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PRINSIPPROGRAM 1 

 2 

Ideologisk grunnsyn 3 

Vår politikk bygger på den liberalistiske ideologi med utgangspunkt i vestlig kulturarv. 4 

Rammeverket er nasjonalstaten som et sosialt og historisk verdifellesskap. 5 

Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets grunnleggende 6 

rett til liv, frihet og eiendom. FpU arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og 7 

offentlige inngrep, og vi ønsker et samfunn som hele tiden gir enkeltmennesket mer 8 

frihet. 9 

 10 

FpU mener nasjonalstaten skal beskytte folks grunnleggende friheter og statens ytre 11 

grenser. En forutsetning for et stabilt samfunn er at befolkningen har et felles 12 

verdigrunnlag. 13 

 14 

Alle skal få utvikle og forme sitt liv slik de selv ønsker, så lenge dette ikke krenker 15 

andres rett til tilsvarende frihet. FpU oppsummerer dette som at “min frihet slutter der 16 

din begynner”. Frihet og personlig ansvar henger uatskillelig sammen. Den enkelte 17 

må selv ta konsekvensene av sine valg.  18 

 19 

Prinsipper 20 

FpU definerer frihet som fravær av tvang. Disse er, etter vårt syn, de fire viktigste 21 

frihetsprinsippene: 22 

 23 

● Rett til liv og eiendom: 24 

FpU mener at retten til eget liv og eiendom er ukrenkelig, noe som også 25 

innebærer retten til å avslutte sitt eget liv. FpU vil verne om eiendomsretten 26 

og kan ikke under noen omstendighet akseptere ekspropriasjon. 27 

  28 

● Ytringsfrihet: 29 

Ytringsfriheten er absolutt. Ingen lov skal kunne begrense denne, uansett 30 

hvor gal eller hatefull ytringen er. FpU er derfor motstander av forbud mot 31 

blasfemiske, rasistiske og pornografiske ytringer. 32 

 33 

● Trosfrihet: 34 

FpU mener at alle skal ha rett til tros- og religionsutøvelse. FpU tar avstand 35 

fra, og fordømmer, enhver religionsutøvelse som krenker andre menneskers 36 

grunnleggende rettigheter. 37 

 38 
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 1 

● Avtalefrihet: 2 

FpU mener at alle skal kunne inngå avtaler om hva som helst med hvem som 3 

helst. FpU mener også at retten til å erverve eiendom og bosette seg hvor 4 

man vil, er et viktig prinsipp. 5 

 6 

Grunnloven 7 

Norges grunnlov skal kun inneholde grunnleggende regler om landets statsform og 8 

politiske system, samt beskytte innbyggernes grunnleggende rettigheter. Rammene 9 

for statens oppgaver må være nedfelt i grunnloven. FpU mener at grunnloven skal 10 

sette grenser for politisk styring av enkeltmennesket. 11 

 12 

Statens grunnleggende oppgaver 13 

FpU mener at staten skal begrense sitt ansvarsområde til følgende oppgaver: 14 

 15 

● Påse at lovene håndheves ved å garantere for et velfungerende og uavhengig 16 

rettsapparat og et sterkt politivesen 17 

● Sikre nasjonalstatens selvstendighet og rettighetene til innbyggerne mot 18 

trusler fra andre nasjonalstater gjennom et godt oppbygd forsvar 19 

● Garantere at alle landets innbyggere får tilbud om en grunnleggende 20 

utdannelse 21 

● Sikre nødvendig infrastruktur for å beskytte landets borgere og ivareta 22 

nasjonens interesser  23 

 24 

 25 

Staten og demokrati 26 

Staten er ikke et mål i seg selv, men et middel for å sikre innbyggerne frihet. For å 27 

oppnå maksimal frihet for borgerne ønsker FpU en minimal stat.  28 

 29 

FpU legger til grunn et prinsipp for maktfordeling for vårt syn på staten. Makten i 30 

samfunnet skal være delt i en lovgivende, utøvende og dømmende makt, og utgår 31 

fra folket gjennom demokratiske valg. 32 

 33 

Statens styreform skal være et representativt demokrati, der den utøvende makten i 34 

Norge - regjeringen - utgår fra parlamentet. Således legges parlamentarismen til 35 

grunn for styret av landet.  36 

 37 

FpU er tilhenger av et konstitusjonelt monarki, som anerkjenner en nedarvet monark 38 

som statsoverhode. Vi mener dette systemet bidrar til et stabilt styresett, og et 39 

statsoverhode som kan være samlende for nasjonen. 40 
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  1 

Stortingsvalg skal avholdes hvert fjerde år. Regjeringen kan til enhver tid skrive ut 2 

nyvalg i landet før endt valgperiode. Staten skal være organisert i to forvaltningsnivå. 3 

 4 

For å ha stemmerett i Norge, forutsettes det at man er statsborger. Vi skal ha én 5 

stemmerettsalder i Norge, og den skal følge myndighetsalderen. 6 

 7 

Markedsøkonomi og kapitalisme 8 

Kapitalisme er frihet satt i system, og en forutsetning for at alle mennesker kan leve 9 

frie og selvstendige liv. Markedsøkonomi er derfor det systemet som gir hvert 10 

enkeltmenneske størst frihet og beslutningsmulighet.  11 

 12 

FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, som er regulert av tilbud og etterspørsel 13 

uten innblanding fra staten. Vi mener derfor at staten ikke skal motvirke svingninger i 14 

økonomien. 15 

 16 

Skattesystemet skal ikke brukes til å styre frie menneskers valg, og vi mener i 17 

prinsippet at skatt er tyveri som i størst mulig grad bør unngås. FpU vil gjøre 18 

skattesystemet enklere gjennom å fjerne alle fradrag og heve bunnfradraget. Videre 19 

er FpU for flat inntektsskatt. 20 

 21 

 22 

  23 
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HANDLINGSPROGRAM 1 

 2 

ØKONOMI 3 

Økonomisk politikk 4 

Statens økonomiske politikk må utformes slik at de offentlige utgiftene holdes på et 5 

minimum. Desto flere offentlige oppgaver staten påtar seg, desto mindre vil 6 

innbyggerne selv disponere av egen inntekt. Dette minsker menneskers rett til å 7 

bestemme over og prioritere egne ressurser. FpU vil av den grunn at det offentliges 8 

oppgaver holdes til et minimum ved at det offentlige kun må påta seg oppgaver som 9 

enkeltmennesker eller frivillige organisasjoner selv ikke kan ordne privat. 10 

 11 

Som motstandere av Keynesianismen, mener FpU at norsk økonomi i minst mulig 12 

grad skal tilføres oljepenger for å drive motkonjunkturpolitikk. Derfor mener FpU at 13 

staten må redusere oljepengebruken, slik at man ikke er avhengig av oljeinntektene 14 

for å gjøre opp statsfinansene. Dog er det viktig å påpeke at FpU er tilhengere av at 15 

oljefondet brukes til investeringer. 16 

 17 

FpU mener at vi i møte med trangere tider også trenger trangere budsjetter. Vi vil 18 

kjempe for at offentlige budsjetter blir mindre, slik at vi kan gi flere oppgaver tilbake 19 

til sivilsamfunnet.  20 

 21 

FpU mener at flytende valutakurser, bestemt av tilbud og etterspørsel, stimulerer til 22 

en sunn økonomisk politikk. 23 

 24 

Pengepolitikken må ikke brukes for å påvirke økonomiske svingninger. Raske 25 

endringer i pengemengden og rentenivå for å stimulere økonomien lager et 26 

urealistisk bilde av den økonomiske situasjonen. Dette fører til feilinvesteringer og 27 

lite forutsigbarhet som kan skape økonomiske bobler, og større nedgang på lengre 28 

sikt. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og 29 

kredittpolitikken. FpU mener følgende at det er staters innblanding i økonomien som 30 

fører med seg store finanskriser. Sentralbanken skal ha som målsetting å 31 

opprettholde et stabilt pengevesen. 32 

 33 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 34 

 35 

● At statsbudsjettet skal bli strammere 36 

● At staten alltid skal tilstrebe å utføre sine oppgaver med minst mulig bruk av 37 

ressurser 38 

● Overføre egnede oppgaver fra staten til det private 39 

● Redusere det offentliges forbruk til det absolutt nødvendige   40 
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Skatter og avgifter 1 

Skatter krenker den personlige frihet til å disponere sin eiendom og begrenser 2 

borgernes lyst til å arbeide. Skatt er beslaglegging av den enkeltes eiendom. FpU er 3 

derfor prinsipielle motstandere av skatter og avgifter. For oss er det et uttalt mål at 4 

politikere skal tilstrebe å lage et enklest mulig skattesystem. FpU vil derfor fjerne alle 5 

former for fradrag, unntatt bunnfradraget på personinntekt. Jo enklere et 6 

skattesystem er å orientere seg i, jo mindre verdier taper man når skatten skal 7 

hentes inn. 8 

 9 

FpU mener at bedrifts- og personbeskatning skal følge lik sats.  10 

  11 

Så lenge dagens omfattende velferdsstat eksisterer vil FpU at inntektsskatten skal 12 

innrettes på en måte som ikke straffer initiativ og arbeidsinnsats. Det er meningsløst 13 

å skattlegge folks inntekt så lenge de ikke klarer å leve av egen lønn. FpU ønsker 14 

derfor et skattesystem med et høyt bunnfradrag, der alle andre betaler en flat 15 

prosentsats over bunnfradraget.  16 

 17 

FpU aksepterer i utgangspunktet ikke et avgiftssystem som styrer tilbud og 18 

etterspørsel etter politiske preferanser, men ønsker at forbruksbeskatning skal være 19 

flat. FpU er motstandere av særavgifter, men dersom slike eksisterer, mener vi 20 

inntekten fra disse skal brukes for å kompensere for skadevirkninger eller kostnader 21 

det avgiftsbelagte produktet påfører samfunnet.   22 

 23 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 24 

 25 

● Ha et flatt skattesystem og heve bunnfradraget på personskatt 26 

● Ha et enklere skattesystem uten fradrag 27 

● Kjempe mot enhver form for avgifter 28 

● Ha en flat moms på forbruk 29 

Næringsliv 30 

En av de viktigste hjørnesteinene i et samfunn er et fritt marked med private 31 

bedrifter. Uten et næringsliv som skaper verdiene, er det heller ikke ressurser til å 32 

løse viktige offentlige oppgaver. FpU vil legge forholdene til rette for at næringslivet 33 

får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier. FpU ønsker å fjerne lover, 34 

løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger som legger unødvendige hindre 35 

for produksjon.   36 

 37 

Samfunnets knapphetsgoder på offentlig eiendom, som for eksempel olje, gass og 38 

andre naturressurser, bør likevel underlegges konsesjoner. Dette for å verne om 39 

eierne, altså innbyggernes, interesser. Likevel mener vi at det er gunstig at norsk 40 

olje- og gassproduksjon gir staten inntekter som kan brukes til investeringer, dog 41 
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ønsker vi å begrense petroleumsskatten, slik at det blir mer lønnsomt for private 1 

bedrifter å opprettholde utvinning på oljefeltene. 2 

 3 

Siden FpU ønsker å innføre private forsikringsordninger, som skal erstatte 4 

folketrygden, vil vi fjerne arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften. 5 

  6 

 7 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 8 

 9 

● Aldri tillate at det blir satt kjepper hjulene for næringslivet 10 

● Fjerne reguleringer som gjør det vanskelig for bedrifter 11 

● Senke petroleumsskatten for olje- og gassproduksjon 12 

● Innføre private forsikringsordninger som erstatning for folketrygden og dermed 13 

fjerne arbeidsgiver- og trygdeavgiften 14 

● Likestille utenlandshandel med handel fra norske bedrifter og fjerne 15 

tollfritaksgrensen 16 

 17 

  18 
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TRYGGHET OG SIKKERHET 1 

 2 

Forsvaret 3 

 4 

Å sørge for rikets og borgernes sikkerhet er en av statens fremste oppgaver. FpU vil 5 

derfor prioritere et sterkt, nasjonalt forsvar. Formålet med norsk forsvars- og 6 

sikkerhetspolitikk må være å sikre norske interesser.  7 

 8 

Fundamentet i Norges forsvarspolitikk er NATO-samarbeidet. FpU mener at 9 

forsvaret av landet må organiseres ut fra dette. 10 

 11 

FpU mener at det beste og mest moderne forsvaret er et profesjonelt, vervet forsvar. 12 

Derfor mener FpU at dagens verneplikt har utspilt sin rolle. Inntil man har bygget opp 13 

tilstrekkelig volum av vervede, profesjonelle soldater, må verneplikten benyttes for å 14 

ivareta statens evne til å beskytte innbyggernes grunnleggende friheter. 15 

 16 

FpU mener at Norges viktigste allierte er og forblir USA. 17 

 18 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 19 

 20 

● Bygge opp Brigade Nord og etablere en ekstra selvstendig brigade med 21 

tilsvarende størrelse 22 

● Bygge opp Luftforsvaret med flere jagerfly 23 

● Øke antall fregatter i Sjøforsvaret 24 

● Avvikle verneplikt, og på sikt erstatte verneplikten med et profesjonelt, vervet 25 

forsvar 26 

● Bygge og opprettholde et moderne grenseforsvar for å imøtekomme nye 27 

metoder for krigføring  28 

Grensekontroll 29 

Å beskytte og kontrollere statens grenser er en viktig oppgave. FpU ønsker 30 

strengere grensekontroll enn i dag. Vi mener at samtlige grenseoverganger må 31 

bemannes og kontrolleres for å forebygge kriminalitet og terror, og for å sikre 32 

muligheten til å ha kontroll på hvem som oppholder seg i Norge til enhver tid. 33 

 34 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 35 

 36 

● Ha strengere kontroll ved statens yttergrenser 37 

● At samtlige grenseoverganger skal bemannes og kontrolleres for å forebygge 38 

kriminalitet og terror 39 
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Kriminalitet  1 

FpUs menneskesyn baserer seg på en sterk overbevisning om at enkeltmennesket 2 

må ta ansvar for egne handlinger. Dette betyr at mennesker som bryter loven må ta 3 

ansvar for de skader de påfører andre. FpU regner beskyttelse mot kriminalitet som 4 

en av statens viktigste oppgaver. 5 

 6 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 7 

 8 

● Gjøre det enklere å starte opp og drive private sikkerhetstjenester 9 

● Innføre permanent bevæpning av politiet 10 

Straff og straffemetoder 11 

FpU mener at ingen kan straffes uten lov og dom ved frie, uavhengige domstoler. 12 

Dette må også bygge på prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er 13 

bevist. 14 

  15 

Fengselsopphold skal primært straffe den kriminelle. Straff er også viktig for å ivareta 16 

rettsfølelsen til offeret og samfunnet for øvrig. Derfor mener FpU at straffenivået i 17 

Norge må økes kraftig, og at norske fengsler ikke skal ha bedre standard enn i andre 18 

europeiske land. 19 

     20 

FpU mener at den kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd. Derfor vil FpU 21 

endre straffelovens maksstraff fra 21 år til 50 år. Vi er også motstandere av at det 22 

innvilges permisjon eller prøveløslatelse for kriminelle.  23 

 24 

Vi mener at bruken av samfunnsstraff må begrenses, men at det kan være en 25 

passende reaksjon mot de aller mildeste lovbruddene. Vanekriminelle må ikke få 26 

tilbud om samfunnstjeneste. FpU kan ikke under noen omstendighet akseptere bruk 27 

av samfunnsstraff ved volds- og sedelighetssaker. 28 

 29 

FpU mener at når en person har sonet straffen har vedkommende betalt straffen sin 30 

til samfunnet. Det er et viktig prinsipp i rettsstaten at man skal kunne gjøre opp for 31 

seg. 32 

 33 

En stat skal aldri kunne ta livet av sine innbyggere gjennom lov og dom. FpU mener 34 

for øvrig at vi må sette tydeligere grenser for statens voldsmonopol. Derfor er FpU 35 

motstander av dødsstraff og tortur.  36 

 37 

Ved voldsoffererstatning skal staten forskuttere hele det tilkjente erstatningsbeløpet 38 

fra gjerningsmannen samtidig som staten tar seg av innkrevingen. 39 

 40 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 41 

 42 
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● At fengselsopphold primært skal straffe den kriminelle. Straff er viktig for å 1 

ivareta rettsfølelsen til offeret og samfunnet 2 

● Innføre langt strengere straffer og redusere standarden i norske fengsler 3 

● At kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd 4 

● Endre lovens maksstraff fra 21 for et enkelt lovbrudd til 50 år 5 

 6 

Utenlandske kriminelle 7 

FpU har ingen sympati for mennesker som kommer til Norge og begår kriminalitet. 8 

Personer uten norsk statsborgerskap utvises etter endt soning hvis de dømmes for 9 

straffbare forhold med straff over 14 dagers ubetinget fengsel. Norge må få på plass 10 

flere soningsavtaler, slik at utenlandske kriminelle soner i hjemlandet. 11 

 12 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 13 

 14 

● Utvise utenlandske kriminelle etter endt soning hvis de dømmes for straffbare 15 

forhold med straff over 14 dagers ubetinget fengsel, med noen 16 

skjønnsmessige unntak 17 

● At Norge skal få på plass flere soningsavtaler med andre land 18 

 19 

Personvern 20 

FpU mener at alle mennesker skal få leve sine liv i fred. Dette innebærer et vern mot 21 

skjult overvåking og registrering fra norske myndigheter. Overvåking og registrering 22 

av norske innbyggere skal kun forekomme når samtykke er i gitt i forkant, eller med 23 

forutgående samtykke, som hvis man beveger seg inn på et område som er merket 24 

som kameraovervåket. 25 

 26 

FpU anerkjenner likevel at overvåking kan tillates unntaksvis. Det kan være tilfeller 27 

der formålet er bekjempelse av alvorlig kriminalitet eller hvor man frykter for nasjonal 28 

sikkerhet. Overvåkning må i alle tilfeller godkjennes av uavhengige domstoler. Den 29 

som er blitt ulovlig overvåket har rett å vite om det og få erstatning.   30 

 31 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 32 

● Arbeide mot generell offentlig overvåkning. Derimot ser man behovet for 33 

kameraovervåkning på utsatte områder hvis det er fare for enkeltmenneskers 34 

liv og helse. Videre skal det være tillatt for private å overvåke sin egen 35 

eiendom forutsatt at det varsles tilstrekkelig. 36 

● At avlytting skal kun brukes der det foreligger en sterk grunn til mistanke, og 37 

etter godkjennelse fra en domstol 38 

● Sette klare begrensninger for dataregistrering. Offentlig datalagring bør ikke 39 

forekomme 40 

● Opprettholde en injurielovgivning for å beskytte enkeltmenneskets integritet 41 
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● At myndighetene ikke skal lagre sensitive personopplysninger uten borgerens 1 

eksplisitte samtykke  2 
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ASYL OG INNVANDRING  1 

 2 

FpU mener at ingen har en automatisk rett til å bosette seg i Norge for å leve på 3 

skattebetalerens bekostning. Derfor er en fri innvandringspolitikk ikke forenlig med 4 

en velferdsstat. 5 

 6 

Masseinnvandring kombinert med en totalt feilslått og naiv integreringspolitikk har 7 

ført til at samfunnet polariseres og splittes. Segregering og parallellsamfunn vokser 8 

frem i landets største byer. FpU mener derfor at innvandringen må begrenses.  9 

 10 

I Norge er det norske lover, regler og verdier som gjelder. FpU forutsetter at 11 

innvandrere i Norge respekterer disse, omfavner dem og gjør dem til sine egne. En 12 

forutsetning for et stabilt samfunn, er at befolkningen har et felles verdigrunnlag. Vi 13 

mener derfor at mennesker som innvandrer til Norge skal integrere seg verdimessig. 14 

 15 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 16 

 17 

● Føre en streng innvandringspolitikk, da en fri innvandring ikke er forenlig med 18 

en velferdsstat 19 

● Begrense innvandringen til Norge 20 

● Legge til grunn at i Norge er det norske lover, regler og verdier som gjelder 21 

● Sørge for et felles verdigrunnlag gjennom å forvente en verdimessig 22 

integrering av nye landsmenn 23 

 24 

Asylinstituttet 25 

FpU vil avvikle asylinstituttet. Vi mener det er best å hjelpe flyktninger i 26 

nærområdene til konflikter. Derfor burde det etableres mottakssentre i regi av FN i 27 

nærheten av konfliktsoner. Dette for å stoppe asylstrømmen til Europa og Norge. 28 

Flyktningene skal gis midlertidig opphold i nabolandene, og på sikt skal disse vende 29 

tilbake til sitt hjemland for å bidra til gjenoppbygging. 30 

 31 

Mennesker som er forfulgt av politiske årsaker bør i hovedsak få politisk asyl i sine 32 

nærliggende områder. Disse skal få en rask og ordentlig saksbehandling, og i 33 

mellomtiden skal de oppholde seg i lukkede asylmottak. Asyl er i utgangspunktet 34 

midlertidig, men også her kan det være skjønnsmessige unntak. 35 

 36 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 37 

 38 

● Avvikle asylinstituttet 39 

● Etablere mottakssentre i nærheten av konfliktsoner i regi av FN 40 

● At mennesker som skal få politisk asyl i hovedsak skal få dette i sine 41 

geografiske nærområder 42 
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● At alle asylmottak skal være lukket 1 

  2 

Kvoteflyktninger 3 

Mennesker som er definert som flyktninger av FN skal kunne få opphold i Norge. En 4 

forutsetning for dette er at man har kjent identitet, og at man har gode muligheter til å 5 

integrere seg. 6 

 7 

Fordeling av kvoteflyktninger må skje globalt. Fordelingssystemet må bestå av 8 

kriterier som blant annet folketall, geografi og hvor man har størst mulighet til å bli 9 

integrert. 10 

 11 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 12 

 13 

● Redusere mottaket av kvoteflyktninger til Norge i henhold til 14 

integreringskapasitet 15 

● At Norge skal jobbe for at kvoteflyktninger fordeles i et globalt system, som 16 

består av kriterier basert på folketall, geografi hvor man har størst mulighet til 17 

å bli integrert 18 

 19 

Familieinnvandring 20 

Familieinnvandring er for tiden den største kilden til innvandring til Norge. FpU 21 

mener familietilknytning ikke skal legges til grunn for forskjellsbehandling eller være 22 

grunnlag for opphold i Norge.  23 

 24 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 25 

 26 

● Øke kravet til forsørgerevne kraftig gjennom å kreve minimum 400.000 kroner 27 

i inntekt for å kunne hente ektefelle til Norge 28 

●  At man må ha minimum 10 års sammenhengende utdanning eller arbeid i 29 

Norge for å kunne få familiegjenforening 30 

● Kreve at familiegjenforening foregår i land eller områder familien har størst 31 

tilknytning til 32 

 33 

Barnehijab 34 

FpU ønsker å forby bruk av hijab på barn i Norge før fylte 15 år, deretter er dette noe 35 

den enkelte selv må bestemme. 36 

 37 

Barnehijab skaper et kunstig skille mellom barn. Barn skal få være barn, uten 38 

ytterliggående politiske eller religiøse uttrykk. Bruk av barnehijab motvirker 39 

integrering. 40 
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Statsborgerskap 1 

FpU vil stramme kraftig inn på mulighetene til å få statsborgerskap i Norge. Å bli 2 

norsk statsborger skal henge høyt, og det bør derfor stilles svært strenge krav for å 3 

kunne opparbeide seg rett til å motta et norsk statsborgerskap. 4 

 5 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 6 

 7 

● At det må avlegges et troskapsløfte til Norge for å kunne motta 8 

statsborgerskap 9 

● At man må bestå en prøve i norsk språk og grunnleggende 10 

samfunnskunnskap for å bli norsk statsborger 11 

● At man må ha minimum 20 års sammenhengende botid i Norge for å motta 12 

statsborgerskap 13 

● At tilfredsstillende vandel er et absolutt krav for å bli norsk statsborger  14 
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NORGE OG VERDEN 1 

Norge har lange tradisjoner som fredsmeklere og som generøse bistandsgivere. En 2 

slik rolle gir oss kanskje god samvittighet, men FpU stiller store spørsmålstegn ved 3 

om det faktisk virker. 4 

 5 

Vi anser Norges viktigste internasjonale oppgave for å være å jobbe for mer 6 

frihandel og fredelig interaksjon mellom stater, gjennom for eksempel Verdens 7 

handelsorganisasjon (WTO). Frihandel er det beste virkemiddelet for å få varig fred 8 

mellom stater, og for å skape langsiktig økonomisk vekst for alle land. 9 

Vi vil derfor arbeide for å redusere tollmurer mellom stater og sikre fri flyt av varer, 10 

tjenester, kapital og arbeidskraft. Dermed vil FpU avskaffe all statlig u-hjelp, og kun 11 

gi humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner. 12 

 13 

Norge skal jobbe for å fremme frihandel, markedsøkonomi og demokrati over hele 14 

verden. Vi mener det vil føre til større økonomisk vekst og fredelige relasjoner på 15 

tvers av landegrenser, noe som er viktig for å unngå krig, terrorisme og ustabilitet. 16 

 17 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 18 

 19 

● Kutte all u-hjelp til fordel for mer frihandel mellom stater 20 

● Arbeide for å redusere tollmurer og sikre størst mulig flyt av varer, tjenester, 21 

kapital og arbeidskraft 22 

● Arbeide for å fremme frihandel, markedsøkonomi og demokrati i hele verden  23 

● Leve etter et prinsipp om at folk som handler med hverandre ikke bomber 24 

hverandre 25 

 26 

Den europeiske union (EU) 27 

FpU vurderer Norges forhold til Europa for å være svært viktig og av betydelig 28 

interesse for norsk handel og næringsliv. Det må etableres et permanent og godt 29 

samarbeid mellom Norge og de øvrige europeiske landene. Norge skal være en 30 

pådriver for en liberalisering av økonomisk aktivitet mellom landene i Europa, og 31 

mellom landene i verden for øvrig. FpU er imot norsk medlemskap i EU, og vil 32 

erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale for å sikre norsk næringsliv tilgang til 33 

EUs indre marked. 34 

 35 

For å sikre de friheter som EU har til hensikt å tjene, mener FpU at Norge skal være 36 

en pådriver for et europeisk rammeverk gjennom blant annet frihandelsavtaler som 37 

sikrer liberalisering over landegrensene, men som samtidig sikrer nasjonal 38 

suverenitet.   39 

 40 

 41 

 42 
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Fremskrittspartiets Ungdom vil: 1 

 2 

● Ikke melde Norge inn i EU 3 

● Reforhandle EØS-avtalen til fordel for en avtale med mer frihandel mellom 4 

Norge og Europa 5 

● Ha et europeisk rammeverk som sikrer de fire friheter, samtidig som vi sikrer 6 

nasjonal suverenitet 7 

● Sikre norsk tilgang til det indre markedet 8 

 9 

FN 10 

FpU er tilhengere av norsk medlemskap i FN. Vi mener at FN som institusjon har 11 

vært med på sikre demokrati, fred og stabilitet i verden. FpU er også tilhengere av 12 

statlig intervensjon i stater som tyranniserer menneskene som bor der. Likevel 13 

mener vi at FN som institusjon er i ferd med å utspille sin rolle, med mindre man 14 

moderniserer seg.  15 

 16 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 17 

 18 

● At Norge skal beholde FN-medlemskapet 19 

● At Norge skal være en pådriver for modernisering i FN-systemet 20 

● At Norge skal fordømme at stater med despotiske ledere og som ikke 21 

respekterer grunnleggende menneskerettigheter skal ha en plass i FNs 22 

menneskerettsråd 23 

  24 
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UTDANNING OG FORSKNING 1 

 2 

Grunnskole 3 

FpU mener staten skal sikre hvert individ muligheten til grunnleggende utdannelse 4 

gjennom grunnskole. Vi ønsker derimot ikke en omfattende statlig utdanningssektor, 5 

men vi vil legge til grunn et mangfold av skoler. Hver skoleplass finansieres gjennom 6 

stykkprisfinansiering og skolene kan videre kreve skolepenger for kostnader som 7 

overskrider midlene som inngår i stykkprisfinansieringen. Skoleeiere skal kunne ta 8 

utbytte.  9 

 10 

Vi mener skolene skal omgjøres til selvstyrte og selveide institusjoner, som i stor 11 

grad kan spesialisere seg i form av pedagogisk og faglig særpreg. Det er opp til 12 

elevene å avgjøre hvilke skoler som er forenlig med sine faglige målsettinger og 13 

velge deretter. 14 

 15 

Vi ser ikke noen grunn til at elever i Norge skal ha et tiårig utdanningsløp. FpU 16 

mener vi kan modernisere grunnskolen og gå tilbake til en niårig grunnutdannelse, i 17 

likhet med flere andre vestlige land. 18 

 19 

Faglige kvalifikasjoner og kunnskaper skal ligge til grunn for avansement i 20 

skolesystemet, ikke dagens aldersbestemmelse. 21 

 22 

Elever og foresatte skal i størst mulig grad bestemme over sin egen skolehverdag og 23 

sin faglige utvikling gjennom valg av fag og pensum. FpU forutsetter derimot et krav 24 

om basiskunnskap i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.  25 

 26 

Ved endt utdanning i grunnskolen skal elevene fullføre eksamener i samtlige 27 

obligatoriske fag. Besvarelsene skal vurderes med karakter på bakgrunn av sentralt 28 

fastsatte læringsmål. 29 

 30 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 31 

 32 

● Ha mye større frihet inn i elever skolehverdag, de må i større grad kunne 33 

velge skole og pedagogisk opplegg selv 34 

● Gå fra tiårig til niårig grunnskole 35 

● At opplæringen konsentreres om visse basisfag, og at mindre sentrale fag 36 

gjøres om til fag den enkelte velger etter eget ønske. Det obligatoriske 37 

pensumet i grunnskolen skal omfatte kunnskap i fagene norsk, matematikk, 38 

engelsk, samfunnsfag og naturfag 39 

● At det skal avlegges eksamen i alle obligatoriske fag ved endt opplæring i 40 

grunnskolen. Disse eksamenene utarbeides av det offentlige og skal prøve 41 

sentralt fastsatte læringskrav. Eksamen vurderes i form av karakterer 42 
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● At aldersbestemmelser for utdanning fjernes og erstattes med objektive 1 

kriterier for hva en elev må mestre før vedkommende kan avansere i 2 

skolesystemet 3 

 4 

Videregående skole 5 

FpU mener det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et 6 

minimum av kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser. 7 

Det er derfor en offentlig oppgave å finansiere grunnleggende utdanning. FpU 8 

ønsker en omfattende utdanningsreform. 9 

 10 

Fremskrittspartiets ungdom vil: 11 

  12 

● Gjøre om videregående skoler til selveiende, selvstyrte institusjoner som står 13 

fritt til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne 14 

fordypningsfag. Disse skolene må forholde seg til nasjonale læreplanmål 15 

● Finansiere skoleplassene med stykkprisfinansiering der den enkelte elev og 16 

foreldrene selv bestemmer hvilken skole de vil benytte. Skolene kan ta 17 

skolepenger som overstiger stykkpris, uavhengig om de er tiltenkt 18 

utdanningsformål 19 

● Stille krav til at sensur av eksamen utføres av fagpersonell med oppdatert 20 

kunnskap i emnet 21 

● Gi elever som har gjennomført et allmennfaglig løp mulighet til å ta yrkesfaglig 22 

påbygging for å få fagbrev. Skolene bestemmer selv om de ønsker å tilby et 23 

slikt utdanningsløp 24 

● Avvikle stipendordninger for elever i videregående skole. Samtidig gis det 25 

tilbud om studielån gjennom private banker med en begrenset statlig garanti 26 

 27 

Yrkesfag 28 

All den tid vi har et offentlig skolesystem, mener FpU at yrkesfag på videregående 29 

skole er like viktig som akademiske fag. Vi vil heve statusen på yrkesfag, og 30 

reformere store deler av yrkesfagsutdanningen. Vi mener dagens yrkesfag består av 31 

for mye unødvendig teori, som er overflødig kompetanse for for eksempel en 32 

bilmekaniker. Vi vil at yrkesfagelevene skal bruke mest mulig av sin tid på skolen til 33 

praktiske oppgaver. 34 

 35 

Staten og kommunene er de største arbeidsgiverne i landet og bør ta sin del av 36 

ansvaret ved å gi lærlinger jobb. Alle offentlige institusjoner bør pålegges å ta inn 37 

lærlinger for å gi dem innpass i arbeidslivet. Lærlinger bør også fritas for 38 

arbeidsgiveravgift slik at de ikke blir en utgift for bedriftene som ansetter dem. 39 

 40 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 41 
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 1 

● Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Bedrifter skal slippe å betale avgifter 2 

til staten for sine lærlinger 3 

● Øke lærlingtilskuddet. Dette vil føre til at flere bedrifter tar inn lærlinger  4 

● Ha mindre unødvendig teori på yrkesfag 5 

 6 

Høyere utdanning 7 

FpU mener høyere utdanning ikke er en statlig oppgave. Vi mener derfor at staten 8 

ikke skal finansiere høyere utdanning. FpU ønsker på sikt å privatisere alle høyere 9 

utdanningsinstitusjoner. 10 

  11 

FpU ønsker å reformere høyere utdanning. Utdanningsinstitusjonene skal omgjøres 12 

til selvstendige og selveide organisasjoner som finansieres gjennom brukerbetaling. 13 

 14 

FpU mener markedsmekanismene bør styre hvilke fag og emner som er relevant for 15 

norsk arbeidsliv. Derfor ønsker vi å avslutte enhver finansiering av høyere utdanning. 16 

 17 

Den som nyter godt av utdannelsen skal finansiere den. Derfor skal studenten selv 18 

stå for studiefinansieringen og studielån kan tas opp i private banker. All den tid vi 19 

har offentlig finansiering av høyere utdanning, bør Lånekassen avvikles og norske 20 

studenter få statlige lånegarantier i norske banker. 21 

 22 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 23 

 24 

● Ikke finansiere høyere utdanning gjennom offentlige budsjetter, da høyere 25 

utdanning ikke er en statlig oppgave 26 

● At det ikke skal foreligge noen statlige krav overfor universitetenes faglige 27 

opptakskrav 28 

● At markedet bør styre utdanningsinstitusjonenes faglige tilbud 29 

● Avvikle Lånekassen og gi norske studenter statlige lånegarantier i andre 30 

banker 31 

 32 

Forskning 33 

FpU mener forskning er viktig for samfunnets utvikling. Forskningen skal være 34 

uavhengig av staten. 35 

 36 

FpU er svært positive til gen- og bioteknologi. Vi mener det ikke bør foreligge 37 

juridiske restriksjoner på de mulighetene denne teknologien har gitt og kan gi oss, 38 

særlig på helsefeltet. Genterapi bør kunne benyttes på umyndige personer med 39 

godkjennelse fra foresatte eller verge. 40 

 41 
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Fremskrittspartiets Ungdom mener: 1 

 2 

● At forskning skal være staten uavhengig 3 

● At gen- og bioteknologi er bra og gir spennende muligheter 4 

● Liberalisere GMO-lovgivningen 5 

  6 
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HELSE OG OMSORG 1 

Det er grunnleggende at innbyggerne er ansvarlige for egen helse. Det er opp til det 2 

enkelte individ å ta valg for egen helse, og staten bør ikke vedta forbud på 3 

helseområdet. FpU mener at frihet for den enkelte skal gå foran hensynet til 4 

folkehelsen, og kan kun unntaksvis brytes dersom liv og helse til storsamfunnet er i 5 

fare. 6 

Helsetjenester 7 

FpU ønsker at folk selv skal få bestemme hvem som skal levere deres 8 

helsetjenester, og at alle innbyggere skal være sikret behandling i et privat 9 

helsesystem. FpU anser sykehus og helseinstitusjoner som såpass viktige at det 10 

ikke kan overlates til offentlig sektor å drive. 11 

  12 

All den tid vi har et offentlig helsevesen, anser FpU helsekøene som et stort 13 

samfunnsproblem. Helsekøene kan enkelt reduseres ved at man benytter seg av 14 

ledig kapasitet hos private aktører og betaler noen kroner ekstra for at pasienter står 15 

kortere tid i kø. 16 

 17 

Så lenge vi har et offentlig helsevesen skal frihet og valgfrihet være grunnleggende 18 

rettigheter man ikke skal kunne nektes selv om man trenger hjelp til hverdagslige 19 

gjøremål og mottar omsorgstjenester. Derfor mener FpU at alle mottakere av slike 20 

tjenester selv skal kunne bestemme over sine egne liv uten begrensninger som går 21 

utover deres valgfrihet i hverdagen. 22 

 23 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 24 

 25 

● Helprivatisere helsevesenet og åpne opp for finansiering gjennom private 26 

forsikringer  27 

● Redusere helsekøene gjennom å sørge for at staten benytter seg av ledig 28 

kapasitet hos private aktører  29 

● At alle mottakere av omsorgstjenester selv skal kunne bestemme over sine 30 

egne liv uten begrensninger som går utover deres valgfrihet i hverdagen 31 

 32 

Eldreomsorg 33 

FpU mener i utgangspunktet at eldreomsorgen bør privatiseres. Men som et steg på 34 

veien mener vi at det er en statlig oppgave å finansiere eldreomsorgen. Kvaliteten i 35 

eldreomsorgen skal ikke være avhengig av kommuneøkonomien. FpU vil derfor at 36 

staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen. Private og offentlige 37 

sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at de eldre fritt kan 38 

velge hvor de vil bo når de trenger hjelp, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. 39 

 40 
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Det mest sentrale i FpUs eldreomsorg er valgfrihet. De eldre skal få lov til å 1 

bestemme over sin egen hverdag. Dette gir mulighet til å velge når man vil stå opp, 2 

hva slags mat man får og hvor man vil bo, i tillegg til å bestemme over hjemmehjelp 3 

og hjemmesykepleie. 4 

 5 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 6 

 7 

● Privatisere eldreomsorgen. Vi mener likevel at et viktig steg i riktig retning er 8 

statlig finansiering 9 

● Likestille private og offentlige eldresenter. De eldre skal selv få velge hvor de 10 

vil pleies 11 

 12 

Organdonasjon 13 

FpU mener det må føres et eget register over organdonorer, som et tillegg til dagens 14 

ordning. Man er ikke automatisk registrert i registeret fra fødselen av, men må aktivt 15 

registrere seg selv. Registeret skal sikre at etterlatte ikke kan overkjøre den enkeltes 16 

ønsker ved dødsfall.  17 

 18 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 19 

 20 

● Innføre et eget register over organdonorer med aktivt samtykke 21 

● At det skal være mulig å gi økonomisk godtgjørelse ved blodgivning 22 

 23 

Ruspolitikk 24 

FpU mener salg av alkohol skal følge utsalgsstedenes åpningstider, og at 25 

alkoholloven og tobakksskadeloven må liberaliseres for kun å omfatte personer 26 

under den fastsatte aldersgrensen. Aldersgrensen for kjøp av slike varer settes til det 27 

året man blir myndig. FpU motsetter seg lisensordninger for å omsette lovlige 28 

rusmidler. Som en erstatning til dagens ordning kan man imidlertid fradømmes retten 29 

til å selge disse produktene. 30 

Norge bør føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helse. 31 

FpU mener misbruk av narkotika bør behandles som et helseproblem. Brukerne bør 32 

derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Politiets innsats bør rettes mot smuglere 33 

og bakmenn som driver organisert kriminalitet, så lenge vi har et forbud mot slike 34 

stoffer.  35 

 36 

FpU mener prinsipielt at det ikke er statens oppgave å straffe folk som tar dårlige 37 

valg som kun rammer egen helse. Vi ønsker derfor å legalisere og regulere 38 

omsetning av alle former for narkotiske stoffer. I tillegg vil FpU utvide dagens ordning 39 

ved bruk av narkotiske stoffer som legemiddel, dersom det kan dokumenteres å ha 40 

en positiv effekt.  41 
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Fremskrittspartiets Ungdom mener: 1 

 2 

● At reklame for, og tilbud på, rusmidler skal tillates 3 

● At aldersgrensen for bruk av rusmidler skal settes til myndighetsalderen, og 4 

gjelde fra det året man blir myndig 5 

● At dagens lisensordning er utdatert 6 

● At salg av rusmidler skal være åpent så lenge butikkene selv ønsker 7 

  8 
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TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 1 

 2 

FpU mener staten skal sikre nødvendig infrastruktur. Investeringer i infrastruktur gir 3 

et godt grunnlag for økonomisk vekst som kommer både næringslivet og 4 

enkeltindividet til gode. Samferdsel skal primært finansieres basert på forbruk. 5 

  6 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 7 

 8 

● Endre finansieringen av dagens samferdselssektor slik at faste avgifter som 9 

engangsavgift, årsavgift og lignende fjernes. Før dette gjøres kan ikke FpU 10 

akseptere bruken av bompenger som finansieringsordning 11 

● At staten skal ivareta enkeltindividets rett til liv og eiendom og derfor sørge for 12 

å ha et veletablert nødnett 13 

● At det på vegstrekninger med godkjent og høy standard skal åpnes for fri fart 14 

● Legge refleksstriper langs veier, særlig i områder utsatt for tåke, regn og 15 

annet uvær. Dette vil gjøre det lettere for trafikantene å forholde seg til veien, 16 

som videre øker trafikksikkerheten 17 

● Senke skattene på bil, fly og andre fremkomstmidler 18 

● Øke innskuddene i infrastrukturfondet  19 

● Deregulere taximarkedet og tillate aktører som Uber og Haxi 20 

 21 

Vei 22 

Veiene våre er nødvendige transportårer for næringslivet og folk flest. Norge er et 23 

langstrakt land med utfordrende terreng, og har betydelig dårligere veistandard enn 24 

andre land. Å nedprioritere vei utgjør en risiko for næringsliv, vekst og folks trygghet.  25 

 26 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 27 

 28 

● Ha et nasjonalt motorveinett mellom de store byene 29 

● Åpne for reklamefinansiering av større og mindre infrastrukturprosjekter 30 

● Ha bredere hovedveier med samme standard som for eksempel i Sverige og 31 

Tyskland 32 

● Bygge hovedveier utenom byene og tettstedene 33 

● Legge ned Statens vegvesen 34 

 35 

Jernbane 36 

Jernbanen er ryggraden for person- og godstransport i sentrale strøk, men også en 37 

viktig del av hverdagen andre steder i landet. FpU vil prioritere å vedlikeholde 38 

jernbanen, bygging av dobbeltspor og Intercity-triangelet.  39 

 40 
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Fremskrittspartiets Ungdom vil: 1 

 2 

● Åpne for smartere finansieringsmetoder for raskere realisering av 3 

togprosjekter, som for eksempel salg av reklameplasser 4 

● Selge NSB og legge til rette for fri konkurranse langs jernbanenettet vårt 5 

● Jobbe for jernbaneforbindelse mellom Bergen og Stavanger 6 

● Øke tempoet på Intercityutbyggingen 7 

● Jobbe for strekninger med dobbeltspor, som tilrettelegger for 8 

høyhastighetstog, mellom de store byene 9 

● Flytte mer godstransport fra vei til jernbane 10 

 11 

Kollektivtransport 12 

Et godt kollektivnett er viktig for utviklingen av de store byene våre. Gode 13 

kollektivtilbud, som er tilpasset hverdagen til folk flest, er viktig for FpU.  14 

 15 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 16 

 17 

● Jobbe for et trygt, rimelig og fleksibelt nattbusstilbud i byregionene 18 

● Jobbe for mer støtte fra staten til nødvendige infrastrukturprosjekter for 19 

kollektivtransporten i Norge 20 

● Legge til rette for økt konkurranse og flere aktører med og langs 21 

kollektivnettet vårt, og legge til rette for flere ekspressbusser 22 

 23 

Luftfart  24 

Luftfart er viktig for næringslivet og folk flest. Avinor driver en lite lønnsom modell, 25 

som kunne ha blitt håndtert bedre av private. Seriøse flyselskaper skal kunne fly 26 

under like vilkår, uten subsidier. Storflyplassene må bygges ut for å håndtere 27 

fremtidens trafikk. 28 

 29 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 30 

 31 

● Avvikle flyseteavgiften, og senke fly- og flyplassrelaterte skatter og avgifter 32 

● Legge ned ordningen med «FOT-ruter» etter at tilfredsstillende veinett er 33 

bygget ut 34 

● Selge statens aksjer i SAS 35 

● Legge til rette for at flere flyselskaper kan fly innenriksruter 36 

● Utvide Gardermoen og Flesland ytterligere for satsing på eksport, 37 

langdistanse og turisme 38 

 39 

 40 

  41 
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FAMILIEPOLITIKK 1 

 2 

FpUs familiepolitikk bygger på fleksibilitet og valgfrihet. Vi ønsker derfor å legge best 3 

mulig til rette for at hver enkelt familie står fritt til å ta de valg som de mener passer 4 

best for seg og sine. 5 

 6 

FpU ønsker ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor andre, og vil således at 7 

alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre eller fosterforeldre uavhengig av 8 

seksuell legning og samlivsform. FpU ønsker også å tillate surrogati i Norge. 9 

 10 

Ekteskap 11 

FpU er opptatt av at hver enkelt skal ha frihet til å organisere livet sitt på den måten 12 

han eller hun måtte ønske. Ekteskap er en privatsak. Derfor mener FpU at 13 

ekteskapsloven bør fjernes. 14 

 15 

For FpU går det likevel en grense for denne friheten, og denne slutter om man 16 

skader andre. Det betyr at FpU støtter et forbud mot incest, da slikt seksuelt 17 

samkvem mellom noen som er i nær slekt kan være skadelig for eventuelle avkom. I 18 

tillegg kan dette være skadelig både for den følelsesmessige og sosiale utviklingen 19 

til de involverte. 20 

 21 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 22 

 23 

● Fjerne ekteskapsloven, da ekteskapet er en privatsak 24 

● Ikke støtte skadelige samlivsformer som incest 25 

 26 

Abort 27 

Dagens abortlov fungerer, og rett til selvbestemt abort er en viktig rettighet og frihet 28 

for kvinner. FpU mener at grensen for selvbestemt abort skal settes til uke 18. 29 

 30 

FpU vil: 31 

 32 

● Beskytte kvinners rett til selvbestemt abort 33 

● Sette grensen for selvbestemt abort til uke 18 34 

● Alle mennesker har rett til å kjenne identiteten til sine biologiske foreldre, når 35 

man når myndighetsalderen 36 

 37 
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Barnevern 1 

FpU mener at barnevernet må forbedre sin forebyggende innsats. Det må legges 2 

vekt på å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 3 

og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet skal være en 4 

serviceinstitusjon som man kan henvende seg til hvis problemer oppstår, der barnets 5 

beste må alltid legges til grunn. Samtidig mener vi at mange omsorgsovertakelser 6 

kunne ha vært unngått om barnevernet hadde spilt en mer rådgivende rolle overfor 7 

foreldrene. FpU mener også at myndigheten til å treffe avgjørelse om tvangstiltak 8 

skal legges til det ordinære rettsapparat. Dersom tvangstiltak iverksettes fra 9 

barnevernets side, skal dette behandles av det ordinære rettsapparatet umiddelbart. 10 

 11 

Fremskrittspartiets Ungdom mener: 12 

 13 

● At det er familiens oppgave å oppdra sine barn, men at barnevernet er en 14 

instans for å sikre barns rettigheter og trygghet ved grov omsorgssvikt 15 

 16 

Økonomisk støtte for småbarnsforeldre 17 

FpU vil gjennom en lavere skattlegging sette familien i stand til å finansiere 18 

eventuelle barnehage- og skolefritidsordninger selv. FpU er derfor motstander av 19 

kontantstøtten og barnetrygden. FpU vil i tillegg at foreldrene selv fordeler 20 

fødselspermisjonstiden mellom seg. FpU mener heller ikke samfunnet skal betale for 21 

at folk får barn. Derfor vil vi fjerne barnetillegget. 22 

 23 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 24 

 25 

● Fjerne kontantstøtten og fjerne barnetrygden  26 

● La foreldrene fordele fødselspermisjonen uten statlig innblanding 27 

  28 
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DYREVELFERD 1 

  2 

Lover og regler 3 

FpU mener at dyr fortjener å ha det godt og bli behandlet på en respektfull måte, 4 

uavhengig av om de er ville dyr, produksjonsdyr eller kjæledyr. Dette bunner i den 5 

egenverdien dyr har. Av denne grunn ønsker vi å gjøre klart i straffeloven at dyr har 6 

egenverdi jamfør Dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn 7 

skadeverk mot annen eiendom. 8 

 9 

Dyrs rettigheter må ivaretas, og derfor skal dyremishandling straffes med strenge 10 

straffer og fratakelse av retten til å drive dyrehold for alltid. FpU mener at dagens 11 

dyrepoliti må opprettholdes og utvides til alle landets politidistrikt.  12 

 13 

FpU vil sette hensynet til dyrs velferd foran hensynet til religiøse skikker. Av hensyn 14 

til dyrs beste ønsker vi derfor et forbud mot all rituell slakt i Norge, og ikke minst 15 

import av dette, med tanke på de groteske metodene som brukes i flere andre land. 16 

FpU mener generelt sett at produkter som er et resultat av produksjon eller praksis 17 

som ikke er lov i Norge heller ikke skal kunne importeres fra andre land. 18 

 19 

FpU mener hensynet til dyrevelferd må legges til grunn i enhver vurdering av hvilke 20 

næringer som skal tillates innenfor Norges grenser. Altfor ofte ser vi at dyrevelferden 21 

i pelsdyrnæringen ikke er god nok. FpU tar sterk avstand fra dyreplageri, og ønsker 22 

derfor en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Vi ønsker også å forby avl av dyreraser 23 

som medfører genetiske helseskader eller lidelser for dyrene. 24 

 25 

Dagens hundelov er urettferdig, utdatert, rammer uskyldige og hindrer dyr det 26 

rettsvernet de fortjener. Det finnes ikke farlige raser, bare farligere hundeeiere. 27 

Dyrene skal ikke straffes på bakgrunn av noe mennesker har gjort. Derfor må 28 

hundeloven endres og forbudet mot såkalte farlige hunder og enkelte raser må 29 

fjernes. 30 

 31 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 32 

 33 

● Gjøre det klart i straffeloven at dyr har egenverdi 34 

● Ha strengere straffer for dyremishandling og utvide dyrepolitiet til hele landet 35 

● Forby rituell slakting 36 

● Gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen 37 

● Forby avl av dyreraser som medfører lidelser for dyrene 38 

● Endre hundeloven og fjerne forbudet mot enkelte hunderaser 39 

 40 

 41 

 42 
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MILJØ, KLIMA OG ENERGI 1 

 2 

Klima 3 

Klimaendringer er et faktum, men forskningen er ikke entydig på at menneskelig 4 

aktivitet påvirker eller styrer majoriteten av disse. FpU aksepterer derfor ikke at 5 

klimapolitikk brukes som et påskudd for å innføre flere skatter, avgifter og offentlige 6 

inngrep som reduserer friheten til folk flest.  7 

 8 

All den tid man ikke er sikker på hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller 9 

ikke, legger FpU føre-var-prinsippet til grunn. Hvis man skal kutte i CO2, er det å 10 

foretrekke at man kutter der det har størst effekt, forutsatt at dette ikke hemmer 11 

markedets eller individets frihet.  12 

 13 

Selv om enkelte ikke vil anerkjenne det, er norsk olje og gass er den reneste i 14 

verden når den produseres. Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å produsere 15 

norsk olje og gass. Skulle mennesket påvirke klima, er det bedre med norsk olje og 16 

gass, enn kull. Det er et uomtvistelig faktum at kraft fra olje og gass forurenser 17 

mindre enn kullkraft. 18 

 19 

FpU er optimistisk til teknologiutvikling, og støtter forskning og innovasjon. Globale 20 

utfordringer bør løses med fremskritt, ikke med tilbakegang. FpU ønsker mer 21 

forskning på området, både for å gjøre fossil energi grønnere og for å gjøre fornybar 22 

energi mer lønnsomt. Vi får ikke et grønt skifte med en rød bunnlinje. 23 

 24 

 25 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 26 

 27 

● Gå imot ethvert klimatiltak som øker skatter og avgifter eller reduserer 28 

enkeltmenneskes frihet gjennom offentlige inngrep og forbud 29 

● Legge føre-var-prinsippet til grunn så lenge det ikke skader individets frihet 30 

● Fortsette norsk olje- og gassproduksjon, og øke faktagrunnlaget 31 

 32 

Miljø 33 

FpU mener at de andre partiene ser ut til å være mer opptatt av miljøpolitikken enn 34 

miljøet i seg selv. Mennesker forurenser lokalmiljøet med eksempelvis svevestøv i 35 

de store byene, forurensing av naturen med giftstoffer og plastsøppel. 36 

 37 

FpU mener at mangel på eiendomsrett forårsaker miljøødeleggelser. Det kan se ut til 38 

at mennesker tar bedre vare på sin egen fremfor kollektiv eiendom. Privat 39 

eiendomsrett er dermed det beste verktøyet for å sikre en fornuftig avveining mellom 40 

grad av utnyttelse og grad av bevaring. Gjennom private eierskap, vil en kunne 41 
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oppnå en best mulig garanti for å sikre forsvarlig forvaltning av miljøet, da disse i 1 

motsetning til staten, gir en personlig fordel av å drive langsiktig forvaltning. FpU er 2 

videre av den oppfatning at økonomisk og teknologisk vekst legger det best mulig 3 

grunnlag for effektiv miljøpolitikk.  4 

 5 

FpU vil kjempe mot politikere som vil straffe forbrukere og gjøre vanlige folks 6 

hverdag vanskeligere. FpU vil til enhver tid unngå å bruke skatte- og avgiftssystemet 7 

til å styre individer og gruppers atferd. Men kan unntaksvis støtte miljøtiltak som 8 

beviselig fungerer og gir staten færre inntekter. 9 

 10 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 11 

 12 

● Ikke begrense frie menneskers liv i miljøsakens navn 13 

● Bruke eiendomsretten til å sørge for god forvaltning av miljøet 14 

● Støtte forskning på miljøvennlige tiltak 15 

● Støtte miljøtiltak som fungerer og begrenser statens inntekter 16 

 17 

En fremtid etter oljen 18 

Oljen og gassen vil ikke ta slutt i nær, overskuelig fremtid. FpU gir derfor vår 19 

uforbeholdne støtte til norsk olje- og gassnæring, og ønsker å tilrettelegge for at 20 

oljeeventyret fortsetter langs hele kysten. 21 

 22 

Alle former for statlige subsidier til petroleumssektoren må opphøre, samtidig som 23 

den særnorske petroleumsskatten utfases. FpU mener det er markedet selv som 24 

skal regulere hvorvidt olje- og gass er lønnsomt. 25 

 26 

Likevel er det nærliggende å stille spørsmål ved hva Norge skal leve av i fremtiden. 27 

Som tilhengere av markedet, og gjennom vår tro på individet, mener vi at 28 

enkeltmennesker, som frivillig interagerer med hverandre, best vil finne løsninger for 29 

morgendagens energikilder. Dog er det viktig at staten ikke stikker kjepper i hjulene 30 

for nytenkning og innovasjon. Staten må heller ikke legge ned forbud mot enkelte 31 

former for energi, som atomkraft og forskning på thorium. 32 

 33 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 34 

 35 

● Gi vår uforbeholdne støtte til norsk olje- og gassnæring 36 

● Tillate olje- og gassproduksjon langs hele kysten 37 

● Støtte norsk produksjon av og forskning på atomkraft, herunder thorium 38 

● La frie mennesker finne løsninger på morgendagens energiutfordringer 39 

 40 

 41 

 42 
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ARBEID OG SOSIAL 1 

Det er et grunnleggende prinsipp for FpU at det alltid skal lønne seg å jobbe fremfor 2 

passivt å motta trygde- og velferdsytelser. Derfor er vi grunnleggende imot 3 

kontantytelser til friske mennesker. 4 

 5 

Arbeidsliv 6 

FpU vil fjerne lover og reguleringer som legger unødvendige hindre i veien for at folk 7 

kan skaffe seg arbeid, slik som for eksempel arbeidsmiljøloven. Med en mer fleksibel 8 

arbeidslivslovgivning kan arbeidsgivere i større grad gi en sjanse til dem som trenger 9 

det mest, for eksempel unge eller mennesker som har stått utenfor arbeidslivet over 10 

lengre tid. 11 

 12 

FpU er motstander av lovbestemte særrettigheter for fagorganiserte arbeidere. Vi er 13 

således motstandere av streikeretten og andre kollektive rettigheter, samt 14 

særfradrag for fagorganiserte. 15 

 16 

FpU vil på sikt fjerne arbeidsgiveravgiften for å gjøre det mer lønnsomt for bedrifter å 17 

ha folk i arbeid. 18 

 19 

I et fleksibelt arbeidsliv er søndagsåpne virksomheter en gylden mulighet for mange 20 

unge, som, på grunn av skolegang, har begrenset mulighet til å arbeide i ukedagene, 21 

til å kunne tjene litt ekstra penger i helgen. FpU ønsker derfor å åpne opp for at alle 22 

virksomheter som ønsker det skal kunne holde åpent på søndager.   23 

 24 

Unge bør få bedre oppfølging idet de havner utenfor arbeidslivet fremfor å bli ført 25 

over på uføretrygd. Uføretrygd er som å gi opp folk, mens personer som mottar 26 

arbeidsavklaringspenger fremdeles får nøye oppfølging. Derfor mener FpU det er 27 

hensiktsmessig at flere unge går lengre på arbeidsavklaringspenger før de eventuelt 28 

blir overført til uføretrygd. 29 

 30 

FpU mener det er viktig å stimulere til lavest mulig sykefravær. Utbetaling av lønn 31 

under sykefravær bør ordnes ved at arbeidsgivere overtar mer av ansvaret for dette 32 

når arbeidsgiveravgiften fjernes. Det innføres en nasjonal minsteordning for 33 

sykefravær der ytelsene til arbeidstakeren reduseres i forhold til ordinær lønn. FpU 34 

mener det er den enkeltes ansvar å forsikre seg mot nedsatt arbeidsevne. 35 

 36 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 37 

 38 

● Fjerne arbeidsmiljøloven 39 

● På sikt fjerne arbeidsgiveravgiften 40 

● At alle butikker skal kunne holde åpent på søndager 41 

 42 
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Pensjoner  1 

Dagens pensjonsordninger er ikke bærekraftige. Ingen generasjon i fremtiden vil 2 

kunne få tilsvarende ordninger som dagens pensjonister. Derfor må 3 

pensjonssystemet reformeres. FpU vil fjerne pensjonsalderen. 4 

 5 

FpU mener at det bør være et privat ansvar å sørge for egen alderdom, og vil derfor 6 

la folk selv velge sin spareform. Likevel mener vi at staten bør garantere en 7 

minimumspensjon, som utgjør et eksistensminimum, til alle innbyggere. 8 

 9 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 10 

 11 

● Fjerne pensjonsalderen 12 

● At staten skal garantere en minimumspensjon, som utgjør et 13 

eksistensminimum, for alle innbyggere 14 

● Legge til rette for at folk kan spare til egen pensjon, da dette er den enkeltes 15 

ansvar 16 

 17 

Arbeidsinnvandring 18 

FpU er svært positiv til lønnsom og høykompetent arbeidsinnvandring. Denne 19 

kommer i hovedsak fra vestlige land. For å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, 20 

forutsettes det at man ikke har begått alvorlig kriminalitet tidligere. Vi krever derfor 21 

tilfredsstillende vandel. 22 

 23 

Arbeidsinnvandringen bør i hovedsak være midlertidig. Arbeids- og oppholdstillatelse 24 

i Norge må begrenses til en periode på ett år, og må løpende fornyes dersom man 25 

fortsatt ønsker å være her. 26 

 27 

Arbeids- og oppholdstillatelse må også knyttes opp til en forsikringsordning for de 28 

rettighetsbaserte velferdsytelsene det offentlige sørger for i dag. Inntektsskatten for 29 

arbeidsinnvandrere reduseres tilsvarende forsikringspremien. 30 

 31 

På sikt kan man opparbeide seg rett til permanent opphold og statsborgerskap. 32 

 33 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 34 

 35 

● Være positiv til lønnsom og høykompetent arbeidsinnvandring, i hovedsak fra 36 

vestlige land. Forutsetningen er at arbeidsinnvandreren besitter kompetanse 37 

som mangler i Norge 38 

● For å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, forutsettes det at man ikke har 39 

begått alvorlig kriminalitet tidligere. Vi krever derfor tilfredsstillende vandel 40 

●  At arbeidsinnvandringen skal være midlertidig. Arbeids- og oppholdstillatelsen 41 

må begrenses til en periode på ett år, som må fornyes løpende 42 
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● At arbeids- og oppholdstillatelse må også knyttes opp til en forsikringsordning 1 

for de rettighetsbaserte velferdsytelsene det offentlige sørger for i dag. 2 

Inntektsskatten for arbeidsinnvandrere reduseres tilsvarende 3 

forsikringspremien 4 

 5 

Sosialpolitikk 6 

FpU vil ha en sosialpolitikk som stiller krav til mottakerne av offentlige ytelser. Så 7 

langt det er mulig skal det være aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp. I tillegg 8 

skal de aller fleste velferdsytelser være forbeholdt norske statsborgere. 9 

 10 

Med FpUs skattepolitikk vil folk få beholde mer av sine egne penger og dermed være 11 

i stand til å finansiere sine egne velferdsgoder gjennom private forsikringer. FpU vil 12 

la alle forsikringsselskaper konkurrere om kundene i stedet for at alle innbyggerne 13 

skal tvinges inn som kunder i folketrygden. FpU vil erstatte dagens folketrygdsystem 14 

med en obligatorisk trygdepremie som alle kan plassere i forsikringsselskapet de 15 

selv ønsker. 16 

 17 

Alle skal ha mulighet til å leve et anstendig liv uten nød. Fattigdomsbekjempelse må 18 

imidlertid rettes mot dem som virkelig har behov for hjelp, der behovsprøving er et 19 

grunnleggende prinsipp. FpU vil av den grunn ha et absolutt fattigdomsmål som 20 

definerer hva man til enhver tid har behov for av grunnleggende goder. 21 

 22 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 23 

 24 

● Innføre aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp 25 

● At alle velferdsytelser skal være forbeholdt norske statsborgere 26 

● Erstatte dagens folketrygdsystem med en obligatorisk trygdepremie i et 27 

valgfritt forsikringsselskap 28 

● Ha et absolutt fattigdomsmål, slik at behovsprøving ligger til grunn for 29 

fattigdomsbekjempelse  30 
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KULTUR OG MEDIA 1 

 2 

Kulturen bør utvikle seg selv etter prinsippene for ytringsfrihet. Kultur skal ikke 3 

påvirkes av det politiske liv gjennom overføringer og reguleringer. Derfor vil FpU 4 

legge ned kulturdepartementet. FpU mener videre det er opp til den enkelte å 5 

definere hva som er kultur. 6 

      7 

FpU vil privatisere alle offentlige kulturinstitusjoner. En liberalistisk kulturpolitikk er 8 

veien til et fritt og selvstendig kulturliv. Således er besparelser i offentlige budsjetter 9 

kun en konsekvens av dette, og innsparingen bør i sin helhet gis ut i form av skatte- 10 

og avgiftslettelser. På denne måten senkes skattetrykket, og det enkelte menneskes 11 

evne til å etterspørre kunst og kultur øker tilsvarende. 12 

FpU mener at det offentlige ikke skal ha myndighet til å bestemme over andres 13 

eiendom ved å verne det. FpU mener at den private eiendomsrett er den beste 14 

garanti for at eiendom med historisk eller annen verdi bevares. 15 

 16 

FpU ønsker nynorsk som offisiell målform i Norge, all den tid vi har nasjonale 17 

målformer i landet. Mange nordmenn benytter seg av nynorsk som målform og skal 18 

kunne fortsette med dette. Likevel er FpU tilhengere av valgfrihet. Derfor mener vi at 19 

valg av målform skal være frivillig, og være et valgfag i skolen. 20 

           21 

FpU mener at frivillige organisasjoner og klubber bør drives selvfinansierende.  22 

 23 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 24 

 25 

● Ha et fritt og selvstendig kulturliv. Kultur skal ikke være en offentlig oppgave 26 

● Avvikle nynorsk som offisiell målform  27 

● At sivilsamfunnet skal ta tilbake idretten fra politikerne 28 

● Lovliggjøre alle former for profesjonell kampsport 29 

     30 

Media 31 

Et av de viktigste kjennetegnene til et fritt og demokratisk samfunn, er at media får 32 

lov til å arbeide uten noen form for offentlig innblanding og kontroll. Friheten og 33 

demokratiet er i fare hvis mediene ikke får utvikle seg fritt for offentlig styring og 34 

kontroll. 35 

      36 

FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat 37 

eiendomsrett i eteren. FpU mener staten ikke skal blande seg opp i hvordan folk 38 

mottar TV-, Internett- og radiosignalene sine. Nedleggelsen av FM-nettet er et bevis 39 

på at politikere bør holde seg langt unna slik planlegging, og FpU anser DAB-radio 40 

som en politisk katastrofe og elendig politisk håndverk. Det er for øvrig elendig 41 

miljøpolitikk og reduserer folks ytringsfrihet. 42 
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      1 

For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse, må pressestøtten fjernes og 2 

NRK selges på det private markedet.  3 

 4 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 5 

 6 

● Skille stat og media, og er dermed mot alle former for pressestøtte 7 

● Sikre ytringsfriheten og la media arbeide uten offentlig innblanding og kontroll 8 

● Selge staten ut av NRK, og på sikt selge hele NRK på det private markedet9 

  10 

Spillpolitikk  11 

FpU er av den prinsipielle oppfatning at myndighetene ikke skal blande seg inn i 12 

private aktørers pengespill. Det skal heller ikke være noen maksimumsgrense for 13 

pengepremier eller -innsats i slike spill. FpU vil tillate privat kasinodrift i Norge. FpU 14 

vil også selge offentlige bygg, slik som Sametinget, og tillate privat kasinodrift her, 15 

dersom noen ønsker det. FpU vil likestille pengespill med ordinær 16 

næringsvirksomhet. 17 

 18 

 19 

NASJON OG KULTURARV 20 

 21 

Det offentlige bør ta større ansvar for å verne flere eiendommer, bygninger og 22 

kulturminner som har historisk verdi, og som er i offentlig eie.  23 


