i Norge må opprettholdes og fritaket for eventuell straffeforfølgelse for de som
bryter dette må oppheves. Nå er det en lov som overhodet ikke har noen konsekvens, men tvert
imot legges det til rette for dette via norske ambassader i utlandet.

