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Forslag 1 fra Oppegård Arbeiderparti: Mer human flyktningpolitikk
Arbeiderpartiet bør fremme en mer human flyktningpolitikk enn den som nå praktiseres.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 2 fra Ski Arbeiderparti: Nye finansieringsmodeller for jernbane
Nye finansieringsmodellen er nødvendig for å finansiere nye jernbanestrekninger.
Arbeiderpartiet må arbeide for nye finansieringsmodeller som sikrer en raskere
fornyelsesprosess på dagens tidsriktige jernbanelinjer. Dette er nødvendig for at fremtidens
person og godstransport på bane skal bli effektiv og miljøriktig vinner for fremtidens harde
virkelighet.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 3 fra Ski Arbeiderparti: Innovasjonsbygg på Campus Ås
Akershus Arbeiderparti vil jobbe for realiseringen av et innovasjonsbygg på Campus Ås.
Innovasjonsbygget vil være den viktigste møteplassen mellom forskning, kapital og gründere
som vil satse i Folloregionen. Folloregionen satser på bioøkonomi, og har et ledende
forsknings- og utdanningsmiljø midt i hjertet av regionen. For å omsette forskningen til
arbeidsplasser, er det viktig å få et innovasjonsbygg på plass ved Campus Ås.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 4 fra Nittedal Arbeiderparti: En mer solidarisk boligpolitikk
Prisnivået på boliger i Akershus og Oslo er alt for høy, og stiger. Dette rammer folk i
etableringsfasen og de med lave inntekter særlig hardt. Dette bør være en fanesak for
Arbeiderpartiet.
Prisreguleringen på borettslagsleiligheter ble opphevet av Willoch-regjeringen på 80-tallet.
Høyres standpunkt den gangen var at konkurranse ville regulere markedet. At vi enda ikke har
sett noe til denne reguleringen er ingen overraskelse, på grunn av flere forhold:





For få tilgjengelige arealer til boligbygging i pressområdene.
Stadig økende forskjeller i levestandard og flere i byene som arver betydelige
pengesummer og dermed skaper økende forskjeller i tilgjengelig kapital, noe som har
skapt spekulasjon i boligkjøp for utleie.
Synkende produktivitet i byggebransjen: Stadig strengere krav til bygg –
byggetekniske forskrifter, høy avanse hos grunneiere, produsenter og entreprenører,
samt bruk av lavtlønte, ufaglærte arbeidsinnvandrere som har resultert i kvalitetsbrister
og mye oppretting av feil på byggeplassene.

Nittedal Arbeiderparti vil:






Etablere nye tilskuddsordninger gjennom Husbanken for å stimulere til fornyelse og
fortetting av eksisterende boligmasse, medregnet bygging av små boliger med
utvidelsesmulighet og -klausul slik at boligen kan utvides i takt med familien og deres
økonomi.
Reversere endringene i startlånsforskriften slik at unge med lav egenkapital igjen blir
en målgruppe for startlånet.
Legge til rette for flere leie-til-eie-prosjekter i samarbeid med kommuner og private
utbyggere.
Innføre lovpålagte boligplaner for kommunene.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 5 fra Nittedal Arbeiderparti: Balansering av Forsvaret
Under og etter andre verdenskrig endret Arbeiderpartiet standpunkt når det gjaldt
militærvesen, og Gerhardsen-regjeringen gjorde mange endringer i forsvars- og
sikkerhetspolitikken. Samtidig som de etablerte et godt nasjonalt forsvar, skapte de et Norge
som var både en brobygger og en fredsnasjon.
På 70- og 80-tallet førte den teknologiske utviklingen til at Norge måtte gjøre omfattende grep
og dermed redusere forsvarsstrukturen. Samtidig sank også det politiske fokus på å
opprettholde bevilgningene til Forsvaret. Dette har ført Forsvaret inn i en ny krise.
På 90- og 2000-tallet er det blitt besluttet veldig store investeringer i sjø- og luftstridskreftene
og hæren er dermed blitt radert ut. Norge kjøpt dobbelt så dyre fregatter som Danmark,
bygger egne sjømålsmissiler til milliarder av kroner, og anskaffer nå 52 nye kampfly av
dyreste type som er å oppdrive.
I 1992 hadde hæren 13 brigader på omtrent 5000 soldater hver (ca 65000 soldater). I dag
består hæren av ca 2500 soldater. Den forsvarspolitiske tenkning som har vært rådende, er at
Norge ikke trenger å ha et selvstendig Forsvar, man skal kunne bidra inn i NATO-ledede
operasjoner med et utvalg komponenter. Denne politikken var aktuell da man ikke anså Norge
som direkte truet, men at NATO måtte ta et ansvar for den globale fredssituasjonen. I dagens
sikkerhetspolitiske situasjon, med større usikkerhet i nordområdene, og et mer uforutsigbart
Russland, kan dette være en svært uheldig tilnærming.
Arbeiderpartiet må være en sterk pådriver for å gjenopprette et balansert Forsvar. Pågående
kriger viser oss at det er vanskelig å bekjempe et stort antall lette og fleksible styrker med
relativt billige, men presise våpensystemer. Norge har naturen på sin side, og vil være
krevende å invadere med en hær av en viss størrelse. Denne tanken har måttet vike for fokuset
på å sikre kjøp av amerikanske kampfly og kjøp av kostnadskrevende fartøy. Arbeiderpartiet
må hele tiden utvikle en bedre forsvarspolitisk forståelse, og ta selvstendige initiativ.
Nittedal Arbeiderparti foreslår
 At det gjenopprettes en bedre balanse i det norske forsvaret, med en større satsing på
hæren.
 Gjenoppta det politiske fokus på bevilgninger til et sterkt forsvar.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 6 fra Nittedal Arbeiderparti: Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja
Dette er en av de aller mest synlige og viktigste sakene på APs landsmøte.
Begrunnelsen for varig vern er at dette er det aller mest sårbare området langs hele kysten, og
da spesielt i forhold til fisket. I Troms-partiets vedtak fra november står det; "Områdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, som omfatter konsesjonsområdene Nordland 6,
Nordland 7 og Troms 2, er unike og sårbare områder, og karakteriseres som verdens matfat. "
Konsekvensutredning høres så uskyldig ut. Men i praksis har det i alle år blitt det første
skrittet i den videre utlysningen av blokker osv. Jeg tror ikke det fins ett eneste eksempel på at
det har blitt nei til å gå videre etter konsekvensutredningen.
Å vedta forslaget skal ikke betyr noe for de andre sokkelområdene. Der skal oljevirksomheten
gå sin gang, f eks den store utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.
AUF og nær halvparten av APs fylkeslag, blant annet Finnmark og Troms, har allerede gått
inn for vern av LoVeSe og sagt nei til konsekvensutredning.
I følge ulike meningsmålinger er det nå et flertall i folket for å verne LoVeSe. Det betyr at AP
ikke vil tape stemmer i høst, men heller vinne stemmer, på å vedta vern av LoVeSe.
Nittedal arbeiderparti ønsker at:
 Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes permanent fra
oljevirksomhet og skal ikke konsekvens utredes.
 Vedtak om dette skal ikke innebære noen føringer for oljevirksomheten i øvrige
norske områder, der hver nye sak må behandles på vanlig måte.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 7 fra Frogn Arbeiderparti: Nytt løp i Oslofjordtunellen
Akershus Arbeiderparti mener at den allerede eksisterende forbindelsen under Oslofjorden må
utvides med et nytt tunnelløp.
Akershus Arbeiderparti går mot at det bygges en bru over Drøbaksundet og mener det i tillegg
til selve brua over fjorden, vil være svært negativt om det bygges en ny motorvei til og fra en
bru gjennom sårbare og verdifulle natur- og friluftsområder i Frogn og omegn.
Akershus Arbeiderparti mener at utredningen fra Statens vegvesen (SVV) ikke tydeliggjør de
reelle natur- og frilufts verdiene i området og mener det er en stor svakhet ved utredningen at
de «ikke prissatte verdiene» ikke er tatt med i totalvurderingen. Disse verdiene er i altfor liten
grad utredet og kartlagt i dybden om hvilke konsekvenser som faktisk ligger i
brutraséforslaget. Valg av trase vil ha stor betydning for livskvaliteten for innbyggerne,
tilgjengelighet og bruk av strandsoneareal og friluftsområder, sikring av kulturminner,
naturtyper og artsmangfold med rødlistearter.
Akershus Arbeiderparti viser til høringsuttalelsen fra kommunestyret i Frogn, hvor et stort
flertall (mot FRP) anbefaler byggetrinn II for Oslofjordtunnelen.
Akershus Arbeiderparti anbefaler at reguleringsplan for byggetrinn II igangsettes fordi:
o

Valg av tunnel kontra bru ble tatt da byggetrinn I av Oslofjordforbindelsen ble
realisert. Kommunen har i sin arealbruk og utvikling hensyntatt dagens
veiløsning og bl.a. utviklet næringsarealer inntil Månakrysset og Rv 23. For
landskap, natur, friluftslivs- og kulturmiljø gir en tunnel vesentlig mindre
negative konsekvenser enn en bru.

o

Ny tunnel vil gi en fremtidsrettet løsning med god kapasitet, vesentlig bedre
trafikksikkerhet, vesentlig reduserte konsekvenser ved uønskede hendelser,
vesentlig redusert antall stengninger og dermed økt forutsigbarhet for
trafikantene.

o

Ny tunnel med to adskilte løp og firefelts-veg er det eneste
realistiskealternativet for å kunne oppfylle krav i tunnelforskriften om
utbedring innen 30. april 2019. Bru kan tidligst ferdigstilles i 2026.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 8 fra Nes Arbeiderparti: Grensejusteringer må baseres
på frivillighet.
Forslag: Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at grensejusteringer som foreslås i
forbindelse med kommunereformen må baseres på frivillighet på samme måte som
kommunesammenslåinger.
Bakgrunn: Arbeiderpartiets politikk etter landsmøtet i 2015 er at kommunesammenslåing
skal baseres på frivillighet, og at det man kommer fram til i den enkelte kommune skal
respekteres. Flere steder inneholder fylkesmennenes anbefalinger til departementet
sammenslåing, selv om ikke alle kommunene er ønsker dette. Dette er også tilfelle i Akershus.
Vi forutsetter at partiets stortingsgruppe forholder seg lojalt til landsmøtevedtaket, uavhengig
om andre berørte kommuner ønsker en sammenslåing.
Vedtaket sier imidlertid ingenting spesifikt om grensejusteringer. Nes kommune er av de
kommunene som ønsker å fortsette alene. Fylkesmannen i Akershus har tatt hensyn til dette,
og kommunen er ikke blant dem som er foreslått tvangssammenslått med andre.
Fylkesmannen foreslår imidlertid en grensejustering mellom Nes og Sørum, etter ønske fra
Sørum. Tettstedene Auli i Nes og Rånåsfoss i Sørum har vokst sammen. Fylkesmannen
foreslår derfor å justere kommunegrensa slik at Auli blir liggende i Sørum. Auli er det nest
største tettstedet i Nes, med 2180 innbyggere, mens Rånåsfoss bare har 579 innbyggere. Nes
kommune er ikke enig i grensejusteringen, og har meddelt dette til fylkesmannen.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 9 fra Nes Arbeiderparti: E16 Nybakk-Slomarka prioritert i
Nasjonal transportplan
Forslag: Akershus Arbeiderparti vil arbeide for at strekningen Nybakk-Slomarka på ny E16
blir prioritert i Nasjonal transportplan.
Bakgrunn
Den 60 km lange E16-strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger er inndelt i fire
delstrekninger. To av delstrekningene (Kløfta-Nybakk og Slomarka-Kongsvinger) er ferdig
utbygd som 4 felts motorvei og åpnet for trafikk. De to siste feltene; Nybakk – Hedmark
grense og Hedmark grense – Slomarka, har imidlertid ikke blitt fullført.
Arbeidet med planprogrammet for Nybakk-Hedmark grense startet i 2012. Et forslag til
planprogram ble lagt ut til offentlig høring våren 2013, og et bearbeidet forslag ble presentert
berørte kommuner i begynnelsen av 2014.
I følge Statens vegvesen skulle reguleringsplanen vært lagt ut til offentlig ettersyn i februar
2015, og endelig planforslag for Nes og Ullensaker kommuner skulle vært lagt fram i løpet av
våren 2015.
På grunn av krevende grunnforhold ble imidlertid de byggetekniske løsningene gjennomgått
på nytt. Denne gjennomgangen førte til oppjusterte byggekostnader. Offentlig ettersyn av
reguleringsplanen for E16 Nybakk-Hedmark grense er utsatt inntil videre.
Veistrekningen ligger inne i gjeldende NTP (2014-2023). På grunn av forsinkelsene som har
oppstått vil arbeidet ikke kunne fullføres i denne perioden. Ut fra de opplysningene vi har fått,
ligger det ikke forslag om å videreføre tiltaket i neste NTP.
Nes kommune har tatt opp saken både med Samferdselsdepartementet, statsråd Solvik Olsen
og Statens Vegvesen. Nå ber vi Akershus Arbeiderparti arbeide for at strekningen tas med i
NTP 2018 – 2029 når meldingen kommer til behandling i Stortinget våren 2017.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 10 fra Ås Arbeiderparti: Garanti på skoleplass ut hele
utdanningsløpet

Vedtak: Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen eleven startet
på VG1.

Begrunnelse:
I Akershus i dag prøver fylkeskommunen å fylle klassene på de videregående skolene.
Konsekvensen av dette er at noen elever opplever å måtte bytte skole etter første klasse på
videregående grunnet manglende elevgrunnlag på skolen etter frafall av klassekamerater. Som
yrkesfagelev kan dette bety at du tilbringer et år på en skole, så et år på en ny skole før du
begynner i læra og må forholde deg til ytterligere nye mennesker. Fra Ungdata undersøkelsen
vet vi at hele 19 % av ungdommene oppgir at de er ensomme. Et av de viktigste tiltakene vi
kan gjøre mot dette er at de får mulighet til å fullføre utdannelsen sin sammen med sine
venner. På denne måten kan vi både bidra til bedre psykisk helse, og senke frafallet.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 11 fra Asker Ap: Nyskaping og omstilling inn i
fornybarsamfunnet
For å få til nyskaping og omstilling som vil ta norsk industri inn i fornybarsamfunnet, vil
Arbeiderpartiet





styrke klimateknologifondet
gi omstillingsmidler til bedrifter tilknyttet olje og gass,
opprette fagskoleplasser innenfor nye grønne arbeidsplasser og
sørge for at de mest sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke
konsekvensutredes eller åpnes for petroleumsvirksomhet. Det åpnes for
konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området
ligger lengst fra Lofoten-området.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 12 fra Bærum Arbeiderparti: Bedre planlegging av kollektivtilbudet.
Befolkningen i Akershus og Oslo skal alle ha et tilfredsstillende kollektivtilbud som de ønsker
å bruke der de bor. Ruter AS planlegger og administrerer kollektivtjenestene i vår region på
vegne av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Ruter skal være et selskap som
oppfyller de politiske målene som settes for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
Målsettingen med kollektivtrafikken må være å frakte passasjerene så raskt, rimelig og
effektivt som mulig mellom destinasjonene for å være et bedre alternativ enn privatbil. Det
dårlige og nå ytterlig reduserte tilbudet gjør at folk blir presset til å bruke bil. Bilbruken i bl.a.
Bærum er høy og derav utslipp av uheldige klimagasser og svevestøv.
Ruters omlegginger i rutetilbudet fra 1. januar 2017 har gitt et dårligere tilbud til brukerne.
Ruteomleggingene har fjernet en del viktige tilbud til store deler av Bærums befolkning og
gjort pendlingen mer tungvint for mange. Ekspressbusser har blitt lagt ned, forkortet, busstopp
har vært lagt ned og tverrforbindelser har forsvunnet. Skolebusstilbudet for grunnskoleelever
har blitt kraftig forverret.
Erfaringene fra de siste ruteomleggingene i Bærum viser at Ruter ikke har tilstrekkelig
lokalkunnskap til å kunne vurdere konsekvensene av ruteomlegginger og nedleggelser av
bussruter.
Dagens modell med Ruter gjennomgås med det formål å sikre en bedre politisk styring og et
rutetilbud som reisende er fornøyd med. En slik gjennomgang må ivareta det helhetlige
kollektivtilbudet i regionen på en slik måte at vi oppnår den ønskede overgangen til mest
mulig bruk at kollektivtransport.
En eventuell ny modell må ivareta helheten i forpliktende samarbeid med kommunene, fra de
ytre randsoner av Akershus til den indre kjerne av de tettest befolkede områder uavhengig av
lønnsomheten på de enkelte ruter og holdeplasser. Kommunene i Akershus må i praksis sikres
anledning til å uttale seg, og det bør oppnevnes et brukerråd som skal bistå Ruter AS med mer
lokalkunnskap og således forhindre uheldige konsekvenser av ruteomlegginger og
nedleggelser av bussruter og holdeplasser.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 13 fra Bærum Arbeiderparti: Bedre kollektivtilbud til beste for
brukerne
Akershus Arbeiderparti vil styrke kollektivtrafikken. Bl.a. må følgende forhold utredes og
forbedres:
- Fornebubanen må bygges snarest.
- Kolsåsbanen må forlenges til Rykkinn og Bærums Verk/Lommedalen innen 10 år.
- Det må bygges egne bussfiler der problemer med framkommelighet er størst, blant annet fra
Lommedalen mot Bekkestua og Sandvika.
- Det bør snarest sette i gang prøveordninger med matebusser fra områder med vanskelige
trafikkforhold og svakt busstilbud, som Lommedalen og Bærums Verk, i rushtiden morgen og
kveld.
- De siste ruteomlegginger gjort av Ruter må gjennomgås kritisk, og viktige ekspressruter må
gjenopprettes, eksempelvis må rute 152 ekspress (160 E) fra Rykkinn til Oslo fortsette som
før, i hvert fall i høysesongene og på de tidspunkt rushet er størst.
- Takstsystemet gjennomgås, og hele Bærum skal på alle kollektivtilbud ha sone 1- takster på
reiser i Bærum og til og fra Oslo.
- Trafikksikkerheten ved viktige kollektivknutepunkt som Kolsås stasjon må forbedres ved
reduserte

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 14 fra Bærum Arbeiderparti: Prøveordning med gratis
kollektivtransport i rushtiden fra utvalgte boligområder rundt våre største
byer.
Forslag:
Det iverksettes en prøveordning med kortvarig gratis kollektivtransport i rushtiden fra
utvalgte boligområder i randsoner rundt våre største byer. Hensikten er å endre reisemønstre
slik at det etter prøveperioden er flere som benytter kollektivtransporten.
Begrunnelse:
Å innføre perioder med gratis kollektivtransport i utkanten av de største byene kan bidra til å
gjøre det mer attraktivt å bruke kollektivtransport til og fra bynære områder.
Forslaget kan føre til reduksjon av køer, redusert behov for veibygging, mindre forurensning,
større behov for og krav om utvidet kollektivtilbud, bedre vilkårene for å kjøpe bolig utenfor
sentrum av byene og skape bedre forutsetninger for større utbygning langs
kollektivknutepunkt.
Forslaget er ment som et hurtig og effektivt tiltak for målrettet å kunne skape endringer i folks
transportvaner. Tiltaket kan virke i kort eller lengre tid på de enkelte stasjoner og kan endres
uten større kostnader ut i fra den faktiske effekten som oppnås.
Forslaget innebærer ikke nødvendigvis omfattende antall områder med gratis kollektivtransport umiddelbart. Det kan godt prøves ut på stasjoner slik at en høster erfaring fra
disse.
Valg av stasjonene vil på en nøyaktig måte kunne styre transportmønsteret og hurtig flytte
reisende fra privat bil til kollektivtransport. Effekten evalueres og oppnås det ikke ønsket
effekt endres/flyttes tiltaket.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 15 fra Bærum Arbeiderparti: Stasjon på Ringeriksbanen
Ved bygging av den nye Ringeriksbanen må det legges til rette for en lokal jernbanestasjon
for det planlagte utbyggingsområdet Avtjerna.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 16 fra Bærum Arbeiderparti: Økt innsats mot frafall i
videregående opplæring - fleksibilitet i studievalg på videregående skole.
Alle ungdommer har rett til videregående opplæring. Ungdomsretten har de til 24 års alder.
Elevene må velge studievalg til studieforberedende VG1 eller yrkesfag og et fireårig løp med
teori og praksis fram til fagbrev. Flere skoler tilbyr påbygning til studieforberedende.
Tilstandsrapport for de videregående skolene i Akershus, har følgende målsetting:
"Kunnskapsdepartementet lanserte i oktober 2014 Program for bedre gjennomføring i
videregående opplæring. Programmet inneholder den enkelte fylkeskommunes totale innsatsområder
mot frafall og for bedre gjennomføring i videregående opp
læring. Spesielt viktig er de ulike
overgangene både mellom grunnskole og videre gående og på videregående. Hele bredden i
fylkeskommunens utfordringer i arbeidet
med økt gjennomføring vil omfatte både elever i
skolen, lærlinger i bedrift og gruppen ungdom utenfor arbeid og opplæring. Gode strukturer og
effektive tiltak knyttet til
fagvansker, yrkesretting, læreplassutfordringer,
overgangsproblematikk og psyko
sosiale vansker er sentrale innsatsområder. Dette fordrer et
tverrfaglig samarbeid med det kommunale nivået, og omfatter ulike kommunale tjenester."

Bærum Arbeiderparti mener at fleksibilitet i utdanningsløpene er viktig slik at elever som
velger feil i tidlig fase, kan få hjelp og veiledning til å komme på rett spor. Det er viktig at
endring i utdanningsløp kan skje, om mulig uten lang ventetid slik at frafall fra videregående
skole kan unngås. Eleven må på sin side være villig til å skifte skole siden tilbudene varierer
fra skole til skole. Satsing på utdanning er viktig investering i ungdoms utvikling og
fremtidsmuligheter. Et tiltak er å styrke rådgivningstjenesten, spesielt på yrkesfagsløpene.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 17 fra Bærum Arbeiderparti: Mer oppdatert og likere IKT i
skolen i hele landet
Forslag:
Elever og lærere i skolene må få muligheter til å øke sin digitale kompetanse i tråd med
utviklingen. Kommunene må sikres midler til dette, og kommunene må opprette en IKT-plan
som sikrer at skolene i kommunene kan sikre lik IKT-undervisning til alle elever. Lærere som
mangler kompetanse på området, må sikres undervisningsstøtte. Det må stilles krav om
undervisningskompetanse for alle lærere som skal undervise i fag der IKT er en viktig del av
undervisningsopplegget.
Begrunnelse:
Tre av fire elever på 7. trinn bruker nesten ikke dataverktøy på skolen i det hele tatt. Dermed
lærer de heller ikke det de skal i matematikk. Det viser den nasjonale undersøkelsen IKT
Monitor 2016 som har sett spesielt på mattefaget. Undersøkelsen avdekker at 75 prosent av
dagens 7.-klassinger bruker IKT mindre enn tre timer i uka på skolen. Det er under den
kritiske grensen på fire timer som Senter for IKT i utdanningen angir som en minstenorm
dersom elevene skal nå grunnskolens kompetansemål i et basisfag som matte.
Nær 60 prosent av elevene på 7. trinn bruker IKT en gang i måneden eller sjeldnere. Dermed
får ikke elevene den kompetansen som de skal ha. Konsekvensen er at den manglende
undervisningen forplanter seg og skaper problemer videre i utdanningsløpet. Undersøkelsen
viser at det er store digitale forskjeller i norsk skole og blant lærerne. Kun en av fire skoler er
fornøyd med sin egen digitale modenhet. Det vil si at skolenes IKT-utstyr med maskiner og
nettbrett, nettilgang, digitale og administrative læringsressurser samt kompetanse hos
personalet i stor grad er mangelfullt.
I morgendagens samfunn vil svak digital kompetanse kunne være en like viktig kilde til
ulikhet og klasseskille som lesing, skriving og regning er i dag. Derfor er det viktig å gjøre
skolene i stand til å øke sin kompetanse på området og få hjelp til å skaffe nødvendig utstyr
dersom det er skolenes økonomi som er årsaken til at det ikke er mulig å oppnå nødvendig
IKT-kompetanse.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 18 fra Bærum Arbeiderparti: Kultur
Forslag:
Fylkesrådmannen i Akershus bes se på muligheten for å kunne avsette flere midler til øremerkede kulturformål. Årsaken er at dagens tilgang på spillemidler ikke er tilstrekkelig for å
kunne imøtekomme flere av kommunenes søknader om støtte til kulturformål.
Begrunnelse:
Spillemidler til kulturbygg i 2017 er ventet å bli på 6 mill. kr. Dette beløpet står ikke i forhold
til søknadene fra kommunene om økonomisk støtte til oppføring av kulturbygg og andre
kulturformål. Ved behandling av statsbudsjettet for 2013 vedtok Stortinget
følgende:”Stortinget samtykker i at fordelingen av Norsk Tipping AS' overskudd fra og med 2015
endres slik at 64 pst. skal fordeles til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til
samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité. Midlene til kulturformål skal fordeles av Kongen”, jf. Innst. 14 S
(2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013).

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 19 fra Bærum Arbeiderparti: Gode offentlige tjenester er
fellesskapets ansvar.
Forslag:
Arbeiderpartiet skal legge til rette for at offentlige oppgaver som hovedregel utføres i
egenregi. Samarbeid med ideelle aktører og med frivillig sektor kan videreutvikles. Regelverk
for hvordan offentlig finansiering av innbyggertjenester som utføres av andre skal komme
tjenestene til gode og ikke tas ut som profitt, må stadig tilpasses den aktuelle virkeligheten.
Begrunnelse:
Fellesskapet må ha kontroll med de offentlige tjenestene, og finansieringen gjennom
fellesskapet må komme fellesskapet til gode. Kvalitet, likebehandling, ivaretakelse av utsatte
grupper, anstendige og opparbeidete lønns- og arbeidsvilkår og andre overordnede
samfunnshensyn må ivaretas gjennom måten offentlig oppgaver organiseres og drives. Vi må
eksempelvis ikke innrette oss slik at kommersiell, profittbasert virksomhet får sugerør inn i
felleskassa. Regelverket for bl.a. privatskoler og private barnehager er forsøkt tilpasset dette.
Regelverket må stadig utvikles og også utvides til andre sektorer ut i fra den aktuelle
situasjonen. Arbeiderpartiet har et særlig ansvar og bør gå foran på dette området.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 20 fra Bærum Arbeiderparti: Et grønt og fremtidsrettet
nærings- og arbeidsliv
Forslag:
For å få til nyskaping og omstilling som vil ta norsk næringsliv inn i fornybarsamfunnet, vil
Arbeiderpartiet styrke klimateknologifondet, gi omstillingsmidler til bedrifter tilknyttet olje
og gass, opprette fagskoleplasser innenfor nye grønne arbeidsplasser og sørge for at de
sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutredes eller åpnes for
petroleumsvirksomhet.
Begrunnelse:
Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger og tatt utfordringene i
samfunnet på alvor. Klimaproblemet er i dag, sammen med fattigdom, den største globale
utfordringen vi står overfor. En vellykket klimapolitikk krever stor innsats nasjonalt,
internasjonalt og på tvers av politikkområder. Skal vi lykkes med å redusere utslippene av
klimagasser slik at vi unngår de mest skadelige og uoversiktlige konsekvensene av
klimaendringer, må vi øke både den nasjonale og internasjonale innsatsen. Norge har
økonomien, kompetansen og et organisert arbeidsliv som gir store muligheter for omstilling.
Vi har muligheten til å skape arbeidsplasser for fremtiden, satse på nye næringer og bidra med
forskning og teknologi som kan redusere utslipp. Å bekjempe klimaendringene krever også at
spesielt sårbare områder ikke må åpnes for oljevirksomhet. En konsekvens av dette er at
Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutredes eller åpnes for petroleumsvirksomhet. I
stedet må vi fortsette med næringer Norge er gode på som fisk, turisme og prosessindustri.
Slik sørger vi for et allsidig og trygt arbeidsliv som vi kan ta med oss langt inn i framtida.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 21 fra Bærum Arbeiderparti: Bærekraftig klima og miljøvennlig
næringssatsing på havets biologiske ressurser. Biomarin industri - vår nye
olje?
Forslag:
Som en del av nyskaping og omstilling i norsk industri i fornybarsamfunnet vil
Arbeiderpartiet satse på en betydelig bærekraftig og klima- og miljøvennlig næringsutnyttelse
av havets biologiske ressurser. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for forskning og
næringsutvikling som kan bidra til å øke den biomarine industrien i Norge ved utnyttelse av
bioteknologi.
Begrunnelse:
Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, i skogen og på land. Landet vårt er
minst like rikt på fornybare ressurser som på fossile ressurser.
Med rapporten "The Ocean Economy in 2030" setter OECD søkelyset på betydningen av å se
havet i et helhetlig perspektiv for å kunne oppnå økonomisk vekst fra de havbaserte
næringene. Det handler om økonomi og næringsliv, arbeidsplasser og transport, men også om
ressurser, miljø og muligheter til rekreasjon.
Potensialet for marin verdiskapning er hentet fra «Verdiskaping basert på produktive hav i
2050» Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers
Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/publikasjoner/verdiskaping
-basert-pa-produktive-hav-i-2050.pdf

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 22 fra Bærum Arbeiderparti: Nei til kontantstøtte
Forslag:
Arbeiderpartiet må før Stortingsvalget gjøre det klart for eventuelle samarbeidspartnere at det
er uaktuelt å videreføre ordningen med kontantstøtte.
Begrunnelse:
Arbeiderpartiet er motstander av kontantstøtte. Den norske modellen forutsetter inkludering i
arbeidslivet. Kontantstøtten, som nå blir videreført og styrket av det sittende
stortingsflertallet, forhindrer dette og er en lite effektiv måte å gi sosialstøtte på.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 23 fra Bærum Arbeiderparti: Biodiesel - så langtfra en gyllen vei
til CO2-nøytralitet
Forslag:
Det må gjennomføres en uhildet og detaljert konsekvensutredning som tydelig viser hvordan
kravet om innblanding av vegetabilsk olje i diesel påvirker globalt utslipp av CO2, biologisk
mangfold og bruk av jordbruksarealer før kravet om 20 % innblanding kan iverksettes.
Begrunnelse:
Biodiesel betegner tradisjonell dieselolje iblandet en bestemt andel olje av biologisk opphav. I
desember vedtok Stortinget at denne andelen fra 2020 skal økes til 20 %. Dette betyr i praksis
at det årlig fra 2020 må importeres 500 millioner liter vegetabilsk olje, for det meste
palmeolje, til Norge som drivstoff. Det er fullt mulig å få til dette dersom rike Norge vil
overby andre kjøpere på verdensmarkedet, men medaljen har en bakside. Palmeoljen må
enten dyrkes på arealer der det i dag dyrkes mat eller det må ryddes arealer som i dag er
skogkledt, f. eks. regnskog. Palmeolje har med god grunn rykte på seg som en miljø- og
klimaversting. Alt taler derfor for at et tiltak som er ment å være klimavennlig, i stedet vil bli
en alvorlig trussel for jord og luft. Tilhengere av tiltaket hevder at det innen 2020 vil foreligge
andre CO2-nøytrale kilder, såkalt andre og tredje generasjons biodiesel. Spesialister innen
kjemisk produksjon tilbakeviser dette som en rosa drøm. Innenlandsk produksjon av biodiesel
fra skogsvirke er mulig, men vil kreve enorme subsidier, mangler kapasitet og vi vet i dag
ikke om slik produksjon overhodet gir noen CO2-gevinst.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 24 fra Bærum Arbeiderparti: Vi må redusere sukkerforbruket i
norsk kosthold
Forslag:
BAP foreslår at Arbeiderpartiet sørger for at det settes i gang tiltak for å redusere
sukkerforbruket i norsk kosthold og å bedre tilgangen på sunne alternativer som frukt og
grønnsaker. Vi foreslår at det settes i gang et partnerskap der næringslivet inviteres til å
redusere sukker i industribearbeidet mat tilsvarende det vellykkede samarbeidet om
saltreduksjon. Vi foreslår dessuten å øke sukkeravgiften. Inntektene av dette kan benyttes til å
subsidiere frukt og grønnsaker.

Begrunnelse:
Sukkerforbruket globalt har økt med over 50 % de siste 50 årene. Man finner sukker i det
meste av ferdigprodusert mat, særlig i søte drikkevarer. Økt sukkerinntak er assosiert med økt
overvekt og risiko for diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og kreft.
Kostholdet i Norge er i stadig endring1. Sukkerinntaket er lavere i dag enn for 10 år siden,
men nedgangen har stoppet opp. I gjennomsnitt var inntaket 29 kg sukker per innbygger per
år i 2014, men sukkerinntaket er ikke jevnt fordelt. Spesielt barn og unge har et høyt
sukkerinntak, og unge i alderen 16-24 år drikker betydelig mer sukkerholdig drikke enn andre
grupper. Grupper med lang utdanning eller høy inntekt har et sunnere kosthold enn grupper
med dårligere sosioøkonomiske levekår.
Selv om brusforbruket er redusert de siste årene, er det gjennomsnittlige forbruket fortsatt
rundt 55 liter sukkerholdig brus per person per år. Økt inntak av sukkerholdig drikke har
sammenheng med overvekt og fedme i tillegg til at det øker risikoen for karies og
tannerosjon. Forbruket av godterier har økt betydelig de siste 30 årene og omsetningen har
siden 2008 ligget på 14 - 15 kilo per innbygger. Inntak av godterier og brus øker med økende
alder i ungdomsårene.
I mars 2015 publiserte WHO nye retningslinjer for inntak av sukker som anbefaler at voksne
og barn reduserer sitt daglige inntak av fritt sukker til under 10 % av sitt totale energiinntak2. I
lys av det vi vet om sammenhengen mellom sukkerinntak og overvekt og fedme samt økt
risiko for NCD-sykdommene og karies, sier WHO at en ytterligere reduksjon i sukkerinntak
til under 5% (omkring 6 teskjeer) per dag vil gi flere helsefordeler. Denne begrensningen
gjelder alle former for sukker som er tilsatt mat, også sukker som er naturlig i f.eks. honning,
sirup, fruktjuice og fruktkonsentrat.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Helsedirektoratet sin rapport: november 2015, Utviklingen i norsk kosthold 2015
WHO sin rapport: 2015, Sugars intake for adults and children

27

Forslag nr 25 fra Bærum Arbeiderparti: HPV-vaksine også for gutter
Jenter har siden 2009 fått tilbud om HPV-vaksine ved 12-årsalder for å forebygge
livmorhalskreft. Nyere kunnskap viser imidlertid at HPV spiller en vesentlig rolle for
utvikling av andre kreftformer, både hos kvinner og menn.
Folkehelseinstituttet oversendte våren 2016 en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet
om at gutter i 12-årsalderen bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske
barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.



Arbeiderpartiet ønsker at HPV-vaksinen skal bli et tilbud til alle barn, uavhengig
av kjønn.
Arbeiderpartiet ønsker at de alderstrinn av guttene som ikke har fått tilbud om
HPV-vaksine, får det.»

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 26 fra Bærum Arbeiderparti: Arbeiderpartiet - et klart alternativ med en
menneskelig flyktningpolitikk
Europa opplever etterkrigstidas mest omfattende flyktningekatastrofe. De store menneskelige
behovene som må ivaretas i den prekære situasjonen flyktningene sør i Europa står overfor,
utfordrer de humanitære prinsipper vårt samfunn er bygget på. Norge er et av Europas rikeste
land og har en medmenneskelig plikt til å ta imot flyktninger. De som kommer hit må møtes
med respekt og åpenhet, ikke mistenkeliggjøring.
Arbeiderpartiets kjerneverdier må fortsatt være solidaritet, rettssikkerhet, toleranse og
mangfold. Arbeiderpartiet skal fortsatt stå opp for disse verdiene. Norges internasjonale
omdømme som forkjemper for barns rettigheter og menneskerettigheter generelt, må holdes
ved like.
Arbeiderpartiet vil:












Føre en human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk basert på
internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge.
Sørge for at flyktninger og asylanter som kommer til Norge, blir møtt med respekt
og medmenneskelighet.
Gi en rask og rettssikker avklaring av flyktningenes grunnlag for opphold og deres
beskyttelses- og omsorgsbehov. Hensynet til barns beste må vektlegges.
Saksbehandlingen skal være oversiktlig, rask og etterprøvbar.
Gi personer som har grunnlag for opphold i Norge, trygge rammer til å bygge opp
et nytt liv med rask bosetting og inkludering i lokalsamfunn for å unngå
ødeleggende usikkerhet, venting og passivitet.
Gi nødvendig helsehjelp og mulighet til utdanning for at flyktningene kan delta
med sine ressurser og være positive tilskudd til samfunnet i Norge, og eventuelt
senere i sine hjemland.
Midlertidige oppholdstillatelser må kun gis med klare premisser og mulighet til
fornyet vurdering.
Styrke returarbeidet gjennom returavtaler for ordnet retur av flere med endelig
avslag. Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger
skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en
forsvarlig situasjon for de som skal returneres. Fortsatt stimulere personer med
endelige avslag til retur.
Korrekte og oppdaterte vurderinger av alder, oppholdsgrunnlag og
sikkerhetssituasjon må ligge til grunn før tvangsutsendelser.
Øke Norges bidrag til å lindre nøden for dem som fortsatt må oppholde seg i
flyktningeleirene.
Iverksette beslutningen om at asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse i
søknadsbehandlingstiden.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 27 fra Bærum Arbeiderparti: Støtte til matkastelov
Forslag:




Bærum Arbeiderparti støtter en matkastelov som pålegger større dagligvarebutikker å
gi bort spiselig mat som ikke kan selges, til veldedige organisasjoner.
Det må etableres offentlig finansierte fordelingssentraler for mat i de største norske
byene.
Fullverdige matvarer med ukurant størrelse eller fasong må selges til redusert pris eller
gis bort til veldedige organisasjoner.

Begrunnelse:
Stortinget ba i januar i år regjeringen om å utrede behovet for en matkastelov som omfatter
næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen. I utredningen skal det også vurderes tiltak
som hindrer at det i verdikjeden fra produsent til butikk kastes fullverdige matvarer med
ukurant størrelse eller fasong.
FN har estimert at omtrent en tredel av maten som produseres blir kastet. Ifølge Framtiden i
våre hender kastes 361.000 tonn spiselig mat årlig i Norge. Matkastingen tilsvarer
klimagassutslippene til 375 000 biler. Maten som kastes, kunne ha mettet 900 000 mennesker.
Selv om forbrukerne kaster mest mat, er det også et betydelig matsvinn i næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen.
Bærum Arbeiderparti mener Norge bør innføre en matkastelov etter mønster av matkasteloven
i Frankrike. Det innebærer at alle større dagligvarebutikker (over 400 kvadratmeter) pålegges
å gi bort til veldedige institusjoner såkalt «best før»-mat som har gått ut eller er nær ved å gå
ut på dato. Dersom loven ikke overholdes, blir dagligvarebutikkene bøtelagt. Det bør videre
etableres fordelingssentraler for mat i de største norske byene, med offentlig finansiering.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 28 fra Bærum Arbeiderparti: Bærum Arbeiderparti sier ja til
eggdonasjon.
Forslag:
Bærum Arbeiderpartiet stiller seg bak Arbeiderpartiets landsmøtevedtak fra 2013 og flertallet
i Bioteknologinemda som i 2012 gikk inn for eggdonasjon under den forutsetning at det er
klare etiske retningslinjer for hvordan tilbudet blir organisert både når det kommer til giver og
mottaker av eggceller.
Begrunnelse:
Det er kanskje ikke en menneskerett å få barn, men det er et paradoks at sæddonasjon er tillat
og har vært praktisert i Norge siden 1930, mens eggdonasjon fortsatt er forbudt. Norge er et
av ytterst få land i Europa og eneste land i Norden som ennå ikke har åpnet opp for dette. Er
dette god likestillingspolitikk i 2017? Vi mener nei og at dagens lovverk derfor er
diskriminerende og vanskelig å forsvare i et likestillingsperspektiv. Om et par ønsker å få barn
og mannen er infertil, kan de i Norge få hjelp ved at loven har åpnet opp for sæddonasjon. Om
det er kvinnen som er infertil så er de utenfor rekkevidden til å få hjelp i Norge. Dette er etter
min mening svært urettferdig. Norge, som ellers er gode på likestilling, bør derfor likestille
menn og kvinner når det kommer til behandling av barnløshet. Jeg mener at Arbeiderpartiet
derfor må åpne opp for en lovendring. En lovendring som faktisk gjenspeiler den tiden vi
lever i og som likestiller sæd- og eggceller, kvinner og menn, mødre og fedre når det kommer
til assistert befruktning. Helsevesenet i Norge tilbyr tjenester og behandling av høy kvalitet
samtidig som vi har god teknologi når det kommer til behandling av barnløshet. Bærum
Arbeiderparti stiller seg bak flertallet i Bioteknologinemda som i 2012 gikk inn for
eggdonasjon, og Arbeiderpartiets vedtatte politikk fra landsmøtet 2013. Vi er klar over de
etiske utfordringene ved eggdonasjon så vel som sæddonasjon. Spesielt faren for utnyttelse av
”fattige” mennesker. Vi er også klar over at det er en større belastning for en kvinne å donere
egg da hun må gjennomgå en hormonbehandling i forkant av uthenting av egg. Det er derfor
viktig at de etiske aspektene ved eggdonasjon er gjennomtenkte og godt forankret i
retningslinjer og lovverket som regulerer så vel sæd- som eggdonasjon.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.

31

Forslag nr 29 fra Bærum Arbeiderparti: Kommunehelsetjeneste
Kommunehelsetjeneste må være omtalt i Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 30: Likestilt mulighet til foreldrepermisjon ved adopsjon
Forslag til vedtak:
Nesodden Arbeiderparti mener at folketrygdloven § 14-6 må endres slik at mødre og fedre får
en likestilt mulighet til å ta ut foreldrepermisjon ved adopsjon.

Begrunnelse:
Folketrygdloven § 14-6 bestemmer hva som skal til for at foreldre får rett til foreldrepenger
ved fødsel og adopsjon. Litt forenklet er vilkåret at man må ha jobbet i seks av de siste ti
månedene før man tar ut permisjon. Regelen er felles for fødsel og adopsjon.
Dette gir fedre en fleksibilitet: hvis man ikke har opptjent rett til foreldrepenger når man blir
far, kan man jobbe i seks måneder og ta ut permisjon etter det. Mødre som føder må ta ut
permisjon i forbindelse med fødselen, og må derfor ha opptjent retten innen de går ut i
barselspermisjon. Men selv om mødre som adopterer ikke er pålagt å ta ut permisjon med en
gang, står det i loven at de må ha opptjent retten innen adopsjonen. Hvis de ikke har det, får
de ikke foreldrepenger, selv om de skulle oppfylle kravet senere. Dette er urettferdig, og
nærmer seg usaklig forskjellsbehandling.
Ved fødsel er det er det biologien som setter rammene, og dermed også naturlig å fastsette et
eget tidspunkt for når mor må ha opptjent sin rett til foreldrepenger. Ved adopsjon er det
derimot ingen grunn til å forskjellsbehandle foreldrene. Det er ikke sånn at en mor
nødvendigvis må ta ut permisjon først ved adopsjon, og når regelen er utformet sånn som den
er, fratar den adopterende mødre en fleksibilitet som den gir til adopterende fedre.
Konsekvensen av å ikke kunne ta permisjon, er at man går glipp av viktig tid til å knytte bånd
med barnet sitt. Ved adopsjon er denne tiden kanskje enda viktigere, og loven burde ikke
diskriminere adopterende møter på denne måten. Derfor må regelen endres.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 31 fra Fet Arbeiderparti Glommakryssing. Alternativ E2
Forslag:
Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at kryssingsalternativ E2 realiseres og at prosessen
frem
Til byggestart skal gå raskest mulig.
Begrunnelse:
I månedskifte November/Desember 2016 kom Statens Vegvesen (SVV) med sin endelige
anbefaling for glommakryssing. De anbefaler Alternativ A2 som i stor grad følger dagens
trase fra Hovin og over på østsiden opp mot kringenkrysset (krysset Mysen-Bjørkelangen)
Dette innebærer en ny bru sør for eksisterende bru som da skal rives når ny bru står klar.
Fet Arbeiderparti har jobbet intenst med glommakryssing over flere år. Helt siden
mulighetsstudien kom med et ti-talls kryssingsalternativer har vi arbeidet for den løsningen vi
mener tar best hensyn til våre innbyggere, våre barn, gjennomfartstrafikken, det vernede
lenseområdet, vernede bygg og utviklingen av sentrumsområdet vårt.
SVV sin anbefaling av alternativ A2 tar ingen av disse hensynene. SVV sin egen rapport sier i
klartekst at Sentrumsområdet kommer dårlig ut med A2 men vektingen lar seg ikke påvirke
av det.
Fra Vest vil den nye Firefelten komme ennå et hakk nærmere, og inn på veggen til vår største
barneskole med 450 elever. Boligfeltene på Hovin, Hovinåsen, Høyenhall, Hvalsenga,
Kringen/Løken Terrasse vil få fire felt ennå nærmere stueveggen. Dette dreier seg om flere
hundre husstander.
Begge våre bensinstasjoner Cirkle-K og Shell/7-eleven rives med tap av 21 arbeidsplasser.
(terrenget vanskeliggjør re-etablering på ny tomt) 16 hus, med høy sannsynlighet flere vil
måtte rives. Vidsyn 2 og det vernede Herredshuset må rives og det vernede lenseområdet får
den nye brua i sitt område.
For å komme ned til sentrum må man med A2 bort til Hovin for så å kjøre «gamlevegen»
tilbake og ned. Dette vil medføre en ennå større handelslekkasje fra vårt sentrumsområde som
vi sakte men sikkert har bygget opp. Vi undergraver med dette handelstandens nye, etablerte
og kommende forretninger.
Fet Arbeiderparti har også vært tydelig på at en to-bru løsning er meget viktig for å skille
lokaltrafikken fra gjennomfartstrafikken, samt av sikkerhetsmessige årsaker.
Traseen til E2 går inn i tunell i bunn av Hovinbakken, under Garderåsen, kommer ut i direkte
bru i Falldalen ca 100 meter nord for Stangeskovene, Krysser Glomma nord for dagens
jernbanebru, går over Svingen stasjon før den legges i ny trase og kobles på i Kringenkrysset.
Med denne løsningen leder vi all gjennomfartstrafikk utenom hele sentrumsområdet. Kun 2-3
hus i falldalen vil måtte rives, sentrumsområdet ivaretas, kommunens største barneskole og
flere hundre boliger langs dagens trase vil få vesentlig mindre støy, støv og luftforurensing i
hverdagen, det vernede lenseområdet ivaretas, våre vernede historiske bygg får stå i fred,
gamlebrua består som god infrastruktur til lokaltrafikken og som evt omkjøring ved en større
ulykke.
Hele E2 traseen kan bygges uten å forstyrre trafikkavviklingen i anleggsperioden.
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A2 er for SVV raskest, enklest og billigst og det er en milliard i prisforskjell opp til E2. men
ved enkle grep som å fjerne en av og påkjøring på vestsiden (ny planlagt fylkesvei til sentrum
vil løse dette) og ikke bygge gang og sykkelvei over ny-brua (det har vi på gamlebrua og
jernbanebrua) så har vi allerede spart inn nesten en halv milliard. Flere grep kan gjøres slik at
prisforskjellen bli minimal.
For all gjennomfartstrafikk fra Østfold via RV22 og fra Aurskog-Høland /Sverige er det snakk
om noen sekunder i forskjell å krysse Glomma med A2 eller E2. For oss som bor i Fet har det
alt å si.
Nå skal vi bygge en bru som skal stå i 100 år og da må vi gjøre det skikkelig.
Fet arbeiderparti har gjennom mange årsmøter i Akershus Arbeiderparti fremmet sak om
glommakryssing som tar hensyn til vårt sentrumsområde. Alle våre forslag har blitt vedtatt og
det er nå tid for å følge opp disse vedtakene. Beløpene vi snakker om til Glommakryssing er
som småpenger å regne sett opp mot hvilke summer det opereres med på andre
samferdselsprosjekter i fylket vårt, men vi støtter dem alle. Stem for Fet i denne saken,
kamerater!

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 32 fra Fet Arbeiderparti: Kommuneløftet.
Forslag:
Kommuneøkonomien må få et solid løft. Kommunene må settes i stand til å utføre sine
tjenester uten å måtte snu på krona og sannsynligvis kutte ved den årlige budsjettbehandling.
Begrunnelse:
Vi legger forhåpentlig bak oss en blå periode med nær sagt tvungen kommunesammenslåing
ved sulteforing av kommunene. Alle kommuner som har vedtatt å stå alene skal tildeles reelle
budsjetter slik at de kan utføre sin tjenesteproduksjon skikkelig, og at vi også for en gangs
skyld kan komme litt på offensiven. Vi har alle drømmer i vårt partiprogram som vi må la gå
forbi for å unngå kutt i kjernetilbudene. Dermed må kommunens frie inntekter økes slik at vi
kan innfri våre lokale løfter til våre velgere. Arbeiderpartiets alternative budsjett hadde i
budsjett 2017 behandlingen for vår del betydd ingen kutt i skole og barnehager men heller en
million vi kunne styrket områder med. Denne trenden må også være like tydelig når vi
kommer tilbake i posisjon.
Kommunene må få et bedre økonomisk handlingsrom med Arbeiderpartiet ved roret!

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 33 fra AUF i Akershus: KVINNER OG ENTREPRENØRSKAP
Tall fra 2015 viser at kun 19,7% kvinner sto bak alle nyetablerte aksjeselskap og 38,2%
kvinner sto bak alle nyetablerte personlig eide foretak. AUF i Akershus mener at Norge har
mye å hente ved å legge til rette for at flere kvinner velger å bli gründere. I følge statistikken
overlever “kvinnelige” bedrifter lenger og ansetter flere enn bedriftene som er etablert av
menn. Det er manglende forskning på hvorfor kvinner velger trygge etablerte jobber i stedet
for å starte egen bedrift. AUF i Akershus har inntrykk av at noe av det tradisjonelle synet
henger igjen og at det er for utrygt for kvinner å velge denne retningen. I en trygg etablert
jobb har man tilgang til goder som man mister som selvstendig næringsdrivende. Mange
kvinner tør derfor ikke å ta risikoen og det viser at deler av likestillingen henger igjen. AUF i
Akershus mener derfor at det bør etableres en egen underavdeling i Innovasjon Norge med
den hensikt å få flere kvinner til å velge og starte egen bedrift. AUF i Akershus mener og at
kvinner skal prioriteres ekstra når det kommer til dagpengeordningen under etablering for å
sikre en trygg hverdag. I tillegg mener AUF i Akershus at kvinner skal prioriteres i forhold til
etablerertilskudd fra Innovasjon Norge, noe som vil bidra til at enda flere kvinner får tilgang
til den kapitalen de trenger for å realisere sin idé. Kvinner har ofte høyere utdanning enn
menn når de starter egen bedrift, og dette bidrar også til et høyere kunnskapsnivå. På et
generelt grunnlag mener AUF i Akershus at Innovasjon Norge skal senke terskelen for å
motta etablerertilskudd for både menn og kvinner. Vi ønsker at ordningen skal favne om flere
typer bedrifter, og ikke kun bedrifter med kjempe stort verdiskapingspotensial og mulighet for
hundrevis av ansatte. Norge trenger ikke kun innovative teknologibedrifter, vi trenger også
mindre bedrifter som driver med tradisjonelle oppgaver som import og eksport,
markedsføring og regnskap, butikkdrift og andre tjenester
AUF i Akershus mener:



at det skal etableres egen underavdeling i Innovasjon Norge med den hensikt å få flere
kvinner til å etablere egen bedrift
at kvinner skal prioriteres i forhold til etableringstilskudd fra Innovasjon Norge

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 34 fra AUF i Akershus: Prevensjon
Lett tilgjengelig prevensjon er en viktig faktor i å bedre den norske kvinnehelsen på generell
basis. Helsedirektoratet iverksatte i 2007 et forsøksprosjekt (gjennomført av SINTEF) med
gratis prevensjon for kvinner i alderen 20-24 år. SINTEFs rapport av forsøket viser at
prøveordningen ga en nedgang i abortforekomster i forsøkskommunene for kvinner mellom
20-24 år. Rapporten fra Helsedirektoratet konkluderer blant annet med at en utvidelse av
subsidieringsordningen for hormonell prevensjon til kvinner under 25 år, fører til økt og bedre
prevensjonsbruk, utjevning av sosiale forskjeller i reproduktiv helse blant unge kvinner og
færre uønskede svangerskap og aborter.
AUF i Akershus vil derfor:

• Innføre tilbud om gratis prevensjon og nødprevensjon for alle kvinner under 25 år.
• Gjøre det enklere å velge sitt foretrukne prevensjonsmiddel, inkludert ikke-hormonell
•

prevensjon.
Opplyse kvinner om de forskjellige prevensjonsformene for optimalt prevensjonsbruk.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 35 fra AUF i Akershus: Seksualitetsundervisning
Det er ikke en hemmelighet at seksualundervisninga i den norske skolen er altfor utdatert og
gammeldags. UNG-rapporten fra 2016 viser at dagens seksualundervisning er svært
mangelfull. Rapporten viser at seksualundervisningen er dårlig tilpasset mangfoldet
mennesker består av, og snarere er tilrettelagt for heterofile cispersoner. Med andre ord er
seksualundervisningen et ujevnt tilbud, ofte lite relevant for hva ungdommer faktisk trenger,
og tar sjeldent opp kommunikasjonsdelen av sex, som grensesetting og samtykke - områder
som egentlig er essensielle når det kommer til seksualitet og forståelse vedrørende egen kropp
og egne rettigheter. Den ideelle seksualitetsundervisningen bør ta for seg temaer som blant
annet grensesetting, følelser og kjønns- og seksualitetsmangfold.

Seksualitetsundervisning
Sex og Samfunn foreslår å bytte ut ordet “seksualundervisning” med
“seksualitetsundervisning”, fordi det er viktigere at vi retter fokuset i større grad på seksualitet
og identitet, og mindre på pugging av ulike deler av et kjønnsorgan og forenklet og ensidig
forklaring om “hvordan man har sex”. Undervisningen i dag er sentrert rundt heteroseksuelt
samleie, og er bygget på at heteroseksualitet er det ’normale’. Som resultat av at
seksualundervisningen i dag i stor grad bygger på et heteronormativt perspektiv skjuler mange
sin identitet. Det er viktig at alle får muligheten til å lære om hvordan de kan ha sikker sex, at
man lærer om kjønnssykdommer, og at alle lærer om sin egen seksualitet på like vilkår
uavhengig av seksuell identitet.
Undervisningen i dag er ofte også cisnormativ, der man lærer at kjønn er knyttet til det
biologiske. AUF i Akershus mener barn må lære å være normkritiske, med mål om alle skal
bli inkludert uansett legning og kjønnsidentitet. Blant ungdom finnes det fortsatt mange
fordommer og dårlige holdninger til LHBTI+-samfunnet, og for AUF i Akershus er det en
prioritert oppgave å sørge for at disse fordommene forsvinner.
Likestilling og kommunikasjon
Unge mennesker er og bør være bekymret for den økende seksualiseringen i samfunnet.
Seksualitet er mer enn bare sex. Seksualitet handler også om ansvar, tillit, kroppsidealer,
mobbing og om menneskers forhold til hverandre. Temaer som toleranse, likestilling mellom
legninger, likeverd og respekt må i større grad prege seksualitetsundervisningen. Noen av de
aller mest brukte skjellsordene blant ungdom i dag er ord som er knyttet til seksualitet, og som
bestemt brukes nedsettende eller for å støte. For å motvirke bruken av denne typen ord ønsker
AUF i Akershus å iverksette holdningskampanjer samt utforme en seksualitetsundervisning
som normaliserer alle ord tilknyttet seksualitet. Det er også et stort problem at ungdom i dag
har en tendens til å kalle en jente som har sex med flere i løpet av en kort tidsperiode for
‘hore’ og blir sett ned på, mens en gutt som har gjort det samme blir av mange sett opp til og
får forhøyet sin status blant jevnaldrende. Nedsettende ordbruk med bakgrunn i seksualitet
39

eller seksuelle forhold skader ungdommers selvfølelse og livsglede. Økt forståelse overfor
hverandre er viktig for å skape et samfunn der alle kan føle at den personen de føler seg som,
er velkommen med den største selvfølgelighet.
En rapport fra NOVA viser at i Norge har en av tre jenter blitt befølt mot sin vilje, og at 10 %
har blitt utsatt for voldtekt. Den samme rapporten viser at overgrepene skjer i overveiende
grad når de er 10–14 år, og ofte av en gutt i alderen 15–19 år. Likestillingsombudet sier at det
til nå har vært for mye fokus på prevensjon og for lite på følelser og grensesetting i skolens
seksualitetsundervisning. Dette mener også AUF i Akershus. For å forebygge seksuelle
overgrep og voldtekt er det viktig at ungdom lærer om grensesetting, og at alle, uavhengig av
kjønn eller situasjon, har den fulle rett til selv å velge å si nei til sex.
Uniform undervisning
7 av 10 lærere sier at deres egen seksualundervisning var mangelfull og kun 13 % mener de
fikk nok kompetanse gjennom lærerutdanningen til å drive seksualundervisning. Dessverre er
det slik at det ikke stilles noen krav om utdanning for å ha seksualundervisning, og på mange
skoler er det helsesøster eller en tilfeldig lærer som er ansvarlig for seksualundervisningen.
AUF i Akershus mener dette strider med tanken om at alle skal få god seksualundervisning.
Variasjonen fra skole til skole blir for stor, og kvaliteten er totalt sett for lav. AUF i Akershus
mener at seksualitetsundervisningen på ungdomstrinnene bør tas ut av dagens samfunnsfag og
naturfag, legges inn i et eget livsmestringsfag og gis konkrete læreplanmål som bygger opp
under de temaer som i denne uttalelsen er omtalt. Det må bestemmes at en prosentvis mengde
av seksualitetsundervisningen skal oppta livsmestringsfagets timeantall.
Samtidig mener AUF i Akershus at lærerutdanningen må inkludere en oppgradert
seksualitetsundervisning, slik at lærere i større grad er kompetente til å undervise innen dette
feltet. AUF i Akershus vil opprette et eget valgfag/emne i lærerutdanningen på høyskole og
universitet som vil gi lærere ekstra kompetanse til å ta hånd om seksualitetsundervisningen på
skolene.
Undervisning tidligere, og senere
15% av norske menn og kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en eller flere former for seksuelle
overgrep før fylte 18 år. Bufdir viser at av de 15% er det 10.2 % som opplevde seksuell
overgrep før fylte 13 år. Derfor mener AUF i Akershus at barnehagen og tidlige skoleår bør
ha seksualundervisning. Undervisningen skal ta for seg grensesetting for bekjempelse av
voldtekt og overgrep. Barna skal lære hvem som har lov til å ta på kroppen sin og hva det ikke
er greit at voksne ber dem gjøre. Skam og tabu gjør at mange overgripere får operere i fred,
fordi de klarer å bruke skammen til å få barnet til å tie. Å sørge for at skammen ikke blir
overgriperens beste venn, er viktig. Temaer som variasjoner i kjønnsuttrykk, legning og
identitet er også noe som denne tidlige seksualundervisningen bør legge vekt på. På
barneskolen mener AUF i Akershus at seksualundervisningen skal gis en fast prosentandel av
tiden i Klassens time.
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Når ungdommer begynner på videregående skole står temaet seksuell helse ikke lenger på
timeplanen, selv om det er nettopp på det tidspunktet i livet at de fleste har sine første
seksuelle erfaringer. Videregående elever lærer ingenting om grensesetting,
kjønnssykdommer, prevensjon, seksualitet eller identitet. For å forebygge festvoldtekt og
seksuelle overgrep i bl.a. russetiden er det ekstremt viktig at ungdom lærer om grensesetting.
AUF i Akershus mener derfor at det er nødvendig med seksualitetsundervisning i
videregående skole.
LHBTI-kompetanse i helsevesenet
For helsepersonell er det viktig å ha tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene
man møter og behandler. Vi ser dessverre i dag at det er lite kompetanse blant helsearbeidere
rundt LHBTI. Derfor mener AUF i Akershus at kompetanse om utfordringene LHBTIpersoner står overfor, må inn i utdanningen til alt helserelatert personell.
AUF i Akershus ønsker derfor:
● en fornyet læreplan innen seksualitetsundervisning som blant annet legger vekt på
○ toleranse, grensesetting og rettigheter
○ følelser, likeverd, aksept, identitetsbygging og egen seksualitet
○ variasjoner av kjønn og kjønnsidentitet
○ sikker sex og at sex er variert
○ prevensjon
○ kjønnssykdommer
● øremerking av midler til seksualundervisning
● fastsatt prosentandel av livsmestringfaget i ungdomsskolen tildelt
seksualitetsundervisning
● fastsatt prosentandel av klassens time-timene i barneskolen tildelt
seksualitetsundervisning
● fastsatt timetall seksualundervisning i videregående skole
● oppdatert obligatorisk kurs innen seksualitetsundervisning for helsesøster, som skal
inkludere fornyet kunnskap innen seksualitetsforskningen, og kompetanse til å kunne
svare på ungdommers spørsmål og gi ut prevensjon
● opprette fag/emner for seksualitetsundervisning innen lærerutdanningen på høyskoler
og universitet
● at det skal være tidlig, grunnleggende grensesettingslære og lære om rettigheter så
tidlig som i barnehagen.
● Sikre at kunnskap om barn og unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet
er inkludert i opplæring og videreutdanning av helsepersonell og andre relevante
yrkesgrupper for å sikre likeverdige helsetjenester.
● At alle som jobber i det offentlige helsevesenet gjennom sin utdanning skal få
tilstrekkelig kompetanse for å møte, veilede, og behandle LHBTI-befolkningen.
● At det skal være et ikke-diskrimineringsprinsipp i helsesektoren, og at sanksjoner skal
iverksettes dersom det oppstår brudd.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 36 fra AUF i Akershus: Nei til konsekvensutredning kommende
Stortingsperiode
Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja utgjør en helt spesiell del av Norges kyst og
natur. Her ligger noen av verdens største gyteområder for både torsk og hyse, i tillegg til at det
er noen av Norges mest salgbare turistområder. En åpning av Nordland VI, Nordland VII og
Troms II vil kunne true ressursene og mulighetene som eksisterer for dette området.
Per i dag har vi ikke kunnskapen vi trenger for å kunne lete og bore etter olje i sårbare
områder som akkurat disse. Tvert imot har vi mange titalls rapporter som dokumenterer at det
å sette i gang en omfattende konsekvensutredning med alle undersøkelsene som det medfører
har en høy grad av usikkerhet knyttet til seg. Den risikoen mener Arbeiderpartiet det er riktig
å utsette i tid av hensyn til kommende generasjoner, og alle som lever ved og jobber langs
disse områdene. Vi ønsker ikke å risikere hele verdens matfat og den rike naturen som finnes
på havbunnen utenfor Nordland. Derfor bør vi vente til vi har teknologi som helt sikkert ikke
gjør skade på våre felles ressurser.
Arbeiderpartiet ser det som sin plikt å ta ansvar for at alle inngrep i naturen gjennomføres på
en slik måte at det ikke er tvil om at mennesker, dyr og natur vil bli skjermet fra negative
konsekvenser.
Arbeiderpartiet vil:
 Avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med at den
helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En
eventuell konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms II vil ikke bli satt i gang i
stortingsperioden 2017-2021.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 37 fra AUF i Akershus: Skattenivået i Norge
Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Å redusere
forskjellene mellom folk er helt avgjørende for den norske modellen. Gjennom et progressivt
skattesystem, hvor de med de bredeste skuldrene tar de tyngste løftene, kan vi redusere
forskjellene og bidra til økonomisk vekst.
Den norske modellen bygger på tillit, samarbeid og fellesskap. For å sikre fortsatt oppslutning
om fellesskapsløsninger i møte med økt konkurranse og private aktører er det helt avgjørende
at det offentlige tjenestetilbudet møter folks behov.
Den økonomiske utviklingen gjør at tiårene som kommer vil gi økt produktivitet og
verdiskaping, som i neste omgang resulterer i økt kjøpekraft. Perspektivmeldingen fra 2013
forteller at om ikke nødvendige grep foretas, vil velferdsstaten gå med 600 milliarder i
underskudd innen 2060. Det generelle skattenivået må derfor ligge på et nivå som sikrer en
bærekraftig velferdsstat, også for fremtiden.
I dag eier de rikeste 10 % av Norges befolkning omkring halvparten av Norges samlede
formue. Arv er en viktig kilde til ulikhet og forskjeller i Norge. 77 av landets 100 rikeste har
arvet formuen sin og derfor er skatt på arv viktig for sosial utjevning og rettferdig fordeling.
AUF mener at:








Det generelle skattenivået må ligge på et nivå som sikrer en bærekraftig velferdsstat.
Formue og arv skal skattlegges for å sikre en rettferdig omfordeling.
Gradvis innføre en nasjonal boligskatt.
Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere satsene for de med de
laveste inntektene.
Handlingsregelen og økonomisk ansvarlighet må ligge til grunn for all oljepengebruk.
Innføre en ny og omfordelende skatt på arv.
Fastsette 100% ligningsverdi på sekundærbolig og fjerne rentefradraget for
sekundærbolig.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 38 fra AUF i Akershus: Bedre psykisk helsehjelp for flyktninger
og asylsøkere
I dag er det rundt 65 millioner mennesker på flukt. Mennesker som har flyktet fra krig, som
har mistet sine hjem, eller mistet sine kjære. Norge har påtatt seg et ansvar når det kommer til
å ta imot mennesker som trenger det, men vi må ikke glemme å ta vare på menneskene som
kommer, og integrere de i vårt samfunn. Det å komme til et nytt land kan være tungt for
veldig mange, men i tillegg har flere opplevd traumatiske hendelser som vil hindre en god
integreringsprosess. Hver flyktning eller asylsøker har rett på helsehjelp på lik linje med andre
borgere, men dette avhenger av eget initiativ. I tillegg er kvaliteten varierende fra kommune
til kommune. En studie fra 2015, gjort av UDI og Helsedirektoratet, viser en anbefaling av en
grundigere kartlegging og deretter tilpasset oppfølging av mennesker som søker opphold i
Norge.
For venstresiden har det alltid vært viktig å gi like muligheter til alle, og å bidra til små
forskjeller mellom folk for å skape et bedre og rausere samfunn. Det er derfor viktig å huske
på at for å gi mennesker like muligheter, må man behandle mennesker ulikt. Ved å endre
utgangspunktet noen har, bidrar man til at forskjellen mellom folk minsker. Det blir da feil å
anerkjenne behovet flyktninger og asylsøkere har for grunnleggende psykisk kartlegging og
oppfølging, uten å se sammenhengen til resten av integreringen.
Flere forskere og psykologer presenterte i 2016 at en høy andel av asylsøkere og flyktninger
har tanker om å ta sitt eget liv. Enda flere sliter med angst, depresjon og posttraumatisk
stressyndrom (PTST). Likevel ser man, som nevnt innledningsvis, at det er kommunenes
prioriteringer og økonomi som avgjør hvilken behandling de får.
AUF i Akershus foreslår derfor å bedre den psykiske helsehjelpen flyktninger og asylsøkere
mottar, ved å øremerke midler med utgangspunkt i antall mennesker hver kommune bosetter.
AUF i Akershus vil:
-

Bedre psykisk helsehjelp for flyktninger og asylsøkere, gjennom obligatorisk
kartlegging.
Sikre at kommunenes økonomi ikke avgjør kvaliteten på denne hjelpen ved å
øremerke midler basert på antall mennesker kommunene bosetter.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag nr 39 fra AUF i Akershus: Organdonasjon
1. januar 2017 innførte Frankrike en ny lov om organdonasjon, den sier at organene til en
avdød person kan transplanteres til mennesker som trenger dem. Dette gjør at alle er
potensielle organdonorer, med mindre de aktivt sier nei via en nettside eller har gitt beskjed til
sine pårørende. Det vil også være mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som gis til en
slektning. Dette gjør at når de som ikke har gjort seg opp noen mening om å være organdonor
eller ikke dør, vil ikke de pårørende har muligheten til å si nei.
I Norge i dag har man ikke noe register for å registrere verken om man er for eller mot
organdonasjon. Det er den enkelte persons ønske som gjelder, og dette må formidles til de
nærmeste. Man kan også fylle ut et donorkort som man kan bære med seg, enten i fysisk
format eller digitalt på mobiltelefonen.
i 2014 sto 86 000 mennesker i EU, Tyrkia og Norge i kø til organtransplantasjon, og hver dag
døde 16 personer. Bare i Norge står det til enhver tid mellom 350 og 450 pasienter på
venteliste. Ved å innføre samme lovverk som Frankrike, vil flere mennesker få
organtransplantasjon, og færre vil dø på grunnlag av at det ikke er nok organdonorer. Allerede
nå ser vi at andelen som er organdonorer i Norge stadig går ned, aldri har andelen
organdonasjoner vært så lav som nå. I tilfeller hvor de pårørende får velge om de vil donere
bort den avdøde sine organer, velger hele 1/3 å ikke donere bort organene.
Frankrike følger etter andre land med denne politikken, Spania og Østerrike følger allerede
denne politikken angående organdonasjon.
Akershus AUF vil:
● At det skal innføres en lov i Norge som sier at alle er organdonorer, men at man kan
velge å aktivt si nei via for eksempel en nettside.
● At det skal være mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som må gis til en
slektning.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 40 fra Skedsmo Arbeiderparti: Heldagsskole

Forslag:
- Vi vil at det skal arbeides for å innføre heldagsskole som nasjonal ordning
Begrunnelse:
Skedsmo kommune var del av en prøveordning med heldagsskoler på noen av våre skoler.
Evalueringen etter prosjektet viste at skolens ansatte, foreldre og elever var svært godt
fornøyd med ordningen. Et varmt måltid i løpet av skoledagen, leksehjelp og mer fysisk
aktivitet bidro til et bedre skolemiljø.
Vi vil ikke at forskjeller i foreldres inntekt og utdanning skal skape store ulikheter i barnas
utdanning i grunnskolen. SFO er en ordning som koster penger og derfor vil det alltid være
noen som ikke har tilgang på det samme tilbudet som sine medelever. For oss i
Arbeiderpartiet vil alltid tiltak som utjevner forskjeller være viktig, derfor vil vi at det skal
innføres heldagsskole som nasjonal ordning.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.

46

Forslag 41 fra Skedsmo Arbeiderparti: En grønn og fremtidsrettet industri

Forslag:
For å få til nyskaping og omstilling som vil ta norsk industri inni fornybarsamfunnet vil
Arbeiderpartiet styrke klimateknologifondet, gi omstillingsmidler til bedrifter tilknyttet olje
og gass, opprette fagskoleplasser innenfor nye grønne arbeidsplasser og sørge for at de
sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutredes eller åpnes for
petroleumsvirksomhet.
Begrunnelse:
Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger og tatt utfordringene i
samfunnet på alvor. Klimaproblemet er i dag, sammen med fattigdom, den største globale
utfordringen vi står overfor. En vellykket klimapolitikk krever stor innsats nasjonalt og
internasjonalt, og på tvers av politikkområder. Skal vi lykkes med å redusere utslippene av
klimagasser slik at vi unngår de mest skadelige og uoversiktlige konsekvensene
avklimaendringer må vi øke både den nasjonale og internasjonale innstasen. Norge har
økonomien, kompetansen og et organisert arbeidsliv som gir store muligheter for omstilling.
Vi har muligheten til å skape arbeidsplasser for fremtiden, satse på nye næringer og bidra med
forskning og teknologi som kan redusere utslipp. Å bekjempe klimaendringene krever også at
spesielt sårbare områder ikke må åpnes for oljevirksomhet. En konsekvens av dette er at
Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutrede eller åpnes for petroleumsvirksomhet. I
stedet må vi fortsette med næringer Norge er gode på, som fisk, turisme og prosessindustri.
Slik sørger vi for at allsidig og trygt arbeidsliv som vi kan ta med oss langt inni framtida.
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 42 fra Ullensaker Arbeiderparti: Forby latekshansker
Lateks er et kraftig allergen som kan forårsake kontakteksem, kløe, oppkast, pustebesvær og i
alvorlige tilfeller anafylaktisk sjokk. Etter at bruken av naturlateks i helsevesenet økte på 80og 90-tallet har forekomsten av allergi mot lateks økt dramatisk. I dag har nærmere 1 prosent
av befolkningen utviklet slik allergi, og i helsevesenet er forekomsten mellom 8 og 17
prosent, i følge en amerikansk undersøkelse. Gjentatt eksponering for naturlateks kan
fremkalle allergi, og den kan ikke kureres.
I dag brukes naturlateks i blant annet engangshansker, ballonger, bleier, smokker, en rekke
barneleker, kondomer, sko og klær. Det er ikke påbudt å merke produkter som inneholder
naturlateks.
Produkter som engangshansker, som brukes mye på legekontorer og sykehus, danner
lateksstøv i luften og kan være ekstremt farlig for allergikere. Det amerikanske Mattilsynet
(FDA) foreslo i 2016 å forby all bruk av latekshansker i helsevesenet, begrunnet i at de utgjør
en omfattende og urimelig risiko for ansatte og pasienter. Det eksisterer gode alternativer til
bruk av latekshansker.

Ullensaker Arbeiderparti vil:
- Forby bruk av hansker som inneholder naturlateks i helsevesenet.
- Det innføres en obligatorisk merkeordning for produkter som inneholder naturlateks.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 43 fra Ullensaker Arbeiderparti: Dobbeltspor og ny perrong alene
løser ikke jernbanens kapasitets-problemer
 KAPASITETEN GJENNOM OSLOTUNELLEN ER FLASKEHALSEN!
 FLYTT NORDBY STASJON OG GJENÅPNE LINJE L13 HELT FRAM TIL
EIDSVOLL
I følge Aftenposten 11.09.2016, reiser ca. pendlere 33.000 med bil inn til Oslo hver dag,
hvorav ikke en ubetydelig andel reisende er fra Jessheim/Øvre Romerike.
 DOBBELTSPOR OG ØKT KAPASITET I OSLOTUNELLEN
Ullensaker Arbeiderparti gleder seg over at en av våre store kampsaker, dobbeltspor inn til de
store byene forslås tatt inn i Arbeiderpartiets partiprogram. Det er også gledelig at ordføreren i
Ullensaker regelmessig løfter behovet for dobbeltspor langs Hovedbanen og ny perrong ved
Jessheim stasjon i møte med Bane Nor. Men dobbeltspor og ny perrong er ikke en løsning
som står seg alene. Formålet med dobbeltspor hvis dette skal komme innbyggerne til gode,
må være flere og hyppigere avganger for pendlere til Oslo, men også for de som ønsker å
pendle mellom Eidsvoll og Ullensaker. Den største utfordringen ved flere avganger ligger
ikke mellom Jessheim og Oslo. Det største problemet for punktlig trafikk er Romeriksporten
og ikke minst tunellen under Oslo.
Stortingspolitiker Bård Hoksrud (FrP) sa før valget i 2013 at de skulle få på plass ny tunell
under Oslo umiddelbart hvis de kom i regjering. Det har tatt Samferdselsministeren hele
regjeringsperioden uten at noe har skjedd i forhold til dette løftet. Regjeringens manglende
satsning på ny tunell under Oslo reduserer effekten av dobbelt spor til null. Dersom vi skal
lykkes med det grønne skiftet med flere pendler som velger kollektiv transport fremfor bil inn
til Oslo må kapasitetsutfordringene for persontransporten med tog gjennom Oslotunellen
løses. Skal det være mulig å pendle for småbarnsfamilier må vi ha forutsigbare og hyppigere
togavganger. Ikke minst med tanke på alle de nye innbyggere vi får. Det er ikke
tilfredsstillende å stå i kø på linjene inn til Oslo S. Da blir det for mange timers reise, og folk
velger bilen i stedet.

Vedtak:
Ullensaker Arbeiderparti ber Akershus Arbeiderparti fremme sak til Arbeiderpartiets
Landsmøte om å prioritere dobbeltspor på Hovedbanen mellom Oslo til Eidsvoll, og å sikre
økt kapasitet i tunellen gjennom/under Oslo.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 44 fra Ullensaker: Tenna må bli en del av kroppen - i
trygdesystemet!
Ap-landsmøtet vedtok i 2009 at tannbehandling i sterkere grad skal innordnes i helsesystemet
med egenandeler på lik linje med resten av kroppen. I Aps gjeldende program gås det kun inn
for å styrke tilskudd ved ungdoms og eldres tannhelsetilbud. Dette er ikke godt nok!
Ap’s sentrale ledelse må ta sitt 2009-vedtak på alvor. At tenna må bli en del av kroppen,
dvs i trygdesystemet, er en viktig samfunnssak og valgmessig vinnersak for Ap. Partiet
sentralt må for kommende valg og i media gå inn for at tannbehandling innordnes i
helsesystemet med egenandeler på linje med reparasjon av andre kroppsdeler.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 45 fra Ullensaker Arbeiderparti: Ny tros- og livssynspolitikk

Etter stat-kirkeavtalen på Stortinget i 2008 ble Stålsettutvalgets utredning om ny tros- og
livssynspolitikk lagt frem i 2013. Etter den rødgrønne regjerings høringsrunde med 300
høringssvar skjedde ikke mer fra Ap/Sp/SV. Den blåblå nye regjering la den deretter også
raskt i skuffen. Nå har imidlertid regjeringen tatt saken opp fra skuffen og utarbeider for tiden
en ny helhetlig tros- og livssynspolitikk, til avløsning av dagens «lov om trudomssamfunn og
ymist anna». En stortingsmelding vil komme på høring i ca mai måned. Arbeiderpartiet
mangler eller har uklare standpunkter i spørsmålene om ny livssynspolitikk.
Ap må snarest sette ned et eget bredt arbeidsutvalg for å klargjøre sine standpunkter
innen ny livssynspolitikk og for å gi svar på forventet høring om dette fra regjeringen
våren 2017, og få dette frem i media.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 46 fra Ullensaker Arbeiderparti: Saudi-Arabias fengsling og
pisking av Raif Badawi med flere
Saudi-Arabia som stat har i mer enn 3 år holdt fengslet og pisket bloggeren Raif Badawi og
mange andre demokratiforkjempere for deres moderate ytring for ytringsfrihet og demokrati i
Saudi-Arabia. Flere demokratiforkjempere har fått dødsdommer.
Amnesty arrangerer månedlige protestaksjoner foran Saudi-Arabias ambassader i veldig
mange land. I Norge skjer dette hver første fredag i måneden kl 9.00 – 9.30 og er godt kjent
blant mange. Flere politiske partier har vært representert og holdt appell i disse aksjonene,
bl.a. AUF, men ikke Det norske arbeiderpartiet.
UAp anmoder sterkt AP sentralt til å engasjere partiet i denne saken. Norske
myndigheter må påvirkes til sterkere signaler overfor Saudi-Arabia om brudd på
menneskerettighetene samt å stoppe Norges eksport av våpenmateriell til landet.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 47 fra Ullensaker Arbeiderparti: Ap må bevirke til en human
innvandringspolitikk
Gjennom media er vi alle blitt gjort kjent med at UDI har fratatt 30 år gamle Mahad Abib
Mahamud sitt norske statsborgerskap etter at han har bodd og jobbet og utdannet seg i Norge i
17 år. Han kom til Norge som flyktning som 14-åring helt alene og fra Somalia. UDI mener
han oppga feil hjemland som 14-åring, men mange innen jussen mener UDI ikke har belegg
for dette. Svært mange mener UDI her utgjør sin rolle i strid med folks generelle rettsfølelse
og humanitet.
UAp mener at Ap sentralt må gå sterkt inn for en både mer human og mer effektiv
innvandringspolitikk og at Mahad Abib Mahamud må få bli i Norge!
Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 48 fra Nannestad Arbeiderparti: En grønn og fremtidsrettet
industri

Vedtak:
For å få til nyskaping og omstilling som vil ta norsk industri inn i fornybarsamfunnet vil
Arbeiderpartiet styrke klimateknologifondet, gi omstillingsmidler til bedrifter tilknyttet olje
og gass, opprette fagskoleplasser innenfor nye grønne arbeidsplasser og sørge for at de
sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvens utredes eller åpnes for
petroleumsvirksomhet.

Begrunnelse:
Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger og tatt utfordringene i
samfunnet på alvor. Klimaproblemet er i dag, sammen med fattigdom, den største globale
utfordringen vi står ovenfor. En vellykket klimapolitikk krever stor innsats nasjonalt og
internasjonalt, og på tvers av politikkområder. Skal vi lykkes med å redusere utslippene av
klimagasser slik at vi unngår de mest skadelige og uoversiktlige konsekvensene av
klimaendringer må vi øke både den nasjonale og internasjonale innsatsen. Norge har
økonomien, kompetansen og et organisert arbeidsliv som gir store muligheter for omstilling.
Vi har muligheten til å skape arbeidsplasser for fremtiden, satse på nye næringer og bidra med
forskning og teknologi som kan redusere utslipp. Å bekjempe klimaendringene krever også at
spesielt sårbare områder ikke må åpnes for oljevirksomhet. En konsekvens av dette er at
Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvens utredes eller åpnes for petroleumsvirksomhet. I
stedet må vi fortsette med næringer Norge er gode på som fisk, turisme og prosessindustri.
Slik sørger vi for et allsidig og trygt arbeidsliv som vi kan ta med oss langt inn i framtida

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 49 fra Nannestad Arbeiderparti: Forhåndsstemming ved
videregående skoler
I 2015 hadde Nannestad Videregåendeskole forhåndsstemming i skoletiden. Det har viste seg
at mange benyttet seg av dette tilbudet om forhåndsstemming. Mange tenker blant annet ikke
over at de må sette av tid til det, og dermed kan det å gå og stemme stille dem i en uønsket
situasjon, i forhold til når de kan ta seg tid til å gjøre det. De fleste finner tid til å avgi sin
stemme uansett, men vi mener at det ville være en positiv ting om befolkningen hadde hatt
muligheten til å stemme i, for eksempel, et friminutt i skoletiden. Dette mener vi at ville falle i
god jord for mange innbyggere, blant annet slik at de kan disponere tiden sin bedre. I tillegg
er det klart at mange av innbyggeren ville ha forhåndsstemt, hvor i 2009 i overkant av
700 000 personer forhåndsstemte, som var mer enn 200 000 flere enn den tidligere rekorden
som ble satt ved stortingsvalget i 2001. Dette viser at forhåndsstemmingen faktisk mest
sannsynlig vil bli tatt i bruk, dersom dere går med på å fremme forslaget om å tilrettelegge for
forhåndsstemming ved alle videregående skoler.

Akershus AUF ønsker:


At det skal arrangeres forhåndsstemming, for alle med stemmerett, i skoletiden ved
alle videregående skoler i Akershus fylkeskommune.

Styrets innstilling: Oversendes fylkestingsgruppa
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Forslag 50 fra Nannestad Arbeiderparti: Mer miljøvennlige kommuner
I dag bryr kommuner og offentlig bygg seg veldig sjeldent om miljøet. Dette er et problem
mot det grønne skiftet vi alle ønsker. Hvis vi ønsker at staten skal ha et grønt skifte er det å
gjøre byggene miljøvennlige et stort framskritt.
En ting vi kan gjøre for dette er at byggene skal bli miljøfyrtårn. At et bygg blir miljøfyrtårn
betyr at de velger de miljøvennlige veiene framfor å være miljøsvin. Et eksempel her er å ta i
bruk kildesortering, og farlig avfall og EE avfall skal lagres forsvarlig og leveres til et
godkjent mottak.
Etter at et bygg eller en bedrift er blitt godkjent som miljøfyrtårn må den gjennomgå årlig en
sjekk av en utenforstående pluss ha en klima- og miljørapport for hele det tidligere
kalenderåret. Dette er et godt skritt på veien til å få til et grønt skifte.
Nannestad AUF ønsker:


At alle statlige, kommunale og fylkeskommunale bedrifter skal bli
miljøfyrtårnsertifisert innen 2020.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 51 fra Nannestad Arbeiderparti: Organdonasjon
1. januar 2017 innførte Frankrike en ny lov om organdonasjon, den sier at organene til en
avdød person kan transplanteres til mennesker som trenger dem. Dette gjør at alle er
potensielle organdonorer, med mindre de aktivt sier nei via en nettside eller har gitt beskjed til
sine pårørende. Det vil også være mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som gis til en
slektning. Dette gjør at når de som ikke har gjort seg opp noen mening om å være organdonor
eller ikke dør, vil ikke de pårørende har muligheten til å si nei.
I Norge i dag har man ikke noe register for å registrere verken om man er for eller mot
organdonasjon. Det er den enkelte persons ønske som gjelder, og dette må formidles til de
nærmeste. Man kan også fylle ut et donorkort som man kan bære med seg, enten i fysisk
format eller digitalt på mobiltelefonen.
I 2014 sto 86000 mennesker i EU, Tyrkia og Norge i kø til organtransplantasjon, og hver dag
døde 16 personer. Bare i Norge står det til enhver tid mellom 350 og 450 pasienter på
venteliste. Ved å innføre samme lovverk som Frankrike, vil flere mennesker få
organtransplantasjon, og færre vil dø på grunnlag av at det ikke er nok organdonorer. Allerede
nå ser vi at andelen som er organdonorer i Norge stadig går ned, aldri har andelen
organdonasjoner vært så lav som nå. I tilfeller hvor de pårørende får velge om de vil donere
bort den avdøde sine organer, velger hele 1/3 å ikke donere bort organene.
Frankrike følger etter andre land med denne politikken, Spania og Østerrike følger allerede
denne politikken angående organdonasjon.
Akershus AUF vil:

● At det skal innføres en lov i Norge som sier at alle er organdonorer, men at man kan
velge å aktivt si nei via for eksempel en nettside.
● At det skal være mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som må gis til en
slektning.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 52 fra Nannestad Arbeiderparti: Likestilling for
hørselshemmede/teleslynge
Stadig flere mennesker sliter med nedsatt hørsel som følge av en samfunnsutvikling med mer
støyforurensning, og det faktum at befolkningen blir eldre enn før. Ifølge HLF –
Hørselhemmedes Landsforbund vil det i 2020 være så mange som 1 million mennesker her i
landet som har nedsatt hørsel. Dette begrenser livskvaliteten for de det gjelder – og viser til
viktigheten av riktig tilrettelegging. Dette er et felt som er regulert av følgende lovverk:
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell
utforming)
«Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell
utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot
allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest
mulig.»
Plan- og bygningsloven (TEK 10) § 13 – 10. Lyd- og taleoverføringsutstyr
«I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og
taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å
oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal
være tydelig merket.»
Med bakgrunn i dette har jeg følgende forslag til vedtak:
Alle statlige og kommunale bygg med rom som brukes til større samlinger, skal ha lyd- og
taleoverføringsutstyr. Dette vil da gjelde Storsalen og kommunestyresalen i kommunehuset,
spisesalen på sykehjemmet, biblioteket og større samlingsrom på skolene og lignende.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 53 fra Styret: Høyre/Frp-regjeringen svikter sitt ansvar for
mennesker på flukt og i mottak
Arbeiderpartiets ordførere i Akershus har rigget kommunene for å ta i mot og inkludere
flyktninger med behov for beskyttelse, og er kritiske til Høyre/Frp-regjeringens manglende
vilje og evne til å ta sin del av et felles samfunnsansvar.
Kommunene har etablert boliger, satt av ressurser og omstilt seg på å hjelpe flest mulig best
mulig. I samarbeid med næringsliv og frivillighet har kommunene jobbet for at nye
innbyggere raskest mulig skal ta del i arbeids- og samfunnsliv. Alle skal med!
Høyre/Frp-regjeringens politikk har medført at det i en periode kommer langt færre
flyktninger enn Akershuskommunene har sagt seg villige til å bosette. Rundt om i
kommunene står boliger tomme, og nyansatte med ansvar for inkludering står uten oppgaver.
Uforutsigbarhet og manglende informasjon fra statlig hold koster kommunene dyrt.
Høyre/Frp-regjeringen gjør det vanskeligere å bosette dem som kommer, og mulighetene for
rask inkludering svekkes. Statsbudsjettet kompenserer ikke kommunenes utgifter. Endringene
i tilskuddet til enslige mindreårige asylsøkere gjør det dyrere og vanskeligere å bosette yngre.
Vi risikerer at ungdommene blir sittende alene på mottak, mens familier prioriteres.
Integreringsministeren prioriterer å kontrollere grensene, jakte på ulovlig opphold, bidra til en
polarisert innvandringsdebatt, og å sende folk ut av landet.
Kommunene tar ansvar, Høyre/Frp-regjeringen gjør det ikke. Det er en uakseptabel situasjon,
som innebærer et stort sløseri med materielle og menneskelige ressurser. Vi trenger en
Arbeiderpartiledet regjering som sammen med kommunene skaper et åpent og inkluderende
samfunn.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 54 fra styret om regionreform
Akershus Arbeiderparti er for en ny organisering av hovedstadsregionen, der flere av dagens
fylker i østlandsområdet kan inngå. Det må være en forutsetning at Oslo inngår i en slik ny
organisering. Dersom Oslo ikke inngår, mener Akershus Arbeiderparti det ikke er aktuelt å gå
videre i arbeidet. En ny hovedstadregion uten Oslo bør ikke tvinges igjennom.

Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen.
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Forslag 55 fra Frogn Arbeiderparti: Pedagognorm i barnehagene
Akershus Arbeiderpartiet vil arbeide for å innføre en lovfestet norm hvor minst 50 % av de
ansatte i barnehagen som jobber med barn, skal ha barnehagelærer-utdanning.
En god barnehage har langsiktig virkning for barns læring og utvikling. Noe av det viktigste
er gode relasjoner mellom barn og ansatte, og en bevisst og målrettet pedagogikk som gir
plass til det enkelte barns initiativ og engasjement. Et positivt sosialt miljø mellom barna
spiller en viktig rolle for barns trivsel og for deres sosiale utvikling. Barns vennskap har stor
betydning for barns trivsel i barnehagen og deres evne til å takle overgangen mellom
barnehage og skole.
Gode barnehager bidrar til at barn gis mulighet for bedre utdanning og velferd, og å investere
i barns tidlige leveår gir derfor god samfunnsøkonomisk avkastning på lang sikt. Det vil
derfor være god økonomi for samfunnet å sørge for god kvalitet i barnehagene. Større
fagmiljøer har rekrutterende effekt. Flere barnehagelærere vil bidra til lavere turnover og et
styrket fagmiljø i barnehagen som gir rom for faglig profesjonsutvikling. Dette vil kunne gi
flere barnehagebarn en god barndom ved at de får innfridd sine behov for trygghet, omsorg og
lek. Flere barnehagelærere vil bidra til en mer allsidig utvikling som igjen vil bidra til et bredt
grunnlag for videre liv, også skolegang.

Styrets innstilling: Styret har ved en inkurie glemt å behandle saken
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