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Velkommen til landsmøte i Grønn Ungdom! 
Det du ser på skjermen foran deg er sakspapirene til landsmøtet – det høyeste organet i 
Grønn Ungdom! 
 
Saksgang på møtet 
Det er sakspapirene vi kommer til å forholde oss til under møtet. Disse har dere nå foran 
dere og kommer også til å finnes på Grønn Ungdoms nettsider. 
 
Sakspapirene kommer ikke til å bli skrevet ut til selve møtet. Det er opp til hver enkelt 
deltager om de ønsker å skrive ut sakspapirene privat eller bruke egen skjerm.  
 
Innsending av endringsforslag sendes gjennom dette skjema. Forslag til vedtak kan sees 
her. 
 
Møtetid og -sted 
Landsmøtet finner sted på Holmlia skole i Oslo. Innsjekk starter kl 17:00. Deltagere som 
ikke har kommet på plass innen kl 17:30 får ikke dekket reise. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Flyreiser dekkes kun 
dersom alternative transportmidler vil ta mer enn 10 timer og dette ikke innebærer reise 
om natten. I grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele 
arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, må deltager kontakte 
generalsekretær. Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltager overværer hele 
arrangementet. Ved uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll må dette 
dokumenteres.  
 
Refusjonsskjema med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter 
arrangementets slutt. 
 
For mer informasjon om dekking av reise, se Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 
 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsmøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Mat 
I løpet av helgen skal vi spise masse god vegan- og vegetarmat! Vi legger også til rette for 
andre allergier dersom dette er meldt fra om på forhånd. OBS! Det blir ikke servert mat 
før middag på fredag. 
 
Overnatting 
Vi sover i klasserom på Holmlia skole. Her kommer vi til å fordele klasserom etter når 
man ønsker at det skal bli stille. I tillegg har vi våkne nattevakter som er nede i aulaen 
hele natten, dersom det skulle være noe. Det er kun én dusj på skolen. Vi kommer til å 
sette opp en dusjliste som det går an å skrive seg på for å brukes dusjen. 

https://www.gronnungdom.no/blog/2017/10/landsmote-i-gronn-ungdom-24-26-november/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSAhqK7ucEZdTU-LM2pyA0La5_L3OtiX2te8dc7Domv8hEg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1owukOvn_mq7zo4p8eTim8YpK9Ne-bsOngVYQurB5lKE/edit#gid=1891581776
https://drive.google.com/file/d/0B1h3qGkMK1zvRDNPYjRFRFZERDQ/view?usp=sharing
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2017.pdf
http://politiskfravær.no/
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Sikkerhet 
Det er viktig for oss at Grønn Ungdom skal være en trygg arena å være på for alle. Vi har 
nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler på våre arrangementer. 
Grenseoverskridende adferd blir slått hardt ned på av organisasjonen. For mer 
informasjon, se Grønn Ungdoms etiske retningslinjer. 
 
Det kommer til å være våkne nattevakter på skolen. Generalsekretær Isa hovedansvar for 
organisasjonen, og er å få tak i på telefonnummer 952 82 315 hele døgnet dersom det 
skulle være noe. 
  
Mer praktisk info blir sendt til delegatene når landsmøtet nærmer seg. 
Ved spørsmål kontakt generalsekretær Isa M. A. Isene på isa.isene@gronnungdom.no. 
 
Vi gleder oss til å se dere! 
 
 
Grønne hilsener, 
Arbeidsutvalget  

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-retningslinjer-for-Gr%C3%B8nn-Ungdom2.pdf
mailto:isa.isene@gronnungdom.no
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Hva er GULM? 
Landsmøtet som avholdes hvert år er Grønn Ungdoms høyeste organ. For at du skal 
kunne være med på å bruke det demokratiske redskapet landsmøtet skal være, kan det 
være greit å ta en kikk på innføringen i dette kapitelet. Husk at ingen spørsmål er for 
dumme, og at om det er noe du kommer over i sakspapirene eller underveis i møtet som 
du ikke forstår, er det bare å hooke tak i noen av oss fra arbeidsutvalget (AU). Ta det med 
ro! Vi skal presentere oss på begynnelsen av møtet. 
 
På landsmøtet legges det føringer for hvordan Grønn Ungdom skal jobbe fram til neste 
landsmøte igjen. Det diskuteres og vedtas politikk, vedtekter (hvordan organisasjonen og 
dets organer skal styres) og det velges personer til forskjellige tillitsverv. På GULM har 
samtlige av Grønn Ungdoms medlemmer stemmerett, i tillegg til tale- og forslagsrett. Det 
betyr at du som medlem av Grønn Ungdom kan være med på å bestemme på lik linje 
med alle andre medlemmer! 
 
De fleste organisasjoner har et sett med møteregler for å få møtene til å bli så effektive 
og rettferdige som mulig. Grønn Ungdom er intet unntak. Det er disse som er førende for 
hvordan du kan ta ordet i møtet, hvordan du fremmer forslag eller hvordan du kan stille 
spørsmål. Møtereglene kan være vanskelige å følge i begynnelsen. Innledende i møtet 
skal vi gå gjennom møtereglene og gjøre dem så forståelige så mulig. Om de fortsatt er 
uklare, er det lov til å si i fra. 
 

Sakspapirer 
Alle Grønn Ungdoms medlemmer har hatt mulighet til å sende inn saker til landsmøtet 
innen gitte frister. Dette har resultert i sakspapirene, som du har foran deg nå. Det er 
viktig at du leser disse nøye. Det blir lettere å følge med i debattene og valgene dersom 
du har snakket deg gjennom sakspapirene med andre som skal på landsmøtet – for 
eksempel fylkeslaget ditt. Skriv gjerne ned egne notater, særlig om det er noe du er uenig 
i – det kan du endre på. Jo bedre forberedt du er, jo bedre kan du selv påvirke 
landsmøtet!  
 

Sosialt 
Alle på landsmøtet er som du: Engasjerte mennesker som ønsker å bidra til å gjøre 
verden til et bedre og mer rettferdig sted! Forhåpentligvis vil landsmøtet være en 
fantastisk mulighet for deg til å treffe andre grønne mennesker fra hele landet – og det 
oppfordres sterkt til å benytte seg av det! Å føle seg trygg sosialt, vil også gjøre det 
lettere å for eksempel tale fra talestolen. Samtidig er det viktig å huske på at når vi er så 
mange samlet på samme sted, har vi et ansvar overfor hverandre. Respekter hverandres 
meninger, og respekter hverandres grenser. Om det er noe som er vanskelig, kan du 
snakke med trivselsansvarlige. Dere får vite hvem disse er på fredagen! Og husk - 
landsmøte er stas! Det er lov til å kle seg litt ekstra fint ☺ 
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Språket som blir brukt i organisasjons- og møtesammenheng er ofte vanskelig å forstå. 
Her har du en møteordliste som kan hjelpe deg underveis! 

 
Arbeidsplan er en plan som forteller hva som skal gjøres i løpet av året 
 
Arbeidsutvalg (AU) I Grønn Ungdom tilsvarer dette sentralstyret. I AU sitter talspersonene, 
generalsekretær, internasjonal kontakt og ordinære AU-medlemmer. Arbeidsutvalget er ansvarlig 
for den daglige driften i Grønn Ungdom 
 
Avstemming/votering er rett og slett å stemme 
 
Bilag eller vedlegg er dokumenter som sendes sammen med ordinære dokumenter 
 
Budsjett er en økonomisk plan over hvor mye penger en forventer å få/tjene og hvor mye penger 
en forventer å bruke. Budsjettet er et verktøy for å vite sånn ca hvor mye penger en har til enhver 
tid 
 
Dagsorden er tidsplan eller agendaen for dagen. Der står det når vi har tenkt å behandle de 
forskjellige sakene og hvor mye tid som er satt av til hver 
 
Delegat er en deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. Kan også bety 
utsendelse. Observatør er en som deltar på møtet, men som ikke har stemmerett 
 
Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til en annen 
 
Dissens Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet 
 
Drøfte Diskutere 
 
Endringsforslag er noe du kan avgi dersom du ønsker å endre et allerede eksisterende forslag. Det 
kan som regel gjøres i løpet av møtet 
 
Enstemmig betyr at alle stemmeberettige var enig. 100% flertall 
 
Eventuelt Saker som ikke er meldt opp på dagsorden i tide kan meldes opp på eventuelt. Som 
regel kan ikke vedtak fattes i eventueltsaker 
 
Federation of Young European Greens (FYEG) er paraplyorganisasjonen for grønne ungdomsparti 
i Europa 
 
Forretningsorden er regler for møte 
 
Fremme forslag Forslag fremmes av vedkommende representant og leveres skriftlig til ordstyrer. 
Alle skriftlige forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, er til behandling under 
voteringsdelen. En representant som har framsatt et forslag, kan trekke det tilbake før man 
kommer til votering 
 
Fylkeslagsoppfølger (FLO) er en person i AU som har i oppgave å følge opp spesifikke fylkeslag i 
Grønn Ungdom 
 
Gå inn for Mene 
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Heve møtet Avslutte møtet 
 
Høring Mulighet for å uttale seg angående en sak/rapport 
 
Innkalling Formel invitasjon til møte 
 
Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på. Det gjøres ved å rekke opp 
delegatskiltet i været 
 
Innstilling Anbefaling, nominere, forslag til vedtak 
 
Internasjonalt utvalg (IU) er ansvarlige for Grønn Ungdoms internasjonale aktiviteter 
 
Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling 
 
Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak  
 
Konstituere seg Fordele oppgaver 
 
Kontingent (Medlems)avgift 
 
Landsmøte (LS) Grønn Ungdoms høyest besluttende nasjonale organ mellom landsmøtene. I 
landsmøtet sitter en representant fra hvert fylke 
 
Landsmøtet (LM) Nasjonalt årsmøte, kongress og Grønn Ungdoms høyest besluttende organ 
 
Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak 
 
Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten. 
 
Mandat Lov/tilit til å gjøre  
 
Mindretall Ikke flertall 
 
Motforslag Et forslag som er motstridene et annet forslag 
 
Møtet er hevet Møtet er slutt 
 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder 
 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg 
 
Orientering Til informasjon 
 
Plenum En sak som føres i plenum, føres for hele møteforsamlingen, i påhør av alle 
 
Protokollunderskriver en som godkjenner og signerer referatet når det er ferdig referert  
 
Referat møtets notater eller protokoll. Personene som skriver referatet er referent 
 
Replikk Den gis straks etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som ønsker 
replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være meget kort 
og et direkte tilsvar på talerens innlegg 
 
Resolusjon En felles uttalelse (fra alle deltakerne på et møte) 
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Saksliste For det enkelte møte er det normalt satt opp en oversikt over hvilke saker som skal 
behandles i kollegiet. Denne oversikten kalles sakliste, saksliste, dagsorden eller agenda, og den 
skal som regel framgå av møteinnkallingen 
 
Saksbehandler en person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til 
vedtak eller svar 
 
Sakspapir Møtepapir til en sak 
 
Saksopplysing En opplysning som fremmes av nødvendighet, for at debatten skal omhandle fakta 
 
Strek i debatten betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på 
talerlisten 
 
Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en organisasjon 
 
Støttemedlem Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten 
stemmerett 
 
Talerett Personer med talerett har lov å tale på møtet 
 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, istedet for leder 
 
Tegne seg til talelisten, inntegning, du må tegne det til talerlisten, for å be om ordet når du skal si 
noe Det vanlige er at når møtelederen har gitt ordet fritt, tilkjennegir man at man ønsker ordet 
ved å rekke en hånd i været og holde den der til møtelederen har registrert hvem som ønsker 
ordet. Møtelederen setter opp talerliste med talerne i den rekkefølge som møtelederen registrerer 
dem. Møtelederen gir ordet til den enkelte på talerlisten 
 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer 
 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til tillitsperson 
 
Til orientering Til informasjon 
 
Tiltak Et virkemiddel for å få gjort noe 
 
Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges 
 
Vara Erstatning, et varamedlem/representant inntrer når ordinært medlem/representant frafaller 
 
Vedta Bestemme noe ta en avgjørelse 
 
Vedtaksfør betyr at man fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak eller at man er beslutningsdyktig 
 
Vedtekter er organisasjonens grundlov og overstyrer alle andre dokumenter og personer i 
organisasjonen. Vedtekter trenger ⅔ flertall for å endres 
 
Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er utdebattert, går man til votering. Før det 
skjer endelig votering, kan det foretas prøvevotering for å sondere stemningen og/eller få markert 
de primære standpunkter 
 
Voteringsorden Regler for hvordan en votering skal foretas.  
 
Årsmelding I en årsmelding eller årsberetning fremgår det hva som er gjort i løpet av året. 
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Generelt 1 

§ 1 - Formalia  2 

Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene. 3 

 4 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-5 

flertall.  Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 6 

tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 7 

endres med alminnelig flertall. 8 

 9 

§ 2 - Opptreden på landsmøtet 10 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 11 

mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  12 

 13 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 14 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 15 

plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  16 

 17 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  18 

 19 

Representasjon  20 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  21 

Delegater og observatører på landsmøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom 22 

noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon.  23 

 24 

§ 4 - Representanter 25 

Landsmøtet består av arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra 26 

Grønne Studenter. For å få innvilget stemmerett må landsmøterepresentantene ha betalt 27 

medlemskontingenten for inneværende år. 28 

 29 

Kontrollkomiteen, valgkomiteen og internasjonalt utvalg har tale- og forslagsrett på møtet.  30 

 31 

§ 5 - Andre gjester 32 

Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 33 

individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  34 

 35 

§ 6 - Lukkede dører 36 

Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 37 

medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  38 

 39 

Saksgang og konstituering 40 

§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 41 

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 42 

sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 43 

upassende oppførsel på landsmøtet. 44 

 45 
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Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 46 

rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 47 

skal voteres over. 48 

 49 

Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  50 

 51 

§ 9 - Redaksjonskomitéen 52 

Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 53 

og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 54 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 55 

 56 

§ 10 - Referenter og protokoll  57 

Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 58 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 59 

forslag og alle voteringer.  60 

 61 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom 62 

alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene 63 

har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 64 

 65 

Debatter  66 

§ 11 - Innlegg  67 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt tre 68 

minutter, men landsmøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er satt i 69 

den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 70 

svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i innlegget. 71 

Taletid for replikk er ett minutt. 72 

 73 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 74 

samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 75 

 76 

§ 12 - Saksinnledninger 77 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 78 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  79 

 80 

§ 13 - Strek og strykning av taleliste 81 

Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan 82 

det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  83 

Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  84 

 85 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 86 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 87 

oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 88 

 89 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 90 

dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 91 

ordstyrerbordet. 92 

 93 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 94 

oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 95 

 96 
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§ 15 - Frister 97 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle. 98 

 99 

§ 16 - Forslagenes utforming 100 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 101 

forslaget med navn og tilhørende fylke.  102 

 103 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 104 

 105 

§ 17 - Avstemninger 106 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 107 

stemmegivningen er avsluttet.  108 

 109 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 110 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 111 

av landsmøtet med 2/3-flertall.  112 

 113 

§ 18 - Valg  114 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 115 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 116 

innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver kandidat 117 

som stiller til verv er 3 minutter.  118 

 119 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  120 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  121 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  122 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  123 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  124 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  125 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  126 

 127 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 128 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 129 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 130 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 131 

overvåke opptellingen.  132 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 133 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  134 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 135 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  136 

 137 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 138 

 139 

Diverse  140 

§ 19 - Berusede personer  141 

Berusede personer vises bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag.  142 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFv_F8t9LNRMCaFmmt8KBT-NtkgC3IruR2thzJEHhYtLEy1Q/viewform
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fredag 
 

lørdag 
 

søndag   
08:00 Frokost 08:00 Frokost 

  
09:00 Konstituering av møtet 09:00 Arbeidsplan 2018 

  
09:30 Årsberetninger 11:00 Budsjett 2018 

  
10:00 Evaluering av 

valgkampen 
11:30 Gjennomgang av 

redaksjonskomitéens 
innstilling 

  
10:45 Godkjenning av 

regnskap 
12:00 Lunsj 

  
11:00 Fysisk aktivitet 13:00 Votering 

17:00 Ankomst og 
innsjekk 

12:15 Lunsj 15:30 Avslutning v/ 
talspersonene 

17:30 Velkomst v/ 
generalsekretær 

13:00 Hilsningstaler 
  

17:35 Velkomst v/ 
talspersonene 

13:30 Politiske resolusjoner 
  

18:00 Hilsningstaler fra 
MDG 

15:30 Pause 
  

18:30 Bli-kjent-leker 16:00 Vedtektsendringsdebatt 
  

19:30 Middag 17:30 Valg 
  

20:30 Formøter 20:00 Festmiddag 
  

22:00 Filmvisning 20:30 Avskjedstaler 
  

23:00 Leggetid 21:00 Fest 
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Dette er årsmeldingen for Grønn Ungdoms arbeidsutvalg (AU) for 2017. Her redegjør AU 143 

for hvordan måloppnåelsen under de ulike kapitlene i Arbeidsplanen for 2017 har vært. 144 

Denne årsmeldinga bør altså leses i sammenheng med arbeidsplanen for inneværende år.  145 

 146 

Som leser kan du være oppmerksom på at vi ikke har brukt tid på å nevne alt vi har gjort 147 

og alle punktene det har vært jevnt god måloppnåelse på. I stedet har vi valgt å bruke 148 

plass til å gjøre Landsmøtet oppmerksom på punktene som har lav måloppnåelse. Altså: 149 

hvilke oppgaver vi ble bedt om å gjennomføre, men som ikke er i havn. Der annet er 150 

nevnt kan du som leser anta at måloppnåelsen har vært god.  151 

 152 

For deg som er ekstra nysgjerrig: Vi har et eget stort skjema som heter «Status 153 

arbeidsplan» hvor du kan gå inn og sjekke hvert eneste mål som ble satt i arbeidsplanen.  154 

 155 

Valgkamp  156 

Arbeidsutvalget har ansatt valgkampkoordinator Andrea Søgnen Tveit for valgkampen. Se 157 

egen rapport. 158 
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Politiske hovedsaker 159 

Se egen rapport fra valgkampkoordinator. Landsmøtet kan ellers notere seg at AU i 160 

denne perioden ikke har vurdert det hensiktsmessig å velge en ordning med politiske 161 

ansvarsområder fordelt på de ordinære medlemmene i AU.  162 

 163 

Politikkutvikling og programarbeid 164 

AU og Grønn Ungdoms delegasjon til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte (MDGLM) har 165 

fulgt strategien for gjennomslag i programprosessen til MDG som ble vedtatt av Grønn 166 

Ungdoms landsstyre (GULS) i 2016. Se ellers dette detaljerte skjema for oversikt over 167 

alle endringsforslagene som var spilt inn av Grønn Ungdom i løpet av MDG sin 168 

programprosess, og en endelig oversikt over hvordan det gikk med hvert enkelt av dem.  169 

 170 

Representasjon 171 

Alle mål er nådd. Grønn Ungdom er gjennom talspersonene, generalsekretær og diverse 172 

AU-medlemmer representert i Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre, landsstyre på 173 

MDGLM og i Grønt Kvinnenettverk. Vi er for øvrig også representert i den sittende 174 

valgkomiteen til MDG og generalsekretær møter på sekretariatsmøtene ved 175 

partikontoret.  176 

 177 

Media og synlighet  178 

De fleste mål er nådd. Mål om antall publiseringer i media, rekkevidde på sosiale medier 179 

og videreutvikling av podkasten «Grønnhetstyranniet» er i boks. Vi har dessverre ikke full 180 

måloppnåelse når det gjelder oppfølging av mediearbeid i alle fylkeslag. Vi har bare 181 

middels måloppnåelse når det gjelder løpende samarbeid mellom talspersonene og 182 

fylkeslederne om mediearbeid. I arbeidsplanen for 2017 ble det også bestemt at det 183 

skulle opprettes et nettverk for de som jobbet med media og sosiale medier i 184 

fylkeslagene. En slik gruppe er opprettet på Facebook, men aktivitetsnivået er omtrent lik 185 

null.  186 

 187 

 

Landsmøte 2017 188 

I skrivende stund er Grønn Ungdoms landsmøte i 2017 enda ikke gjennomført, så her er 189 

det litt vanskelig å evaluere. Men, planleggingen går som den skal!  190 

 191 

Landsstyremøter 192 

Det er, som planlagt, avholdt tre ordinære landsstyremøter i år. Det har vært rom for at 193 

fylkene kunne melde på både delegat og observatør, slik arbeidsplanen la opp til. Det 194 

eneste det ikke er full måloppnåelse på, er målet om fast representant fra alle fylker. I 195 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zvpOj-Sy-wN6TP3ynrf5DVQOWMLxXZOTb7mNqkwDxgg/edit#gid=1686327704
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løpet av året har aktiviteten i enkelte fylker vært svært lav, og det er ikke alle fylker som 196 

har stilt med delegat på alle landsstyremøter.  197 

 198 

Arbeidsutvalget 199 

Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av: 200 

 201 

Talsperson: Anna Serafima Svendsen Kvam 202 

Talsperson: Ola Eian 203 

Generalsekretær: Isa Maline Alstadius Isene 204 

Internasjonal kontakt: Christine Bangum 205 

 206 

Medlem: Sebastian Teigen Nygård 207 

Medlem: Guri Barka Martins 208 

Medlem: Eivind Kristiansen 209 

Medlem: Ingvild Kessel 210 

Medlem: Balder Bryn Morsund 211 

Medlem: Trine Jakobsen Rydland 212 

Medlem: Jonas Nilsen 213 

 214 

Arbeidsutvalget har fungert som normalt. Vi har, med unntak av perioden mellom 215 

sommerleir og valgdagen, hatt møter minst én gang i måneden. Alle referater er 216 

offentliggjort og vi har løpende latt oss selv skolere av eksterne (og enkelte interne) 217 

aktører i forkant av AU-møtene. En gruppe fra AU deltok som planlagt på opplegget 218 

«Participate, Act, Change», sammen med Grøn Ungdom i Sverige og Grune Jugend i 219 

Tyskland, i regi av Federation Of Young European greens (FYEG).  220 

 221 

Økonomi 222 

Arbeidsutvalget har ansatt økonomiansvarlig Mads Birkeland i 15% stilling. 223 

 224 

Alle målene for organisasjonens økonomi, som var fastsatt i arbeidsplanen for 2017, er 225 

nådd. Et av målene var at det skal være gode rutiner for økonomistyring i alle 226 

organisasjonens ledd. Dette må ses som en løpende oppgave som egentlig aldri slutter, 227 

men som AU og generalsekretær i skrivende stund anser seg selv for å være godt i rute 228 

med.  229 

 230 

Fylkes- og lokallagsarbeid 231 

Det er AU sin mening at de fleste av 232 

Grønn Ungdoms fylkeslag kommer 233 

styrket ut av dette året og denne 234 

valgkampen. Samtidig må vi informere 235 

om at det er noe varierende 236 

måloppnåelse når det gjelder aktivitet i 237 

fylkeslag. Dette gjelder særlig målet om 238 

å ha et aktivitetstilbud til medlemmer i 239 

hele landet. Fordi vi i skrivende stund 240 

ikke har aktive fylkesstyrer i alle fylker, 241 

så er det også sånn at en del 242 

medlemmer ikke har annet tilbud enn de nasjonale arrangementene.  243 
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Regionseminarer  244 

Landsmøtet i 2016 vedtok i arbeidsplanen at det skulle arrangeres tre regionseminarer i 245 

ulike landsdeler. Regionseminaret på Østlandet ble avlyst, mens de to andre 246 

regionseminarene ble gjennomført i henhold til arbeidsplanen.  247 

 248 

Skolering 249 

Målene for skoleringsarbeid i organisasjonen er i all hovedsak nådd. Det er vi i AU 250 

kanskje spesielt glade for ved inngangen til et mellomvalgsår! Å ha et godt 251 

skoleringsarbeid å bygge videre på nå vil være bra. I året som har gått er det gjennomført 252 

diverse skoleringer i forbindelse med regionseminarer, valgkamp, sommerleir og 253 

landsstyremøter. I tillegg ble det holdt en egen skolering for Grønn Ungdoms nyvalgte 254 

fylkesledere, nestledere, økonomiansvarlige og talspersoner den siste helga i oktober. 255 

  256 

Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 257 

Vi i AU er freidige nok til å erklære arbeidet med vår delegasjon til Miljøpartiet De 258 

Grønnes Landsmøte (MDGLM) for en braksuksess! Både AU-medlemmer, de 259 

landsmøtevalgte delegatene og koordinatoren for arbeidet må ta sin del av æren for det. 260 

Vi nådde alle målene som var satt i arbeidsplanen og fikk stort gjennomslag for Grønn 261 

Ungdoms politikk i arbeidsprogrammet som vår nye stortingsrepresentant Une Aina 262 

Bastholm nå er valgt på.   263 

 264 

Sommerleir 265 

Sommerleir ble gjennomført som planlagt på Risøy Folkehøgskole i august. 266 

 
 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 

Medlemspleie og verving  277 

Målene for medlemspleie er i stor grad nådd. Vi er i ferd med å innarbeide rutiner for 278 

tilbud til nye medlemmer, det er holdt medlemsmøter i de aller fleste fylkeslag etter 279 

valget og: Vi har endelig fått på plass SMS-betaling av kontingent! Hurra! Når det gjelder 280 

antall medlemmer er vi ikke i mål. I skrivende stund har vi litt over 1200 registrerte 281 

medlemmer i Grønn Ungdom. Målet er 1800 innen utgangen av året. Vi har også mål om 282 

1200 betalende medlemmer, men hittil har bare litt over 600 betalt kontingent for 283 

inneværende år. Samtidig vil vi understreke at fylkeslagene gjennom valgkampen har 284 

vært særdeles flinke til å verve! Det ble vervet over 300 nye medlemmer til Grønn 285 

Ungdom i løpet av sommermånedene og valgkampen. Gratulerer med det!  286 
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Dette er årsmeldingen til Internasjonalt utvalg for 2017. Årsmeldingen tar utgangspunkt 287 

i Internasjonal arbeidsplanen 2017 som ble vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte i 288 

2016. Årsmeldingen vurderer måloppnåelsen på de forskjellige punktene i arbeidsplanen 289 

og redegjør for eventuelle omprioriteringer utvalget har gjort i løpet av året. 290 

 291 

Internasjonalt utvalg 292 

Internasjonalt utvalg i 2018 har bestått av: 293 

 294 

Internasjonal kontakt: Christine Bangum 295 

Medlem: Lena Høyem Gabrielsen 296 

Medlem: Alex Sigal 297 

Medlem: Lars Christian Bjørnå 298 

Medlem: Vilde Håvardsrud 299 

Medlem: Sylvia Isaksen 300 

Medlem: Alexander Jansen 301 

 
Vi har i tillegg hatt to varamedlemmer. Det ble avholdt en påtroppingshelg i januar der 302 

tidligere Internasjonal kontakt, seks av syv nye IU-medlemmer og ett varamedlem 303 

deltok. Her ble det gitt skolering i internasjonalt arbeid og lagt planer for året. Vi har 304 

oppfylt målet om å ha minst ett møte i måneden og søke internasjonal grunnstøtte fra 305 

Fordelingsutvalget. Søknaden ble avslått, fordi Fordelingsutvalget ikke gir støtte til 306 

partier. Internasjonal kontakt har utover arbeidsplanen prioritert å jobbe med og 307 

forbedre sikkerhetsopplegget for reisende til utlandet, i samarbeid med Landsrådet for 308 

barne- og ungdomsorganisasjoner og Generalsekretær. Arbeidet bunnet ut i nye 309 

sikkerhetsrutiner som ble tatt i bruk i mai. Internasjonal kontakt har også representert 310 

Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes Internasjonale utvalg og deltatt aktivt der. I 311 

løpet av sommeren har IU avholdt to evalueringsmøter. 312 

 313 

Participate, act, change 314 

Grønn Ungdom har via Internasjonalt utvalg vært medarrangør i prosjektet ”Participate, 315 

act, change!” sammen med Grønn Ungdom i Tyskland og Sverige. Vi var vert for 316 

planleggingsmøtet i Oslo i januar og hadde to medlemmer i prosjektgruppen. Vi deltok 317 

med seks deltagere på ”Training for Trainers”-seminaret i Göteborg i mars, og hadde åtte 318 

deltagere på utveksling i Tyskland i juni. Evalueringen av prosjektet pågår i skrivende 319 

stund,  320 

 321 

Den grønne globale bevegelsen 322 

I løpet av året har Grønn Ungdom blitt medlem av en ny paraplyorganisasjon, Grønn 323 

Ungdom Norden, med hovedoppgaver å behandle saker til Ungdommens Nordiske Råd 324 

og å koordinere de nordiske grønne ungdomspartiene. Her har vi vært representert i 325 

styret med én representant, Alex Sigal. Vi har også møtt med Ungdommens Nordiske 326 

Råd i Oslo i februar, og Alex Sigal representerte Grønn Ungdom på Ungdommens 327 

Nordiske Råds årsmøte i Finland i oktober. Der ble han valgt til styret i Ungdommens 328 

Nordiske Råd og representerte senere Grønn Ungdom også på Nordisk Råds årsmøte. I 329 

tillegg tok Grønn Ungdom Norden over lederplassen i Ungdommens Nordiske Råd fra de 330 
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konservative ungdomspartiene, og lederen er nå en representant fra Grønn Ungdom i 331 

Finland. 332 

Grønn Ungdom var representert på Global Young Greens- og Global Greens-kongressen 333 

i Liverpool i slutten av mars, og avholdt flere delegasjonsmøter både med MDG og innad 334 

i GU-delegasjonen i forkant. Global Young Greens og Global Greens  er de globale 335 

paraplyorganisasjonene til henholdsvis Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne, og 336 

kongressen hadde deltagere fra hele verden. Det er hele fem år siden en slik kongress 337 

ble arrangert sist, og vi hadde fire delegater på Global Young Greens-kongressen, hvorav 338 

én også var delegat på Global Greens-kongressen. Kongressen ga oss en sjelden 339 

mulighet til å knytte kontakt med søsterorganisasjoner utenfor Europa, og disse 340 

kontaktene er nå samlet i en database. I tillegg hadde vi to delegater på Federation of 341 

Young European Greens (FYEG) sin kongress i Madrid i mai og har vært representert på 342 

to FYEG-seminarer. Internasjonalt utvalg har lyst ut alle FYEG sine seminarer. 343 

 344 

Én deltager fra Grønn Ungdom var på besøk på Grønn Ungdom i Sverige sitt landsmøte i 345 

februar og deltok her i en paneldebatt. I januar sendte vi også tre personer til det 346 

okkuperte Vest-Sahara sammen med Støttekomiteen for Vest-Sahara. I tillegg var Grønn 347 

Ungdom representert på klimaforhandlingene i Marrakech i desember 2016. Utenom 348 

turer og besøk har vi hatt varierende kontakt med søsterorganisasjonene våre og har 349 

prioritert kontakt med de nordiske grønne. IU har forsøkt å kartlegge alle aktive 350 

søsterpartier i de forskjellige verdensdelene for å lage en database, men dette arbeidet 351 

ble aldri ferdig.  352 

 353 

Synlighet og rekkevidde 354 

Landsstyret har blitt orientert om IUs arbeid på hvert landsstyremøte og vi har hatt en 355 

fylkeskontakt for alle fylkeslag. Fylkeskontaktordningen har blitt informert om over e-356 

post og ved hvert landsstyremøte, men det har ikke vært mye kontakt mellom 357 

fylkeskontaktene og fylkeslagene. IU var representert på ett av to regionseminarer, og 358 

både IU og GU-representanter på internasjonale arrangementer har oppdatert 359 

Facebooksiden jevnlig. Vi har hatt generell informasjon om det internasjonale arbeidet 360 

på nettsidene, men det har ikke blitt publisert noen nettsaker. 361 

 362 

Politikk 363 

IU har tilbudt skolering innenfor internasjonale spørsmål til fylkeslagene, og har avholdt 364 

fire slike.  Vi har også utviklet skoleringsopplegg innenfor forskjellige temaer til senere 365 

bruk. Vi har fremmet Grønn Ungdoms syn i internasjonale politiske arenaer der Grønn 366 

Ungdom er representert – i Global Young Greens, Federation of Young European Greens 367 

og Ungdommens Nordiske Råd, som redegjort for over. Da Miljøpartiet De Grønne fikk 368 

nytt stortingsprogram våren 2018, har IU valgt å utsette og fremme politikk i Grønn 369 

Ungdoms organer, men vi har begynt forarbeidet med politikkutvikling til 2018. IU har 370 

nedprioritert mediearbeid og har derfor ikke brukt tid på å skrive leserinnlegg og gjøre 371 

innsalg. 372 

 373 

Valgkamp 374 

Internasjonalt utvalg arrangerte en tur til Finland under lokalvalgkampen der for å 375 

innhente erfaringer til egen valgkamp. Det ble også videreformidlet informasjon til andre 376 

som dro på turer at vi særlig ønsket at de hentet inn innspill til valgkampen vår, imidlertid 377 

har vi mottatt svært få. Vi prioriterte ikke å hjelpe Alternativets Unge med 378 

skolevalgkampen i Danmark i januar på grunn av penger og kapasitet, men har hatt 379 

jevnlig kontakt med disse gjennom året. Ettersom de fleste i IU er aktive i fylkeslag og på 380 
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andre arenaer i Grønn Ungdom, vurderte vi det slik at organisasjonen fikk mest ut av om 381 

medlemmene i IU bidro der i valgkampen, heller enn å bruke tid på å ta i mot 382 

internasjonale gjester. Det var heller ikke særlig interesse fra fylkeslagene for å få 383 

internasjonal assistanse. Internasjonal kontakt bidro imidlertid med å ta i mot 384 

internasjonalt besøk for MDG. 385 

 386 

Sommerleir og landsmøte 387 

IU lyste ut og valgte to internasjonale deltagere til sommerleiren: Én fra Elfenbenskysten 388 

og én fra England. Bare deltageren fra England kom seg til sommerleiren, da den andre 389 

fikk visumproblemer. Det var planlagt en internasjonal sofasamtale på sommerleiren. Da 390 

deltageren fra England dro tidlig fra leiren, ble denne gjennomført med bare 391 

Internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Internasjonal kontakt i MDG, samt Guri Barka 392 

Martins, med tema internasjonalt samarbeid og grønne partier i verden. I skrivende 393 

stund er det planlagt å få besøk av Federation of Young European Greens’ talsperson 394 

Fabian Wagner på landsmøtet.  395 
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Kontrollkomiteen har bestått av: 396 

 397 

Leder: Jens Petter Grini Pedersen 398 

Nestleder: Ida Beate Løken 399 

Medlem: Stian Bjørnøy 400 

Medlem: Halvard Sutterud 401 

Medlem: Teodor Bruu 402 

 403 

Kontrollkomiteens mandat følger av Grønn Ungdoms vedtekter, kapittel 9. Her står det at 404 

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål og at de kan avgi tolkninger både på 405 

forespørsel og på eget initiativ (§9.2). Komiteen kan også levere rapporter til landsmøtet eller 406 

landsstyret, med vurderinger av hvordan landsmøtets og landsstyrets vedtak blir iverksatt, om 407 

Grønn Ungdoms drift er i samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i 408 

samsvar med de vedtak som er fattet (§9.3). 409 

 410 

Den sittende kontrollkomiteen ble valgt på landsmøtet 25.-27. november 2016. Dette er det 411 

tredje året Grønn Ungdom har en kontrollkomité. Kontrollkomiteen består av fem medlemmer 412 

uten andre verv i Grønn Ungdom. Tre av medlemmene har vært bosatt i Oslo, én i Bergen og én i 413 

Stavanger/Ås. 414 

 415 

Kontrollkomiteen hadde sitt oppstartsmøte 8. januar. På møtet ble komiteens medlemmer skolert 416 

i tolkningslære av Hallvard Surlien. Videre reviderte vi rutinene for komiteens arbeid, og fastsatte 417 

planene for 2017 i form av en årsplan og et årshjul. Komiteens medlemmer signerte også en 418 

erklæring om taushetsplikt. 419 

 420 

Generelt om året 421 

I det dette skrives (30.10.2017) har vi hatt 4 tolkningssaker. Sakene har blitt behandlet i samsvar 422 

med de rutinene som kontrollkomiteen har blitt enige om. Komiteen satte seg et mål om å 423 

ferdigstille alle innsendte tolkninger innen 20 dager. Dette oppnådde komiteen i 2 av 4 saker. 424 

 425 

Kontrollkomiteens tolkninger er tilgjengelige i Grønn Ungdoms Ressursbank og har blitt sendt ut 426 

til landsstyret. En oversikt over de avgitte tolkningene følger under:  427 

 428 

KT1-1617 - Om reglene for kjønnsfordeling i Arbeidsutvalget. 429 

KT2-1617 - Om Valgkomitéen, i sin innstilling til sammensetningen av Grønn Ungdoms organer, kan 430 

innstille på personer som er sittende medlemmer i Valgkomitéen. 431 

KT3-1617 - Om hvordan lag av Grønn Ungdom kan sammensluttes. 432 

KT4-1617 - Om Grønn Ungdoms ansvar for å tilrettelegge for medlemmers deltakelse på styremøter. 433 

 434 

Kontrollkomiteen har hatt som mål å være tilstede med en observatør på samtlige 435 

landsstyremøter i 2017, samt å holde en presentasjon av komiteen på ett landsstyremøte. 436 

Formålet med dette var å være synlige og tilgjengelige for spørsmål, og å kontrollere at Grønn 437 

Ungdoms drift foregår i samsvar med vedtektene. 438 

 439 

Kontrollkomiteen har hatt en observatør tilstede på samtlige tre landsstyremøter i 2017, og har 440 

fått anledning til å holde en presentasjon av komiteen på to av disse . 441 

 442 
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Forøvrig har kontrollkomiteen 443 

 444 

• Oppdatert vedtektene etter landsmøtet i 2016. 445 

• Oppdatert nettsidene med informasjon om kontrollkomiteen. 446 

• Gjennomgått referater fra møter i AU og LS for å kontrollere at Grønn Ungdoms drift 447 

foregår i samsvar med vedtektene. 448 

• Hatt jevnlig kontakt med Arbeidsutvalget, hovedsakelig generalsekretær. Deltatt på ett 449 

fellesmøte med generalsekretær og leder av valgkomiteen for å etablere gode rutiner for 450 

samarbeid. 451 

• Bidratt i å forberede behandlingen av vedtektsendringer til Grønn Ungdoms 452 

landsmøte.453 
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Bakgrunn 454 

Et regnskapsår går fra 1. januar-31. desember. Det betyr at man må holde tunga litt rett i 455 

munnen i behandlingen av økonomiske saker på landsmøtet: Revisjonsberetningen 456 

gjelder 2017, regnskapet gjelder 2018 og budsjettet dere skal behandle senere gjelder 457 

2018. I drøftingen under skal vi gå gjennom økonomisk status for Grønn Ungdom i 2017 458 

– altså, per i dag. 459 

 460 

Arbeidsutvalget plikter å holde landsmøtet orientert om økonomisk status så langt i år. 461 

Merk at da dette skyggeregnskapet ble oppdatert, var det fortsatt to måneder igjen av 462 

året. Ikke desto mindre får landsmøtet et innblikk av hva vi har bedrevet tiden med hittil i 463 

2017. 464 

 

Skyggeregnskap 2017 
Poster  Budsjett 

2017  
Budsjett 
revidert på 
LS-2-17  

Skyggeregnskap 
03.11.2017  

Differanse  

Inntekter  
    

Medlemskontingent  30 000 30 000 19 500 −10 500 

Overføring fra MDG  1 000 000 1 000 000 835 558 −164 442 

Støtte/sponsor/gaver  20 000 1 000 931 −69 

Offentlig støtte  200 000 225 591 131 968 −93 623 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 226 715 −3 285 

Inntekter LM  40 000 40 000 3 091 −36 909 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 68 293 18 293 

Frifond  220 000 277 268 277 268 0 

Momskompensasjon  120 000 120 000 0 −120 000 

Inntekter materiell  - 4 900 4 900 0 

SUM  1 910 000 1 978 759 1 568 224 −410 535 
     

Utgifter  
    

Administrative 
kostnader/sekretariat  

80 000 155 000 158 058 −3 058 

Nettsider  20 000 20 000 15 720 4 280 

Leie av lokaler MDG  52 000 52 000 53 194 −1 194 

Arbeidsutvalget  30 000 40 000 34 570 5 430 

Landsmøtet  85 000 100 000 5 020 94 981 



24 
 

Landsstyret  60 000 80 000 67 367 12 633 

GU-delegater til MDGLM  10 000 14 056 14 056 0 

Skolering  28 500 20 000 20 074 −74 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 11 821 −1 821 

Sommerleir  180 000 200 000 168 927 31 074 

Verving  1 500 1 500 0 1 500 

Valgkamp 350 000 425 000 385 053 39 947 

Frifond  220 000 263 405 106 608 156 797 

Lønn  795 000 795 000 652 359 142 641 

Uforutsette utgifter  
 

95 000 93 620 1 380 

SUM  1 922 000 2 270 961 1 786 446 484 515 
     

Resultat  −12 000 −292 202 −218 222 73 980 

Restmidler Frifond  −122 077 −10 087 −180 747 170 660 

Gjeld fylkeslag  −89 425 −89 425 0 89 425 

Inngående balanse  819 365 819 365 819 365 0 

Balanse  595 862 427 651 420 396 7 255 

 
 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgE2X9Y6FyMrgMDXm5Ge3dZvhuAce2-lDUwt1UcE-Lc/edit#gid=640473551
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Foto 1-4: fra henholdsvis Rogaland, Aust-Agder, Nasjonalt og Hordalands Instagram-konto.
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Innledning 465 

Dette dokumentet er en evaluering av Grønn Ungdoms aktivitet i valgkampen 2017. 466 

Evalueringen er utarbeidet av valgkampkoordinator (VKK) Andrea Søgnen Tveit, og 467 

baserer seg dels på tall og statistikk, og dels på informasjon fra de ulike ansvarlige i 468 

Arbeidsutvalget, og dels på tilbakemeldinger fra fylkeslag og/eller deltakere i 469 

valgkampen. Alle data er hentet inn i perioden september – oktober 2017.  470 

Evalueringen tar for seg de mål, delmål og ansvarsoppgaver som foreligger i Grønn 471 

Ungdoms valgkampstrategi, vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte i november 2016.  472 

 473 

Måloppnåelse 474 

I tillegg til en rekke politiske og organisatoriske delmål, som jeg skal komme til litt lenger 475 

ned, hadde Grønn Ungdom satt seg to overordnede mål for valgkampen 2017: 476 

• oppnå minst 10 % oppslutning i skolevalget 477 

• minst 1 av ungdomskandidatene blir valgt 478 

 479 

Oppslutning i skolevalget 480 

MDG fikk 6,8 % oppslutning i skolevalget, og står med det på stedet hvil med det samme 481 

resultatet som vi fikk i skolevalget 2015.  482 

 

 
Tabell 1: Norsk Senter for Samfunnsdata på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (samfunnsveven.no) 
 
Det er notorisk vanskelig å gjøre seg klok på valgresultat. Skolevalget fungerer gjerne 483 

som en pekepinn på hvordan stortingsvalget kommer til å gå, og de som virkelig ble 484 

skolevalgets, og stortingsvalgets, vinner var Sosialistisk Venstreparti.  I tillegg er det verdt 485 

å merke seg at til tross for nedgang blant de (da) sittende regjeringspartiene fikk Venstre 486 

likevel en fremgang på 0,9 %.  487 

 488 

Det er ingen tvil om at vi, både i skolevalgkampen og i valgkampen for øvrig, kjemper om 489 

velgere fra begge sider. Venstresida som engasjerer seg i miljøsaken, men som savner en 490 

sosial profil hos MDG, og høyresida som engasjerer seg i miljøsaken, men som av ulike 491 

årsaker velger Venstre (eller andre) fremfor oss.  492 
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Tabell 2: Tallene er hentet fra samfunnsveven.no (skolevalgresultat) og nrk.no (valgresultat) 
 
Det er lett å si i etterpåklokskap at 10 % oppslutning var et hårreisende og uoppnåelig 493 

mål. Men det å velge en oppslutningsprosent å strekke seg etter er aldri lett. Man vil ha 494 

et tall som det er realistisk å oppnå så man slipper å bli skuffet, samtidig som at man 495 

ønsker å være ambisiøs og ha noe å strekke seg etter.  496 

 497 

Det overordnede målet om 10 % oppslutning var en dobling av prosentmålet ved forrige 498 

skolevalgkamp. Det kan ha vært et resultat av at vi i forrige skolevalg fikk et resultat som 499 

var høyere enn målet vårt, og at vi derfor ikke kunne nøye oss med samme målsetting nå 500 

i et Stortingsvalgår. Så kan man kanskje si at å øke oppslutningen nesten hundre prosent 501 

over en periode på to år er urealistisk. Men dette stemmer ikke helt. For når man ser til 502 

fylkene, så var ikke 10 % nødvendigvis helt utenkelig. Sogn og Fjordane, Vest-Agder og 503 

Oslo ligger alle tre og lukter på ”ti-prosenten” med en oppslutning på henholdsvis 9,7 %, 504 

9,4 % og 8,6 %. I tillegg var det fire fylkeslag som kom seg over 7 %, og sist, men ikke 505 

minst: i samtlige fylker gikk MDG frem med 1 % eller mer! 506 

 507 

Minst én ungdomskandidat valgt 508 

I stortingsvalget fikk MDG en oppslutning på 3,2 %, hvilket ga oss én representant på 509 

Stortinget. MDG skriver seg med det inn i historien som et av svært få partier som har 510 

beholdt sin ene representant på Stortinget i mer enn én periode. Det kan virke som en 511 

mager trøst (spesielt for oss som har veldig dårlig tid på å realisere vårt politiske 512 

prosjekt!), men objektivt sett er dette virkelig verdt å feire, og det er takket være 513 

innsatsen til hver og en som deltok i årets valgkamp. Allikevel betyr dette at vi heller ikke 514 

nådde målet vårt om å få én ungdomskandidat valgt inn på Stortinget. Men det skortet 515 

ikke på tiltak. 516 

 517 

I femten av nitten fylker hadde vi en ungdomskandidat på 5. plass eller høyere, og tre av 518 

disse var førstekandidater. Videre regnet MDG sine egne tallanalytikere seg frem til at 519 

dersom resultatet Grønn Ungdom fikk i skolevalgkampen hadde blitt resultatet på 520 

valgdagen, ville vi kunnet få inntil tolv representanter på Stortinget, og av dem ville mest 521 

sannsynlig to vært ungdomskandidater. Og vi må heller ikke glemme at vi tross alt sitter 522 

igjen med én grønn ungdom som er 3. vara for Une Aina Bastholm på Stortinget de neste 523 

fire årene. 524 

 525 

Vi nådde altså ikke våre overordnede mål, men det finnes mange grunner til dette, som 526 

både fagkyndige og ikke fullt så fagkyndige prøver å finne forklaringer på. Men det å ikke 527 

ha nådd disse målene er ikke et symptom på en dårlig utført valgkamp. Så før vi går 528 

videre vil jeg takke hver og en av dere som bidratt i valgkampen, både med stort og med 529 

0,0

10,0

20,0

30,0

Stortingsvalg sammenlignet med 
skolevalg

Moderparti Ungdomsparti
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smått! Dere har gjort en uvurderlig innsats og dere skal være skikkelig fornøyde med 530 

dere selv! 531 

 532 

Politiske delmål 533 

I dette avsnittet tar jeg for meg kulepunktene listet opp i underkapittelet med samme 534 

tittel i valgkampstrategien.  535 

 536 

• Grønn Ungdom skal være aktivt tilstede på alle skoler som arrangerer debatter og 537 

valgtorg, og på andre relevante arrangementer. 538 

 539 

Den mest effektive måten å måle aktivitet i skolevalgkampen på er å se hvor mange 540 

skoler vi har besøkt, og hvor mange elever vi har nådd ut til. For å finne frem til det totale 541 

antallet skoler har jeg brukt data fra samfunnsveven.no og satt de opp mot hvilke skoler 542 

fylkeslagene hadde blitt informert om. Det er nemlig sånn at noen skoler, spesielt 543 

folkehøgskoler og noen private videregående skoler, samt noen ungdomsskoler, 544 

arrangerer debatter og/eller valgtorg, men gjennomfører ikke et faktisk skolevalg. Også 545 

har man på den andre siden skoler som gjennomfører skolevalg, men som ikke arrangerer 546 

debatt og/eller valgtorg i forkant.   547 

 548 

I årets skolevalgkamp var Grønn Ungdom tilstede på 342 av 365 skoler, som tilsvarer en 549 

dekningsgrad på 93,7 % av skolene, og 96 % av elevene. For å finne frem til dekningsgrad 550 

av skoler har jeg tatt antall skoler et fylkeslag har dekket, og delt dette antallet på hvor 551 

mange av fylkets skoler som arrangerte skoledebatt/valgtorg. Tilsvarende med elever, der 552 

har jeg lagt sammen antall elever på de skolene GU har besøkt, og delt dette på det 553 

sammenlagte antallet elever i fylket. 554 

 

 
Tabell 3: En sammensetning av tall fra NSD og fylkeskommunene. 
 
Som man kan se ved sammenligningen med forrige valgkamp, så hadde vi i år en noe 555 

mindre dekningsgrad av skolene, men en noe større dekningsgrad av elevene. Det at 556 

disse tallene varierer kan skyldes forskjellige ting som nedleggelser og grunnleggelser av 557 

skoler og sammenslåing av skoler, og hvor mange aktive vi har vært i et fylke i år 558 

sammenlignet med hvor mange aktive det var i samme fylket ved forrige valg. Til 559 

spørsmål om hvorfor vi ikke har greid å dekke alle skolene i landet finnes det også flere 560 

svar. Norge er et land med store avstander, og Grønn Ungdom er et veldig lite parti med 561 

få aktive. I mange fylker er man avhengig av bil og sjåfør der kollektivtilbudet ikke 562 

strekker til. Det at valgkampen foregår i skoletiden er også en mulig årsak, så vel som 563 

sykdom og andre utforutsette hendelser som kan oppstå. Se vedlegg 1 for en fylkesvis 564 

oversikt over dekningsgrad. 565 

 566 

Målet om å dekke samtlige skoler i Norge kan ikke anses som nådd, men en 567 

dekningsgrad på over 90 % er imidlertid et imponerende resultat gitt de 568 

forutsetningene Grønn Ungdom har for å drive valgkamp. 569 

 570 
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• Grønn Ungdom skal være synlige i lokale minst én, og nasjonale medier minst to 571 

ganger i uka gjennom hele 2017 og minst en av dem skal være en redaksjonell nyhet. 572 

 573 

• Hvert av Grønn Ungdom sine fylkes- og lokallag er synlige i sine lokale medier minst en 574 

gang i løpet av valgkampen. 575 

 576 

• Grønn Ungdom skal være ungdomspartiet med størst vekst på sosiale medier fra 577 

januar til oktober 2017 578 

 
Som et tiltak for å oppnå synlighet i media har 579 

mediegruppa sendt ut et kortinnlegg annenhver uke, 580 

totalt 22 stykker. Hvert kortinnlegg har genererer 581 

grovt estimert 2 – 4 oppslag per uke blant 582 

fylkeslagene. I tillegg opprettet mediegruppa en 583 

«leserinnleggbank». 584 

 585 

Per 19. oktober 2017 har Grønn Ungdom blitt nevnt 586 

220 ganger i nasjonale medier, og 484 ganger i 587 

regionale medier (papir og nett). Det tilsvarer 5,2 588 

ganger i uken nasjonalt, og 11,5 ganger regionalt. 589 

Dersom man trekker fra nett, vil disse tallene litt 590 

mindre enn halveres. Av disse er omtrent 30 av 591 

oppslagene redaksjonelle, som tilsvarer 0,7 592 

redaksjonelle oppslag i uken. I TV og radio er Grønn Ungdom nevnt 10 ganger i 2017, i 593 

gjennomsnitt 1 gang i måneden. 594 

 595 

Samtlige av fylkeslagene har blitt nevnt i sine lokale medier minst én gang i løpet av 596 

valgkampen. Selv i fylkeslag uten aktive styrer (Hedmark, Finnmark, Sogn og Fjordane) 597 

genererte aktivitet i skolevalgkampen oppslag for fylkeslaget (selv om det ikke skyldes 598 

lokalt mediearbeid). 599 

 600 

Når det gjelder synlighet på sosiale medier har vi 601 

dessverre ingen tall å kunne vise til. 602 

Kommunikasjonsgruppa har kunnet følge med på dette 603 

underveis i valgkampen, men denne dataen er ikke 604 

tilgjengelig så lenge om gangen. Kommunikasjonsgruppa 605 

kan likefremt bekrefte at vi har vært blant de 606 

ungdomspartiene med størst vekst i likes, spesielt på 607 

Instagram. Videre har vi mer enn triplet rekkevidden vår 608 

per post på Facebook. 609 

 610 

Målene om synlighet i nasjonale og lokale medier, samt sosiale medier, kan dermed 611 

anses som nådd. 612 

 613 

• Grønn Ungdoms skal i all kommunikasjon få fram den fantastiske politikken vår 614 

 615 

• Grønn ungdom skal i sin kommunikasjon argumentere for blokkuavhengigheten, men 616 

samtidig understreke sin samarbeidsvillighet med andre partier. 617 

 618 

Foto: Hordalands Instagram-konto 

Foto: Oslos Instagram-konto 
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Disse to målene kan være litt vanskelige å kvantifisere, men for å imidlertid kunne vise til 619 

noen konkrete tall har vi gjort en slags ”stikkprøvekontroll” ved å ta for oss de 29 620 

videoene som har blitt publisert på sosiale medier.  621 

 622 

Av de 29 videoene som er publisert skiller vi mellom konfronterende og ikke-623 

konfronterende vinkling. I de sakene der vinklingen har vært konfronterende har Grønn 624 

Ungdom svart med egen politikk og alternative løsninger. Når det gjelder mottakerne av 625 

denne vinklingen, har FrP og/eller regjeringen blitt angrepet 7 ganger, og Arbeiderpartiet 626 

og/eller AUF 5 ganger. De resterende 17 videoene har enten ikke vært konfronterende 627 

mot partier, eller konfrontert grå partier på tvers av akser. Spark mot høyre og venstre 628 

har vært balansert, og i tråd med prinsippet om blokkuavhengighet. 629 

 630 

Av videoene som har vært publisert, har 4 handlet om klima, 2 om dyrevern, 5 om 631 

integrering og 4 om forbruk. Øvrige tema har vært vannscooter, LHBTQ-politikk, Vest-632 

Sahara, og generelle videoer om medlemskap i GU, forhåndsstemming, geriljamanualen, 633 

m.m.   634 

 635 

Målene om fokus på egen politikk og blokkuavhengighet kan dermed anses som nådd. 636 

 637 

• Grønn Ungdoms representanter skal vise respekt for dem vi sitter i debatt mot, og 638 

unngå hersketeknikker 639 

 640 

Dette punktet overlapper med underkapittel 2.3 i valgkampstrategien som omhandler 641 

Grønn Ungdoms image. Jeg vurderer derfor disse to under ett. 642 

 643 

Om Grønn Ungdoms image heter det at vi skal være saklige og ærlige på torg og i debatt, 644 

debattere sak og ikke person, ha respekt for andre, og at det skal utarbeides en 645 

skolevalghåndbok som skal gjøre en rustet til å snakke om politikken vår. 646 

 647 

Dette er også et mål som er vanskelig å kvantifisere, i og med at valgkampledelsen ikke 648 

har vært med på hver eneste debatt og valgtorg for å se hvordan grønne ungdommer har 649 

oppført seg. Det vi imidlertid har gjort er å utarbeide både en skolevalghåndbok og et 650 

argumentasjonshefte, og i begge håndbøkene, samt på samtlige skoleringer arrangert fra 651 

nasjonalt hold, har det blitt oppfordret til nettopp saklighet, å unngå personangrep og 652 

hersketeknikker, og ikke minst hvordan håndtere dette hvis man selv møter det i debatt. 653 

Mer enn dette er det ikke mulig å gjøre, annet enn å kanskje ha enda flere skoleringer 654 

hvor dette blir vektlagt ytterligere.  655 

 656 

Målene om Grønn Ungdoms image kan dermed anses som nådd. 657 

 658 

Organisatoriske delmål 659 

I dette avsnittet tar jeg for meg kulepunktene listet opp i underkapittelet med samme 660 

tittel i valgkampstrategien. Imidlertid har jeg valgt å flytte kulepunktene om 661 

kjønnsbalanse og valgkampbudsjett til kapitlene lenger nede om henholdsvis mangfold 662 

og økonomi, slik at vurderingene som går på disse tema står samlet.  663 

 664 

• Grønn Ungdom skal verve minst 1000 nye medlemmer i løpet av 2017. 600 av dem 665 

allerede før den korte valgkampen starter 1. august. 666 

 667 
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Per 16. oktober 2017 har Grønn Ungdom 1476 medlemmer. Av disse er 650 meldt inn i 668 

løpet av året. 570 av disse er meldt inn før 12. september og 228 er meldt inn før 1. 669 

august. 670 

 671 

Målet om medlemsvekst innen 1. august kan ikke anses som nådd. Det bør likevel 672 

trekkes frem at nær 600 valgte å melde seg inn i løpet av valgkampen, som er positivt. 673 

Målet om medlemsvekst innen 2017 kan ikke kommenteres da det gjenstår snaut to 674 

måneder av året på det tidspunkt denne rapporten leveres. 675 

 676 

• Alle Grønn Ungdoms fylker skal ha aktive medlemmer i valgkampen. 677 

 678 

Til tross for at vi ikke har aktive lag i alle fylker, har vi imidlertid klart å ha aktive 679 

medlemmer i samtlige fylker i løpet av valgkampen. Til Sogn og Fjordane og Finnmark, 680 

hvor vi ikke har noen aktive medlemmer, sendte vi debattanter fra sentralt hold, i tillegg 681 

til å få hjelp lokalt. I Hedmark, Nord-Trøndelag og Oppland, hvor vi kun hadde ét aktivt 682 

medlem da den korte valgkampen begynte, fikk vi hjelp fra MDG lokalt og Grønn 683 

Ungdom nasjonalt i form av toppkandidater/AU. Jeg legger til grunn at intensjonen med 684 

kulepunktet går på aktive medlemmer og ikke aktive fylkeslag. 685 

 686 

Målet om aktive medlemmer i fylkene kan dermed anses som nådd. 687 

 688 

• Grønn Ungdom skal skape ein valkamp der alle føler seg godt ivaretatt 689 

 690 

I etterkant av valgkampen har det ikke blitt gjennomført noen større 691 

medlemsundersøkelse, men det har imidlertid blitt gjennomført en undersøkelse blant 692 

våre debattanter, hvor 50 av i alt 87 debattanter har svart. Dette tilsvarer nærmere 60 % 693 

av debattantene (57,4 for å være nøyaktig). I tillegg har valgkampansvarlige i fylkene blitt 694 

oppfordret til å sende inn evalueringsrapporter fra sine respektive fylker. Per 2. 695 

november 2017 er det kun 9 av 19 fylker som har sendt inn en slik rapport, og dette vil 696 

nødvendigvis svekke evalueringen da det ikke gir en god nok oversikt over hvilke 697 

inntrykk og refleksjoner fylkene sitter igjen med. 698 

 699 

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at generalsekretær daglig sendte ut SMSer 700 

til de som skulle i debatt hvor hun ønsket dem lykke til, og senere på dagen fulgte opp 701 

med å spørre hvordan det hadde gått. Dette var en effektiv måte for valgkampledelsen å 702 

få oversikt over hvordan det gikk ute i fylkene, og det gjorde terskelen lav for 703 

debattanter å si ifra dersom ting ikke var på stell. 704 

 705 

Et annet viktig tiltak vi implementerte var at ingen skulle trenge å dra på debatt alene. 706 

Dette var noe vi fikk til langt på vei i organisasjonen, og antall ganger noen måtte dra 707 

alene i debatt kan telles på én hånd. Dette er et resultat av at det gjentatte ganger ble 708 

understreket for valgkampansvarlige i fylkene, og de tok det med seg videre i 709 

organiseringen av valgkampen. 710 

 711 

Et sted vi utvilsomt har forbedringspotensial, er når det kommer til å kommunisere ut i 712 

organisasjonen hvem som har ansvar for hva: 713 
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Tabell 4: Intern spørreundersøkelse. I realiteten 50 svar, da én svarte dobbelt. 

 
51 % av de som har svart har oppfattet de ulike rollene i organisasjonen som utydelig til 714 

middels tydelig (1 – 3), og det er problematisk. For å kunne drive en valgkamp mest mulig 715 

effektivt er det avgjørende å vite hvem som tar ansvar for hva. Et interessant funn er at 716 

det ikke er noen korrelasjon mellom det å synes rollene var tydelige og det å ha vært med 717 

på valgkamp før. Kun 5 av de 12 som svarte 5 i undersøkelsen over hadde vært med på 718 

valgkamp før, og kun 3 av de 13 som svarte 4. 719 

 

 
Tabell 5: Intern spørreundersøkelse. I realiteten 50 svar, da én svarte dobbelt. 

 
Allikevel er det et overveldende flertall av debattantene som har svart at de følte seg 720 

godt ivaretatt.  721 

 722 

Målet om en valgkamp der alle føler seg ivaretatt kan dermed anses som nådd, men 723 

organisasjonen bør likevel iverksette tiltak for at enda flere kan føle seg ivaretatt ved 724 

neste valgkamp. 725 

 726 

Ansvarsfordeling under valgkampen 727 

En av årsakene til at ansvarsfordelingen kan ha vært såpass utydelig som den fremstår av 728 

tabell 4 over, kan være at ansvarsoppgavene sklei litt vekk fra det som ble skissert i 729 

valgkampstrategien. Et eksempel på dette er FLO-ordningen.  730 

 731 

I utgangspunktet skulle FLO være et bindeledd mellom fylkeslagene og VKK. I praksis ble 732 

FLO-ordningen mer eller mindre oppløst, da det var mer effektivt for VKK å ha direkte 733 

kontakt med fylkeslagene. Dette førte til at flere FLOer mistet oversikt over hvordan det 734 
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gikk med fylkeslagene deres. Det var i varierende grad at FLO sikret at valgkamprelaterte 735 

prosesser ble igangsatt. Dette skyldes nok forvirring rundt hvem det var som skulle holde 736 

i fylkeslagenes valgkamp. Noen FLOer hadde kontakt med fylkeslagene sine etter at VKK 737 

sin stilling hadde tredd i kraft, andre overlot sine oppgaver til VKK mer umiddelbart. 738 

Dette førte igjen til varierende grad av oversikt for VKK, da noen fylker forholdt seg til 739 

FLO, mens andre fylker var mer inneforstått med at de skulle forholde seg til VKK. Denne 740 

overgangen kunne gått betraktelig smidigere om dette hadde vært avklart både i AU og 741 

valgkampledelsen fra dag én.  742 

 743 

Det er flere, både i AU og blant fylkeslagene, som, i forbindelse med denne 744 

evalueringsprosessen, har tatt til orde for ansettelsen av en medlemssekretær i 745 

organisasjonen. VKK støtter dette forslaget helhjertet. En medlemssekretær vil være en 746 

permanent del av organisasjonen som fylkeslagene kjenner til, og når valgkampene står 747 

for dør vil det være lettere for fylkene å vite hvem de skal forholde seg til. I tillegg vil en 748 

slik administrativ ansettelse gjøre oppfølgingsarbeidet fra AU sin side betraktelig lettere, 749 

og det vil frigjøre en del kjærkommen kapasitet til andre oppgaver. Dersom det skulle bli 750 

ansatt en medlemssekretær vil, slik jeg ser det, ansettelse av VKK ikke være nødvendig. 751 

 752 

En annen utfordring vi møtte i valgkampen var ansvaret for materiell. På det tidspunktet 753 

VKK kom inn i organisasjonen, var materiellballen allerede begynt å rulle, og VKK hadde 754 

dermed ingenting med selve materiellet å gjøre, utover det å bli orientert. Imidlertid ble 755 

materiell i løpet av valgkampen noe VKK måtte ta delvis ansvar for, spesielt da det kom 756 

til forsendelsene til fylkeslagene. Dersom en skal fortsette å ansette en VKK bør denne 757 

tiltre stillingen før arbeidet med materiell har begynt, slik at hen kan ta større del i 758 

prosessen fra starten, noe som vil gjøre det lettere for alle parter. 759 

 760 

Utover dette ble arbeidsoppgavene og arbeidsfordelingen beskrevet i 761 

valgkampstrategien utført etter planen.  762 

 763 

Kommunikasjon 764 

Kommunikasjonsgruppa (KG) hadde en egen strategi, og VKK tok ikke del i deres arbeid. 765 

De har imidlertid gjort en intern evaluering, og det kan være nyttig å trekke frem noen 766 

momenter fra den her. 767 

 768 

Arbeidet til kommunikasjonsgruppa under valgkampen fungerte godt, og det ble levert 769 

mye bra. Møtevirksomheten fungerte bra, og hjalp til med å strukturere arbeidet som 770 

skulle gjøres. Det var imidlertid noen ting som ikke fungerte like bra, og som det er verdt 771 

å merke seg til neste gang: 772 

 773 

• For mye av arbeidet var lagt på to personer som ikke mottok lønn eller annen 774 

kompensasjon for arbeidet. Kommunikasjonsarbeid i en stortingsvalgkamp er 775 

krevende og løper fra dag til dag. Det er urimelig at dag til dag-arbeidet i så stor 776 

grad som i år skal legges på personer som er ulønnet.  777 

• Vi ble for sent enige om rutinene for KG i valgkampen. Innkjøringen av arbeidet 778 

kunne antageligvis gått smidigere om vi allerede før fellesferien hadde klarlagt 779 

rutinene. 780 

• Videre ble koordinering av mediearbeidet flyttet til AUer som ikke var frikjøpt. 781 

Dette frigjorde kapasitet til talsperson for skoledebatter, noe som var nødvendig. 782 

Men belastningen er for stor for å gjøres på frivillig basis gjennom hele 783 

skolevalgkampen. 784 

• Spesielt på SoMe var det få ressurser 785 
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• Deltakelse på MDGs mediemøter ble i hovedsak gjennomført av talsperson, men 786 

grunnet skoledebatter ble dette ansvaret delegert videre til enten 787 

mediakoordinator eller generalsekretær 788 

 789 

Kommunikasjonsgruppen har med det forslag til forbedringer: 790 

 791 

• Før fellesferien/epostfrie dager bør rutinene for KG i valgkampen være 792 

ferdigbehandlet. KGs mandat og rutiner for valgkampen bør også være gjort godt 793 

kjent i både AU, KG og andre relevante organer før det tas ferie.  794 

• Det må enten planlegges å aktivisere flere frivillige til å drive med SoMe, eller 795 

vurderes å frigjøre kapasitet gjennom frikjøp eller midlertidige ansettelser til 796 

kommunikasjonsarbeidet i valgkampen. 797 

• Det bør være én person som deltar på MDGs morgenmøter. Det bør være samme 798 

person som har ansvar for å koordinere kommunikasjonsarbeidet og deltar i 799 

valgkampledelsens møter. 800 

 801 

Basert på disse tilbakemeldingene fra kommunikasjonsgruppa mener jeg at 802 

organisasjonen vil gjør rett i å ansette en medierådgiver i forbindelse med valgkamp, og 803 

dersom det er økonomi for det også frikjøpe noen av medlemmene i AU i samme 804 

forbindelse. I tillegg bør det mobiliseres mange nok frivillige ressurser utenfor AU til å 805 

drive med SoMe i valgkampen, etter samme modell, men ikke nødvendigvis samme 806 

størrelse, som MDG nasjonalt i valgkampen 2017. 807 

 808 

Økonomi 809 

Budsjettet for valgkampen ble satt opp i valgkampstrategien, og ble revidert av 810 

landsstyret i juni. På landsstyremøtet i juni kunne vi øke posten for valgkamp med kr 811 

75 000,- ettersom vi hadde en gunstigere inngående balanse enn det vi forutså på 812 

landsmøtet i november. Differansen under er dermed regnet ut fra budsjettet som ble 813 

revidert av landsstyret. 814 

 815 

Målet for Grønn Ungdom under økonomi var følgende: 816 

 817 

• Grønn Ungdom skal klare å overholde valgkampbudsjettet uten store sprekker. 818 

 819 

Regnskapet for valgkampen går kr 39 947,- i pluss. Dette resultatet reflekterer at Grønn 820 

Ungdom kunne vært litt mindre strenge med pengesekken. Her er det spesielt verdt å 821 

merke seg posten «reklame» og «skolevalgstøtte», hvor vi gjerne kunne brukt mer penger.  822 

 823 

Det er kun én av postene som går noe i minus, men det er ved en så minimal sum at det 824 

ikke kan anses å være en sprekk i budsjettet. 825 

 826 

Målet om et valgkampbudsjett uten store sprekker kan anses som nådd. 827 

 
 

Budsjett 
2017 

Budsjett revidert 
på LS-2-17 

Regnskap Differanse 

Inntekter 
    

Grønn Ungdom 350 000 425 000 425 000 0  

Inntekt materiell 60 000 10 000 10 000 0  
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Sum inntekter 410 000 435 000 435 000 0 
     

Utgifter 
    

Materiell 100 000 150 000 145 059 4 941 

Reklame 20 000 50 000 40 448 9 552 

Skolevalg-støtte 10 000 10 000 3 224 6 776 

Lønnskostnad 120 000 120 000 120 000 0 

Reiser innad i fylkene 50 000 30 000 31 625 −1 625 

Skolering 60 000 60 000 54 696 5 304 

Internasjonal 
assistanse 

4 000 4 000 0 4 000 

Buffer 46 000 11 000 0 11 000 

Sum utgifter 410 000 435 000 395 053 39 947 
     

Resultat 0 0 39 947 39 947 

Tabell 6: Budsjett, revidert budsjett, regnskap og differanse for valgkampen i 2017. 
 

Materiell 828 

Vi hadde en gjennomgående tanke om at vi ikke skulle ha materiell som bidro til 829 

unødvendig økt forbruk, og som genererte så lite avfall som mulig. Alle flyers ble trykket 830 

på resirkulert papir, t-skjortene var økologiske/fairtrade og bærenettene økologiske. 831 

Materiellet vårt var fargerikt, innbydende og iøynefallende - og i tråd med 832 

designmanualen. Tekstene i brosjyrene våre var enkle og lettfattelige, men de nyeste 833 

flyerne bar noe preg av at vi hadde for dårlig tid på tekstarbeidet. Overordnet fikk vi 834 

produsert to helt nye flyere, den ene, “Internasjonal solidaritet”, kun produsert ved hjelp 835 

av interne ressurser, og den andre “Den Grønne fremtiden” ved hjelp av ekstern 836 

illustratør. I tillegg til bærenett, tatovering og t-skjorte designet av samme illustratør.  837 

 838 

Det ble gått vekk fra ordningen med ulike pakkeløsninger. I stedet ble det utformet én 839 

standardpakke av materiell som alle fylkene mottok på Nasjonalt sin regning, og utover 840 

dette kunne fylkeslagene selv bestille mer ut ifra egen økonomi. Arbeidsutvalget 841 

oppfordret fylkeslagene til å bruke hver eneste krone av frifondmidlene på dette, men 842 

det var ikke alle fylkeslagene som valgte å gjøre dette. 843 

 844 

Standardpakken besto av 100 buttons, 300 tattoveringer, 50 kondomer, 1 standbord, 2 845 

t-skjorter, 400 klima-flyers, 300 solidaritet-flyers, 300 ta testen-flyers. Vi opplevde noe 846 

problem med standbordene da det i noen tilfeller manglet deler, noe som førte til at noen 847 

fylkeslag ikke tok disse i bruk. Ellers har flere fylkeslag meldt tilbake om at de hadde for 848 

lite materiell. Kun to fylkeslag bestilte ekstra materiell i løpet av valgkampen, Oslo og 849 

Akershus. Disse gjorde dette for egen regning. På det tidspunktet øvrige fylkeslag meldte 850 

at de ønsket å bestille mer materiell var det begynt å bli for sent, og vi endte opp med å 851 

ikke ta en ny runde med trykking av flyers da de ikke ville komme frem i tide. Det er det 852 

flere fylkeslag som har vært misfornøyde med, og dette bør vi ta til etterretning. 853 

Lærdommen er imidlertid at det er bedre med for mye enn for lite, og til neste gang bør 854 
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fylkeslagene bruke alle midlene de har til rådighet på dette. 855 

 856 

En annen tilbakemelding vi har fått er at materiellet gjerne burde vært mer tilpasset 857 

fylkeslagene. Dette er noe AU (for eksempel FLO) og VKK i større grad kunne hjulpet 858 

fylkeslagene med i forbindelse med bestillingen. Vi har også fått tilbakemelding fra flere 859 

hold om at de savnet mer generelle flyers om grønn politikk. 860 

 861 

En mer omfattende evaluering er blitt gjort av materiellansvarlige, som det kan være 862 

verdt å kikke på for de som skal ha dette ansvaret i fremtidige valgkamper. 863 

 864 

Skolering 865 

Av den tidligere nevnte undersøkelsen som ble gjennomført blant debattantene litt 866 

under halvparten av sittet i debatt før, og litt over halvparten hadde sittet i enten 867 

skoledebatt eller andre debatter for Grønn Ungdom: 868 

 

 
Tabell 7: Intern spørreundersøkelse. I realiteten 50 svar, da én svarte dobbelt. 
 
Blant de som svarte at de aldri hadde deltatt i debatt før, totalt 22 personer, var det 13 869 

som deltok på én eller flere skoleringer i regi av GU. Av de 13 var det 7 som kun deltok 870 

på nasjonale skoleringer, 1 som deltok på lokal skolering, og 5 som deltok på begge deler. 871 

Her har vi helt klart forbedringspotensial, og som organisasjon bør vi etterstrebe at vi 872 

aldri sender noen i debatt uten å gi dem skolering først. 873 

 874 

Blant de som svarte var det totalt 29 stykker som deltok på skolering, det være seg 875 

nasjonal, lokal eller begge. Deres dom var følgende: 876 

 

 
Tabell 8: Intern spørreundersøkelsel. 
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Dette er kjempebra! Det er et overveldende flertall som mener at skoleringene var 877 

nyttige, og det var ingen som ikke fikk noe ut av dem. Flere har også kommet 878 

tilbakemeldinger på innhold som den neste ansvarlige for valgkampskolering bør ta med 879 

seg i planleggingen. 880 

 881 

I etterkant av skoleringen følte 86,2 % at de følte seg trygge på GUs politiske budskap, 882 

og 72,4 % følte seg trygge på å sitte i debatt. 883 

 884 

Videre var det 51,7 % som svarte at de ønsket flere skoleringer arrangert fra nasjonalt 885 

hold, mens 41,4 % svarte at de ønsket færre arrangert nasjonalt, men flere arrangert 886 

lokalt. Begge svarene vitner i alle fall om at vi ikke kan få nok skolering, men flere har tatt 887 

til orde for at skoleringer er kostbart både når det gjelder penger og tid.  888 

 889 

Så til valgkampstrategiens bestillinger av skoleringer: 890 

 891 

• Regionseminarer i januar/februar 892 

• Regionale skoleringssamlinger i mai/juni 893 

 894 

Det ble avholdt på Sør-Vestlandet og Nord-Midt-Norge. I tillegg ble det organisert et for 895 

Østlandet, men det var for få som meldte seg på, så det ble avlyst. 896 

Det ble ikke avholdt noen større regionale skoleringssamlinger i løpet av valgkampen, 897 

men både Agder-fylkene og Trøndelags-fylkene arrangerte felles skolering i forkant av 898 

den korte valgkampen, i tillegg samarbeidet Oslo og Akershus mye, både når det kom til 899 

skoleringer og gjennomføring av debatter. 900 

 901 

Målene om regional aktivitet kan ikke anses som nådd. 902 

 903 

• Skolering på sommerleir + intensiv debattskolering for skoledebattanter 904 

 905 

Sommerleiren ble avholdt 31. august – 4. september på Risøya, og tok for seg både 906 

standskolering, verveskolering, debattskolering, og hele dager viet til hver av våre to 907 

hovedtemaer, samt noe øvrig politikk. Den påfølgende helgen etter sommerleiren ble det 908 

arrangert debattcamp i Oslo. Debattcampen tok for retorikk, mediearbeid, åpnings- og 909 

avslutnignsinnlegg, angrep og forsvar og øvrig debattrening. 910 

 911 

Målet om skolering ifm. sommerleir kan anses som nådd. 912 

 913 

• Skolering for valgkampansvarlige fra fylkene 914 

 915 

Det ble avholdt en todelt valgkampsamling helgen 5. til 7. mai, der den ene delen var for 916 

valgkampansvarlige i fylket, og den andre delen var generell valgkampsamling. Noe av 917 

opplegget var felles, som for eksempel skolering i å stå på stand og i verving, samt 918 

politiske panelsamtaler og foredrag om mangfold. Ellers fikk valgkampansvarlige 919 

skolering fra VKK i organisering av valgkamp, samt en gjennomgang av 920 

valgkampstrategien, mens den generelle valgkampsamlingen fikk skolering i debatt og 921 

argumentasjonsheftet. De to delene møttes også i en felles debattskolering, der 922 

valgkampansvarlige hadde ansvar for å drille debattantene fra den generelle 923 

valgkampsamlingen, og det hele kulminerte i to runder med paneldebatter. 924 

 925 

Målet om skolering av valgkampansvarlige kan anses som nådd. 926 

 927 
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• Skolering på Landsstyremøtene 928 

 929 

Det ble i 2017 avholdt 2 Landsstyremøter i forkant av den korte valgkampen; det ene i 930 

februar og det andre i juni. Det var kun på landsstyremøtet i juni at det ble gjennomført 931 

skolering ifm. valgkampen. Det kunne med fordel blitt gjennomført skolering på 932 

landsstyremøtet i februar, også, men i og med at det ble avholdt en generell 933 

valgkampskolering i forbindelse med VKA-skoleringen opplever jeg at skoleringen som 934 

kunne vært gjennomført i februar i realiteten ble gjennomført i mai, og sånn sett gikk vi 935 

ikke ”glipp” av skoleringsmuligheter. 936 

 937 

Allikevel mener jeg at man aldri kan få nok skolering, og Arbeidsutvalget bør gjøre en 938 

vurdering av hvorvidt LS kan brukes som en arena til skolering uavhengig av om det er 939 

valgår eller ikke. Jo mer skolering fylkeslederne har, jo lettere er det for dem å skolere 940 

fylkeslaget sitt, og det er mulig dette kan bidra til å få gjennomført flere skoleringer i 941 

fylkene og/eller regionalt.  Desto mer, i lys av det generelle ønsket om flere skoleringer, 942 

så kan det være lurt å bruke LS slik at det ikke organisasjonen stjeler for mange helger av 943 

medlemmene. Dette sparer man på både økonomisk og tidsmessig. 944 

 945 

Mål om skolering på landsstyremøter kan anses som oppnådd. 946 

 947 

Ungdomskandidater 948 

I denne valgkampen hadde Grønn Ungdom ungdomskandidater i samtlige 19 fylker, og i 949 

15 av dem var Grønn Ungdom plassert på 5. plass eller høyere. Vi hadde 3 950 

førstekandidater. For å gi ungdomskandidatene et godt støtteapparat, ble det listet opp 951 

flere tiltak i valgkampstrategien. 952 

 953 

• Én til én-debattrening med kvalifiserte personer fra 954 

Arbeidsutvalget eller i regi av Arbeidsutvalget. 955 

 956 

• Skolering i mediehåndtering med talspersonene i god tid 957 

før den korte valgkampen begynner 958 

 959 

Både mediehåndtering og én til én-debattrening ble 960 

gjennomført på Debattcamp, som ble arrangert helgen etter 961 

sommerleir. I forbindelse med denne skoleringen ble 962 

ungdomskandidater både særskilt oppfordret til å delta, og 963 

prioritert over øvrige påmeldinger. 964 

 965 

Målet om skolering i debatt og medietrening kan dermed 966 

anses som nådd. 967 

 968 

• Tilbud om å benytte seg av et mentorprogram, hvor den aktuelle kandidaten selv skal 969 

få mulighet til å velge mentor 970 

 971 

Et mentorprogram ble iverksatt for alle ungdomskandidater på 6. plass eller høyere. Av 972 

de femten var det fem som takket nei til tilbudet, og de resterende fikk tildelt en mentor 973 

som de så ble satt i kontakt med. Det har ikke blitt gjort noen egen evaluering av 974 

hvordan dette har fungert, hverken for mentor eller kandidatene. Det er kanskje noe 975 

Arbeidsutvalget kan vurdere om de vil gjøre, eventuelt det neste strategiske 976 

valgkamputvalget. I teorien er det imidlertid en god måte å ta i bruk de ressursene vi 977 

Foto: Nasjonalt
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etterhvert sitter på i organisasjonen vår, og ikke minst er det en god måte å følge opp 978 

ungdomskandidater på som ikke bidrar til ytterligere arbeidsmengde for AU. 979 

 980 

Målet om mentorordning kan dermed anses som nådd. 981 

 982 

• Hjelp til promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-Team 983 

 984 

• Offisiell promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale kanaler for SoMe 985 

 986 

Vi kunne nok vært enda flinkere på konkret oppfølging av ungdomskandidatenes 987 

promoteringsarbeid, men vi hadde gjennomgående fra mai til september alt for lav 988 

kapasitet i teamet. Det ble holdt en skolering i SoMe-arbeid både på sommerleir og 989 

debattcamp, som mange av ungdomskandidatene benyttet seg av SoMe-skoleringen på 990 

sommerleiren. 991 

 992 

Kandidater på 1., 2. og 3. plass fikk tilbud om å få laget en kandidatfilm - noe de fleste 993 

benyttet seg av. Bare de på 1. og 2.plass fikk filmene publisert fra Grønn Ungdoms 994 

nasjonale facebookside. 3. plass fikk dem tilsendt til bruk på sine lokale Facebook-995 

sider. Imidlertid er det ikke nødvendigvis så viktig for dem at de blir promotert fra Grønn 996 

Ungdoms nasjonale Facebook-side. De burde heller få grundig skolering i hvordan de skal 997 

gå frem for å selv promotere seg i sosiale medier på lokal- og fylkesnivå; da ville vi også 998 

med mindre ressurser kunne hjulpet alle ungdomskandidatene, og ikke bare topp 3. 999 

 1000 

Målet om hjelp til promotering kan dermed anses som delvis nådd. 1001 

 1002 

• Fotografering i regi av AU, og tilgang på pressebilder i etterkant 1003 

 1004 

Dette punktet falt litt gjennom fordi arbeidet med kandidatfilmer ble langt større enn vi 1005 

hadde trodd. Derfor var det bare noen av ungdomskandidatene som ble fotografert. De 1006 

fleste ungdomskandidatene hadde likevel bilder de kunne bruke i mediearbeidet sitt. I 1007 

utgangspunktet fikk alle ungdomskandidater fra 1. - 6. plass dette tilbudet. 1008 

 1009 

Målet om fotografering av ungdomskandidater kan ikke anses som nådd. 1010 

 1011 

Mangfold 1012 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan det har gått med tanke på mangfold. 1013 

Valgkamstrategien lister opp flere tiltak. De tre første punktene kan være vanskelige å 1014 

kvantifisere, så jeg vurderer dem samlet. 1015 

 1016 

• Spørje ein ekstra gong. Kanskje nokon treng tid på å la tanken modne før dei vil sitje i 1017 

debatt.  1018 

 1019 

• Starte tidleg! God skolering og tid til å førebu seg er naudsynt. 1020 

 1021 

• Knytte band. Lage eit fellesskap med møteplassar der ein kan gi kvarandre råd og 1022 

støtte 1023 

 1024 

Hvorvidt fylkeslagene faktisk spurte en ekstra gang er det ikke lett å gi noe svar på, men 1025 

valgkampansvarlige ble oppfordret til det. Når det gjelder å starte tidlig, så var 1026 

fylkeslagene veldig tidlig ute med å finne frem til debattanter. I den grad det var behov 1027 

for hjelp fra nasjonalt ble dette bedt om før sommerferien begynte, noe som vitner om at 1028 
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fylkeslagene og valgkampansvarlige der var tidlig på ballen når det kom til organiseringen 1029 

av valgkampen, som igjen kan være synonymt med at man spurte alle kjønn om å bidra i 1030 

valgkampen tidlig. Å knytte bånd kan være vanskeligere å kvantifisere igjen, men dette 1031 

ble også vektlagt i skoleringen av valgkampansvarlige, og som allerede har blitt nevnt så 1032 

ble det gitt sterke oppfordringer fra nasjonalt om at man aldri sendte noen alene i debatt, 1033 

og dette ble fulgt opp fra fylkenes side.  1034 

 1035 

Disse tiltakene finnes fordi det er avgjørende å føle seg trygg hvis man skal ha lyst til å ta 1036 

en debatt. Det å nå disse målene i én valgkamp betyr ikke at de ikke trenger vektlegges i 1037 

den neste – mangfoldig representasjon er en evig runddans som stadig må kjempes for. 1038 

 1039 

Målene om å skape trygge rammer for debattanter kan anses som nådd. 1040 

 1041 

• AU skal sørge for at det på minst én av skoleringssamlingene blir tatt opp tematikk 1042 

knyttet til likestilling og jevn representasjon av kjønn og ulike etnisiteter i valgkampen. 1043 

 1044 

Tematikk knyttet til likestilling og jevn representasjon ble tatt opp av LNU på 1045 

valgkampskoleringen i mai, og av VKK under valgkamporienteringen for LS i juni. Disse 1046 

diskusjonene er det viktig å ta i organisasjonen med jevne mellomrom, og det kan gjerne 1047 

settes av enda mer tid til å tenke høyt rundt dette i anledning neste valgkamp. 1048 

 1049 

Målet om diskusjon rundt likestilling, mangfold og representasjon kan anses som nådd. 1050 

 1051 

• Det skal være god kjønnsbalanse skoledebattantene våre mellom, slik at intet kjønn er 1052 

representert med over 60% blant debattantene på landsbasis. 1053 

 1054 

I årets valgkamp hadde vi totalt 87 debattanter, og fordelingen dem i mellom var slik: 1055 

 1056 

 1057 

 1058 

 1059 

 1060 

 1061 

 1062 

 1063 

 1064 

 1065 

 1066 

Som man kan se i tabell 6, så var det et flertall av kvinnelige debattanter internt i GU, 1067 

mens blant debattantene som ble hentet inn eksternt, var det et flertall av menn.  1068 

Det som imidlertid også er interessant å se på er ikke bare hvor mange debattanter det 1069 

var, men hvordan fordelingen av debatter gikk: 1070 

 

 
Tabell 10: Interne tall. Tall fra 2015 hentet fra evalueringsrapport fra samme år. 

Tabell 9: Interne tall 
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Grunnen til at det i tabell 8 står oppført et større antall debattanter enn i tabell 7 er fordi 1071 

jeg har telt opp antall debattanter per fylke, og deretter summert. Flere debattanter har 1072 

nemlig debattert i flere fylker i løpet av valgkampen, og dermed påvirket kjønnsbalansen 1073 

i de ulike fylkeslagene. En fylkesvis oversikt over kjønnsbalansen finner dere i vedlegg 2. 1074 

 1075 

Både i 2015 og i 2017 har vi hatt god kjønnsbalanse. Det vi imidlertid kan se at har 1076 

endret seg, er at i 2015 var det flere menn som tok debatter totalt, selv om det (så vidt) 1077 

var flere kvinnelige debattanter. I 2017 er det færre kvinnelige debattanter, men allikevel 1078 

er det flere kvinner enn menn som har sittet i debatt. 1079 

 1080 

I fylkene er fordelingen av debatter på begge kjønn jevnt over balansert. I de fylkene 1081 

hvor det er tilnærmet like mange debattanter er det også nesten like mange kvinner og 1082 

menn som har tatt debatter. I fylker der det er overvekt av kvinnelige debattanter er det 1083 

også flere kvinner som har tatt debatter, og vice versa. 1084 

 1085 

Grønn Ungdom er imidlertid fremdeles på det stadiet der vi må bruke de debattantene vi 1086 

har, og vi har ikke råd til å velge i noen særlig stor grad. Derfor er det noen fylker som 1087 

kun har mannlige debattanter, og andre som kun har kvinnelige. Totalt sett har det 1088 

imidlertid vært flere kvinner i debatter enn menn, til tross for at det har vært 2 flere 1089 

mannlige debatter (sammenlagt i fylkene). 1090 

 1091 

Hva angår de desidert største skolene i landet er det 30 skoler som har tusen elever eller 1092 

flere. 12 av disse skolene har blitt dekket av kvinner, mens 18 av menn.  Det tilsvarer 1093 

nøyaktig 40 % vs. 60 %. 1094 

 1095 

Målet om god kjønnsbalanse kan dermed anses som nådd. 1096 

 1097 

Verving 1098 

Under kapittelet om verving er det listet opp en rekke kulepunkter som går på å få nye 1099 

medlemmer, og ikke minst medlemspleie. 1100 

 1101 

• Arrangere en vervekonkurranse - én helårs, en for skolevalgkampen 1102 

 1103 

• Arrangere verveuker i den lange valgkampen 1104 

 1105 

• Dele ut vervebrosjyrer og innmeldingsblanketter på stand 1106 

 1107 

• Gjøre verveskolering som en del av standskoleringa 1108 

 1109 

Det har blitt arrangert en nasjonal vervekonkurranse gjennom hele året der både 1110 

enkeltpersoner og fylkeslag får poeng for antall vervinger og antall betalende 1111 

medlemmer. Vinner kåres på landsmøtet.  1112 

 1113 

Det ble gjennomført to ”verveuker”. Den første ble avholdt 24. – 30. april, den andre gikk 1114 

over flere uker og ble avholdt i skolevalgkampen, altså fra 21. august – 5. september. I 1115 

verveukene ble det holdt ekstra fokus på verving, og man fikk ekstrapoeng for ulike ting 1116 

som for eksempel flest antall vervet i disse ukene, flest antall betalte medlemmer i disse 1117 

ukene, beste SoMe-aktivitet, osv. 1118 

 1119 
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Verveblanketter var en del av det materiellet GU hadde med seg på stand. I tillegg ble det 1120 

ordnet en digital løsning der man kunne verve medlemmer via SMS-tjeneste. 1121 

Det ble holdt flere skoleringer i verving. På valgkampsamlingen i mai holdt AU skolering i 1122 

både å stå på stand og verving, på sommerleir gikk disse to skoleringene simultant. 1123 

 1124 

Målene om tiltak for verving kan anses som nådd. 1125 

 1126 

• Arrangere medlemsmøter for nye medlemmer under og etter valgkampen 1127 

 1128 

Når det gjelder medlemsmøter har vi ikke fått inn informasjon fra alle fylkeslag om dette. 1129 

Det er heller ikke alle fylkeslag som har fungerende fylkesstyrer. I Finnmark og Sogn og 1130 

Fjordane ble det gjort ringerunder i den lange valgkampen av henholdsvis FLO og VKK, 1131 

men noe medlemsmøte var det ikke interesse for. I Sogn og Fjordane ble det imidlertid 1132 

avholdt et medlemsmøte i september, men svært få dukket opp, til tross for stor 1133 

interesse i forkant. Fylkeslagene Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag har også slitt 1134 

med manglende oppmøte til arrantement. Nord-Trøndelag har ikke hatt noen medlemmer 1135 

å invitere til et medlemsmøte, men til gjengjeld ble det avholdt et sammenslåingsmøte 1136 

mellom de to Trøndelagsfylkene i slutten av september, som jo kan anses som en form 1137 

for medlemsmøte.  1138 

 1139 

13 fylker har avholdt ett eller flere medlemsmøter i løpet av valgkampen, og mange 1140 

arrangerte flere, dog noen medlemsmøter overlappet med å være skolering og/eller 1141 

skolevalgvake . 1142 

 1143 

14 fylker har avholdt medlemsmøte etter valgkampen, 16 hvis man legger til 1144 

Trøndelagsfylkenes sammenslåingsmøtet. 1145 

 1146 

Målet om antall medlemsmøter kan ikke anses som nådd, men det bør trekkes frem at 1147 

det har vært et høyt aktivitetsnivå generelt, både under og etter valgkampen. 1148 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: FYLKESVIS OVERSIKT OVER DEKNINGSGRAD OG RESULTAT 

 

 
NB! Det bes tas forbehold om at noen av tallene kan være uriktige, grunnet ulike tidvis 
motstridende kilder.  
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VEDLEGG 2: FYLKESVIS OVERSIKT OVER KJØNNSBALANSE 
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I sak 2.4 fikk dere et innblikk i økonomisk status per 2017. I dette saksframlegget skal 1149 

dere få rede på regnskapsåret 2016.  1150 

 1151 

Landsmøtet kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette regnskapet. Det er ikke 1152 

mulig å gjøre om på regnskapet, ettersom dette er penger som allerede har blitt brukt. 1153 

Realiteten av å ikke godkjenne regnskapet er å sende en kraftig beskjed til den som har 1154 

styrt økonomien det året (altså undertegnede) om at dette ikke er pengebruk i tråd med 1155 

landsmøtets bestilling i budsjettet. 1156 

 1157 

Regnskapet for 2016 er vedlagt under. Jeg har brukt det reviderte budsjettet fra 1158 

landsstyret som utgangspunkt for å regne ut differansen. 1159 

 1160 

Revisors beretning blir ettersendt til landsmøtet. 1161 

 1162 

Forslag til vedtak 1163 

F1: Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2016. 1164 

 1165 

Vedlegg: 1166 

- Regnskap for 2016 (under) 1167 

- Revisors beretning (ettersendes) 1168 

 1169 

 1170 

Med vennlig hilsen 1171 

 1172 

Isa Maline Alstadius Isene 1173 

Generalsekretær 1174 

 1175 

Oslo, 3. november 2017 1176 

 



46 
 

Regnskap 2016 
Poster Revidert budsjett 

vedtatt av LS-3-16 
Regnskap 2016 Differanse 

Inntekter 
   

Medlemskontingent 50 000 28 850 −21 150 

Overføring fra MDG 1 000 000 1 339 338 339 338 

Støtte/sponsor/gaver 5 000 15 820 10 820 

Offentlig støtte 200 000 525 558 325 558 

Tilskudd fra fylkeslagene 150 000 191 654 41 654 

Inntekter LM 40 000 26 053 −13 947 

Inntekter sommerleir 40 000 74 400 34 400 

Inntekter materiell 91 000 87 537 −3 463 

Frifond 219 553 276 111 56 558 

SUM 1 795 553 2 565 321 769 768 
    

Utgifter 
   

Administrative 
kostnader/sekretariat 

97 500 108 652 −11 152 

Leie av lokaler MDG 50 000 51 380 −1 380 

Arbeidsutvalget 37 500 39 136 −1 636 

Landsmøtet 85 000 109 410 −24 410 

Landsstyret 70 000 66 315 3 685 

GU-delegater til MDGLM 24 680 24 680 0 

Politisk kampanje 25 000 11 414 13 586 

Skolering 15 000 16 342 −1 342 

Materiell 121 000 126 001 −5 001 

Reklame 5 000 3 619 1 381 

Internasjonalt Utvalg 15 000 21 960 −6 960 

Sommerleir 180 000 170 826 9 174 

Frifond 219 553 174 806 44 747 

Lønn 750 000 769 776 −19 776 

Gjeld fylkeslag 102 297 
 

102 297 

SUM 1 797 530 1 694 317 103 213 
    

Resultat −1 977 871 004 872 981 
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Inngående balanse 357 953 576 815 218 862 

Gjeld LNU 
 

−101 305 −101 305 

Gjeld fylkeslag 
 

−89 425 −89 425 

Balanse 355 976 1 257 089 901 113 
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I samsvar med vedtektenes § 5.5 skal saken «Endringer av vedtektene» tas opp i forbindelse med 1177 

Landsmøtet. 1178 

 1179 

Landsstyret har hatt muligheten til å innstille på vedtektsendringsforslag til Landsmøtet. Til 1180 

landsstyremøtet i Grønn Ungdom, den 21.-22. oktober, ble det sendt inn 45 endringsforslag. Av 1181 

disse var 32 sendt inn av Arbeidsutvalget, i det 13 var sendt inn av andre utvalg eller 1182 

enkeltmedlemmer. Landsstyret valgte å innstille på 34 av disse til Landsmøtet. Landsstyrets 1183 

innstilling framkommer av de vedlagte endringsforslagene. 1184 

 1185 

Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer. Forslagene vedtas 1186 

eller faller slik de foreligger. 1187 

 1188 

Endringsforslag til vedtekter vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. 1189 

 1190 

Vedlegg: – Forslag til vedtektsendringer 1191 

 1192 

 1193 

Med vennlig hilsen 1194 

 1195 

Jens Petter Grini Pedersen, 1196 

Leder av Kontrollkomiteen 1197 

 1198 

Bergen, 25. oktober 2017  1199 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/11/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-20161.pdf
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F1 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 1.2 
§ 1.2 Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk), 
Ruoná Nuorat (nordsamisk) og Vihriset Nuoret (kvensk). I sammenheng med skrevne 
tekster skal navnet rettes etter språket teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er 
de fire navn likestilte. På engelsk heter organisasjonen Young Greens of Norway. 
Forslag 

 

Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk), Ruoná 
Nuorat (nordsamisk), Kruana noereh (sørsamisk), Ruodná nuora (lulesamisk) og Vihriset 
Nuoret (kvensk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter språket 
teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er de seks navn likestilte. På engelsk heter 
organisasjonen Young Greens of Norway. 
Realitet 

 

Redaksjonelt, endre antall navn til realiteten. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F2 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 2.1 
Grønn Ungdoms målsetting er å fremme en politisk utvikling i samsvar med 
Miljøpartiet De Grønnes program og landsmøtevedtak, ved å gjøre ungdom politisk 
bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den internasjonale grønne ideologien. 
Forslag 

 

Grønn Ungdom er en selvstendig organisasjon som har som formål å samle 
oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes politikk blant ungdom. Grønn Ungdom skal 
jobbe for å få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne og samfunnet for 
øvrig.  
Realitet 

 

Klarere ordlyd i formålsparagrafen, samt synliggjør at Grønn Ungdom er en selvstendig 
organisasjon. Legger til formål om å få gjennomslag.  
Merk: Motstridende F3 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



51 
 

F3 

Forslagsstiller: Ola Eian, talsperson 
Gjeldende vedtekt § 2.1 
Grønn Ungdoms målsetting er å fremme en politisk utvikling i samsvar med 
Miljøpartiet De Grønnes program og landsmøtevedtak, ved å gjøre ungdom politisk 
bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den internasjonale grønne ideologien.  
Forslag 

 

Grønn Ungdoms målsetning er å samle oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes 
politikk blant ungdom og få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne.  
Å gjøre ungdom politisk bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den 
internasjonale grønne ideologien er en forutsetning for å nå målet.  

Realitet 
 

Endre formål om å ""fremme en politisk utvikling"" til ""å samle oppslutning for"" 
MDGs politikk. Legge til påvirkning av MDGs politikk som eget formål for Grønn 
Ungdom.» 
Merk: Motstridende F2 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F4 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

Gjeldende vedtekt § 2.2 
Landsmøtet kan vedta egen politikk for Grønn Ungdom. Denne politikken vil anses 
gjeldende fram til neste revidering av Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. 
Forslag 

 

Politikken som vedtas i Grønn Ungdoms nasjonale organer står som gjeldende fram til 
annet blir vedtatt i tilsvarende eller høyere organer i Grønn Ungdom eller ved neste 
revidering av Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. 
Realitet 

 

Sørger for at vedtatt politikk som ikke nevnes i MDGs arbeidsprogram blir stående. 
Fjerner punktet om at kun landsmøtet kan vedta egen politikk for Grønn Ungdom. 
Legger til hvilke organer som kan overstyre vedtatt politikk. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F5 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

Gjeldende vedtekt § 3.1 
Grønn Ungdom er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset gjeldsansvar. 
Forslag 

 

Grønn Ungdom er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset gjeldsansvar. 
Realitet 

 

Stryke unødvendig punkt/kapittel som ingen forstår. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F6 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 4.1 
§ 4.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person fra og med året hen fyller 12 
år, til og med året hen fyller 26. Medlemmet må også ha betalt kontingent for 
inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen. 
Forslag 

 

§ 4.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person fra og med året hen fyller 12 
år, til og med året hen fyller 28. Medlemmet må også ha betalt kontingent for 
inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen 

Realitet 
 

Endre øvre aldersgrense fra 26 til 28 år 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F7 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 4.2 
Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett 
Forslag 

 

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett 
Realitet 

 

Stryke punkt som ikke praktiseres. 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



56 
 

F8 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.1 
Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Tid og sted for landsmøtet 
fastsettes av landsstyret. 
Forslag 

 

Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Tid og sted for landsmøtet 
fastsettes av landsstyret. 
Realitet 

 

Stryke punkt som ikke praktiseres. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F9 

Forslagsstiller: Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt § 5.2 
Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 
delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt 
Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to 
observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får sende egne observatører 
etter avtale med Internasjonalt Utvalg. 
Forslag 

 

Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i 
Grønn Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, 
Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet 
De Grønne kan sende to observatører. 
Realitet 

 

Fjerner taket på deltakere, gjør vedtekten mindre komplisert. Siste setning er egentlig 
ivaretatt i kapittel 8 og 14. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F10 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.3 
§ 5.3 Landsstyret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen. 
Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til 
delegatene tre uker før landsmøtet. 
Forslag 

 

Hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen. 
Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til 
delegatene tre uker før landsmøtet. 
Realitet 

 

Endre til at hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet, heller enn landsstyret, slik det 
gjøres i praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F11 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.4 
Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er 
seks uker før åpningsdagen. 
Forslag 

 

Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er 
fire uker før åpningsdagen. 
Realitet 

 

Åpner for lenger frist til å sende inn endringsforslag til landsmøtet. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F12 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før 
fristen. 
Forslag 

 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst fem 
enkeltmedlemmer. 
Realitet 

 

Sørger for at alle politiske uttalelser går gjennom flere personer før det blir vedtatt 
som politikken til Grønn Ungdom. 
Merk: Motstridende F13 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F13 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før 
fristen. 
Forslag 

 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 
Realitet 

 

Sørger for at alle politiske uttalelser går gjennom flere personer før det blir vedtatt 
som politikken til Grønn Ungdom. Litt mindre strengt enn F12. 
Merk: Motstridende F12 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F14 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker (....) 
 
- Revisjonsberetning 
 
(....) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker (....) 
 
- Revisjonsberetning 
 
(....) 
Realitet 

 

Stryke Revisjonsberetning som egen sak på landsmøtet 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F15 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og kapittel 7: Arbeidsutvalget 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
 
Kapitel 7: Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av (……) 
Realitet 

 

Redaksjonelt. Flytter hva AU består av til kapittelet som omhandler AU, slik det gjøres 
for andre organer. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F16 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og gjennomgående i resten av dokumentet 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
(….) 

• Valg av sentralstyret (….) 

Realitet 
 

Endre navn på AU til sentralstyret 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



65 
 

F17 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• to talspersoner av forskjellig kjønn (velges for to år i første periode)  

(….) 
Realitet 

 

Fastsetter at vervet som talsperson varer i minst to år. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



66 
 

F18 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• generalsekretær (velges for to år i første periode)  

(….) 
Realitet 

 

Fastsetter at vervet som generalsekretær varer i minst to år. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



67 
 

F19 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• Valg av arbeidsutvalget, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn 

(…)  
• inntil syv styremedlemmer 

(...) 
Realitet 

 

Fastsetter at AU som helhet ikke skal bestå av mer enn 60% av ett kjønn. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



68 
 

F20 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og gjennomgående resten av dokumentet 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(...) 
• Valg av arbeidsutvalget bestående av  

• leder og nestleder av forskjellig kjønn 
(…) 
Realitet 

 

Endre til ledermodell 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas. Henger sammen med, men er ikke 
motstridende F17. 
Innstilling fra landsstyret 

INGEN (Stemmelikhet) 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



69 
 

F21 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.7 
Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert enkelt 
verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 
Forslag 

 

Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert enkelt 
verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 
Realitet 

 

Fjerner rotasjonsreglen som begrenser antall år man kan være i et verv. 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



70 
 

F22 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.8 
For å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det alminnelig flertall, altså 
at et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst 
i vedtektene. 
Forslag 

 

For å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det alminnelig flertall, altså 
at et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst 
i vedtektene. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf som uansett gjelder jamfør aksjeloven. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



71 
 

F23 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.9 
Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av 
eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig 
avstemning hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én 
kandidat til vervet. 
Forslag 

 

Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av 
eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig 
avstemning hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én 
kandidat til vervet. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf, bør reguleres av det enkeltes møtets forretningsorden. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



72 
 

F24 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.10 
Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette 
ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte. 
Forslag 

 

Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette 
ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf, bør reguleres av det enkeltes møtets forretningsorden. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



73 
 

F25 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.11 
Medlemskontingenten fastsettes i årsbudsjettet og kreves inn av partiet sentralt. 
Melding om endringer sendes lokallag senest innen en måned. 
Forslag 

 

Medlemskontingenten fastsettes i årsbudsjettet og kreves inn av partiet sentralt. 
Melding om endringer sendes lokallag senest innen en måned. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig presisering, blir i varetatt i § 5.3 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



74 
 

F26 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Ny § 5.x 
- 
Forslag 

 

Bare medlemmer av Grønn Ungdom har stemmerett på landsmøtet. 
Realitet 

 

Stadfester praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



75 
 

F27 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 6.4 
§ 6.4 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 
1/2 av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Forslag 

 

§ 6.4 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 
1/2 av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Realitet 

 

Fjerne muligheten til å stemme ved fullmakt, og fjerne selvfølgeligheter om 
vedtaksdyktighet. 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



76 
 

F28 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 6.4 
Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Forslag 

 

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Realitet 

 

Blir ikke praktisert. 
Merk: Er ikke relevant dersom F27 vedtas. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



77 
 

F29 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 7.4 
Internasjonal kontakt har ansvar for å holde kontakten med søsterorganisasjoner i 
utlandet og sørge for et fruktbart samarbeid med disse. 
Forslag 

 

Internasjonal Kontakt koordinerer Internasjonalt Utvalg, og har med dette ansvaret for 
Grønn Ungdoms internasjonale arbeid. 
Realitet 

 

Oppgavene innen Grønn Ungdoms internasjonale arbeid forklares i kapittel 8. 
Presiserer IKs ansvarsområde (i stedet for hele IUs). 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



78 
 

F30 

Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

Nytt punkt: § 7.4 Talspersonene og generalsekretær utgjør forretningsutvalget. 
Forretningsutvalgets mandat er å forberede arbeidsutvalgets møter. 
Realitet 

 

Vedtektsfester det uformelle organet "arbeidsutvalgets arbeidsutvalg". 
Merk: Motstridende F31. 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



79 
 

F31 

Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

Nytt punkt: § 7.4 Talspersonene og generalsekretær utgjør forretningsutvalget. 
Forretningsutvalgets mandat er å forberede arbeidsutvalgets møter og håndtere 
personsensitive saker der arbeidsutvalget ikke kan involveres. 
Realitet 

 

Vedtektsfester det uformelle organet "arbeidsutvalgets arbeidsutvalg", og gir organet 
formelt mandat til å håndtere personsaker. (Noe mer ytterliggående enn forrige 
forslag) 
Merk: Motstridende F30. 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



80 
 

F32 

Forslagsstiller: Internasjonalt utvalg 
Gjeldende vedtekt Kapittel 8: Internasjonalt utvalg 
§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av fem til syv medlemmer og inntil tre 
varamedlemmer som velges på landsmøtet. Dersom ikke koordinator er valgt 
koordinerer internasjonal kontakt. Internasjonal kontakt skal samarbeide tett med 
resten av arbeidsutvalget og landsstyret, og oppdaterer disse jevnlig om internasjonalt 
utvalg sitt arbeid. Internasjonal kontakt har veto i internasjonalt utvalgs beslutninger.  
 
§ 8.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale 
samarbeid og arbeid. Utvalget er ansvarlig for deltakelse og votering i internasjonale 
organer, samt oppfølging av Grønn Ungdoms internasjonale kontaktnettverk.  
 
§ 8.3 Internasjonalt utvalg har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger 
på vegne av Grønn Ungdom i saker som faller innunder deres ansvarsområde. Dersom 
disse beslutningene er kontroversielle, har stor påvirkning på organisasjonens økonomi 
eller ikke har dekning i partiprogrammet, skal arbeidsutvalget eller landsstyret 
konsulteres. 
Forslag 

 

§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av internasjonal kontakt, samt to til seks medlemmer. 
 
§ 8.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale 
samarbeid og arbeid og har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger på 
vegne av Grønn Ungdom i saker som faller innunder deres ansvarsområde. 
Realitet 

 

Endrer på minimum antall medlemmer. Korter ned kapittelet slik at det ikke er så 
detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



81 
 

F33 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Kapittel 9: Kontrollkomitéen 
§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte 
varamedlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv 
eller være representant eller vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder 
og nestleder i kontrollkomiteen.  
 
§ 9.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi 
tolkninger på forespørsel og på eget initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve 
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er 
innenfor eller angår komiteens mandat.  
 
§ 9.3 Kontrollkomitéen rapporterer til landsmøtet og landsstyret når de mener det er 
nødvendig eller har blitt bedt om dette av et av Grønn Ungdoms organer. Når 
kontrollkomiteen finner det nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan 
landsmøtets og landsstyrets vedtak blir iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i 
samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i samsvar med de 
vedtak som er fattet.  
 
§ 9.4 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra 
alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive.  
 
§ 9.5 Fylkes- og lokallag kan velge egne kontrollkomiteer. Årsmøtet vedtar komiteens 
mandat. Det er kun den nasjonale kontrollkomiteen som har myndighet til å tolke 
vedtektene. 
Forslag 

 

§ 9.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to 
varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller 
være representant eller vararepresentant i landsstyret. 
 
§ 9.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan 
overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i 
saker som er innenfor eller angår komiteens mandat.  
 
§ 9.3 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra 
alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 



82 
 

F34 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Kapittel 10: Valgkomitéen 
§ 10.1 Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av tre 
eller fem medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Verv i valgkomitéen kan 
innehas i maksimalt to år sammenhengende.  
 
§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 
landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 
arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre 
uker før landsmøtets start.  
 
§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 
organisasjonen er representert. 
Forslag 

 

§ 10.1 Valgkomitéen består av leder, samt to eller fire medlemmer, og to 
varamedlemmer. Verv i valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende.  
 
§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av 
landsmøtet, men kan innstille ikke på seg selv.  Landsstyret innstiller på valgkomité. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. Presiserer at valgkomitéen ikke kan 
innstille på seg selv. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



83 
 

F35 

Forslagsstiller: Anne Nijdam, leder i valgkomitéen 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

§10.4 Grønn Ungdoms valgkomité kan ikke innstille på egne komitémedlemmer, med 
mindre kandidaten trekker seg fra komitéen med umiddelbar virkning når forslaget har 
blitt fremmet og valgprosessen ikke har startet. 
Realitet 

 

Legger til et punkt i kapittel 10, som gjør at valgkomitéen ikke kan innstille på 
medlemmer av GUVK til AU, IU , eller KK. Imidlertid, hvis den forslåtte kandidaten 
som sitter i GUVK trekker seg med det samme forslaget har blitt fremmet og GUVK 
ikke har startet opp med intervju osv , skal det være mulig for kandidaten å stille 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



84 
 

F36 
Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 

Gjeldende vedtekt § 11.1 
§ 11.1 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom skal ha et styre på minst tre medlemmer. 
Styret skal ha leder eller talspersoner, sekretær og økonomiansvarlig. Styrets 
medlemmer skal være medlemmer av Grønn Ungdom i lagets distrikt. Utover dette kan 
lokal- og fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. 
Forslag 

 

§ 11.1 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom skal ha et styre på minst tre medlemmer. 
Styret skal ha leder eller talspersoner, og økonomiansvarlig. Styrets medlemmer skal 
være medlemmer av Grønn Ungdom i lagets distrikt. Utover dette kan lokal- og 
fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. 

Realitet 
 

Fjerne krav om sekretær for fylkes- og lokallagsstyrer. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



85 
 

F37 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.2 
§ 11.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant 
til landsstyret for ett år av gangen. Ved frafall av lagets landsstyrerepresentant rykker 
vararepresentant opp som landsstyrerepresentant. Ved frafall av lagets 
vararepresentant velger lagets styre en ny vararepresentant blant styrets faste 
medlemmer. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller 
én av talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har 
vedtatt noe annet. 
Forslag 

 

§ 11.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant 
til landsstyret. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



86 
 

F38 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.3  
Som representanter og vararepresentanter til landsstyret kan det ikke velges personer 
fra arbeidsutvalget i Grønn Ungdom i Norge. 
Forslag 

 

Som representanter og vararepresentanter til landsstyret kan det ikke velges personer 
fra arbeidsutvalget i Grønn Ungdom i Norge. 
Realitet 

 

Stryker punktet. Ivaretatt i 7.7 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



87 
 

F39 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.7 
Hvis et fylkeslag blir oppløst, skal kapitalen og eiendelene overføres til Grønn Ungdom 
sentralt. Hvis et lokal- eller bydelslag blir oppløst skal kapitalen og eiendelene 
overføres til nærmeste fylkeslag. Opprettes det et nytt lag på det samme stedet innen 
tre år, skal det overta det gamle lagets kapital. 
 
Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved 
deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak eller, ved 
manglende vedtak av årsmøtet, etter arbeidsutvalgets vedtak. 
 
Et lag regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller 
foregående år og ikke er nyoppstartet. Et lag kan oppløses, deles, eller sammensluttes 
med andre lag av årsmøtet, med to tredels flertall. 
Forslag 

 

(...) 
 
Et lag kan oppløses av årsmøtet med to tredels flertall. Et lag regnes også som oppløst 
dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller foregående år og ikke er 
nyoppstartet.  
Realitet 

 

Gjør vedtektene enklere å tolke i forbindelse med sammenslåinger av lag. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



88 
 

F40 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 13.1 
§ 13.1 Tilslutning til organisasjoner og sammenslutninger må ikke skje i strid med disse 
vedtektene 
Forslag 

 

§ 13.1 Tilslutning til organisasjoner og sammenslutninger må ikke skje i strid med disse 
vedtektene 
Realitet 

 

Stryker unødvendig paragraf. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



89 
 

F41 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 13.2 
Landsstyret har rett til å søke om, eller oppheve, medlemskap i andre organisasjoner 
på vegne av organisasjonen. Landsmøtet behandler dette i etterkant og kan nedlegge 
veto mot medlemskap eller utmeldinger som er inngått av landsstyret dersom et 
flertall av landsmøteutsendingene krever det. 
Forslag 

 

Landsstyret har rett til å søke om, eller oppheve, medlemskap i andre organisasjoner 
på vegne av organisasjonen. Landsmøtet behandler dette i etterkant, og kan nedlegge 
veto mot medlemskap eller utmeldinger. som er inngått av landsstyret dersom et 
flertall av landsmøteutsendingene krever det. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig presisering. Ivaretatt i kapittel 5. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



90 
 

F42 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 14.3 
Alle beslutninger i Grønn Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen 
offentliggjøres. 
Forslag 

 

Alle beslutninger i Grønn Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen 
offentliggjøres. 
 
Det er anledning til å undra deler av protokoller fra offentligheten av hensyn til personvern 
eller av andre tungtveiende hensyn. 
Realitet 

 

Fastsette praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F43 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Nytt kapittel 17 
- 
Forslag 

 

Kapittel x: Sekretariatet 
Sekretariatet ledes av generalsekretær.  
 
Sekretariatet har talerett i alle Grønn Ungdoms organer såfremt de trenger det for å 
gjennomføre sine oppgaver. Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i 
organisasjonen. Med sentrale verv menes verv som velges av landsmøtet. 
Realitet 

 

Legge til et kapitel om sekretariatet. Flytte kapittel 17 inn i dette. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F44 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.5, nytt kapittel og relevante steder i resten av 

dokumentet 
§ 5.5 
(…) 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
(…) 

• generalsekretær  
(…) 
 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
(…) 

• generalsekretær  
(…) 
 
Kapittel x: Sekretariatet 
Sekretariatet ledes av generalsekretær. Generalsekretæren ansettes av landsstyret på 
åremål på 2 år og har særskilt ansvar for organisasjonens økonomi, samt administrativt 
og organisatorisk arbeid. Generalsekretæren inngår i Grønn Ungdoms ledelse. 
 
Sekretariatet har talerett i alle Grønn Ungdoms organer såfremt de trenger det for å 
gjennomføre sine oppgaver. Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i 
organisasjonen. Med sentrale verv menes verv som velges av landsmøtet. 
Realitet 

 

Gå fra valg til ansettelse av generalsekretær. Legge til et kapittel om sekretariatet. 
Flytte kapittel 17 inn i dette. 
Merk: Motstridende F18 
Innstilling fra landsstyret 

MOT 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F45 

Forslagsstiller: Øyunn Stokkeland Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 
Gjeldende vedtekt §4.3 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 
§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 
årsmøter med mindre de er irrelevante. 

Forslag 
 

§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 
årsmøter med mindre de er irrelevante. 

Realitet 
 

Det kommer ikke til å være opp til et styret å avgjøre hvilke regler ved et årsmøte som 
ikke er relevante på de ekstraordinære årsmøtene. 
Innstilling fra landsstyret 

FOR 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



94 
 

Bakgrunn  1200 

Arbeidsplanen er landsmøtets bestilling til øvrige organer i Grønn Ungdom på hva som 1201 

skal prioriteres det kommende året. Planen er et supplement til vedtektene. Vedtektene 1202 

er organisasjonens «grunnlov» og forteller hvordan Grønn Ungdom skal styres 1203 

overordnet.  1204 

  1205 

Arbeidsutvalget har et spesielt ansvar for å følge arbeidsplanen. De rapporterer videre til 1206 

landsstyret om status på oppfølging av punktene og presenterer måloppnåelsen i form av 1207 

en årsmelding på landsmøtet. 1208 

 1209 

Utkastet til arbeidsplanen 2018 ligger vedlagt. Arbeidsutvalget (AU) har behandlet saken 1210 

og innstilt på den til videre behandling hos landsstyret (LS). Tilsvarende har LS behandlet 1211 

saken og innstilt på den videre til landsmøtet (GULM). Den endelige arbeidsplanen er det 1212 

GULM som vedtar. 1213 

 1214 

Drøfting  1215 

AU drøftet arbeidsplanen for 2018 første gang under halvtårsevalueringen i juni. 1216 

Deretter satt undertegnede seg ned med talsperson Ola Eian for å jobbe med utkastet. 1217 

Dette saksframlegget skal begrunne hvorfor dette utkastet ser ut som det gjør og hva 1218 

som er bakgrunnen for de ulike punktene. 1219 

 1220 

Form 1221 

Årets utkast til arbeidsplan er mye kortere enn tidligere arbeidsplaner (se arbeidsplanen 1222 

for 2017 til sammenligning).1  Tidligere arbeidsplaner har båret preg av å være detaljerte 1223 

blekker – og det har vært gode grunner til dette: Grønn Ungdom har vært en uerfaren 1224 

organisasjon og arbeidsplanen har, i tillegg til å være et styringsdokument, vært et 1225 

arbeidsverktøy for AU. Intensjonen har også vært at en detaljert arbeidsplan skulle være 1226 

mer demokratisk: Jo mer GULM kan bestemme, desto bedre. 1227 

 1228 

Planen for 2018 legger ikke lenger opp til at GULM skal bruke masse tid på å debattere 1229 

hvordan de ulike oppgavene skal løses – men det legger opp til at GULM skal debattere 1230 

oppgaven i seg selv. Bakgrunnen for dette et todelt: 1231 

 1232 

Demokrati 1233 

Demokrati kan utøves forskjellig. En viktig debatt i organisasjonen er derfor hvordan 1234 

demokratiet best kan utøves i ulike situasjoner.  Ved dette utkastet har det blitt lagt vekt 1235 

på at landsmøtet har begrenset med tid – og at det derfor er demokratisk riktig at det 1236 

legges til rette for at den dyrebare tiden brukes på å behandle viktige dokumenter godt. 1237 

Her legger vi til grunn at det er viktigere for GULM å debattere hva Grønn Ungdom 1238 

faktisk skal gjøre, heller enn for eksempel antall møter som trengs for å få det til. I tillegg 1239 

er en kortere arbeidsplan lettere å lese – og dermed lettere å sette seg inn i. Da kan 1240 

landsmøtet forberede seg bedre og mene mer om det store bildet. 1241 

 1242 

Det legges også vekt på ansvaret landsmøtet har for å velge tillitsvalgte som er godt i 1243 

stand til å finne ut den beste måten å oppnå mål i arbeidsplanen. Dette bør gjenspeiles i 1244 

                                                   
1 https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing
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tillitten landsmøtet har til sine tillitsvalgte. Tilsvarende har de tillitsvalgte et ansvar for å 1245 

finne ut hvordan de best kan løse oppgavene landsmøtet har bestilt. Dette kan variere 1246 

fra tillitsvalgt til tillitsvalgt, og fra situasjon til situasjon.  1247 

 1248 

Organisasjonens tillitsvalgte har et ansvar for å ta beslutninger og skal kunne stilles til 1249 

ansvar for sine beslutninger overfor høyere organer. Det er vanskeligere å stille 1250 

landsmøtet selv til ansvar for sine beslutninger - og det kan i verste fall føre til 1251 

ansvarspulverisering og en mindre smidig organisasjon. 1252 

 1253 

Innhold 1254 

Til tross for at formen på arbeidsplanen er drastisk endret, er innholdet i stor grad 1255 

ivaretatt. Det er likevel noen punkter som er fjernet fordi de enten blir ivaretatt gjennom 1256 

vedtektene (som «landsmøtet» og «landsstyret»), fordi de var overflødige på andre måter 1257 

(«økonomi») eller fordi det rett og slett ikke er like relevante i et mellomvalgsår. 1258 

 1259 

Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 1260 

Grønn Ungdom har ved tidligere arbeidsplaner nøye gjennomgått den mest ideelle 1261 

måten å få mest mulig gjennomslag på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 1262 

– og det bør legges til at det har vi også fått! I utkastet til arbeidsplan for 2018 legges 1263 

det vekt på at det nettopp er å få gjennomslag som skal være målet til Grønn Ungdom. I 1264 

tillegg mener saksbehandler at det er viktig at Grønn Ungdom fortsetter å ha ansvar for 1265 

at deltagelse på MDGLM skal være en god opplevelse også for de yngste av oss – og at 1266 

dette er såpass viktig at GULM bør vedta det og dermed sørge for at det fortsetter å 1267 

være en prioritet. 1268 

 1269 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 1270 

Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 1271 

ungdommer som deltar på MDGLM. 1272 

 1273 

Politikkutvikling og politiske hovedsaker 1274 

I forbindelse med programprosessen til Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram 2017-1275 

2021, har Grønn Ungdom fokusert mye på poltikkutvikling. På MDGLM i 2017 ble 1276 

arbeidsprogrammet vedtatt og vi er nå i en situasjon hvor vi i større grad kan tenke 1277 

strategisk rundt hva vi ønsker å fokusere på de neste fire årene. 1278 

 1279 

Tidligere mellomvalgsår har vi hatt politiske kampanjer («Matsvinn» i 2016 og 1280 

«Klimarettferdighet» i 2014). Dette er et arenaer Grønn Ungdom ikke nødvendigvis har 1281 

mestret. Saksbehandler foreslår derfor i stedet at vi bruker tid på å fortsette å utvikle 1282 

den politiske delen av organisasjonen vår - ved å sette ned politiske utvalg. Politiske 1283 

utvalg kan sørge for et medlemstilbud som faktisk er å drive med politikk – og ikke bare 1284 

organisasjon og administrasjon slik det gjerne er i et fylkeslag. I tillegg kan disse foraene 1285 

sørge for at Grønn Ungdom alltid er oppdatert og utvikler politikk i samsvar med det 1286 

som er våre politiske hovedsaker.  1287 

 1288 

Det kan likevel være greit å bite seg merke i at Grønn Ungdom har hatt politiske utvalg 1289 

tidligere som ikke fungerte så godt. Det blir AU og LS sitt ansvar å sette ned utvalg som 1290 

har tydelige mandat og tydelig struktur, slik at dette er noe organisasjonen kan jobbe 1291 

videre på. 1292 

 1293 

Det er foreslått tre politiske utvalg, men tre politiske felt. Det er naturlig at disse tre 1294 

feltene også blir Grønn Ungdoms hovedsaker. Det er saksbehandlers klare mening at det 1295 



96 
 

ikke bør være flere enn tre politiske utvalg. Dette har nok organisasjonen hverken 1296 

økonomiske eller menneskelige ressurser til. Det blir dessuten viktig å fokusere på at 1297 

utvalgene stabler seg på beina og blir gode – framfor at vi har mange utvalg som 1298 

fungerer mindre godt. 1299 

 1300 

De tre politiske hovedsakene som er foreslått er i tråd med De Grønnes 1301 

solidaritetesprinsipper. 2 De har dessuten vært våre hovedsaker til valgkampene i 2015 1302 

og/eller 2017. Sakene er imidlertid bare forslag og det er fullt mulig å endre på disse. 1303 

Andre gode alternative saker kunne vært landbruk, ruspolitikk, likestilling eller naturvern. 1304 

 1305 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal sette ned 1306 

politiske utvalg innen hovedsakene klima og miljø, internasjonal solidaritet og 1307 

dyrevern. 1308 

 1309 

Ekstern kommunikasjon 1310 

I målet for ekstern kommunikasjon legger vi til grunn at landsmøtet velger politiske 1311 

hovedsaker. Ellers legges det opp til at de som jobber med kommunikasjon internt i 1312 

organisasjonen legger en strategi for hvordan mediearbeidet skal gjøres. 1313 

 1314 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 1315 

nasjonalt og lokalt, i både tradisjonelle og sosiale medier. 1316 

 1317 

Skolering 1318 

I 2015 ble det vedtatt at Grønn Ungdom skulle «opprette et helhetlig og 1319 

sammenhengende skoleringsopplegg ved navn Drivhuset» (Se arbeidsplan 2015-2016).  1320 

Skoleringsopplegget er delt i tre nivåer og har blitt jobbet kontinuerlig med siden den 1321 

gang. I arbeidsplanen legger vi opp til at vi i 2018 skal ferdigstille «Drivhuset». 1322 

 1323 

Mål: Grønn Ungdom skal videreutvikle og ferdigstille skoleringsopplegget «Drivhuset». 1324 

 1325 

Sommerleir 1326 

I likhet med foregående år legger vi også opp til at det skal arrangeres en sommerleir i 1327 

2018. Hvordan, hvor og når den skal arrangeres blir opp til de som har ansvar for 1328 

arrangeringen, dersom målet som foreligger blir ivaretatt. 1329 

 1330 

Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år. 1331 

 1332 

Strategi for kommune- og fylkestingsvalget 2019 1333 

Selve formålet med å drive en partipolitisk ungdomsorganisasjon er å drive valgkamp for 1334 

moderpartiet slik at de får inn masse representanter (som dermed redder verden). I 2019 1335 

er det valgkamp igjen, og arbeidsplanen for 2018 legger nå opp til at valgkampstrategien 1336 

for Grønn Ungdom skal tegnes opp av et utvalg som settes ned i 2018 (lik det har blitt 1337 

gjort tidligere). 1338 

 1339 

Mål: Grønn Ungdom skal sette ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) som skal 1340 

utarbeide valgkampstrategien for 2019. 1341 

 1342 

  1343 

                                                   
2 Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr 
og natur (se De Grønnes prinsipprogram.) 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucaVFxbm5tTUROMUk/view?usp=sharing
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Prinsipprogram_web.pdf
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Verving 1344 

Saksbehandlerne brukte litt tid på å sette ned mål for denne, da den tidligere egentlig 1345 

har tatt for seg to helt ulike ting – både verving og medlemspleie. Det ble landet på at vi 1346 

skiller mellom disse. Innenfor kategorien verving, ønsker vi å tallfeste et konkret mål for 1347 

antall betalende medlemmer vi bør ha i utkanten av 2018. 1348 

 1349 

Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 1 000 betalende medlemmer innen 2019. 1350 

 1351 

Medlemspleie 1352 

I tillegg til å verve nye medlemmer skal Grønn Ungdom pleie de medlemmene vi allerede 1353 

har. Vi har satt opp at dette må gjøres ved å sørge for at alle organisasjonens 1354 

medlemmer har reell mulighet til politisk innflytelse, samtidig som har vi lagt ved et 1355 

mindre målbart punkt om at Grønn Ungdom skal ivareta organisasjonens medlemmer. 1356 

Punktet forplikter til at dette blir en prioritert oppgave som det fokuseres på mer enn 1357 

det gjøres i dag. Det gjenspeiles også forslaget til budsjett, hvor det er satt av penger til 1358 

å ansette en medlemssekretær i 50% stilling. 1359 

 1360 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har reell 1361 

mulighet til politisk innflytelse og at Grønn Ungdom oppleves som en trygg og god 1362 

arena å engasjere seg i. 1363 

 1364 

Fylkes- og lokallagsarbeid 1365 

I tiden framover blir det spennende å se hvordan Grønn Ungdom skal håndtere 1366 

regionsreformen som skjer i hele Norge. Målet som er satt i arbeidsplanen 2018 er 1367 

dermed ikke helt i tråd med dette. Det bør dessuten ses i sammenheng med punktet om 1368 

at alle organisasjonens medlemmer skal ha et aktivitetstilbud.  1369 

 1370 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker. 1371 

 1372 

Arbeidsutvalget 1373 

Målet for arbeidsutvalget tydeliggjør hva nasjonalleddet skal bruke tiden sin på: 1374 

Oppfølging av arbeidsplanen og organisasjonsutvikling. 1375 

 1376 

Mål: Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Arbeidsutvalget 1377 

skal forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt skal kunne gis 1378 

videre til neste generasjon. 1379 

 1380 

Internasjonalt arbeid 1381 

Dette punktet er foreslått av internasjonalt utvalg selv. 1382 

 1383 

Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne 1384 

globale bevegelsen, og være en ressurs for organisasjonen i internasjonale spørsmål. 1385 

 1386 

Representasjon 1387 

Grønn Ungdom er allerede representert i Miljøpartiet De Grønnes sentrale organer, og 1388 

dette dekkes gjennom moderpartiets egne vedtekter. Det er likevel viktig at vi fortsetter 1389 

med dette, og at vi etterstreber å også være representert i sideorganisasjoner som Grønt 1390 

Kvinnenettverk, og fylkes- og lokallag i Miljøpartiet De Grønne. I tillegg til internt i De 1391 

Grønne, skal vi etterstrebe å være en aktiv deltager eksternt. 1392 

 1393 
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Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 1394 

organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltager i norsk 1395 

offentlighet og søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner, og 1396 

politiske aktører der det er naturlig. 1397 

 1398 

Landsstyrets konklusjon 1399 

Det er landsstyrets syn at arbeidsplanen slik den foreligger er tydeligere for både 1400 

landsmøtet og for arbeidsutvalget som skal følge den. Det blir også lettere å se på 1401 

målbarheten. 1402 

 1403 

Det er likevel greit å understreke at landsmøtet kan diskutere hvordan vi skal oppnå de 1404 

ulike målene, i tillegg til målene i seg selv. Dersom landsmøtet har en sterk mening om 1405 

dette kan det for eksempel fremmes forslag på hvordan arbeidsutvalget skal forholde seg 1406 

til dokumentet eller om det er noe bør prioriteres foran noe annet, for eksempel som et 1407 

verbalvedtak (se fotnote), som kan følge med selve planen.3  1408 

 1409 

Punkter til diskusjon 1410 

• Hvilke tre politiske hovedsaker bør vi ha i Grønn Ungdom? 1411 

• Bør det settes opp politiske utvalg i Grønn Ungdom? 1412 

• Hvor mange medlemmer bør Grønn Ungdom sikte på seg å ha? 1413 

• Hva bør være målet for fylkes- og lokallagsarbeidet? 1414 

• Er arbeidsplanen for ambisiøs? 1415 

 1416 

Forslag til vedtak 1417 

F1: Landsmøtet vedtar arbeidsplanen for 2018 slik den foreligger. 1418 

 1419 

 1420 

Med vennlig hilsen 1421 

 1422 

Isa Maline Alstadius Isene, 1423 

Generalsekretær 1424 

 1425 

Oslo 22. oktober 2017  1426 

                                                   
3 Verbalvedtak: Et forslag med en oppfordring på hvordan et vedtatt dokument skal brukes. Vanlig 
brukt i budsjettbehandlinger, der møtet vedtar et budsjett, men også legger til hva det ønskes at 
pengene skal gå til dersom det blir rom for det i tillegg. 
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Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 1427 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 1428 

Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 1429 

ungdommer som deltar på MDGLM. 1430 

 1431 

Politikkutvikling og politiske hovedsaker 1432 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal sette ned 1433 

politiske utvalg innen hovedsakene klima og miljø, internasjonal solidaritet og dyrevern. 1434 

 1435 

Ekstern kommunikasjon 1436 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 1437 

nasjonalt og lokalt, i både tradisjonelle og sosiale medier. 1438 

 1439 

Skolering 1440 

Mål: Grønn Ungdom skal videreutvikle og ferdigstille skoleringsopplegget «Drivhuset». 1441 

 1442 

Sommerleir 1443 

Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år. 1444 

 1445 

Strategi for kommune- og fylkestingsvalget 2019 1446 

Mål: Grønn Ungdom skal sette ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) som skal 1447 

utarbeide valgkampstrategien for 2019. 1448 

 1449 

Verving 1450 

Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 1 000 betalende medlemmer innen 2019. 1451 

 1452 

Medlemspleie 1453 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har reell mulighet 1454 

til politisk innflytelse og at Grønn Ungdom oppleves som en trygg og god arena å 1455 

engasjere seg i. 1456 

 1457 

Fylkes- og lokallagsarbeid 1458 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha fungerende styrer i alle fylker.  1459 

 1460 

Arbeidsutvalget 1461 

Mål: Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Arbeidsutvalget 1462 

skal forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt skal kunne gis videre 1463 

til neste generasjon. 1464 

 1465 

Internasjonalt arbeid 1466 

Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne 1467 

globale bevegelsen, og være en ressurs for organisasjonen i internasjonale spørsmål. 1468 

 1469 

Representasjon 1470 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 1471 

organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv 1472 
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deltager i norsk offentlighet og søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige 1473 

organisasjoner, og politiske aktører der det er naturlig.  1474 
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Bakgrunn  1475 

På landsmøtet skal det, som vedtektsfestes, vedtas budsjett for 2018. Budsjettet viser hva 1476 

organisasjonen planlegger eller forventer å bruke penger på og er dermed avgjørende for Grønn 1477 

Ungdoms aktivitet i årene som kommer. Det er gjennom budsjettet at det avgjøres hva Grønn 1478 

Ungdom skal fokusere på i 2018, men også hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å bli 1479 

seende ut i 2019. 1480 

 1481 

Arbeidsutvalget har innstilt på budsjettforslaget til landsstyret, som har innstit på budsjettet 1482 

videre til landsmøtet. 1483 

 1484 

Budsjettforslaget for 2018 ligger vedlagt, med budsjettetrevisjonen fra årets budsjett til 1485 

sammenligning. Det som er markert i grått, er poster som av ulike grunner er faste og i 1486 

utgangspunktet ikke kan gjøres noe med. Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen 1487 

for øvrig. 1488 

 1489 

Drøfting 1490 

Budsjettforslaget er i stor grad basert på innspill under saken «Økonomien til GU etter valget», 1491 

som ble tatt opp på LS-2-17, samt AU-11-17. Oppslutningen til De Grønne i valgkampen økte fra 1492 

2,8% til 3,2%. Vi ligger dermed på et average case scenario i følge den oversikten som ble 1493 

behandlet her. Det er likevel verdt å merke seg at vi får økte inntekter på ca. 220 000 kroner– noe 1494 

som kommer godt med. 1495 

 1496 

Inntektsposter 1497 

 

Inntekter Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Medlemskontingent  30 000 30 000 

Overføring fra MDG  1 000 000 1 184 000 

Støtte/sponsor/gaver  1 000 - 

Offentlig støtte  225 591 261 000 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 

Inntekter LM  40 000 40 000 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 

Frifond  277 268 220 000 

Momskompensasjon  120 000 - 

Inntekter materiell  4 900 - 

SUM  1 978 759 2 015 000 

 
De fleste inntektspostene ligger på samme sum som i det reviderte budsjettet 2017. Det er noen 1498 

unntak: postene «Støtte fra Miljøpartiet De Grønne» og «Offentlig støtte», har økt i tråd med økt 1499 

oppslutning i Stortingsvalget. 1500 

 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sakspapirer-LS-2-17.pdf
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Postene «Støtte/sponsor/gaver», «Momskompensasjon» og «Inntekter materiell» er foreslått 1501 

fjernet. Når «momskompensasjon» er foreslått fjernet, er dette fordi partipolitiske organisasjoner 1502 

ikke kan søke om støtte til dette. Når det gjelder «Støtte/sponsor/gaver» og «Inntekter materiell», 1503 

så er dette gjerne ubetydelige poster i et mellomvalgsår og det er derfor også vanskelig å foreslå 1504 

et anslag for hva disse postene kan bringe inn, dersom det bringer inn noe i det hele tatt.  1505 

 1506 

Posten for Frifond er foreslått endret til 220 000. Bakgrunnen for dette, er at vi kommer til å søke 1507 

penger for 2016, som var et mellomvalgsår med færre betalende medlemmer enn 2015. 1508 

 1509 

Utgiftsposter 1510 

 

Utgifter Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Administrative kostnader  155 000 100 000 

Nettsider  20 000 - 

Leie av lokaler MDG  52 000 55 000 

Arbeidsutvalget  40 000 40 000 

Landsmøtet  100 000 150 000 

Landsstyret  80 000 125 000 

GU-delegater til MDGLM  14 056 15 000 

Skolering  20 000 40 000 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 

Sommerleir  200 000 200 000 

Kommunikasjon  - 20 000 

Politiske utvalg  - 15 000 

Frifond  263 405 220 000 

Lønn 795 000 1 021 800 

Verving  1 500 kr - 

Valgkamp  425 000 kr 80 000 

Uforutsette utgifter  95 000 kr - 

SUM  2 270 961 kr 2 091 800 

 
Administrative kostnader/sekretariat 1511 

Denne posten inkluderer medlemsavgifter for Grønn Ungdom (i LNU og FYEG), nettsider, 1512 

webhotell, regnskapsprogram, medlemsregister og revisor. I tillegg rommer posten «Drift», som 1513 

f.eks. dekker når valgkomitéen eller kontrollkomitéen skal møtes. Dette er med andre ord en litt 1514 

«alt-mulig-post» som er relativt uforutsigbar. Den er redusert til kr 100 000. Dette betyr i praksis 1515 

at Grønn Ungdom innstiller på et budsjett med lavere revisorkostnader enn tidligere år. 1516 

 1517 

Nettsider 1518 

Nettsidene ble fornyet under valgkampåret 2017. Dette posten fjernes fra budsjettforslaget.  1519 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=544316764
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Landsmøtet og landsstyret 1520 

Landsmøte- og landsstyrepostene er foreslått økt. For landsstyremøtenes del betyr dette 1521 

forslaget en sum på kr 30 000,- per møte. Landsstyremøtene har ligger på rundt kr 25 000 i 2017, 1522 

så dette er ingen betydelig økning, men gir noe mer romslighet. Landsmøteposten er foreslått økt 1523 

med kr 50 000. Dette gir neppe organisasjonen mulighet til å flytte ut av skolelokaler, men gir 1524 

romslighet til å sørge for et proffere møte som er mindre arbeidskrevende for arrangørene. 1525 

 1526 

Skolering 1527 

Skoleringsposten er økt i tråd med arbeidsplanen, der det foreslås å rulle ut siste nivå av 1528 

«Drivhuset». 1529 

 1530 

Kommunikasjon og politiske utvalg 1531 

Begge disse postene er nye. «Kommunikasjonsposten» er et forsøk på å gi de som jobber med 1532 

kommunikasjon større rom – og dekker dermed mer enn tidligere «Reklame» eller «Materiell»-1533 

poster. «Politiske utvalg» er i tråd med arbeidsplanens forslag om å sette ned tre politiske utvalg. 1534 

Idéen her er at hvert utvalg får kr 5 000,- å rutte med. 1535 

 1536 

Lønn 1537 

Lønnposten er den posten som er foreslått mest økt. Bakgrunnen for disse tallene ikke å øke de 1538 

frikjøpte vervene (se forøvrig sak 104 – Økonomiske retningslinjer), men basert på tilbakemeldinger 1539 

om behov for å ansette en medlemsansvarlig, samt å øke stillingsprosenten til økonomiansvarlig. I 1540 

følge Statens lønnsregulativ, kan vi ansatte en medlemsansvarlig og en økonomiansvarlig i 50% 1541 

stilling hver ved laveste lønnstrinn med summene illustrert under. I tillegg er det satt opp en 1542 

bufferpost, som gir mulighet til å betale overlapp og evt andre uforutsette poster i forbindelse 1543 

med lønn. 1544 

 

Frikjøpte verv 655 200 

Økonomiansvarlig 50% stilling 143 300 

Medlemsansvarlig 50% stilling 143 300 

Buffer (overlapp, forhandlingsrom osv) 80 000 

Sum lønn 1 021 800 

 
Verving 1545 

Verveposten er en rar liten sak ingen helt vet hva går til. Det foreslås her at denne skrotes, og at 1546 

eventuelle vervepremier og lignende, heller inngår i budsjettet for de arrangementene hvor dette 1547 

skal finne sted. 1548 

 1549 

Valgkamp 1550 

Selv om 2018 er et mellomvalgsår, er det foreslå å sette av kr 80 000 til valgkamp. Disse 1551 

pengene er det meningen at skal spares opp til neste år, og kommer da i tillegg til resten 1552 

av balansen i når regnskapsåret 2019 begynner. 1553 

 1554 

Bunnlinja 1555 

  
Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Resultat  −292 202 −76 800 

Restmidler Frifond  −20 087 −20 087 

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-staten/lonnstabeller/id438643/
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Gjeld fylkeslag  −89 425 kr - 

Inngående balanse  819 365 500 000 

Balanse  417 651 403 113 

 
Resultatet i budsjettet er inntekter÷utgifter (i blått).  1556 

I tillegg må vi regne med gjelden vår (i rosa). Fylkeslagsgjelden er slettet i 2017.  1557 

 1558 

Inngående balanse er det beløpet organisasjonen sitter med 1.1.2018. Dette taller er basert på 1559 

(kvalifisert) gjetning fra saksbehandlers side, ettersom at regnskapet for 2017 fortsatt er under 1560 

arbeid. Dette tallet kommer til å bli justert ved landsstyret og landsmøtet. 1561 

 1562 

God budsjettskikk er at balansen (den endelige summen vi har igjen til 1.1.2019) er på ca 3 1563 

måneder med lønnede stillinger. Dersom vi tar lønnsposten i budsjettet og regner det for 3 1564 

måneder, får vi kr 255 450. Vi har dermed fortsatt rom i balansen til å gjøre endringer i budsjettet. 1565 

 1566 

Landsstyrets konklusjon 1567 

Budsjettet under er et ansvarlig budsjett å ta utgangspunkt i, når vi nå går i en tid med litt mer å 1568 

rutte med. Ettersom det kommer til å skje et skifte i ledelsen og den som holder i budsjett, er 1569 

dette budsjettet også romslig nok til å kunne håndtere eventuelle uforutsette hendelser. 1570 

 1571 

Landsstyret anbefaler landsmøtet å vedta budsjettet for 2018 slik det foreligger under. 1572 

 1573 

Forslag til vedtak 1574 

F1: Landsmøtet vedtar budsjettet for 2018 slik det foreligger. 1575 

 1576 

Vedlegg: 1 – Budsjett 2018 1577 

 1578 

 1579 

Med vennlig hilsen 1580 

 1581 

Isa Maline Alstadius Isene, 1582 

Generalsekretær 1583 

 1584 

Oslo 15. september 2017  1585 
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Budsjett 2018 
Poster  Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Inntekter  
  

Medlemskontingent  30 000 30 000 

Overføring fra MDG  1 000 000 1 184 000 

Støtte/sponsor/gaver  1 000 - 

Offentlig støtte  225 591 261 000 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 

Inntekter LM  40 000 40 000 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 

Frifond  277 268 220 000 

Momskompensasjon  120 000 - 

Inntekter materiell  4 900 - 

SUM  1 978 759 2 015 000 
   

Utgifter  
  

Administrative kostnader  155 000 100 000 

Nettsider  20 000 - 

Leie av lokaler MDG  52 000 55 000 

Arbeidsutvalget  40 000 40 000 

Landsmøtet  100 000 150 000 

Landsstyret  80 000 125 000 

GU-delegater til MDGLM  14 056 15 000 

Skolering  20 000 40 000 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 

Sommerleir  200 000 200 000 

Kommunikasjon  - 20 000 

Politiske utvalg  - 15 000 

Frifond  263 405 220 000 

Lønn 795 000 1 021 800 

Verving  1 500 kr - 

Valgkamp  425 000 kr 80 000 

Uforutsette utgifter  95 000 kr - 

SUM  2 270 961 kr 2 091 800 
   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=544316764
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Resultat  −292 202 −76 800 

Restmidler Frifond  −20 087 −20 087 

Gjeld fylkeslag  −89 425 kr - 

Inngående balanse  819 365 500 000 

Balanse  417 651 403 113 
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Som vedtektsfestet skal landsmøtet behandle politiske uttalelser – eller resolusjoner. Det 1586 

er blitt sendt inn syv resolusjoner fra enkeltmedlemmer og fylkeslag til GULM 2017. 1587 

 1588 

Før landsmøtet i 2016 satte landsstyremøtet ned noen retningslinjer for behandling av 1589 

resolusjoner. Det ble satt et forslag til tak på antall resolusjoner som skulle behandles, 1590 

samt kriterier som disse resolusjonene skulle møte. En forberedende redaksjonskomité 1591 

innstilte på hvilke resolusjoner som skulle behandles etter disse kriteriene.  1592 

 1593 

Komitéen hadde følgende mandat: 1594 

 1595 

- Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 3 resolusjoner på GULM. 1596 

 1597 

- Resolusjonen som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: 1) Resolusjonen 1598 

er et relevant innspill til arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, 2) resolusjonen 1599 

representerer noe nytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, 3) resolusjonen er 1600 

dagsaktuell. 1601 

 1602 

- Resolusjoner skal utformes i tråd med Miljøpartiet De Grønnes mal for resolusjoner, noe som 1603 

innebærer at landsmøtet ikke skal behandle eller votere over brødtekst/begrunnelse, kun 1604 

behandle, votere over og eventuelt vedta resolusjonstekst i form av konkrete politiske punkter. 1605 

 1606 

- Forbedrende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal behandles på 1607 

GULM og få mandat til å sette sammen resolusjoner med tillatelse fra innsender/innstiller. 1608 

(Grønn Ungdom 2016: 93) 1609 

 1610 

Dessverre var ikke generalsekretær forutseende nok til å forberede en tilsvarende komité 1611 

med et tilsvarende mandat denne gangen, men behovet er det samme: I dagsorden (side 1612 

13) er det satt av to timer til resolusjoner. Det er knapp tid på å diskutere syv ulike 1613 

politiske saker.  1614 

 1615 

Generalsekretær foreslår derfor å legge opp til å bruke en halvtime på å debattere hvor 1616 

mange resolusjoner vi skal behandle og hvilke dette skal være. De resterende 90 1617 

minuttene brukes på å behandle de resolusjonene landsmøtet velger å behandle.  1618 

 1619 

Generalsekretær innstiller dermed på at landsmøtet skal behandle tre resolusjoner, men 1620 

innstiller ikke på kriterier å velge disse resolusjonene ut i fra.  1621 

 1622 

Det foreslås i tillegg å videresende øvrige resolusjoner til landsstyret. På den måten kan 1623 

de sakene landsmøtet ikke får behandlet denne gangen fortsatt bli vedtatt som Grønn 1624 

Ungdoms politikk senere. 1625 

 1626 

Forslag til vedtak 1627 

F1: Landsmøtet behandler tre resolusjoner. 1628 

F2: Resterende resolusjoner oversendes til landsstyret. 1629 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/GULM11.pdf
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Oslo Grønn Ungdom 1630 

 1631 

Bakgrunn 1632 

I MDGs program står det at vi “gradvis vil redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per 1633 

uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning”. Dette forslaget er en 1634 

mildere variant. Hovedintensjonen er at Oslo Grønn Ungdom ikke går inn for å redusere 1635 

arbeidstiden i kommende stortingsperiode. Samtidig støtter vi pilotprosjekter med 1636 

redusert arbeidstid, og beholder det som en langsiktig målsetning. 1637 

 1638 

Drøfting 1639 

Hvorfor redusert arbeidstid? 1640 

Det er flere grunner til at MDG går inn for redusert arbeidstid. For det første har vi et 1641 

mål om mer livskvalitet. Tanken er at vi kan oppnå dette ved å jobbe mindre og ha mer 1642 

fritid. 1643 

 1644 

For det andre har vi et mål om redusert materielt forbruk. Det kan vi oppnå ved å ta ut 1645 

produktivitetsveksten i redusert arbeidstid framfor økt lønn. Mindre vekst i materielt 1646 

forbruk trenger ikke å gjøre oss mindre lykkelige. Lykkeforskningen viser at den 1647 

gjennomsnittlige innbyggeren i vestlige land ikke har blitt lykkeligere på omtrent 50 år, til 1648 

tross for at gjennomsnittsinntekten har blitt mangedoblet.4 1649 

 1650 

For det tredje kan kortere normalarbeidsdag gi økt likestilling. Norge er et av landene i 1651 

Europa med høyest andel kvinner blant dem som jobber ufrivillig deltid.5 Kvinner jobber i 1652 

snitt 30,8 timer i uken, og dermed har mange allerede innført sekstimersdagen.6 Mange 1653 

tar til orde for at kortere arbeidstid vil gi flere hele stillinger og færre i ufrivillig deltid. 1654 

Samtidig det være en tidsklemme-løsning for småbarnsforeldre, og arbeidet i hjemmet 1655 

kan bli likere fordelt. 1656 

 1657 

Kortere arbeidsdag vil særlig gagne folk i fysisk krevende yrker, som f.eks pleie- og 1658 

omsorgsyrker. Kortere arbeidstid kan forebygge yrkesskader og gi større muligheter for 1659 

flere til å stå i arbeid fram til pensjonsalder. 1660 

 1661 

Hvorfor ikke redusert arbeidstid? 1662 

Hovedargumentet mot redusert arbeidstid er at det er økonomisk uansvarlig. I årene som 1663 

kommer vil vi måtte prioritere innenfor stadig strammere budsjetter. Samtidig som 1664 

oljeinntektene til vår felles sparegris avtar, blir en stadig større andel av befolkningen 1665 

eldre. Mens det i dag er vel 2 personer over 67 år per 10 personer i yrkesaktiv alder, 1666 

anslås det i 2060 å være om lag 4 eldre per 10 yrkesaktive.7 1667 

                                                   
4 1 Victoria Reyes-García mfl: Subjective Wellbeing and Income: Empirical Patterns in the 
Rural Developing World, Journal of Happiness Studies, januar 2015, doi: 10.1007/s10902- 
014-9608-2. 
5 2 Nationen, 18.05.15. Høg del kvinner blant dei som jobbar ufrivillig deltid. 
http://www.nationen.no/eu/hag-del-kvinner-jobbar-ufrivillig-deltid-i-noreg/  
6 3 NOU 2016:1, Arbeidstidsutvalget.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/  
7 Finansdepartementet, Perspektivmeldingen 2017, 

http://www.nationen.no/eu/hag-del-kvinner-jobbar-ufrivillig-deltid-i-noreg/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
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For å sikre dagens velferdsnivå i møte med trangere økonomiske tider, trenger vi minst to 1668 

arbeidslivsreformer: pensjonsreformen må omfatte offentlig sektor, og vi må jobbe mer. 1669 

Dessuten må flere av dem som i dag står utenfor arbeidslivet, i jobb. På lang sikt kan 1670 

redusert arbeidstid gjøre at vi deler mer på arbeidet, men på kort sikt vil det bety mindre 1671 

skatteinntekter. 1672 

 1673 

Forutsetningen for at vi skal lykkes med redusert arbeidstid er at produktiviteten 1674 

fortsetter å øke. Produktivitetsveksten i Norge er ikke like høy som den pleide å være. I 1675 

årene 1996-2005 økte Fastlands-Norges næringsliv produktiviteten pr. ansett med 3 1676 

prosent årlig. I årene 2006-2014 økte den bare med 0,8 prosent årlig.8 En utvikling med 1677 

lavere produktivitetsvekst, kombinert med eldrebølge og lavere oljeinntekter, gjør det 1678 

vanskeligere å finansiere velferdsstaten i fremtiden. Rommet blir mindre for å redusere 1679 

arbeidstiden. 1680 

 1681 

Det er riktig at redusert arbeidstid kan være bra for miljøet fordi det gir lavere vekst i 1682 

materielt forbruk. Forslagsstiller mener likevel at det finnes andre, viktigere tiltak for å 1683 

gjøre forbruket mer miljøvennlig. Vi bør jobbe for å vri forbruket i en grønnere retning, og 1684 

øke inntektsbeskatningen, heller enn å begrense verdiskapningen. 1685 

 1686 

At vi ikke går inn for å redusere arbeidstiden i nær framtid, trenger ikke bety at vi legger 1687 

ideen på hylla for godt. I takt med produktivitetsvekst, automatisering og økt materielt 1688 

forbruk må vi fortsette å diskutere arbeidstidsreformer. Derfor foreslår vi å støtte opp 1689 

under pilotprosjekter med redusert arbeidstid, og at Grønn Ungdom beholder dette som 1690 

en langsiktig målsetning. 1691 

 1692 

Forslag til vedtak 1693 

F1: Grønn Ungdom støtter pilotprosjekter med redusert arbeidstid. 1694 

 1695 

F2: Grønn Ungdom mener at arbeidstidsreformer på sikt kan være en løsning for 1696 

å dele på arbeidet og ta ut produktivitetsveksten i mer fritid. 1697 

 1698 

F3: Grønn Ungdom vil ikke redusere arbeidstiden i kommende stortingsperiode. 1699 

  

                                                   
https://www.regjeringen.no/contentassets/aefd9d12738d43078cbc647448bbeca1/no/pdfs/stm20162017
0029000dddpdfs.pdf 
8 NOU 2015: 1, Produktivitetskommisjonen. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-1/id2395258/  

https://www.regjeringen.no/contentassets/aefd9d12738d43078cbc647448bbeca1/no/pdfs/st
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-1/id2395258/
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Esten Ottesen 1700 

 1701 

Bakgrunn 1702 

Politistudenter får i dag ikke betalt for arbeide de gjør under praksis året sitt. 1703 

Praktikantene får studielån som alle andre som går skole, men siden du går høyskole så 1704 

får du ikke borteboer stipend lengere. 1705 

 1706 

En politipraktikants hverdag går ut på å stå opp tidlig, være med på den patruljen de skal 1707 

være med og gjøre mange oppgaver som ferdigutdannede politifolk gjør. Når de er ferdig 1708 

skal de dra hjem, det er veldig viktig hvordan praktikantene bruker fritiden sin på. De skal 1709 

spise god næringsrik mat slik at de effektivt kan bygge muskler når de skal trene. De skal 1710 

ha ett sosialt liv, du må ha en jobb for det er ikke nok penger til å få ting til å gå rundt og 1711 

du skal få nok søvn slik at du er hundre prosent opplagt til neste dag. 1712 

 1713 

Alt dette gjør at det er vanskelig økonomien til å gå rundt og samtidig tilfredsstille alle 1714 

behovene. I tillegg så har de ikke lovt til å ta seg hvilken som helst jobb, for eksempel du 1715 

kan ikke ha jobb i utelivsbransjen, i helse eller som taxi sjøfør. Og for å gjøre ting værer så 1716 

er det vanskelig å kombinere praksis og en liten helge stilling siden mange vil helst at man 1717 

skal jobbe mer enn 10-15%. 1718 

 1719 

«Vi får beskjed om å gi 100 prosent innsats. Med turnus er det vanskelig å kombinere 1720 

med ekstrajobb, og man har ikke råd til å bo, spise og trene for 7000 kroner i 1721 

måneden» 1722 

 1723 

«Vi kan ikke leve på suppe når vi skal bygge muskler. I praksisåret lærer vi å jobbe som 1724 

vanlige politimenn og vi skal leve som studenter» 1725 

- Holm og Kristian, politistudenter. 1726 

 1727 

Drøfting 1728 

Grunnen til at jeg kommer med forslaget er som politipraktikantene sier selv at det ikke 1729 

er nok penger til å få ting økonomisk til å snurre rundt. Men praktikantene gjør også en 1730 

viktig samfunnsoppgave som har en risiko. Selv om de får tilpassete arbeidsoppgaver så 1731 

går de fortsatt ut blant folk setter seg i en politibil og er med på mye av det ferdig 1732 

utdannede politifolk er. 1733 

 1734 

En annen grunn er at måten PHS er strukturert på så skal du kunne det som skal til får å 1735 

gjøre en bra jobb i praksisperioden, tredje året er kun repetisjon av praksisen og første 1736 

året. Derfor mener jeg at alle som har en lang sammenhengende praksisperiode som er 1737 

en del av utdanningsløpet burde få lønn. 1738 

 1739 

Saksbehandlers konklusjon 1740 

Gjøre praktikantene mer opplagt til jobben, de skal få mer fritid til å gjøre sosiale ting og 1741 

ha rå til det siden de slipper å ha en jobb på siden. At de føler seg godt ivaretatt og at de 1742 

ikke bare føler at staten bryr seg om dem når de er ferdig utdannede politifolk, 1743 
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Forslag 1744 

Mitt forslag går ut på å ordne en lønn til praktikantene og her har jeg noe forskjellig 1745 

forsalg. 1746 

 1747 

F1: Alle politipraktikanter får en lønnsordning på lik linje med lærlinger at du deler opp 1748 

lønnen på ett år, første halvdel 20% - 30% - 40% - 50%. 1749 

 1750 

F2: Alle politipraktikanter får en fast lønn på 5 000 kr som en ekstra støte til studielånet 1751 

ut praksisåret. 1752 

 1753 

F3: Alle politipraktikanter får en fast lønn på lik linje med lærlinger på ett år.  1754 
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Grønn Ungdom Trøndelag 1755 

 1756 

Bakgrunn 1757 

På det nåværende tidspunkt regnes såkalt «vintertid» som normaltid. På våren stilles 1758 

klokken én time fremover, noe som markerer overgangen til sommertid. Det diskuteres 1759 

nå i mange kretser hvor vidt man skal avskaffe ordningen med skifte mellom sommertid 1760 

og vintertid, og gjøre normaltiden gjeldende hele året. 1761 

 1762 

Drøfting 1763 

Ordningen med sommertid har den hensikt å oppnå en arbeidsmessig og helsemessig 1764 

bedre utnyttelse av døgnets lyse timer. Før i tiden var også ordningen fordelaktig med 1765 

tanke på energisparing. Dette er ikke til like stor grad et aktuelt argument den dag i dag. I 1766 

Norge har sommertid siden 1916 blitt brukt enkelte år, mens det andre år ikke har blitt 1767 

brukt. I 1980 ble ordningen gjeninnført, og Norge følger nå EUs sommertid. 9  Island har 1768 

aldri benyttet seg av ordningen, og for få år siden gikk Russland, Hviterussland og 1769 

Ukraina bort fra den. De fleste europeiske saker holder seg imidlertid til sommertiden. 10 1770 

En tyngende majoritet av søvnforskere har gjort oppdagelser som tyder på at 1771 

døgnrytmen blir kraftig forstyrret av sommertiden. Mange individers døgnrytme klarer 1772 

simpelthen ikke å tilpasse seg endringen.11 Stilling av klokka har derfor en interferens 1773 

med kroppens naturlige rytmer og setter dem i enkelte tilfeller ut av spill. Sommertid ble 1774 

innført på en tid da man ikke hadde like mye kunnskap om kroppens rytmer og perioder 1775 

som den dag i dag. Derfor vil det fra søvnforskernes synspunkt virke logisk å avskaffe 1776 

ordningen med sommertid. 1777 

 1778 

Forskning på rytmeforstyrrelser viser at rett etter skiftene mellom sommertid og 1779 

normaltid forekommer hjerteinfarkt med en helt annen hyppighet enn ellers. Etter helger 1780 

der arbeidstakerne får en time lengre søvn, synker risikoen for hjerteinfarkt, mens etter 1781 

helger der arbeidstakerne får en time mindre søvn, øker risikoen for hjerteinfarkt 1782 

drastisk. 12 Studier gjort på husdyr og kjæledyr viser at endringer i våre rutiner som 1783 

påvirker dyrene, kan ha innflytelse på dyrenes døgnrytmer. Et eksempel er melkekyrnes 1784 

mønster for melking som kan settes ut at spill ved stilling av klokka.13 1785 

 1786 

Et argument for å beholde sommertiden er at ordningen har såpass dype røtter som den 1787 

har, altså; det har vært sånn en stund. Imidlertid bør ikke faste ordninger passere uten at 1788 

det stilles spørsmålstegn ved deres plass og rett i vårt samfunn. Forkjempere for 1789 

sommertid argumenterer med at det er energieffektivt, legger til rette for utendørs 1790 

sommeraktiviteter og er derfor bra for psykisk og fysisk helse.14 1791 

  1792 

                                                   
9 https://snl.no/sommertid 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time 
11 https://www.livescience.com/18967-daylight-saving-time-sleep.html 
12 http://www.reuters.com/article/us-heart-daylightsaving/daylight-saving-time-linked-to-heart-attacks-
study-idUSBREA2S0D420140329 
13 https://www.livescience.com/13166-pets-affected-daylight-saving-time.html 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time#Dispute_over_benefits_and_drawbacks 

 

https://snl.no/sommertid
https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time
https://www.livescience.com/18967-daylight-saving-time-sleep.html
http://www.reuters.com/article/us-heart-daylightsaving/daylight-saving-time-linked-to-heart-attacks-study-idUSBREA2S0D420140329
http://www.reuters.com/article/us-heart-daylightsaving/daylight-saving-time-linked-to-heart-attacks-study-idUSBREA2S0D420140329
https://www.livescience.com/13166-pets-affected-daylight-saving-time.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time#Dispute_over_benefits_and_drawbacks
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Konklusjon  1793 

Sommertid er en utdatert ordning som medfører en rekke problematiske konsekvenser, 1794 

eksempelvis forstyrrelser i døgnrytmen. Selv om ordningen har dype røtter i det 1795 

europeiske samfunnet og utvilsomt har enkelte fordeler, bør den utredes og vurderes 1796 

fjernet. Dette vil medføre at normaltiden vil gjelde året rundt.  1797 

 1798 

Forslag til vedtak 1799 

F1: Grønn Ungdom mener at Norge skal gå bort fra ordningen med sommertid og 1800 

benytte normaltid hele året.  1801 
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Oslo Grønn Ungdom 1802 

 1803 

Retten til personvern er forankret i Grunnloven. Også barn og unge har rett til et verdig 1804 

personvern. I Barnekonvensjonens artikkel 16 heter det at “alle barn har rett til eit 1805 

privatliv”. 1806 

 1807 

Den raske teknologiske utviklingen reiser stadig nye etiske spørsmål knyttet til 1808 

personvern. Særlig barn og unge er påvirket av denne utviklingen. Store mengder 1809 

opplysninger om barn i skole og barnehage blir innhentet og lagret på nett. Ansatte i 1810 

utdanningsinstitusjonene får ved innlogging på en læringsplattform eller 1811 

skoleadministrativt system tilgang til personopplysninger om mange barn. Ergo er gode 1812 

personvern- og databehandlingsrutiner i institusjonene viktigere enn noen gang. 1813 

 1814 

Også foreldreovervåking blir lettere med ny teknologi. GPS-klokker og internettkontroll 1815 

er eksempler på velment foreldreovervåking som i verste fall blir alvorlige overtramp på 1816 

bekostning av barnas personvern. I tillegg er det en sikkerhetsrisiko knyttet til overvåking 1817 

av barn, ved at uvedkommende kan få tilgang på sensitive data.  1818 

 1819 

Flere skoler og barnehager har de senere årene valgt å investere i kameraovervåkning av 1820 

sine uteområder, blant annet for å avdekke hærverk, narkotikasalg og mobbing. Dette er 1821 

problemer som i utgangspunktet bør bli håndtert på en måte som ikke går utover 1822 

personvern. Videoovervåkning er en stor inngripen i barnas privatliv, og et tillitsbrudd. 1823 

 1824 

Barn og unge er ekstra sårbare for personvernbrudd. Foreldre, skole, kommune og stat 1825 

bryter stadig barnekonvensjonen om barns rett til privatliv. Forslagsstiller mener at 1826 

Grønn Ungdom bør være tidlig på banen med konkrete tiltak for å beskytte barn og 1827 

unges rettigheter på dette feltet. 1828 

 1829 

Et tankekors er at barn og unge er de mest aktive brukerne av sosiale medier som 1830 

facebook, google og snapchat, og derfor blir kraftig overvåket uansett. Forslagsstiller 1831 

mener at storselskapenes masseovervåking krever en grundigere politisk behandling, og 1832 

ikke hører hjemme i denne resolusjonen.  1833 

 1834 

Grønn Ungdom mener  1835 

 1836 

• At foreldreovervåkning av barn, som avlyttings- og sporingsutstyr og 1837 

internettkontroll, skal være forbudt. 1838 

• At foresatte skal få informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen 1839 

av 1840 

• At all kameraovervåkning på skoler og barnehager i undervisningstiden skal 1841 

forbys 1842 

• At IKT-ansvarlige ved utdanningsinstitusjoner skal ha kompetanse på barns 1843 

personvern og rettigheter 1844 

• At skolene ikke skal ha mulighet til å hente ut privat data fra elevenes skole-pcer 1845 

• At innlogging til digitale læringsplattformer som itslearnig og fronter, krever en 1846 

sterkere autentisering enn brukernavn og passord.  1847 
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Oslo Grønn Ungdom 1848 

 1849 

Bakgrunn 1850 

Regjeringen foreslår å øke avstanden til støtte av stipend for videregående elever fra 1851 

hjem til skole fra 40 til 60 km. Hvis dette forslaget går gjennom vil det da bli tildelt 21,2 1852 

millioner kr mindre til elever som ellers ville fått borteboerstipend. Dette betyr i praksis 1853 

at de som bor mellom 40-60 km til valgt utdanningsinstitusjon vil falle utenfor, samt ha 1854 

konsekvenser for fremtidige elever.  1855 

 1856 

Drøfting 1857 

Hvorfor skal vi beholde dagens ordning med borteboerstipend? 1858 

 1859 

Mindre fritid og tid til lekser 1860 

En slik ordning vil åpenbart gjøre hverdagen svært mye vanskeligere for de som mister 1861 

støtten. Med enda større avstand blir innebærer det vanligvis lengre reisetid. Dette er tid 1862 

som ellers kunne blitt brukt på hvile, gjøre lekser, lese, eller andre fritidsaktiviteter som 1863 

avlaster elever og bidrar til økt trivsel i skolehverdagen. På sikt kan dette ha en negativ 1864 

effekt på elevers motivasjon som kan gi utslag i karakterer og i verste fall 1865 

gjennomføringsevne av valgt utdanningsprogram. 1866 

De kan ikke forventes “å sitte på bussen hele dagen” som Magnus Kessel skriver i sitt 1867 

leserinnlegg i Aftenposten. 1868 

 1869 

Økte forskjeller og dårligere skoletilbud 1870 

Norske elever har naturligvis ulik tilgang på hvilke skoler og linjer de kan velge, som er et 1871 

fylkeskommunalt ansvar. Men hvis staten kutter sin støtte vil det gjøre det mye mindre 1872 

attraktivt å velge skoler som ligger opptil 60 km unna, og dermed vanskeligere å velge ut 1873 

fra hvilket studie man har lyst til å ta. Det kan ha en uheldig kvalitativ effekt i 1874 

skoletilbudet for elevene som i utgangspunktet vil velge en linje de kun får 1875 

borteboerstipend til med dagens ordning.  1876 

Valgmulighetene blir enda færre for de som bor i distriktene som gjerne har det tynneste 1877 

spekteret av skoler å velge mellom fra før. Det er her konsekvensene vil få størst utslag, 1878 

og økte forskjeller i utdanningstilbud mellom tett bebodde områder og mer spredte strøk 1879 

presenterer en rekke potensielle utfordringer knyttet til fremtidig bosettingsmønster og 1880 

utdanningsvalg. Folk vil bo der det er muligheter, og regjeringens budsjettforslag vil på 1881 

den måten motvirke et bredere, mer rettferdig tilbud. Derfor mener vi det er viktig å 1882 

ivareta dagens ordning som sikrer et større spekter av valgmuligheter for alle elever for å 1883 

ta vare på deres engasjement og skolelyst og sikre et jevnere tilbud til utdanning på tvers 1884 

av landet. 1885 

 1886 

Fjerningen av borteboerstipendet til de med 40 til 60 km skolevei vil sannsynligvis i 1887 

hovedsak skape utfordringer i distriktene, hvor kollektivtilbudet også ofte er svakest. Å 1888 

ha elever boende i nærheten av skolen i stedet for å ha dem pendlende er god 1889 

miljøpolitikk.   1890 

 1891 

Konklusjon 1892 

Økt grense for støtte til ungdom med borteboerstipend vil ha en dramatisk effekt på 1893 

mange elevers hverdag. De vil få færre muligheter til valg av skole og linje for å realistisk 1894 
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klare hverdagen. Særlig i de områdene som preges av store avstander vil de som allerede 1895 

bor langt unna skolen budsjettforslaget ramme hardest. 1896 

 1897 

Forslag til vedtak 1898 

F1: Grønn Ungdom ønsker å opprettholde dagens ordning med borteboerstipend for 1899 

videregående skoleelever på 40 km.  1900 

 1901 

Kilder 1902 

Statsbudsjettet.no, Statsbudjettet 2018, Kunnskapsdepartementet 1903 

https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kd.pdf 1904 

lest: 31.10.2017 1905 

 1906 

Kessel, M, “Jeg vil drive med musikk. Ikke sitte på en buss hele dagen”, Aftenposten, 30.10.2017, 1907 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/wyXvn/Jeg-vil-drive-med-musikk-Ikke-sitte-pa-en-buss-hele-1908 

dagen--Magnus-Kessel  1909 

lest: 31.10.2017  1910 

https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kd.pdf
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/wyXvn/Jeg-vil-drive-med-musikk-Ikke-sitte-pa-en-buss-hele-dagen--Magnus-Kessel
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/wyXvn/Jeg-vil-drive-med-musikk-Ikke-sitte-pa-en-buss-hele-dagen--Magnus-Kessel
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Grønn Ungdom Hordaland 1911 

 1912 

Bakgrunn 1913 

Rasisme er et mer utbredt fenomen i Norge enn det man skulle tro. Spesielt 1914 

hverdagsrasisme har blitt mye omtalt i media den siste tiden, og nye episoder og 1915 

hendelser oppstår stadig vekk i vårt ganske land. Dette vil i verste fall hemme livsførselen 1916 

til de som utsettes for rasisme, og gi personen en negativ personlighetsutvikling.  1917 

 1918 

Per dags dato har vi en lov som straffer de som uttrykker hatefulle ytringer i straffeloven 1919 

§185. Dette kan gi inntil 3 år i fengsel. Tall fra riksadvokaten sin publikasjon fra 2004, 1920 

viste at 9 av 10 saker som ble meldt på §185 i straffeloven av 1970, blir henlagt av 1921 

politiet.15 Dette viser at det er vanskelig å få bukt med hverdagsrasisme gjennom lovens 1922 

lange arm. 1923 

 1924 

I likestillings- og diskrimineringsombudet sin oversikt over innmeldte klagesaker i 1925 

perioden 2007-2015, ser vi at det i gjennomsnitt i perioden er 47 klagesaker som går på 1926 

etnisitet årlig.16 De faktiske tallene på diskriminering er trolig mye høyere, siden få velger 1927 

å anmelde. 1928 

  1929 

Drøfting 1930 

Ulike definisjoner 1931 

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert 1932 

på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.17  1933 

 1934 

Hverdagsrasisme er den vanligste formen for rasisme.  Den forekommer i dagligdagse 1935 

settinger og bunner i frykt, fordommer og generalisering.18 1936 

 1937 

Subtil rasisme kalles også mikroaggresjon. Dersom noen sier noe som gir uttrykk for 1938 

fordommer eller generalisering av en gruppe uten at de selv er klar over at utsagnet 1939 

oppfattes diskriminerende, kalles det subtil rasisme. 1940 

 1941 

Raseprofilering er tiltak som iverksettes av sikkerhetshensyn, og som i stedet for en 1942 

velbegrunnet mistanke baserer seg på stereotyper som rase, hudfarge, etnisk tilhørighet, 1943 

religion eller opprinnelsesland for å velge ut enkeltpersoner til ransaking.19 1944 

 1945 

I det daglige ordskiftet 1946 

Eddie Esmail på 28 år, sier til VG at han får høre på datingnettsider at han er “kjekk til å 1947 

være svart”.20 Slike kommentarer bunner i fordommer mot mørkhudede mennesker og 1948 

innvandrere og er uttrykk for subtil rasisme. “Når er vi norsk nok?” er overskriften i en 1949 

                                                   
15 https://snl.no/diskriminerende_ytringer 
16 http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/ldos-statistikk/klagesaker/ 
17 https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html 
18 https://www.ung.no/oss/rasisme/132240.html 
19 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/horingsuttalelser/pia/vaktvirksomhet/omod-vedlegg-
1.pdf 
20 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rasisme/hverdagsrasisme-faar-hoere-at-jeg-er-kjekk-til-aa-vaere-
svart/a/23901417/ 
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annen artikkel hos VG21. Fire personer som er oppvokst her i Norge, opplever ikke at 1950 

samfunnet rundt dem møter dem som ekte nordmenn. På bakgrunn av hudfargen eller 1951 

utseende deres må de ofte svare på spørsmål om hvor de kommer fra.  1952 

 1953 

Forsker på rasisme Sindre Bangstad, sier til VG at “grensen for hva det er greit og si 1954 

offentlig om folk med en annen bakgrunn, har endret seg de siste årene.”22 Dette 1955 

kommer særlig fram når politikere eller andre personer i maktposisjoner, uttrykker 1956 

rasistiske holdninger i dagligtale eller på nett. Studieleder Kristin Braatas i Nordre FRP 1957 

måtte fjerne sin facebook-post der hun blant annet omtalte Lan Marie Nyuen Berg, 1958 

miljøbyråden i Oslo, som “vietnameser fittetryne”. 23 Dette er foruten å være ulovlig, også 1959 

svært uheldig, fordi det gjør det mer akseptert å uttrykke slike holdninger.  1960 

 1961 

Skolen  1962 

Antirasistisk senter la fram en rapport i april 2017, der 500 ungdommer i Oslo ble 1963 

intervjuet. 24 I den kan vi lese at 24% av ungdommer der én eller begge foreldrene er født 1964 

i et annet land enn Norge, har opplevd rasisme, diskriminering og urettferdig behandling 1965 

regelmessig mens de gikk på barneskolen. Regelmessig vil si 2-3 ganger i måneden eller 1966 

oftere. 14,2% sier at de opplevde dette ukentlig i barneskolen. I tillegg ser vi at av elever 1967 

som ikke er født i Norge, velger 27% å ikke stå ut hele utdanningsløpet.25 Skolen er altså 1968 

den arenaen hvor problemet spesielt utmerker seg og får fatale konsekvenser for 1969 

enkeltpersoner. 1970 

 1971 

Arbeidslivet 1972 

I 2015 var det 21 klagesaker som gikk på etnisitet.26 Halvparten av disse gikk på 1973 

arbeidslivet. Dette er en klar trend som går igjen over flere år. Et eksempel på dette er 1974 

når en person med ikke-skandinavisk for- eller etternavn ikke blir innkalt til intervju, selv 1975 

om søkeren har gode kvalifikasjoner eller referanser til arbeidet.  1976 

 1977 

I det offentlige rom 1978 

Flere ungdommer blir ifølge rapporten fra Antirasistisk senter, utsatt for 1979 

mistenkeliggjøring av både politi, vektere og vanlige folk. Dette skjer i kollektivtrafikken, 1980 

på gaten og i butikken. I media har vi flere ganger sett at personer med utenlandsk 1981 

bakgrunn, eller som har en mørkere hudfarge, har hatt ubehagelige møter med politiet. I 1982 

en artikkel i Bergens Tidende, forteller den svenske forskeren ved navn Victoria Kawase, 1983 

om da hun ble stoppet av to politikvinner. Politiet kom styrtende ut av bilen for en ID-1984 

sjekk.27 Denne hendelsen går under definisjonen raseprofilering.  1985 

 1986 

Saksbehandlers konklusjon 1987 

Per i dag mangler Norge gode og omfattende tiltak og rutiner for å forhindre rasisme og 1988 

dens negative konsekvenser. Spesielt rasisme som rammer unge mennesker i hverdagen, 1989 

gir dem et ulikt utgangspunkt fra andre norske ungdommer. Derfor mener 1990 

                                                   
21 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rasisme/naar-er-vi-norske-nok/a/23894811/ 
22 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsker-om-hverdagsrasisme-grensen-for-hva-som-er-greit-er-
endret/a/23893997/ 
23 https://www.dagbladet.no/nyheter/frper-kalte-lan-marie-for-vietnamesermegge-pa-facebook/66643110 
24 https://antirasistisk.no/rapport-rasisme-opplevd-ungdom/ 
25 h ps://www.bufdir.no/Sta s kk_og_analyse/Oppvekst/Barnehage_og_ 
skole/Gjennomforing_og_frafall_i_skolen/  
26 http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/ldos-statistikk/klagesaker/klagesaker-etter-diskrimineringsgrunnlag/ 
27 https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RkVoJ/Forskaren-Victoria-Kawesa-hadde-kaffipause-pa-gata-Da-
brastoppa-ein-sivil-politibil 
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saksbehandlerne at det bør fremlegges politikk på akkurat dette temaet. Rasisme er 1991 

utbredt i samfunnet vårt. Gjennom politikken kan vi, og har et ansvar, for å gjøre noe 1992 

med dette. 1993 

 1994 

Forslag til vedtak 1995 

F1: Grønn Ungdom skal utvikle politikk for å bekjempe rasisme i Norge generelt, med 1996 

hovedvekt på å bekjempe hverdagsrasisme spesielt.  1997 
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Grønn Ungdom Rogaland 1998 

 1999 

Bakgrunn 2000 

I 2015 publiserte NRK-brennpunkt en reportasje om norske pasienter som fikk assistert 2001 

selvmord ved en klinikk i Sveits.28 Per dags dato er eutanasi og assistert selvmord 2002 

forbudt i Norge, men pasienter som er døende kan stoppe livsforlengende behandling. 2003 

Det betyr at mennesker med uutholdelige smerter kan få en unødvendig forlengelse av 2004 

en smertefull død. Verken MDG eller GU har et standpunkt rundt dette temaet. 2005 

 2006 

Drøfting 2007 

Hva er aktiv dødshjelp? 2008 

Det er nødvendig å kjenne til noen begreper for å kunne forstå debatten og 2009 

argumentene for og imot. Dødshjelp omfatter ulike “handlinger”: 2010 

 2011 

Aktiv dødshjelp omfatter eutanasi og legeassistert selvmord. Eutanasi er når legen 2012 

avslutter livet til en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og 2013 

kompetente forespørsel. Handlingen må være et resultat av uttrykkelige og gjentatte 2014 

anmodninger om hjelp til å dø, og pasienten må være klar, og må vite hva han ber om.  2015 

 2016 

Legeassistert selvmord er når en lege legger til rette for en persons selvmord, ved å skaffe 2017 

medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente 2018 

forespørsel.29 2019 

 2020 

Passiv dødshjelp er å ikke sette inn eller å trekke tilbake livsforlengende behandling så 2021 

pasienten dør av sin grunnsykdom. Lindrende behandling kan fortsatt gis. I Norge kan 2022 

pasienter som er døende, med grunnlag i pasientrettighetsloven stoppe livsforlengende 2023 

behandling.30 2024 

  2025 

Å drepe/ta livet av noen er ulovlig i Norge og kan straffes med lovens strengeste 2026 

straff.31 Dette inkluderer å bidra i drapet.  Om den avdøde har samtykket til drapet32 2027 

eller drapet er begrunnet i å hindre lidelse (kalt “barmhjertighetsdrap i loven)33 kan 2028 

straffen bli mildere. Alle former for aktiv dødshjelp er altså ulovlig i dag. 2029 

 2030 

Hvem er for og hvem er mot aktiv dødshjelp? 2031 

I Norge er det per 2017 ingen stortingspartier som arbeider for legaliseringen av aktiv 2032 

dødshjelp. Imidlertid vedtok Fremskrittspartiet i 200934 å åpne for aktiv dødshjelp i noen 2033 

                                                   
28 https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11000315/03-03-2015 
29 https://sml.snl.no/d%C3%B8dshjelp 
30Pasient- og brukerrettighetsloven §4-9  
31 Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år. Straffeloven §275. 
32 Dersom noen med eget samtykke er drept (...) kan straffen for gjerningspersonen settes under 
minstestraffen eller til en mildere straffart. Straffeloven §276. 
33 Dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, eller som av andre grunner er nær ved å 
dø, kan straffen settes ... til en mildere straffart enn det som følger av § 275. Straffe loven §278. 
34 https://files.acrobat.com/a/preview/5122b056-9bdf-484e-a98f-e1ac3e964f5f 

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11000315/03-03-2015
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A74-9
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7275
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7276
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7278
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7278
https://files.acrobat.com/a/preview/5122b056-9bdf-484e-a98f-e1ac3e964f5f
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situasjoner i sitt prinsipprogram, men nevner det ikke i sitt handlingsprogram for 2017-2034 

2021. Videre er det noen fylkeslag i AUF35 og Unge Høyre36 som går inn for legalisering. 2035 

 2036 

Foreningen retten til en verdig død har legaliseringen av aktiv dødshjelp i Norge som en av 2037 

sine hovedsaker. På den andre siden arbeider organisasjonen Menneskeverd mot 2038 

legaliseringen av aktiv dødshjelp. Videre har ingen av de andre større 2039 

pasientorganisasjonene noe standpunkt rundt legalisering. 2040 

 2041 

Profesjonsforeningene Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Norges Farmaceutiske 2042 

Forening er motstandere av at deres medlemmer skal støtte legalisering av aktiv 2043 

dødshjelp. Hver fjerde lege og hver tredje sykepleier synes imidlertid at aktiv dødshjelp 2044 

bør tillates. Blant den øvrige befolkningen er over halvparten positive til aktiv dødshjelp, 2045 

viser en undersøkelse utført for Nordiske mediedager (2015).37 2046 

 2047 

Både eutanasi og legeassistert selvmord er tillatt i Belgia, Luxembourg, Nederland, og i 2048 

Quebec, Canada. Sveits, samt de amerikanske delstatene Oregon, Washington, 2049 

Montana, og Vermont har tillatt legeassistert selvmord.  38 2050 

 2051 

Hvem skal få dødshjelp? 2052 

Skal det diskuteres om et land skal legalisere dødshjelp, må også grensene for dødshjelp 2053 

diskuteres. Er det kun døende personer som skal få hjelp til å dø? Hvordan skal man 2054 

avgrense hvem som er døende? Er fysisk sykdom mer alvorlig en psykisk sykdom? Hvem 2055 

lider nok til å få dødshjelp? 2056 

 2057 

I Nederland er aldersgrensen satt til 12 år39, og dødshjelp innvilges til både fysiske og 2058 

psykiske sykdommer. I Belgia har de siden 2014 tillatt dødshjelp uten nedre 2059 

aldersgrense.40 Det betyr at barn med alvorlige sykdommer eller misdannelser kan få 2060 

hjelp til å dø dersom barnet og foreldrene samtykker. 2061 

 2062 

Ved en eventuell legalisering av aktiv dødshjelp i Norge vil det være naturlig å se på 2063 

hvordan de BeNeLux-landene har gjort det. Disse landene har nokså like 2064 

dødshjelpslover, som i stor grad bygger på den nederlandske eutanasiloven fra 2002.41 2065 

Loven tillater at pasienten vurderes til aktiv dødshjelp hvis de følgende kravene er 2066 

oppfylt: 2067 

 2068 

• Pasientens lidelse er uutholdelig og har ingen utsikt til forbedring. 2069 

• Pasientens forespørsel om eutanasi må være frivillig og vedvare over tid 2070 

(forespørselen kan ikke gis når hen er påvirket av andre psykisk sykdom eller 2071 

narkotika). 2072 

• Pasienten må være fullt klar over hens tilstand, prospekter og alternativer. 2073 

• Det må være konsultasjon med minst en annen uavhengig lege som må bekrefte 2074 

betingelsene nevnt ovenfor. 2075 

                                                   
35 https://www.nrk.no/ostfold/kjemper-for-aktiv-dodshjelp-1.13408546 
36 https://ungehoyre.no/content/uploads/2017/04/Vedtatt-politikk-RUH-2012-2017.pdf 
37 https://www.nrk.no/dokumentar/ny-undersokelse-overrasker_-hver-fjerde-lege-er-for-aktiv-dodshjelp-
1.12245367 
38 https://www.menneskeverd.no/wp-content/uploads/2015/08/Hva-er-aktiv-
d%C3%B8dshjelp_temaark.pdf 
39 https://www.nvve.nl/wat-euthanasie/de-euthanasiewet 
40 https://www.nrk.no/urix/tillater-aktiv-dodshjelp-for-barn-1.11540719 
41 http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=58 

https://www.nvve.nl/wat-euthanasie/de-euthanasiewet
https://www.nrk.no/urix/tillater-aktiv-dodshjelp-for-barn-1.11540719
http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=58
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• Døden må utføres på en medisinsk passende måte av legen eller pasienten, og 2076 

legen må være tilstede. 2077 

• Pasienten er minst 12 år gammel (pasienter mellom 12 og 16 krever foreldres 2078 

samtykke). 2079 

 2080 

Oregon-modellen42 er modellen som den amerikanske delstaten Oregon bruker i sine 2081 

vurderinger om hvem som bør få assistert selvmord. Oregon-modellen tillater ikke aktiv 2082 

dødshjelp i form av eutanasi. Denne loven innvilger straffefrihet til leger som forskriver 2083 

dødbringende medisiner til pasienter som fyller kriteriene i loven. Kriteriene er som 2084 

følger: 2085 

 2086 

• Pasienten skal være 18 år eller eldre, og bosatt i delstaten Oregon. 2087 

• Pasienten skal ha forventet levetid kortere enn seks måneder. 2088 

• Pasienten skal være samtykkekompetent (ikke ha alvorlig demens eller 2089 

sinnslidelser). 2090 

• Pasienten skal ha uttrykt ønske om å få selvmord minst to ganger muntlig med 2091 

minst 15 dagers mellomrom, og skal i tillegg ha gitt en skriftlig forespørsel om 2092 

dette. 2093 

• Pasienten skal være vurdert av minst to leger som skal være enige om at 2094 

pasienten fyller overnevnte kriterier. 2095 

 2096 

Argumenter for og mot dødshjelp 2097 

 2098 

MOT 2099 

Hvis det skulle bli lovlig med aktiv dødshjelp i Norge, ville det vært med strenge krav til 2100 

hvem som skal få det. Flere leger og motstandere frykter imidlertid at et tilbud vil føre til 2101 

en utglidning fra «retten til å dø» til «plikten til å dø for ikke å ligge andre til byrde». 2102 

Argumentet utredes ved at flere og flere grupper etter hvert vil kreve å få hjelp til å 2103 

avslutte livet sitt. 2104 

 2105 

Et annet argument er individets egenverdi og rett til liv. Noen mener at dette er 2106 

ukrenkelig og at drap aldri kan legitimeres, uavhengig av motivasjon. Denne siden 2107 

argumenterer ofte med at man i alle tilfeller må jobbe for å linje smerte og alltid 2108 

etterstrebe å gi pasienten livsgleden tilbake. 2109 

 2110 

FOR  2111 

Tilhengere av en liberalisering av dødshjelp vil på den annen siden argumentere for at 2112 

alle mennesker bør ha rett til å bestemme over eget liv og egen død. Ingen bør kunne 2113 

tvinge et menneske til å leve, dersom det selv ikke lenger finner livet verdt å leve. 2114 

 2115 

Et annet viktig argument for aktiv dødshjelp er plikten til å hindre lidelse. Dersom noen 2116 

lider uutholdelig, bør det av barmhjertighetsgrunner være tillatt å slutte lidelsen. 2117 

Begrunnelsen er tanken om at lidelse er noe vi er etisk forpliktet til å forhindre. 2118 

 

  

                                                   
42http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWI
THDIGNITYACT/Documents/year19.pdf 

 
 

http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Documents/year19.pdf
http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Documents/year19.pdf
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Saksbehandlers konklusjon 2119 

Et av partiets tre grunnprinsipper er solidaritet med andre mennesker. Det å la 2120 

mennesker gjennomgå en smertefull død, da det er mulig å slutte lidelsen, kan ikke 2121 

oppfattes som solidarisk. Det er imidlertid et meget komplekst tema, og saksbehandler 2122 

har derfor valgt å legge fremme en utredning av en legalisering. Dette vil si at vi ikke 2123 

trenger alle svarene akkurat nå, men at vi stiller oss positivt til en legalisering av aktiv 2124 

dødshjelp i Norge.   2125 

 2126 

Forslag til vedtak 2127 

F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger under. 2128 

 2129 

Vedlegg: 1 – Resolusjon «Retten til å dø» 2130 

  2131 

 2132 

 2133 

Aktiv dødshjelp har blitt et svært aktuelt tema de siste årene fordi medisinen i dag gjør 2134 

det mulig å opprettholde livet hos personer som overlatt til naturens gang, tidligere ville 2135 

ha dødd. Grønn Ungdom mener det er en plikt å innvilge personer en verdig slutt på livet 2136 

for å forhindre unødvendig lidelse.  2137 

Grønn Ungdom ønsker derfor:  2138 

 2139 

• En utredning av legalisering av eutanasi og legeassistert dødshjelp.  2140 
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Valgkomitéen 2141 

Grønn Ungdoms vedtekter gir følgende mandat for valgkomiteen: 2142 

 2143 

§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 2144 

landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 2145 

arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre 2146 

uker før landsmøtets start. 2147 

 2148 

§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 2149 

organisasjonen er representert. 2150 

Vedtektenes § 5.6 omtaler ikke hvilke verv komiteen skal innstille på, men § 5.5 viser til 2151 

at landsmøtet skal velge internasjonalt utvalg, kontrollkomité, arbeidsutvalg og 2152 

valgkomité. Sistnevnte skal innstilles til av landsstyret, i henhold til vedtektenes § 2153 

10.1. Valgkomiteen sin oppgave er dermed å innstille kandidater til: 2154 

 2155 

Valg av internasjonalt utvalg 2156 

Valg av kontrollkomité 2157 

Valg av arbeidsutvalget bestående av 2158 

to talspersoner av forskjellig kjønn 2159 

generalsekretær 2160 

inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 2161 

internasjonal kontakt 2162 

 2163 

Valgkomiteen ble valgt av Grønn Ungdoms landsmøte 25.-27. november 2016, og har 2164 

bestått av Anne Nijdam, Anne Line Nilsson, Line Fjørstad, Ingvild Nilsson, Christopher 2165 

Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud Opedal. Valgkomiteen konstituerte seg selv på sitt 2166 

første møte 2. desember 2016, med Anne Nijdam som leder, og Anne Line Nilsson, Line 2167 

Fjørstad, Ingvild Garmo Nilsson, Christopher Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud 2168 

Opedal som ordinære medlem. 2169 

 2170 

Valgkomitéens arbeid 2171 

Etter å ha supplert AU i Februar, gjenopptok valgkomitéen arbeidet sitt i April, og har 2172 

hatt tre ordinære møter. Komitéen har pålagt seg selv taushetsplikt. 2173 

I April sendte vi ut en e-mail til alle sittende tillitsvalgte for å avklare hvem som stilte til 2174 

gjenvalg, samt få innspill på kandidater og kriterier til bruk i sammensetning av de ulike 2175 

organene. Ettersom valgkomitéen skulle innstille på ny generalsekretær og ikke-mannlig 2176 

talsperson hadde de også møter/samtaler med de sittende talspersonene og 2177 

generalsekretær i Grønn Ungdom, hvor kriterier for de ulike vervene ble diskutert. 2178 

Kriterier ble deretter fastsatt på valgkomitéens møte i juni. 2179 

 2180 

Alle verv ble utlyst siste uka i juni gjennom medlemsmail, sosiale medier, og Grønn 2181 

Ungdoms nettsider. Vi mottok i løpet av juni og juli totalt innspill om 77 kandidater. Blant 2182 

kandidatene har det vært en overvekt av kvinnelige kandidater og kandidater fra 2183 

Østlandet. Vi har fått innspill på folk innenfor og utenfor organisasjonen. Alle kandidater 2184 

har blitt kontaktet, og de som var interessert har blitt intervjuet i forkant av komiteens 2185 

innstillingsmøte. I tillegg ble det utsendt spørsmål til alle kandidater som stilte til 2186 
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generalsekretær, talsperson, internasjonal kontakt, og leder for kontrollkomité. Vi har 2187 

hatt som mål å være minst to fra valgkomitéen til stede på alle intervjuer, og med få 2188 

unntak har vi overholdt dette målet. 2189 

 2190 

Komiteen vedtok en fremdriftsplan tidlig i prosessen hvor vi satt oss som mål å starte 2191 

med intervju i august, og ha innstillingen klar til det siste landsstyremøtet i perioden, 2192 

altså LS-3-17. Komitéen har greid dette målet og hadde sitt innstillingsmøte 23.09.17. 2193 

 2194 

I år har valgkomitéen innstilt nye kandidater til vervene talsperson og generalsekretær. 2195 

Det var flere egnede kandidater til begge vervene, noe som gjorde innstillingsprosessen 2196 

krevende. Etter mange timer med diskusjon ble valgkomitéen enige, og vi er sikre på at 2197 

de innstilte vil gjøre en god jobb for Grønn Ungdom i året som kommer.  2198 

 2199 

I sammensetning av arbeidsutvalget har komitéen søkt balanse når det gjelder alder, 2200 

politisk standpunkt og kompetanse. Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen har vi 2201 

ønsket at arbeidsutvalgets medlemmer i hovedsak skal holde til på det sentrale 2202 

Østlandet. For innstillingen som en helhet har vi prioritert kandidater som allerede har 2203 

formell erfaring fra Grønn Ungdom. I tillegg har vi etterstrebet balanse mellom politisk og 2204 

organisatorisk erfaring blant de innstilte. Vi har gjort vårt ytterste for å oppnå 2205 

kjønnsbalanse i alle organene. Vi har greid dette målet i arbeidsutvalget og 2206 

kontrollkomité, men i IU har det blitt skjevheter.  2207 

 2208 

Valgkomitéens innstilling er enstemmig. Takket være flere gode kandidater, er vi sikre på 2209 

at vår innstilling er solid, og vi føler oss trygge på at organisasjonen vil være i gode 2210 

hender gjennom det kommende året. Vi er spente på å følge organisasjonens utvikling 2211 

videre.  2212 

 2213 

 2214 

Med vennlig hilsen 2215 

 2216 

Valgkomitéen  2217 
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Valgkomiteen innstiller på maksimalt antall ordinære medlemmer, sju, samt 2218 

generalsekretær, to 2 talspersoner av hvert kjønn og internasjonal kontakt. 2219 

 2220 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 2221 

Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 2222 

Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 2223 

Internasjonal kontakt: Teodor Bruu (ny) 2224 

 2225 

Medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 2226 

Medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 2227 

Medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 2228 

Medlem: Nora Heyerdahl (ny) 2229 

Medlem: Rauand Ismail (ny) 2230 

Medlem:  Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 2231 

Medlem:: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 2232 

 2233 

Kandidatbeskrivelse 2234 

 2235 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 2236 

Ola Eian (24) kommer fra Osen på Trøndelagskysten og bor nå på Nesodden i Akershus. 2237 

Han har tatt en bachelor i biologi i Bodø hvor han ble aktiv i Grønn Ungdom Nordland i 2238 

2013.  I 2015 gikk han av som fylkesleder og ble valgt inn i Arbeidsutvalget. Ola begynte 2239 

på naturforvaltingsstudier på Ås, men ble i 2016 valgt som talsperson og har siden jobbet 2240 

fulltid for Grønn Ungdom. Han vil redde verden, og mener Grønn Ungdom er stedet å 2241 

gjøre det. Saken vår, den gode stemninga og alle menneskene i organisasjonen motiverer 2242 

Ola til å stille til gjenvalg.  2243 

 2244 

Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 2245 

Hulda er 18 år og kommer fra Oslo, hvor hun også bor og tar tredje året av videregående 2246 

som privatist. Hun har vært leder og talsperson i Oslo Grønn Ungdom siden 2015, og har 2247 

gjennom disse vervene vært landsstyrerepresentant, valgkampansvarlig, medlem av GUs 2248 

valgkampstrategiske utvalg og fylkesstyremedlem i Oslo MDG. Hulda var Oslo MDGs 4. 2249 

kandidat ved stortingsvalget i høst og er nå vara til Stortinget. Som en av GUs mer 2250 

profilerte politikere, har Hulda erfaring med det meste av mediearbeid. Hun er veldig 2251 

motivert for å bygge organisasjon, utvikle ny politikk og ruste Grønn Ungdom for neste 2252 

valgkamp. 2253 

 2254 

Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 2255 

Guri er 22 år og kommer fra Jørpeland, men bor nå i Oslo hvor hun studerer sosiologi på 2256 

UiO med fokus på organisasjon og kommunikasjon. Ved siden av studiene jobber hun 2257 

som personlig assistent gjennom Uloba. Guri ble leder for GU Rogaland i 2013. I 2014-2258 

15 deltok hun i Grønn Ungdoms utvekslingsprosjekt med Kenya Young Greens, hvor hun 2259 

lærte mye om å samarbeide organisatorisk på tvers av kulturer og språkbarrierer. Guri har 2260 

vært medlem av arbeidsutvalget siden 2015, og i forbindelse med valgkampen i år var 2261 

hun hovedansvarlig for både materiell- og kommunikasjonsgruppa. Det er 2262 
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organisasjonsarbeid Guri trives aller best med, og hun er veldig motivert for å bruke det 2263 

neste året på å gjøre Grønn Ungdom enda bedre og kulere! 2264 

 2265 

Internasjonal kontakt: Teodor Bruu (ny) 2266 

Teodor er 23 år, kommer fra Oslo, og er nå bosatt på Vålerenga i Gamle Oslo. Han har 2267 

tidligere sittet i Grønn Ungdom sitt arbeidsutvalg. I inneværende periode har han foruten 2268 

å sitte i Kontrollkomitéen, tatt aktivt del i det internasjonale arbeidet til Grønn Ungdom 2269 

gjennom å delta på flere utenlandsreiser. Han ivrer etter å ta fatt på jobben som 2270 

internasjonal kontakt, og vil bruke mye tid og krefter på å få Internasjonalt Utvalg til å bli 2271 

et driftig og viktig organ i organisasjonen. Når Teodor ikke gjør grønne ting, studerer han 2272 

filosofi på masternivå på Blindern.  2273 

 2274 

Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 2275 

Eivind er 20 år, og kommer fra Oslo. Det siste året har han vært medlem av 2276 

arbeidsutvalget i Grønn Ungdom hvor han har vært skoleringsansvarlig, og jobbet masse 2277 

med SoMe. Tidligere har han også vært styremedlem i Oslo GU, og har det siste året vært 2278 

sekretær i Tromsø GU. Det som motiverer ham til å stille til gjenvalg i AU er at miljøet 2279 

ikke kommer til å fikse seg selv. Utenom Grønn Ungdom er Eivind fulltidsstudent  2280 

 2281 

Ordinært medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 2282 

Trine er 25 år, og kommer fra Oslo. Hun har vært sekretær og økonomiansvarlig i Oslo 2283 

Grønn Ungdom siden høsten 2015, fram til hun i februar ble supplert inn i 2284 

arbeidsutvalget. Trine sitter nå i programkomiteen til Oslo MDG, og har tidligere vært 2285 

GUs representant i fylkesstyret til Oslo MDG. Hun har nylig startet i jobben som 2286 

gruppesekretær for MDGs bystyregruppe i Oslo, hvor hun også har vært rådgiver. Trine 2287 

har tidligere vært henholdsvis daglig leder, styreleder og nestleder i Barne- og 2288 

ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) de siste fem årene. Trine har hatt det 2289 

veldig  fint i AU så langt, og vil gjerne fortsette å bidra med sin organisasjonserfaring.  2290 

 2291 

Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 2292 

Sebastian er 20 år gammel, kommer fra Flatøy, utenfor Bergen, og bor på Stubberud, 2293 

utenfor Ski. Det siste året har han vært ordinært medlem i Arbeidsutvalget i Grønn 2294 

Ungdom. Tidligere har han vært Økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Hordaland, 2295 

Landsstyrerepresentant for Changemaker Nordhordland og Nestleder i Meland 2296 

Ungdomsråd. Han er utdannet fagarbeider innen CNC-Maskineringsfaget, og studerer 2297 

for tiden psykologi ved Universitetet i Oslo. Sebastian brenner for grønn politikk og 2298 

Grønn Ungdom, og tror den beste måten å få brukt dette engasjementet på, er gjennom 2299 

arbeid i Arbeidsutvalget. 2300 

 2301 

Ordinært medlem: Nora Heyerdahl (ny) 2302 

Nora er 18 år og kommer fra Oslo. Hun stiller til valg i Grønn Ungdom fordi hun brenner 2303 

for klima og miljø. Tidligere har hun sittet to perioder i fylkesstyret til Oslo GU, vært 2304 

MDGLM-delegat, leder for valgkomitéen i Oslo GU, og var aktiv i valgkampen 2015 og 2305 

2017. Videre har hun vært aktiv i elevråd og skrevet for forskning.no. Det som motiverer 2306 

Nora til å stille er gleden av å se resultater etter hardt arbeid.  I AU har hun lyst å jobbe 2307 

med politikkutvikling, sommerleir, og å skape god stemning i Grønn Ungdom. Utenom 2308 

Grønn Ungdom går hun siste året på vgs.  2309 

 2310 

Ordinært medlem: Rauand Ismail (ny) 2311 

Rauand Ismail er 18 år gammel og bor i Oslo, hvor han går sitt siste år på Foss 2312 

videregående skole. Han har vært leder i Akershus Grønn Ungdom i to år og gjennom 2313 
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dette vært landsstyrerepresentant, fylkesstyremedlem i Akershus MDG og 2314 

valgkampansvarlig. Rauand har arbeidserfaring fra blant annet Nationaltheatret og 2315 

Akershus Kunstsenter og jobber nå som kulturjournalist i Romerikes Blad. Han vil sitte i 2316 

arbeidsutvalget fordi norsk oljepolitikk er noen kjipe greier. Han ser frem til å bygge 2317 

Grønn Ungdom videre på det gode arbeidet som har blitt gjort før ham og til å utvikle ny 2318 

politikk.  2319 

 2320 

Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 2321 

Ivar er 17 år og kommer fra Oslo. Han har vært nestleder i Oslo Grønn Ungdom, 2322 

observatør i landsstyret, vært MDGLM representant for GU, og vært i 2323 

representantskapet til Oslo MDG. Videre er han leder for Katta Målungdom og har 2324 

deltatt på to European Youth Parliament-konferanser, fem Model United Nations-2325 

konferanser, og vært arbeidsutvalgsmedlem i Sentralt Ungdomsråd. Akkurat nå går han 2326 

tredjeklasse, og ønsker å arbeide politisk for hele Grønn Ungdom. Han vil bruke 2327 

erfaringen sin i fylkesstyret til å arbeide med fylkeslagene. 2328 

 2329 

Ordinært medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 2330 

Miriam er 23 år og har nettopp flyttet hjem til Oslo for å studere realfag. De siste fire 2331 

årene har hun studert økonomi i USA, der hun ledet en skeiv studentorganisasjon og 2332 

jobbet med forebygging av seksuell vold. Tidligere har Miriam sittet i programkomiteen til 2333 

Oslo MDG, og hun var rådgiver for Oslo MDGs andrekandidat ved kommunevalget i 2334 

2015. Hun har også deltatt i to skolevalgkamper. Miriam ønsker å bruke de neste årene 2335 

på å bidra mest mulig til GU og gleder seg til å kunne jobbe med grønn politikk i 2336 

hverdagen. Hun er opptatt av LHBTQ-politikk, likestillingspolitikk og helse- og 2337 

sosialpolitikk 2338 
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§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte 2339 

varamedlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv eller 2340 

være representant eller vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder og 2341 

nestleder i kontrollkomiteen. 2342 

 2343 

Valgkomiteen innstiller på at det velges en leder og en nestleder, i tråd med krav fra 2344 

vedtektene. I tillegg innstiller vi på at det velges ett ordinært medlem og ett varamedlem. 2345 

 2346 

Kandidatbeskrivelse 2347 

 2348 

Leder: Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg) 2349 

Jens Petter er 24 år, kommer fra Lørenskog i Akershus og bor i Bergen. Han har fra 2350 

tidligere erfaring som, blant annet, arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, leder i Grønn 2351 

Ungdom Tromsø, og frivilligkoordinator for MDG Bergen. Jens Petter er sittende leder i 2352 

kontrollkomiteen og jobber som Kontorleder i et lokalt bergensk firma. Han ønsker å 2353 

bidra til å bidra til å skape gode rutiner for kontrollkomiteens arbeid. 2354 

 2355 

Nestleder: Esmeralda Cecilie Pérez (ny) 2356 

Esmeralda er 18 år, og kommer fra Moss. I hverdagen går hun på sciencelinja på vgs, og 2357 

jobber på Inspiria Science Center. Hun er leder i fylkeslaget i Østfold, men har tidligere 2358 

vært økonomiansvarlig. Begge disse vervene har gitt henne kjennskap til både kulturen 2359 

og vedtektene i Grønn Ungdom, som er nyttig i arbeidet til KK. Hun stiller til nestleder i 2360 

KK fordi hun vil være en ressurs for organisasjonen. Hun synes det er skikkelig artig og 2361 

givende å være med i Grønn Ungdom, og ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen 2362 

videre. 2363 

 2364 

Ordinært medlem: Odin Løkken Øra (ny) 2365 

Odin er 20 år og kommer fra Trondheim hvor han også bor per dags dato. Han har i år 2366 

begynt å studere matteknologi ved NTNU etter et år ved folkehøgskole. De to siste åra 2367 

har han sittet i styret til GU Sør-Trøndelag, hvorav det siste som økonomiansvarlig, og 2368 

stiller altså nå til kontrollkomitéen. Her håper han å få brukt sine organisatoriske 2369 

erfaringer til å viderebringe det bunnsolide arbeidet som blir gjort av kontrollkomitéen 2370 

bak kulissene i GU. 2371 

 2372 

Varamedlem: Jon Fartein Lyngre Hoel (ny) 2373 

Jon er 24 år og bor på Ås. Han har tidligere vært med i Natur og Ungdom før han meldte 2374 

seg inn i Grønn Ungdom i 2012. Han studerer byplanlegging med jus, noe som kan 2375 

komme godt med i arbeidet til KK.  Det som motiverer Jon til å stille til KK er at han liker 2376 

å jobbe med formaliteter, og mener derfor at et verv i kontrollkomité vil være naturlig for 2377 

ham. Akkurat nå har han ett år igjen av studiene på NMBU. 2378 
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§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av fem til syv medlemmer og inntil tre 2379 

varamedlemmer som velges på landsmøtet. […] Internasjonal kontakt har veto i 2380 

internasjonalt utvalgs beslutninger. 2381 

 2382 

Valgkomiteen innstiller på at landsmøtet velger fire ordinære medlemmer og en vara til 2383 

internasjonalt utvalg. Dermed vil internasjonalt utvalg bestå av fem medlemmer 2384 

medregnet internasjonal kontakt. 2385 

 2386 

Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny) 2387 

Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 2388 

Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 2389 

Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 2390 

 2391 

Kandidatbeskrivelse 2392 

 2393 

Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny)  2394 

Charlotte er 19 år, og studerer japansk bachelor ved Universitetet i Oslo. Tidligere har 2395 

hun bodd litt her og der på Sør- og Østlandet, men hun har flest minner fra Sande og 2396 

Drammen.  For omtrent ett år siden var hun på utveksling i Japan, for å lære om språk og 2397 

kultur. Charlotte har erfaring fra GU Buskerud og GU Oslo, og føler at Grønn Ungdom 2398 

passer henne perfekt ideologisk og sosialt. Derfor er hun klar for å gjøre en forskjell 2399 

gjennom arbeidet i IU. 2400 

 2401 

Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 2402 

Åsalinn Arntzen Dale (19) studerer Lektor i Nordisk i Bergen og er sekretær i Hordalands 2403 

fylkesstyre. Hun kommer fra Hvaler i Østfold, der hun også har vært aktiv i fylkesstyret. 2404 

Internasjonal solidaritet, dyrevern og likestilling er blant hjertesakene. Motivasjonen for å 2405 

sitte i IU er å få være med på å påvirke politikken internasjonalt, noe som i høyest grad er 2406 

viktig for et parti der solidaritet og velferd for alle globalt er overordnet.  2407 

 2408 

Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 2409 

Matilde er 21 år og kommer fra Oslo og Nesodden, men bor nå i Oslo. Hun er halvt 2410 

paraguayisk, har reist en del, deriblant til Serbia og Georgia i forbindelse med Grønn 2411 

Ungdom, og har bodd fem måneder i Paraguay. Matilde har vært i GUs valgkomité, stått 2412 

på 19. plass på stortingslisten til Akershus MDG, og har vært økonomiansvarlig i 2413 

Akershus Grønn Ungdom. For tiden tar hun enkeltemner på UiO. Hun brenner for grønn 2414 

politikk, og føler seg svært motivert til internasjonalt utvalg. 2415 

 2416 

Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 2417 

Oda er 17 år, og er født og bosatt i Søgne i Vest-Agder. Hun har tidligere erfaring som 2418 

nestleder og er innstilt som ny fylkesleder for GU Vest-Agder. For tiden går hun siste år 2419 

på videregående skole, samtidig som hun sitter i elevråd, og jobber som frivillig i Røde 2420 

Kors. Klimaendringer kjenner ikke landegrenser, og derfor er et internasjonalt samarbeid 2421 

viktig i kampen for en grønnere fremtid. Det er grunnen til at hun ønsker å være en del 2422 

av Grønn Ungdoms internasjonale utvalg.  2423 

  2424 
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Den forberedende valgkomiteen (FVK) ble valgt av Grønn Ungdoms landsstyre 29. 2425 

september 2017 og har bestått av Anna Serafima Svendsen Kvam, Jørgen Abel Bjørvik 2426 

Paulsen og Rauand Ismail. Komiteen hadde et konstituerende møte den 6. oktober 2017 2427 

der Anna Kvam ble valgt til koordinator for FVK. 2428 

 2429 

Mandat 2430 

Den forberedende valgkomiteen har forholdt seg til kapittel 5, § 5.7 og kapittel 10, §§ 2431 

10.1-10.3 i Grønn Ungdoms vedtekter. FVK er ikke tildelt noe formelt mandat i Grønn 2432 

Ungdoms vedtekter annet enn at FVK velges av landsstyret Jfr. Grønn Ungdoms 2433 

vedtekter §10.1 ”Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med forslag til 2434 

valgkomité. (…)” FVK har derfor tolket mandatet sitt dit at FVK innstiller på en ny 2435 

valgkomite for Grønn Ungdoms landsmøte innen fristen for å for utsendelse av 2436 

sakspapirene til Grønn Ungdom landsmøte i 2017.  2437 

 2438 

Den forberedende valgkomiteens arbeid 2439 

Den forberedende valgkomiteen begynte sitt arbeid 6. Oktober 2017 og har hatt to 2440 

ordinære møter. På sitt første møte vedtok komiteen kriterier for kandidater til og 2441 

sammensetningen av valgkomiteen, koordinator for gruppen og en intern fremdriftsplan 2442 

med arbeidsfordeling.  2443 

  2444 

Den 10. oktober offentliggjorde FVK sin utlysning  i Grønn Ungdom sine interne kanaler. 2445 

Den 11. oktober ble alle medlemmene av den sittende valgkomiteen kontaktet for å 2446 

avklare hvem av dem som ønsket om gjenvalg.  Alle foreslåtte og rekrutterte kandidater 2447 

ble så kontaktet da fristen for å spille inn kandidater var gått ut. Mellom 22.-30. oktober 2448 

gjennomførte FVK intervjuer med alle som ønsket å stille. Den forberedende 2449 

valgkomiteen vedtok sin innstilling til ny valgkomite på sitt siste møte den 30. oktober 2450 

2017.  2451 

 2452 

Kriterier 2453 

Den forberedende valgkomiteen vedtok følgende kriterier for sammensetningen av 2454 

valgkomiteen: 2455 

 2456 

• aldersspenn 2457 

• geografisk spredning 2458 

• kjennskap til organisasjonen 2459 

• kjønnsbalanse 2460 

• totalt sett god fartstid i organisasjonen 2461 

 2462 

For leder:  2463 

• nok tid til å dedikere seg til arbeidet 2464 

• god kjennskap til organisasjonen 2465 

 2466 

FVK vil gjøre det klart at vi har hatt veldig mange kvalifiserte kandidater til vurdering. Det 2467 

har gitt oss muligheten til å sette sammen en innstilling bestående av kandidater som 2468 

representerer bredden i organisasjonen, men som alle har det til felles at de er godt 2469 

egnet til å sitte i en valgkomité. Mengden egnede kandidater har gjort vurderingen 2470 

utfordrende, men hensynet til geografisk spredning, aldersspenn og kandidatenes 2471 
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tidskapasitet har til slutt vært utslagsgivende for den innstillingen FVK landet på. 2472 

Komiteen vedtok en enstemmig innstilling vi mener er vurdert grundig ut ifra hensynet til 2473 

de vedtatte  kriteriene, kandidatenes egne erfaringer og refleksjoner, og kandidatenes 2474 

tidskapasitet. Vi er fornøyd med innstillingen og mener komiteen vi foreslår er godt egnet 2475 

til å tilrettelegge for en god og demokratisk prosess for personvalg i Grønn Ungdom.  2476 

 2477 

Innstilling 2478 

Leder: Signe Bakke Johannesen 2479 

Medlem: Line Fjørstad 2480 

Medlem: Jonas Nilsen 2481 

Medlem: Elisabeth Nilsen 2482 

Medlem: Lage Nøst 2483 

 2484 

Varamedlem: Ingvild Kessel 2485 

Varamedlem: Christopher Hermansen 2486 

 2487 

Kandidatbeskrivelse  2488 

 2489 

Leder: Signe Bakke Johannesen (ny)  2490 

Signe er 25 år gammel og bor i Akershus. Hun er utdannet samfunnsgeograf og fullførte 2491 

nylig master i Geopolitikk i Irland. For tiden jobber hun i bakeri og er 2492 

kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bærum. Hun er tidligere leder 2493 

for Oslo Grønne Studenter og har sittet i valgkomiteen for Grønne Studenter. Signe har 2494 

vært medlem av Grønn Ungdom siden 2012. 2495 

 2496 

Medlem: Line Fjørstad (gjenvalg) 2497 

Line er 24 år gammel og bor i Trondheim. Hun er fylkesleder i Grønn Ungdom Trøndelag 2498 

og bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim. Line studerer 2499 

samfunnsøkonomi og jobber i ekspertteam på Norges teknisk-naturvitenskapelige 2500 

universitet.  2501 

 2502 

Medlem: Jonas Nilsen (ny)  2503 

Jonas er 24 år gammel og bor i Oslo. Jonas tropper i år av som medlem av 2504 

Arbeidsutvalget, etter å ha sittet en periode og begynner å jobbe som lærer ved siden av 2505 

å skrive masteroppgave ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han lang erfaring fra 2506 

studentpolitikk, ulike foreninger og forskjellige styrer.  2507 

 2508 

Medlem: Elisabeth Nilsen (ny) 2509 

Elisabeth er 18 år gammel og bor i Oslo. Hun er økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom 2510 

og satt som ordinært styremedlem i fjor. Elisabeth går tredje året på Katta VGS og har 2511 

erfaring fra med valgkomitè-arbeid fra Elevorganisasjonen i Oslo.  2512 

 2513 

Medlem: Lage Nøst (ny)  2514 

Lage er 26 år gammel og bor i Oslo. Han er tidligere talsperson for Grønn Ungdom og var 2515 

i år Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat i Møre og Romsdal, hvor han har vokst opp. Lage 2516 

har sittet i nominasjonskomiteen i Stavanger MDG i forkant av forrige lokalvalg. Nå 2517 

studerer han filosofi og er ellers programleder for podkasten “Grønnhetstyranniet”.  2518 
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Varamedlem: Ingvild Kessel (ny) 2519 

Ingvild er 22 år gammel og pendler mellom Oslo og Lillehammer. Hun tropper i år av som 2520 

medlem av Arbeidsutvalget, etter å ha sittet i tre perioder. Ingvild har bred erfaring fra 2521 

flere ungdomsorganisasjoner. I år var hun Miljøpartiet De Grønnes 1.kandidat i Oppland 2522 

ved stortingsvalget.  2523 

 2524 

Varamedlem: Christopher Hermansen (gjenvalg, nytt verv) 2525 

Christopher er 19 år og bor i Bodø. Han er tidligere talsperson for Grønn Ungdom 2526 

Nordland. Christopher jobber fulltid som mannskap på rutebåt. Christopher var kandidat 2527 

for Miljøpartiet De Grønne på stortingslista i Nordland ved valget i år.  2528 
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Bakgrunn  2529 

Grønn Ungdom har egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne 2530 

(MDGLM) på 12 delegater – som er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn 2531 

Ungdom i fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag 2532 

for Grønn Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten 2533 

av GU-delegasjonen skulle bli valgt innad i arbeidsutvalget (AU), mens den resterende 2534 

halvparten skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM). 2535 

 2536 

Muligheten for å søke om plass i GU-delegasjonen ble lyst ut gjennom innkallingen til 2537 

landsmøtet 30. september, i tillegg til at det blitt lyst ut på Grønn Ungdom 2538 

internkommunikasjon på Facebook. 2539 

 2540 

Presentasjon av kandidater 2541 

 2542 

Adrian Leander Skagen (17) 2543 

Fylkesstyremedlem og landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom Trøndelag. 2544 

 2545 

«Hele kjernen i Grønn Ungdoms politiske praksis er at vi får gjennom vår politikk på 2546 

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Jeg ønsker å lære mer om denne prosessen, og å 2547 

tilegne meg erfaring fra å ha vært tilstede, slik at jeg i fremtiden kan bli en enda 2548 

sterkere ressurs for Grønn Ungdom. 2549 

Dette blir mitt tredje landsmøtet. I tillegg har jeg tidligere deltatt på Elevtinget 2550 

(Elevorganisasjonens landsmøte) og forberedt saker til flere landsstyremøter. I februar 2551 

samarbeidet jeg med flere andre ungdomsparti lokalt for å komme til en enighet om 2552 

felles miljøpolitiske krav til en ny regjering. Dette var vellykket, men ble ikke vedtatt i 2553 

de andre partiene.» 2554 

 2555 

Matilde Marie Riveros Laumb (21) 2556 

Økonomiansvarlig i fylkesstyret til Akershus Grønn Ungdom og 19. plass på Akershus 2557 

MDG sin stortingsliste. 2558 

 2559 

«Jeg har aldri før vært med på MDGs landsmøte, så jeg tenker at en gang må bli den 2560 

første. Jeg har deltatt på tre landsmøter til GU og tenker at det nå er på tide å prøve 2561 

seg på landsmøtet til MDG.» 2562 

 2563 

Jonas Nilsen (24) 2564 

Arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom og delegasjonsleder for Grønn Ungdom under 2565 

årets MDGLM 2566 

 2567 

«Som delegasjonsleder opplevde jeg at det var ekstremt nyttig å ha med personer i 2568 

delegasjonen som hadde erfaring fra å ha deltatt på tidligere landsmøter. Det var også 2569 

svært nyttig å ha tidligere delegasjonsleder med, slik at jeg hadde noen med erfaring 2570 

fra akkurat den rollen, som jeg kunne stille spørsmål til og diskutere det 2571 

organisatoriske med. Nå har jeg denne erfaringen og har derfor lyst til å bidra. 2572 

I tillegg er jo landsmøtet noe av det morsomste man kan være med på! Jeg har masse 2573 

engasjement og masse lyst til å representere GU på MDGs landsmøte!» 2574 

https://www.facebook.com/groups/342094079136451/
https://www.facebook.com/groups/342094079136451/
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Anna Kvam (22) 2575 

Nasjonal talsperson i Grønn Ungdom 2576 

 2577 

«Selv om jeg i år tropper av som talsperson for Grønn Ungdom, har jeg flere år igjen 2578 

som medlem av organisasjonen. Det er viktig for meg å fortsette å bidra til å sikre 2579 

Grønn Ungdoms innflytelse, gjennomslag, gode navn og rykte i moderpartiet. Å delta i 2580 

landsmøtedelegasjonen er en fin anledning til nettopp det. I løpet av halvåret som 2581 

leder opp til De Grønnes landsmøte i 2018 har jeg begrenset med forpliktelser, og har 2582 

dermed god tid til å vie meg til det forberedende arbeidet i delegasjonen. Dette er jeg 2583 

motivert til å gjøre! 2584 

Jeg har deltatt på de siste fem landsmøtene i Miljøpartiet De Grønne. Tre av dem har 2585 

vært som medlem av Grønn Ungdoms landsmøtedelegasjon. Som delegasjonsmedlem 2586 

har jeg bidratt med lobbing, forberedelse av forslag, innlegg på talerstolen m.m. Min 2587 

kjennskap til både Grønn Ungdom og De Grønne gir meg god mulighet til å bidra med 2588 

både arbeid i forkant av og under landsmøtet som delegat for Grønn Ungdom.» 2589 

 2590 

Elisabeth Fjelltun Nilsen (18) 2591 

Økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom 2592 

 2593 

«Ønsker å være med på å fremme Grønn Ungdoms stemme på landsmøtet. Har sittet i 2594 

fylkesstyret til Oslo Grønn Ungdom i ett år, og deltatt på flere landsmøter, inkludert 2595 

landsmøtet til MDG 2017.» 2596 

 2597 

Emily Nerland (17) 2598 

Nestleder i Oslo Grønn Ungdom 2599 

 2600 

«Jeg var med på De Grønnes landsmøte i fjor som representant for Grønn Ungdom og 2601 

syntes det var veldig lærerrikt og spennende. Jeg vet hvordan prosessen er og hvor mye 2602 

tid det tar, og jeg er mer enn villig til å sette av tid til å gjøre det samme i år. Grønn 2603 

Ungdoms delegasjon er den mest forberedte og ordentlige delegasjonen med de beste 2604 

innspillene, og jeg vil sette det å være en del av denne delegasjonen veldig høyt.» 2605 

 2606 

Bluma Seline Cornett (17) 2607 

Styremedlem i Akershus Grønn Ungdom 2608 

 2609 

«Jeg er dødsredd for global oppvarming. Det er seriøst det skumleste jeg vet om. Med 2610 

angsten følger det, for meg, en trang til å gjøre noe for å forhindre det katastrofale. 2611 

MDG er det eneste partiet som prioriterer nok å forhindre det katastrofale. Derfor kan 2612 

jeg ikke komme på noe mest konstruktiv og meningsfullt å bruke energien og kreftene 2613 

mine på enn å jobbe for fremgang for MDG og GU.  2614 

Nå har jeg en god del erfaring med organisatorisk arbeid og organisatoriske prosesser 2615 

og er også godt kjent med Grønn Ungdom som MDG sin politikk. Jeg tenker derfor at 2616 

jeg ville kunne utfylle vervet som GU-delegat på MDGLM tilfredsstillende.» 2617 

 2618 

Esten Ottesen (18) 2619 

Styremedlem i Grønn Ungdom Trøndelag 2620 

 2621 

«Jeg er svært ivrig i politikken men har enda en del å lære, derfor vil jeg gjerne være 2622 

med sånn at jeg får mer erfaring.» 2623 
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Norunn Krokeide (18) 2624 

Sekretær i Oslo Grønn Ungdom 2625 

 2626 

«Jeg har lyst til å dra på landsmøtet fordi jeg tror det vil være en god mulighet til å 2627 

sette seg enda mer inn i politikken vår og til å være med på å fremme Grønn Ungdoms 2628 

synspunkter. Jeg tror også det blir veldig gøy og en mulighet til å bli kjent med enda 2629 

flere engasjerte MDG-ere.» 2630 

 2631 

Leon Torgersen (16) 2632 

Styremedlem i Grønn Ungdom Hordaland 2633 

 2634 

«Virker veldig interessant, har lyst til å være med å forbedre politikken til MDG» 2635 

 2636 

Nina Amin Kadir (16) 2637 

Leder i Akershus Grønn Ungdom 2638 

 2639 

«Er motivert og engasjert om å påvirke og få gjennomslag for Grønn Ungdom sin 2640 

politikk inn i MDG. Har også kapasitet nok til å kunne jobbe med dette frem til 2641 

landsmøtet.» 2642 

 2643 

Forslag til vedtak 2644 

F1: Følgende velges som delegater i Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 2645 

 2646 

1: … 2647 

2: … 2648 

3: … 2649 

4: … 2650 

5: … 2651 

6: … 2652 

7 (1. vara): … 2653 

8 (2. vara): … 2654 

9 (3. vara): … 2655 


