
POLITIKK FOR ET STERKERE FELLESSKAP

Arbeiderpartiets 
viktigste saker



SKOLE

Alle barn skal gis like muligheter til å lære godt. Sosiale 
forskjeller, kjønn og ulikhet i foreldrenes utdanningsnivå avgjør 
i for stor grad hvordan elevene gjør det i skolen. Det viktigste 
målet i skolen er at alle barn får med seg den kunnskapen de 
trenger til å lykkes videre i livet. Skal alle barn være klar for å 
lære må vi sørge for at de også føler seg trygge og trives på 
skolen. 

Vi vil:
• Skape en trygg skole for alle, og ha et team i hver kommune som 
jobber med å forhindre mobbing og hjelpe de barna som opplever 
utrygghet på skolen.
• At elever skal møte mindre stress og press i skolen.
• At elever skal få en bedre skolehelsetjeneste, som sikrer 
elevene et tilbud som er tilgjengelig når de trenger det. Vi vil 
også få på plass en digital ungdomshelsetjeneste.
• At elever i grunnskolen skal få et gratis skolemåltid hver dag
• Jobbe for at de yngste elevene skal få gratis SFO/AKS.
• Gi elever med særskilte behov tilbud om gratis SFO/AKS fra 5. til 
10. klasse, tilpasset alder og behov. 
• Gi ekstra hjelp til alle barn som strever med å lære å lese, skrive 
og regne etter 2. trinn, og ha en lese, skrive- og regnegaranti.
• La elevene lære praktiske ferdigheter tidligere i skoleløpet.
• Legge til rette for flere lærlinger, og at utstyret på yrkesfag skal 
bli bedre.
• Si nei til karakterer i barneskolen.

Arbeiderpartiets politikk 
for et sterkere fellesskap



HELSE

I Norge tar vi vare på hverandre. Arbeiderpartiet vil at alle i 
Norge skal ha tilgang til trygge og gode helsetjenester, uansett 
hvor du bor og hvor mye penger du har. Derfor ønsker vi at det 
er fellesskapet, finansierte av deres foreldre og besteforeldres 
skattepenger som skal drive sykehusene og sykehjemmene. På 
den måten slipper pasientene å betale masse penger hvis de 
trenger hjelp. 

Vi vil:
• At fysisk aktivitet skal være en del av skolehverdagen.
• Ha gratis legetimer for alle unge opptil 18 år.
• Øke støtten til tannhelse for de som trenger det mest, ungdom, 
studenter og de med lavest inntekt. 
• Endre ruspolitikken. De som er avhengig av rusmidler skal 
møtes med god helsehjelp, ikke straff.
• Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 
12 i det offentlige helsevesenet.
• Utvide forskrivningsretten til helsesykepleiere til at de kan 
veilede om og skrive ut prevensjon for de under 16 år
• Bekjempe alle innskrenkninger i abortloven og gjenopprette alle 
rettigheter for kvinner regjeringen Solberg fjerner.
• Sikre at våre foreldre og besteforeldre får en god og verdig 
alderdom gjennom å gi dem muligheten til å leve et aktivt liv, 
opplæring i ny teknologi, legge til rette for at de som ønsker bo 
hjemme skal få gjøre det, og at de som bor på sykehjem god 
oppfølging og god mat.



KLIMA OG MILJØ

Klimakrisen må løses i fellesskap. Arbeiderpartiet vil gjøre 
det lettere for folk å gjøre klimavennlige valg i hverdagen. 
Arbeiderpartistyrte kommuner skal kutte utslipp og ta vare på 
fellesskapets natur- og friområder. Vi vil bruke kommunenes 
innkjøpsmakt for å nå miljø- og klimamål.

Vi vil:
• Ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for 
petroleumsvirksomhet.
• Følge opp Paris-avtalen og sørge for at Norge kutter 
klimautslippene.
• At Norge skal ta et sterkt lederskap når det gjelder finansiering 
av klimatiltak i utviklingsland
• Gjøre industrien til noen av de beste i verden på bærekraft og ny 
klimavennlig teknologi.
• Kutte utslipp fra transport. Alle nye biler i 2025 skal være 
miljøvennlige
• Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen – bygge 
flere sykkel- og gangveier, sørge for at det kastes mindre mat og 
ha bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk.
• Utnytte havets ressurser, kjempe for havets helse og fjerne plast 
i havet.
• Bygge ut kollektivtilbudet også i distriktene, slik at buss og tog i 
større grad kan bli et alternativ til biltransport for flere. 

 



 ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSLIV

For oss er en av de viktigste oppgavene å få flere i jobb. Når du 
har jobb tjener du penger som du kan bruke på bolig, mat, ferie 
og fritidsaktiviteter. Du er fri. Du betaler også skatt som gjør at 
vi sammen har råd til å gjøre hverdagen bedre for alle som bor 
i landet vårt. Vi vil også at alle som jobber skal ha det trygt på 
jobben og at de skal få en lønn som de kan leve av.

Vi vil:
• At alle skal ha det trygt på jobben. 
• Alle skal få mulighet til å ha hele, faste stillinger og slippe å 
bekymre seg for press på lønn og dårlige arbeidsforhold.
• Skape flere arbeidsplasser slik at flere unge får jobb. 
• Styrke karriereveiledningen slik at alle som skal velge hva de vil 
bli får god hjelp.
• Ha et arbeidsliv som er tilpasset slik at også de med en 
funksjonsnedsettelse kan jobbe.
• Skape nye arbeidsplasser for framtida ved å satse på det vi er 
gode på og de naturressursene vi har. 
• At alle skal få mulighet til å lære gjennom hele arbeidslivet. 
• Sikre at dagens unge lærer om grunnelementene i kunstig 
intelligens, koding, personvern, IKT sikkerhet og analyse.

 



ANNEN POLITIKK

Vi vil:
• Gi 1 prosent av Norges inntekter til bistand til land i nød.
• At flyktninger som skal bli i Norge skal få en bedre 
norskopplæring og hjelp til å komme i gang med jobb, utdanning 
og bidra til samfunnet.
• Samarbeide med andre land i organisasjoner som FN og NATO 
for å bekjempe krig og terror.
• Støtte arbeidet med å etablere en palestinsk stat, og kreve 
stans i Israel sin utbygging av ulovlige bosettinger på Palestinsk 
jord.
• Ta et internasjonalt ansvar for å styrke arbeidet mot 
menneskehandel.
• At LHBTI-politikken styrkes gjennom en konkret handlingsplan, 
arbeid mot hatkriminalitet og at organisasjonene på feltet får økt 
økonomisk støtte slik at de kan spre kunnskap på feltet.
• Bruke mer penger på kultur, og innføre et nasjonalt kulturkort for 
barn og unge som skal gjøre det billigere med kultur, festivaler og 
kino for ungdom.
• Bygge flere idrettsanlegg og svømmebasseng og lage ordninger 
for gratis lån av utstyr.
• Bygge flere studentboliger.
• At alle innbyggere skal ha tilgang til høykapasitets internett.
• At søndag skal fortsette skal være en fridag – vi sier ja til 
søndagsfri.



FAKTA

Partileder: Jonas Gahr Støre
Medlemstall: 51000

Stiftelsesår: 1887
Nettside: arbeiderpartiet.no

Ungdomsorganisasjon: auf.no




