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0. Innledning 
 
Grønn Ungdom vil med dette gi et samlet høringssvar til komiteens utkast til 
arbeidsprogram. Vi har tidligere levert innspilldokumenter, og sammen med dette 
høringssvaret kommer ytterligere tre innspill som vi håper dere tar med i arbeidet 
deres. 
 
Grønn Ungdom vil gratulerer arbeidsprogramkomiteen med det beste og mest 
grundige programarbeidet som er gjort i partiets historie. Vi ser at det er lagt ned 
mange timers arbeid, og at resultatet er godt.  
 
Når Grønn Ungdom kommer med våre innspill ligger fokuset på de politikkfeltene vi 
har valgt å prioritere i året som har gått. Vi har valgt å gi grundige innspill på få 
punkter i stedet for å gi forhastede innspill på alle punktene. Når dette høringssvaret 
er så langt som det er, er det fordi politikkutvikling har vært en av de store 
satsningene våre dette året. Det har gjort det mulig for oss å ha grundige 
beslutningsprosesser, og vi er stolte at det vi har fått til. Bak hvert innspill ligger det 
et omfattende faktagrunnlag som drøfter de fleste relevante problemstillingene. På 
www.gronnungdom.no/om-oss/sakspapirer er både saksbehandlingsprosessen og 
de ferdige resultatene dokumentert. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Pål Thygesen 
Generalsekretær 
På vegne av arbeidsutvalget og landsstyret 
 
1. Om Grønn Ungdoms beslutningsprosess 
 
Ved landsmøtet i 2011 innførte Grønn Ungdom en nye struktur for 
beslutningstagning. Den innebærer at arbeidsutvalget, valgt av landsmøtet til å stå 
for den daglige driften av organisasjonen, forbereder de politiske sakene. Videre er 
det landsstyret, med en representant fra hvert fylke, som fatter vedtak. 
Arbeidsutvalget følger deretter opp landsstyrets vedtak ovenfor 
arbeidsprogramkomiteen ved innspilldokumenter og høringssvar. 
 
Sakene har blitt plukket ut i samarbeid mellom arbeidsutvalget og landsstyret. En 
eller flere av medlemmene i arbeidsutvalget har deretter utredet det aktuelle 
spørsmålet og skrevet et saksfremlegg  bestående av innledning, drøfting, egen 
mening og forslag til vedtak. Arbeidsutvalget har deretter behandlet saken og 
kommet med endringer før ferdig saksfremlegg har blitt send ut til fylkene. 
 
I fylkene har saksfremleggene blitt brukt som en del av organisasjonsbyggingen ved 
at de har blitt brukt som utgangspunkt for diskusjoner på medlemsmøter og 
styremøter. Når representanter fra hvert fylke (en delegat og inntil tre observatører) 
har møtt i landsstyret, har mange flere allerede deltatt i diskusjonene. Dermed får 
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landsstyret ikke bare formell legitimitet fra våre vedtekter, men også demokratisk 
legitimitet ved at hele organisasjonen har hatt mulighet til å delta. 
 
I landsstyret har kun talspersonene og fylkene stemmerett. Resten av arbeidsutvalget 
deltar i diskusjonene, men har ikke stemmerett. På landsstyremøtet i mai deltok fem 
fylker og behandlet saker om ruspolitikk, rovdyr og samfunnslønn.  
 
På landsstyremøtet i september deltok syv fylker (hvorav ett var observatør fordi laget 
ikke var ferdig stiftet) og behandlet saker om fornybar energi og naturvern og 
kontantstøtte. 
 
På landsstyremøtet i november deltok ni fylker og behandlet saker om fildeling, 
energieffektivisering i bygg og skolepolitikk. 
 
Denne beslutningsprosessen viser, i tillegg til å vise en gledelig vekst i antall aktive 
fylkeslag i Grønn Ungdom, at innspillene er dypt forankret i organisasjonen. 
Arbeidsutvalget har opplevd et landsstyre som har funnet en konstruktiv balanse 
mellom å stille spørsmål og fatte vedtak på selvstendig grunnlag på den ene siden 
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og å akseptere relevant fagkompetanse hos arbeidsutvalget på den andre. 
Arbeidsutvalget har oppfattet at saksbehandlingsprosessen har skapt tillitt mellom 
organisasjonsleddene og har merket oss mange unge talent som gir oss tro på 
partiets fremtid. 
 
Alle saksdokumenter er tilgjengelige på gronnungdom.no/om-oss/sakspapirer. Her 
finnes referater som dokumenterer prosessen, saksfremleggene og de endelige 
innspilldokumentene.   
 
2. Utkastets forhold til tidligere innspill fra Grønn Ungdom 
 
a. Innspillet fra mai om human ruspolitikk 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Landsstyret la fokus på skadereduksjon sammenholdt med en moralsk yttergrense 
for liberalisering. I vedtaket ønsker landsstyret avkriminalisering av bruk av cannabis, 
og iverksettelse av prøveordning med offentlig kontrollert produksjon og omsetning 
av stoffet. Dette ble anslått tilstrekkelig til å avhjelpe de negative konsekvensene av 
dagens uregulerte omsetning, og at privat produksjon og salg derfor fortsatt bør 
være ulovlig. 
 
Landsstyret mente tyngre rusmidler er så helseskadelige at det ikke er forsvarlig å 
løse problemene knyttet til disse ved å gi brukere legal tilgang på stoff utenom de 
ulovlige kanalene. Samtidig ble det vedtatt at samfunnet må prioriterer behandling 
av rusbrukere høyere enn i dag, samt at politiske vedtak ikke må begrense 
helsesystemets valg av behandlingsmåter. Dette innebærer åpning for behandling 
assistert med ellers ulovlige tunge rusmidler. 
 
Komiteens forslag 
Dette temaet er i forslaget behandlet fra linje 2384 til 2392 punkt 14 – 16.  
 
I punkt 14 foreslås det å avkriminalisere personlig bruk, og beholde forbudet mot 
innføring og salg. Grønn Ungdom støtter forslaget og håper hele komiteen kan stille 
seg bak det. Bruk av milde rusmidler har et skadepotensial for individ og samfunn 
som tilsier at politiet bør prioritere andre saker. Det er uheldig med lovforbud som 
ikke håndheves, det svekker respekten også for andre lover. Dette gjelder også for 
tyngre rusmidler. Brukerne av disse stoffene trenger å komme i kontakt med 
behandlingstilbud, ikke politi. Vi vil også bemerke at rusmidler produseres i Norge, 
og at ”produksjon” bør føyes til sammen med ”innføring og salg”. 
 
I punkt 15 foreslås det a) utredning av legal omsetning av cannabis og andre milde 
stoffer og b) forsøksprosjekt med medisinsk cannabis. Grønn Ungdom kan bare 
delvis støtte dette punktet. For det første bør liberalisering begrenses til de stoffene 
som det er nødvendig å liberalisere for å redusere skaden stoffet påfører samfunnet. 
Stoff som kan sammenlignes med cannabis er så lite fremtredende i samfunnet at 
det ikke kan være nødvendig å liberalisere disse. Samtidig er det ikke nødvendig å 
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liberalisere omsetning av cannabis lengere enn ”vinmonopolmodellen”. Derfor bør 
det presiseres at det kun er offentlig kontrollert produksjon og omsetning det åpnes 
for.  
 
I punkt 16 foreslås en ordning som vi forstår som liberalisering av omsetningen av 
tyngre rusmidler. Grønn Ungdom kan ikke støtte dette punktet. Rusmidlene det er 
snakk om er så skadelige for brukeren at modellen for cannabis ikke kan brukes. 
Utdeling av slike stoffer må skje som en del av et behandlingsprogram og 
kontrolleres av behandlende lege. Sammenholdt med at overgangen fra cannabis til 
tyngre stoffer blir kraftig redusert ved liberalisering av cannabis og at brukere kan få 
stoff som ledd i behandling om ressursene til sektoren økes tror vi tilbudssiden i det 
ulovlige markedet for tyngre stoffer vil reduseres så kraftig at dette er tilstrekkelig. 
 
Konkrete endringsforslag 

Linje	  2384-‐2392	  
14.	  Føre	  en	  human	  narkotikapolitikk.	  Vi	  vil	  avkriminalisere	  bruk	  av	  illegale	  
rusmidler	  så	  vel	  som	  besittelse	  av	  mindre	  kvanta	  til	  eget	  bruk.	  Vi	  ønsker	  derimot	  
fortsatt	  at	  produksjon,	  innføring	  og	  salg	  av	  narkotika	  skal	  være	  straffbart.	  	  
	  
15.	  Utrede	  offentlig	  kontrollert	  produksjon	  og	  legal	  omsetning	  av	  cannabis	  og	  
mildere	  narkotiske	  stoffer,	  og	  starte	  et	  forsøksprosjekt	  med	  legalt	  salg	  av	  
cannabis/marihuana	  via	  apotek	  på	  resept	  fra	  lege.	  
	  
16.	  Utrede	  effekten	  av	  eventuelt	  å	  etablere	  offentlig	  kontrollerte	  
omsetningskanaler	  (apotek)	  for	  narkotika,	  som	  for	  eksempel	  finnes	  i	  dag	  i	  
Portugal.	  I	  tilknytning	  til	  dette	  skal	  det	  tilbys	  hjelp	  til	  for	  eksempel	  avrusning	  for	  
kjøperen.	  Åpne	  for	  at	  behandling	  av	  brukere	  av	  tunge	  rusmidler	  kan	  assisteres	  av	  
stoffer	  som	  ellers	  er	  ulovlige,	  som	  heroinassistert	  behandling.	  Rusavhengige	  må	  få	  
tilbud	  om	  behandling	  langt	  raskere	  enn	  i	  dag.	  

 
b. Innspillet fra mai om rovdyrpolitikk 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Landsstyret la vekt på å finne løsninger som bevarer bærekraftige rovdyrbestander 
uten at det går på bekostning av bøndenes lønnsvilkår. Dagens politikk gjør ikke det, 
og særlig ulven er nær utryddelse i Norge. Landsstyret ønsker konfliktdempende 
tiltak og peker på bøndenes lønnsnivå og muligheten for å satse på forebyggende 
tiltak. Dagens ordning med erstatning for rovdyrtap ønskes videreført samtidig som 
forbyggende tiltak må premieres.  
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet på linje 573 til 576 punkt 12 – 13.  
 
I punkt 12 foreslås det å ha levedyktige bestander av rovdyr. Grønn Ungdom støtter 
dette.  
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I punkt 13 handler om konfliktdempende tiltak. Grønn Ungdom støtter punktet, men 
er åpne for at det kan være mer konkret. 
 
Konkrete endringsforslag  

Linje	  577	  
13.	  Sterkt	  øke	  støtten	  til	  tiltak	  som	  kan	  dempe	  konfliktene	  mellom	  rovdyr	  og	  
beitebruk,	  inkludert	  gjeting,	  gjerding,	  overvåking	  og	  bruk	  av	  raser	  med	  naturlig	  
forsvarsinstinkt.	  Videreføre	  ordningen	  med	  erstatning	  for	  rovdyrtap.	  

 
c. Innspillet fra mai om samfunnslønn 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Landsstyret anerkjente at samfunnslønn kunne ha positive sider. Samtidig ble det 
pekt på at en slik modell må inngå i en mer helhetlig grønn økonomisk politikk som 
ikke er utviklet i dag. Sammenholdt med negative konsekvenser av samfunnslønn bør 
punktet om samfunnslønn ikke være en del av arbeidsprogrammet.  
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet på linje 1284-1298 og 1324-1328 punkt 11.  
 
På linje 1284-1298 drøfter komiteen samfunnslønn og peker på effekter som Grønn 
Ungdom er enige i. Samtidig må det påpekes at behovet for sosialarbeidere og 
”velferdsbyråkratiet” fremdeles vil være tilstede med samfunnslønn. Se utredningen i 
innspilldokumentet, side 7. 
 
Et annet moment ved disse to avsnittene er at det først sies at samfunnslønn er vårt 
”svar” på en konkret utfordring. Deretter blir det tydelig at heller ikke komiteen har 
en klar formening om hva samfunnslønn skal være. Hvor flytende bør teksten i 
valgprogrammet være?  
 
Et alternativ er å ta bort henvisningene til samfunnslønn fra disse avsnittene og heller 
legge vekt på samordning og sammenslåing av ytelser. Dette vil utløse de 
besparelsene man kunne sett for seg ved samfunnslønn. 
 
I punkt 11 tas det til orde for utredning om samfunnslønn. Grønn Ungdom kan bare 
delvis støtte dette punktet. For det første vil begrepet samfunnslønn ikke være 
betegnende på en ordning som erstatter velferdsytelser. En slik ordning kan vi 
derimot støtte uten merkelappen samfunnslønn. Det universelle preget ordningen 
får i andre setnings andre ledd kan vi ikke støtte selv om det, som i tredje setning, 
alltid vil lønne seg å arbeide. En slik løsning vil nemlig føre til at de som kan klare seg 
med mindre forbruk kan slippe å jobbe. Samtidig må pengene komme fra et sted, og 
skattene for de som velger å arbeide vil derfor måtte økes. Da sitter vel den som 
lever av lønnsarbeid til slutt igjen med det samme som en som lever av 
samfunnslønn? 
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Skatteviljen i Norge er stor, og denne er en forutsetning for finansieringen av 
velferden vår. Forutsetningen for folks skattevilje er at det er synlig for oss at 
skattepengene går til skoler og sykehus og at folk får hjelp når de har behov for det. 
Om staten skal gi penger til folk uten behovsprøving kan dette ha konsekvenser for 
skatteviljen og undergrave hele den offentlige velferdsmodellen. 
 
I stedet for denne ordningen kan omfanget av stipender til kultur- og 
frivillighetssektoren økes. 
 
Konkrete endringsforslag 

Linje	  1324	  
11.	  Utrede	  en	  ubyråkratisk	  ordning	  med	  samfunnslønn.	  Ordningen	  skal	  primært	  
erstatte	  sosialhjelp,	  studiestipend	  og	  en	  del	  andre	  offentlige	  ytelser,	  men	  
innrettes	  slik	  at	  alle	  norske	  borgere	  kan	  velge	  å	  benytte	  seg	  av	  den	  i	  perioder	  av	  
livet.	  Det	  er	  en	  forutsetning	  at	  de	  aller	  fleste	  vil	  velge	  ordinært	  arbeid	  som	  
hovedinntekt,	  og	  dette	  må	  alltid	  lønne	  seg.	  Samkjøre	  velferdsordninger	  slik	  at	  
administrasjonskostnadene	  reduseres.	  	  
	  
Linje	  1775	  
Punkt	  6.	  Ha	  gode	  vesentlig	  økning	  i	  	  støtteordninger	  som	  finansierer	  for	  kunstnere	  
og	  kunstorganisasjoner.	  (Denne	  endringen	  er	  ikke	  forankret	  i	  landsstyret.)	  
	  
Linje	  1284-‐1289.	  Omformulert	  i	  samsvar	  med	  forslagene	  over.	  

  
d. Innspillet fra september om fornybar energi og naturvern 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Landsstyret ønsker at Norge skal øke vår andel fornybar energi med 16 % innen 2020, 
med fokus på energieffektivisering men også ved å massivt øke produksjonen av 
fornybar energi. Norge skal bli Europas fornybare batteri og dermed bidra til 
reduserte utslipp i andre land. Utbygging må følge av en nasjonal plan og 
beslutninger om bygging og vern må tas nasjonalt i henhold til en nasjonal plan. 
Norge må også bruke naturgitte forutsetninger til havs og teknologiske fortrinn fra 
petroleumsvirksomheten og satse på havvinnmøller.  
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet igjennom hele kapittel 1.2 fra linje 204, blant annet i punkt 2, 3, 
8, 10, 11, 14, 19, 20 
 
I punkt 2 og 3 legges det frem tiltak for energieffektivisering. Grønn Ungdom støtter 
disse. 
 
I punkt 8 adresseres behovet for en nasjonal plan. Grønn Ungdom støtter 
flertallsforslaget. Grunnen til det er at vi ikke er sikre på om EKD vil være rette til å 
lage en slik plan, og at naturvern ikke er tilstrekkelig i fokus i dissensen. Det er viktig 
å være konkret, derfor støtter vi dissensen i å ta med henvisningen til 16 %-målet.  
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I punkt 10 adresseres grønne sertifikater. Den foreslåtte vil føre til at mindre bygges 
ut. Det er dumt siden utbygging er viktige for å øke produksjonen av fornybar energi, 
som igjen er viktige for å løse klimakrisa. Når komiteen vil avgrense mot ”estetiske 
verdier” vil vi advare mot at det kan virke noe egoistisk å bremse klimareddende 
tiltak på grunn av at for eksempel en vindmølle ikke er ansett å være vakkert. 
 
I punkt 11 foreslås lokal vetorett mot utbygging av fornybar energi. Grønn Ungdom 
støtter dissensen og begrunnelsen for denne. Lokal vetorett vil uthule hele den 
nasjonale planen og underslå fagkompetansen som ligger bak denne. Utbygginger 
som det her er snakk om krever større overblikk enn det dagens kommunestruktur 
muliggjør. Skal Norge klare målet om å øke kraftproduksjonen med 16 % må det 
gjøres en streng prioritering og avveining av naturinngrep som krever nasjonalt 
overblikk.  
 
I punkt 19 tas første steg mot det som skal bære norsk økonomi etter olja. Havkraft 
har stort potensiale, men teknologien er umoden. Det må derfor gis støtte til både 
forskning og investeringer i havvindkraft. Her er også hva Statoil skal invester i når 
deres investeringsbudsjett ikke kan brukes på petroleum. Grønn Ungdom støtter 
flertallets formulering, men ønsker å spisse og konkretisere punktet. 
 
I punkt 20 adresseres behovet for å sikre at norsk energieksport reduserer bruk av 
ikke-fornybare energikilder i stedet for å komme i tillegg til slik. Vi mener flere land 
enn våre naboer er relevante her, og mener vi må omfatte alle land det er praktisk 
mulig å eksportere kraft til. Grønn Ungdom mener det er viktig å være konkret på 
dette og foreslår derfor en ny formulering. Vi mener også det er defensivt å sette tak 
på slike tiltak. Bygging av kraftkabler er viktig å få med. I følge Zero er dette helt 
nødvendig om vi skal gjøre en forskjell i arbeidet med å redusere klimautslipp i 
Europa. 
 
Konkrete forslag 

8.	  At	  det	  utarbeides	  en	  nasjonal	  plan	  for	  utbygging	  av	  ny	  fornybar	  energi,	  som	  
viser	  hvilke	  nye	  fornybare	  energiformer	  som	  skal	  etableres	  og	  hvor	  det	  skal	  bygges	  
ut	  for	  å	  nå	  målet	  om	  16%	  økt	  produksjon	  av	  fornybar	  energi	  innen	  2020.	  En	  slik	  
plan	  er	  nødvendig	  for	  å	  sikre	  at	  utbygginger	  skjer	  på	  de	  stedene	  der	  de	  vil	  gjøre	  
minst	  skade	  på	  naturen.	  
	  
10.	  Stryke.	  
	  
11.	  Støtter	  dissensen.	  
	  
19.	  At	  Norge	  gjennomfører	  en	  vesentlig	  styrket	  satsing	  på	  forskning,	  utvikling	  og	  
utbygging	  av	  vindkraft	  til	  havs,	  der	  det	  ikke	  er	  i	  konflikt	  med	  fiskeriene.	  Staten	  
må	  bruke	  eierskapet	  i	  Statoil	  og	  Statkraft	  til	  å	  pålegge	  selskapene	  å	  delta	  i	  denne	  
satsingen.	  
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20.	  Omformuler	  hele	  punktet:	  Norge	  skal	  bygge	  ut	  fornybar	  energi	  med	  sikte	  på	  å	  
bli	  et	  grønt	  batteri	  for	  Europa.	  Dette	  må	  innebære	  bygging	  av	  kraftkabler	  til	  
utlandet.	  

 
e. Innspillet fra september, ”fra kontantstøtte til familiestøtte” 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Tilgjengelig kunnskap om kontantstøtteordningen viser at den på tross av sitt 
potensial fører til at kvinner holdes utenfor arbeidslivet, og innvandrerkvinner 
rammes i særlig stor grad. Dette underbygges ved at andelen innvandrerbarn i 
barnehage går kraftig opp når kontantstøtte ikke lengere er et alternativ. Barn som 
går i barnehage lærer også språk bedre. Dette gjør spørsmålet om kontantstøtte 
først og fremst til et integreringsspørsmål. Andre brukere av kontantstøtten utgjør en 
så liten andel at det er uforsvarlig å bygge politikk rundt disses hensyn.  
 
Like vel gjør Grønn Ungdom et forsøk på å beholde de positive sidene ved 
ordningen og avhjelpe de negative. Dette gjøres ved å stille krav om at kontantstøtte 
skal forutsette redusert arbeidstid hos foreldrene, og at denne 
arbeidstidsreduksjonen må deles slik foreldrepermisjonen til enhver tid deles, i dag 
minimum 40/60. 
 
Komiteens forslag 
Tema er behandlet på linje 1665-1667 punkt 2. 
 
I punkt 2 foreslås det å øke kontantstøtten opp til fire år. Grønn Ungdom kan ikke 
støtte forslaget og vil på det sterkeste advare mot de negative følgene et slikt forslag 
vil ha for integreringen. Selv om Grønn Ungdoms forslag om deling mellom 
foreldrene gjennomføres vil en utvidelse til hele fire år få store følger for 
språksituasjonen for innvandrerbarn. Konsekvenser av språkproblemer i denne 
gruppen er dokumentert i innspillet om skole som er klart samtidig med dette 
høringssvaret.  
 
Det er viktig at komiteen vurderer konsekvensen av politikken vår for alle som 
omfattes av den. Innvandrerstemmen er ikke avgjørende partiet, og er ikke tydelig 
internt i partiet. Dette er like vel mange mennesker, og vi kan ikke stå for politikk som 
sementerer patriarkalske kulturforskjeller. 
 
Konkret forslag 

Linje	  1665	  
2.	  At	  kontantstøtten	  skal	  indeksjusteres,	  og	  gjelde	  for	  alle	  barn	  inntil	  de	  fyller	  fire	  
år.	  Kontantstøtten	  for	  ettåringer	  skal	  økes	  til	  1	  G	  i	  året	  (kr.	  82.122	  i	  2012)	  
forutsette	  at	  forsørgerne	  reduserer	  sin	  arbeidstid	  etter	  samme	  brøk	  som	  til	  enhver	  
tid	  gjelder	  for	  foreldrepermisjon.	  
	  
Alternativt	  støtter	  vi	  å	  stryke	  punktet.	  
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3. Forslag med bakgrunn i de tre siste innspillene fra Grønn 
Ungdom 
 
a. Innspillet om energieffektivisering av bygg 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Vi viser her til innspilldokumentet som er klart samtidig med dette høringssvaret. 
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet på linje 1605-1616 punkt 11-13 
 
I punkt 11 lempes det på kravene om universell utforming. Grønn Ungdom kan ikke 
støtte dette. Universell utforming er viktig for å gjøre Norge tilgjengelig for alle. 
Manglende tilrettelegging i stor skala kan ses på som diskriminering. Lemping på 
dette kravet strider også med ideen om generasjonsboliger. Langsiktighet i 
boligbyggingen er også mer effektivt fordi det ikke blir behov for å bygge om, og 
folk kan bo hjemme lengere. Eneste situasjon hvor dette ikke gjøres gjeldende er i 
studentboliger. Der er ikke hensynet til alders-relaterte behov for universell 
utforming gjeldende. 
 
Punktene 12 og 13 kan støttes av Grønn Ungdom, men vi vil påpeke at dette utgjør 
en svinnende liten andel av den totale boligbyggingen. Det er verken trolig eller 
ønskelig at folk i større grad skal bygge egne hus med egne kraftverk i tiden som 
kommer. Vi stiller spørsmål ved at dette får så stor plass i programmet. 
 
I punkt 13 adresseres energikrav for boliger. Dette punktet er så lite ambisiøst at 
Grønn Ungdom ikke kan støtte det. For å nå målene for energisparing i bygg må det 
stilles krav om passivstandard fra 2015, krav om lavenergibygg ved rehabilitering fra 
2014 og passivstandard fra 2017. For å muliggjøre dette trenger vi tiltak som Enøk-
bank, skattefritak, utvidede støttetiltak fra Enova og kompetanseheving i 
byggesektoren. 
 
Konkrete forslag 

Linje	  1604	  
	  
Nytt	  punkt.	  Innføre	  skattefradrag	  for	  energieffektiviseringstiltak	  og	  miljøvennlig	  
energiomlegging	  og	  opprette	  en	  Enøk-‐bank	  for	  å	  låne	  ut	  penger	  til	  slike	  formål.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Innføre	  kompetansekrav	  til	  rådgivende	  og	  utførende	  enheter	  innen	  
energieffektivisering,	  kompetansekrav	  til	  foretak	  i	  byggesektoren.	  Oppdatere	  
opplæringsplaner	  for	  hele	  utdanningsløpet	  og	  lage	  en	  plan	  for	  etter-‐	  og	  
videreutdanning.	  
	  
11.	  Forenkle	  bygningsdelen	  av	  og	  teknisk	  forskrift	  til	  plan-‐	  og	  bygningsloven	  og	  
lempe	  på	  kravene	  til	  universell	  utforming	  for	  mindre	  boliger,	  for	  å	  gjøre	  det	  
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mulig	  å	  bygge	  enkelt,	  miljøvennlig	  og	  billig,	  og	  legge	  til	  rette	  for	  mer	  selvbygging.	  
Stryke.	  
	  
13.	  At	  energikravene	  som	  stilles	  skal	  være	  strengere	  for	  store	  boliger	  enn	  for	  
små.	  	  Sette	  krav	  om	  passivhusnivå	  i	  nybygg	  fra	  2015.	  Innføre	  krav	  til	  lavenergibygg	  
i	  2014	  og	  passivhus	  i	  2017	  ved	  rehabilitering	  av	  eksisterende	  bygg.	  	  
Om	  byggherre	  kan	  dokumentere	  at	  byggemåte	  og	  materialvalg	  vil	  føre	  til	  mindre	  
energibruk	  og	  utslipp	  i	  byggets	  levetid	  enn	  passivstandarden	  vil,	  skal	  kravene	  til	  
energibruk	  i	  byggets	  levetid	  kunne	  lempes	  tilsvarende.	  

 
b. Innspillet om skolepolitikk 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Vi viser her til innspilldokumentet som er klart samtidig med dette høringssvaret. 
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet i kapittel 3.3 linje 1635-1728. 
 
I avsnittet fra linje 1654-1659 behandles skolens formål. Grønn Ungdom støtter det 
som står, men ønsker at også utvikling av kritisk tankeevne er viktig i oppfostringen, 
sammen med evne til å delta i demokrati og beslutningstagning senere.  
 
En problemstilling som er relevant for skolen er om retten til tilpasset opplæring er 
en individuell rett eller en rett for hver enkelte elevgruppes gjennomsnittlige behov. 
Grønn Ungdom mener det ikke er grunn til å diskutere dette; opplæring må tilpasses 
individet. Vi foreslår et punkt om dette.  
 
Komiteen adresserer ikke lærerlønn og lærerutdanning. Grønn Ungdom ønsker at 
dette skal få en sentral plass. Norge styrer mot lærerkrise, og lærernes kompetanse 
er den viktigste enkeltfaktoren i skolen. (se innspilldokumentet.) På et større plan 
mener vi at det i dag ikke er samsvar mellom hvilke jobber som er viktige i samfunnet 
og hvem som får mest betalt. For å sørge for at det i det hele tatt er lærere i 
klasserommene i fremtiden kommer vi med radikale forslag på dette punktet.  
 
I punkt 7 adresseres språk, noe Grønn Ungdom støtter. Vi ønsker her å legge til en 
setning om at det første skoleåret må få mer fokus på lek. Det var formålet med 
førsteklasse da skolestart for seksåringer ble innført. Vi må tilbake til det.  
 
I punkt 11 adresseres læringsmetoder. Grønn Ungdom støtter punktet og ønsker å 
legge en passus om å ”lære å lære”.  
 
I punkt 14 adresseres en form for nivådifferensiering. Grønn Ungdom stiller seg 
tvilende til denne. Vårt syn på skolen innebærer at elevene møter jevnaldrende med 
forskjellige utgangspunkt i skolen. Denne mosaikk-funksjonen er med på å skape 
”limet i samfunnet” og gi oss felles kulturelle referanserammer. Vi legger stor vekt på 
tilpasset opplæring og har foreslått tiltak (som også finnes igjen i forslaget) for å 
frigjøre mer lærerressurser til undervisning. Denne tiden skal brukes til å tilpasse 
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opplæringen til hver elev, og vi anser derfor hensynet bak differensieringen ivaretatt 
ved dette. 
 
Punkt 17 adresserer relevans i yrkesfagopplæringen. Grønn Ungdom støtter dette og 
ønsker å legge til styrking av prosjekt til fordypningsfag i satsningen og å øke 
adgangen til å prøve seg i bedrift allerede i ungdomsskolen.  
 
Punkt 19 adresserer rett til gjennomføring fram til fagprøve. Grønn Ungdom støtter 
punktet. Rettferdighetshensyn taler for at gjennomføringsretten skal gå like langt på 
yrkesfaglige linjer som på studiespesialiserende linjer. I tillegg foreslår vi tiltak for å 
øke antallet læreplasser. Disse er hentet fra politisk debatt og er ikke særlig radikale. 
 
Punkt 23 adresserer grendeskoler. Vi har forståelse for formålet med punktet, men 
stiller spørsmål ved om det er riktig å ha dette i et stortingsprogram da det vil 
innebære et uvanlig inngripen i lokalt selvstyre. 
 
Punkt 28 adresserer rapportering i skolen. Grønn Ungdom støtter punktet men vil 
legge til at byråkratiet kan avhjelpes også ved å inkludere andre yrkesgrupper i 
skolen. 
 
Punkt 29 adresserer fysisk arbeidsmiljø. Dette er et punkt som er viktig for Grønn 
Ungdom. I tillegg til å støtte punktet, ønsker vi å styreke elevene og de foresattes 
mulighet til å fremme krav ved konkrete mangler. Dette må også gjelde for 
psykososialt arbeidsmiljø. Vi foreslår å styrke punkt 29 og lage nye punkter for 
psykososialt skolemiljø og håndhevelse av disse. 
 
Komiteens forslag om språkressurser passer godt med Grønn Ungdoms vedtak. 
 
Komiteen adresserer ikke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Grønn Ungdom 
ønsker å styrke denne for å øke elevenes kunnskap ved utdanningsvalg. Styrket 
rådgivningstjeneste hjelper elevene å gjøre ”riktig” valg og reduserer omvalg og 
frafall. Vi foreslår et punkt om dette.  
 
Komiteen adresserer ikke nasjonale prøver. Grønn Ungdom mener prøvene er et 
viktig styringsverktøy, men at det er meningsløst og villedende å rangere skolene 
etter disse resultatene. Vi foreslår å presisere dette i et eget punkt. 
 
Komiteen adresserer ikke skolehelsetjenesten. Grønn Ungdom mener denne må 
være lett tilgjengelig for elevene og at dette må presiseres i programmet. 
 
Konkrete forslag. 

Innledningsteksten	  
Linje	  1654	  
Endre	  ”oppgaver”	  til	  ”byråkrati”.	  
	  
Ny	  setning	  til	  slutt	  på	  linje	  1659.	  
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Skolen	  skal	  ruste	  elevene	  til	  å	  møte	  samfunnet	  og	  utruste	  dem	  med	  styrke	  til	  å	  stå	  
opp	  mot	  urett	  og	  å	  hevde	  egne	  og	  andres	  rettigheter.	  Ikke	  bare	  faglig	  kunnskap,	  
men	  også	  sosiale	  verdier	  og	  ferdigheter	  er	  viktige	  i	  skolen.	  
	  
Tiltakspunktene	  
Nytt	  punkt.	  Tydeliggjøre	  i	  lovverket,	  lærerutdanningen	  og	  i	  styringen	  av	  skolen	  at	  
tilpasset	  opplæring	  er	  en	  individuell	  rettighet	  alle	  elever	  har.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Øke	  lærerlønnen	  slik	  at	  lektor	  med	  fem	  års	  ansiennitet	  får	  samme	  lønn	  
som	  en	  stortingsrepresentant,	  og	  at	  alle	  andre	  lærerlønninger	  justeres	  tilsvarende.	  
Om	  dette	  er	  for	  radikalt	  for	  komiteen	  ber	  vi	  dere	  formulere	  et	  punkt	  som	  
innebærer	  minst	  50	  %	  lønnsøkning	  for	  alle	  lærere.	  	  
	  
Nytt	  punkt.	  Utvide	  lærerutdanningen	  til	  fem	  år	  uansett	  trinn	  på	  sikt.	  Økt	  bruk	  av	  
elevmedvirkning	  som	  pedagogisk	  virkemiddel	  må	  få	  god	  plass.	  
	  
7.	  At	  kommunene	  skal	  ha	  ansvar	  for	  å	  språkteste	  alle	  barn	  før	  de	  fyller	  5	  år,	  og	  må	  
sørge	  for	  at	  barn	  med	  svak	  språkutvikling	  og/eller	  mangelfullt	  norsk	  talespråk	  
får	  tilbud	  om	  ekstra	  støtte	  før	  skolestart.	  Det	  først	  skoleåret	  må	  også	  fokusere	  mer	  
på	  lek	  og	  fri	  utfoldelse	  slik	  at	  barn	  får	  være	  barn	  og	  overgangen	  til	  skole	  blir	  myk.	  
	  
11.	  At	  det	  skal	  benyttes	  ulike	  læringsmetoder	  i	  opplæringen.	  Det	  må	  settes	  av	  tid	  
til	  at	  lærere	  kan	  veilede	  elevene	  i	  ulike	  arbeidsmetoder.	  Lekser	  og	  andre	  metoder	  
skal	  følges	  opp	  av	  arbeidet	  som	  skjer	  i	  timene	  med	  faglærer.	  Det	  skal	  fokuseres	  
mer	  på	  læringsteknikk.	  	  
	  
17.	  Ha	  yrkesrelevant	  praksisopplæring	  fra	  første	  år	  på	  yrkesfaglige	  program	  i	  
videregående	  skole	  og	  øke	  andelen	  prosjekt	  til	  fordypningsfag.	  Praksisen	  skal	  skje	  
i	  nært	  samarbeid	  mellom	  skole	  og	  næringsliv	  og	  utgjøre	  minst	  halvparten	  av	  
opplæringen	  på	  studieprogrammet.	  I	  ungdomsskolen	  må	  adgangen	  til	  å	  prøve	  ut	  
forskjellige	  yrker	  utvides.	  
	  
19.	  At	  elever	  som	  begynner	  på	  yrkesfaglig	  opplæring	  skal	  ha	  rett	  på	  utdanning	  
som	  fører	  fram	  til	  fagprøve.	  Pålegge	  offentlige	  virksomheter	  å	  ta	  inn	  lærlinger,	  
sette	  krav	  om	  lærlinger	  i	  virksomheten	  ved	  offentlige	  anbud,	  ta	  bort	  
arbeidsgiveravgiften	  for	  lærlinger	  og	  øke	  lærlingtilskuddet.	  (Å	  øke	  
lærlingtilskuddet	  er	  ikke	  forankret	  i	  landsstyret.)	  
	  
28.	  Sterkt	  redusere	  krav	  til	  rapportering	  som	  ikke	  er	  med	  på	  å	  fremme	  læring,	  
samt	  inkludere	  andre	  yrkesgrupper	  i	  skolen	  for	  å	  frigjøre	  lærerne	  til	  undervisning.	  
	  
29.	  Ruste	  opp	  norske	  skolebygg	  i	  henhold	  kravene	  til	  fysisk	  miljø	  etter	  elevenes	  og	  
lærernes	  arbeidsmiljølov.	  Staten	  skal	  finansiere	  denne	  investeringen	  gjennom	  en	  
avtale	  som	  forplikter	  kommunen	  til	  å	  planlegge	  og	  finansiere	  årlig	  vedlikehold	  
videre.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Styrke	  elevenes	  arbeidsmiljølov	  slik	  at	  elever	  og	  foresatte	  får	  mulighet	  
til	  å	  kreve	  at	  skolen	  setter	  inn	  tiltak	  ved	  for	  eksempel	  mobbing.	  
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Nytt	  punkt.	  Etablere	  grupper	  av	  pedagoger	  med	  spesialkompetanse	  på	  å	  løse	  
mobbesaker	  i	  hvert	  fylke/kommune	  som	  kan	  bistå	  skolene	  i	  konkrete	  saker.	  
Prioriterer	  å	  ha	  flere	  sosiallærere	  ved	  hver	  skole.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Gi	  en	  uavhengig	  offentlig	  instans,	  som	  for	  eksempel	  fylkesmannen,	  
ressurser	  til	  å	  følge	  opp	  arbeidet	  med	  elevers	  fysiske	  og	  psykososiale	  arbeidsmiljø,	  
samt	  styrke	  forelde	  og	  elevers	  rettsmidler	  i	  slike	  saker.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Fastsette	  kompetansekrav	  for	  rådgivere	  i	  ungdomsskolen.	  Innføre	  
obligatoriske	  kurs	  for	  å	  oppdatere	  kunnskapen	  når	  det	  trengs.	  
Nytt	  punkt.	  Forby	  publisering	  av	  resultatene	  fra	  nasjonale	  prøver.	  Dersom	  dette	  
viser	  seg	  å	  ikke	  være	  mulig,	  skal	  publiserte	  resultater	  ikke	  sorteres	  etter	  kjønn.	  Om	  
komiteen	  ikke	  ønsker	  dette	  punktet	  ønsker	  vi	  å	  foreslå	  den	  første	  setningen.	  
	  
Nytt	  punkt.	  Sikre	  en	  helsetjeneste	  som	  er	  lett	  tilgjengelig	  i	  skolehverdagen.	  	  
 

c. Innspillet om Ikke-kommersiell fildeling og artisters inntekt 
 
Grønn Ungdoms innspill 
Vi viser her til innspilldokumentet som er klart samtidig med dette høringssvaret. 
 
Komiteens forslag 
Temaet er behandlet i kapittel 4.4 linje 2285-2319. 
 
I punkt 8 foreslår komiteen å redusere vernetiden for opphavsrett til 
opphavspersonens egen levetid. Grønn Ungdom kan ikke støtte dette punktet. Vi 
ønsker et skille mellom verk fullfinansiert av det offentlige og andre verk, slik at 
fullfinansierte verk blir tilgjengelig under åpne lisenser etter fem år og mister vern 
etter 10 år. Det er viktig å ikke svekke opphavsretten for opphavspersoner. Denne 
retten er kunstnerens kapital og kan leies ut og selges for å gi hen inntekt. Verdien av 
verkene vil reduseres, og inntektsgrunnlaget svekkes, dersom verdien knyttes til 
kunstnerens levetid. 
 
I punkt 11 foreslår komiteen å legalisere fildeling. Grønn Ungdom kan ikke støtte 
dette punktet. Konsekvensene legalisering vil ha for de lovlige distribusjonskanalene 
er ukjente. Vi frykter at kunstneres rettigheter vil svekkes dersom de mister vern for 
sitt arbeidsresultat. Grønn Ungdom ser derimot behovet for å ikke straffeforfølge 
individer som deler filer. 
 
Konkrete forslag 

Linje	  2302	  
8.	  Redusere	  opphavsrettens	  vernetid	  for	  verk	  som	  er	  fullfinansiert	  av	  offentlige	  
midler,	  slik	  at	  den	  høyst	  gjelder	  opphavsmannens	  egen	  levetid	  kommer	  under	  
åpne	  lisenser	  etter	  høyst	  fem	  år	  og	  faller	  bort	  etter	  høyst	  10	  år.	  
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11.	  Gjøre	  Avkriminalisere	  ikke-‐kommersiell	  fildeling	  av	  musikk	  og	  andre	  
medietyper.	  lovlig,	  kombinert	  med	  ulike	  løsninger	  for	  betaling	  til	  utøvere,	  
produsenter	  og	  studioer.	  Utrede	  konsekvensene	  av	  legalisering	  samt	  forby	  
løsninger	  som	  DRM	  (Digital	  Rights	  Management).	  

 
4. Andre forslag 
 
Her har arbeidsutvalget samlet et knippe forslag som er av mer praktisk og teknisk 
art, men som er like vel viktige for sluttresultatet. Disse er samlet av arbeidsutvalget. 
 
Linje 551 
Det gleder oss at uttrykket ”i forhold til” bare er brukt to ganger i forslaget. På linje 
551 er det derimot brukt galt. ”I forhold til” har en – og kun en – korrekt betydning 
på norsk, og det er ”sammenlignet med”1. Punktet blir vanskelig å forstå om det 
leses slik uttrykket skal forstås.  
 
Menes det at naturbruk, forvaltning og arealplanlegging skal brukes for å restaurere 
økosystemer? Arealplanlegging er en av flere typer forvaltning. Om det er andre 
verktøy som kan tenkes brukt er det bra å nevne disse også, eventuelt ikke nevne 
noen. Det aller beste ville kanskje vært å forutsette at MDG vil bruke alle 
tilgjengelige verktøy for dette formålet og dermed ikke presiserer hvilke myndighets-
verktøy som skal brukes. 
 
Konkrete forslag 

Linje	  551	  
5.	  Gå	  sterkere	  inn	  for	  restaurering	  av	  ødelagte	  økosystemer	  i	  Norge	  og	  ivareta	  
naturtyper	  som	  er	  truet	  eller	  sårbare	  i	  forhold	  til	  naturbruk,	  forvaltning	  og	  
arealplanlegging.	  

 
Linje 1693 
Punkt 15 om å innføre en karakter i norsk skriftlig. Dette vil utarme målformen 
nynorsk i skolen og deretter i samfunnet. Vi ber komiteen vurdere om det er noe de 
ønsker at Miljøpartiet De Grønne skal gå til valg på. 
 
Linje 1720 
Punkt 26 om samfunnstjeneste. Vi ber komiteen vurdere dette punktet opp mot 
menneskerettighetene, særlig den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen del 
en artikkel fire.  
 
Dette er viktig. Vi kan ikke gå til valg på tvangsarbeid.  
 
Linje 1860 
Punkt 13 om godkjenning av alternativ medisin. Vi forstår punktet som et ønske om 
normalisering av alternative behandlingsformer med dokumentert effekt. Når 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.osloby.no/nyheter/Tar-‐grep-‐i-‐forhold-‐til-‐fokus-‐6944270.html	  
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behandlingsformer kan dokumentere effekt kalles de skolemedisin, og vi forstår ikke 
hvorfor MDG skal programfeste godkjenningsordninger som allerede finnes. 
Arbeidsutvalget vil advare mot det negative omdømmet alternativmedisin har fått 
etter avsløringer om pågående oppførsel overfor dødssyke mennesker og at dette 
ikke er assosiasjoner vi tror MDG har godt av å gi. 
 
Generelt om dissensene til tekstene som innleder hvert kapittel.  
 
Kapittel 1.1 
Grønn Ungdom støtter flertallets forsalg. Vi har problemer med å se innholdsmessige 
forskjeller, men mener flertallets forslag er språklig bedre og mer konsist. Vi har like 
vel sansen for dissensens formulering om å gjøre del lettere å ta ”grønne” valg og å 
snu samfunnsutviklingen. Dette ønsker vi skal komme fram i det endelige forslaget. 
 
Kapittel 1.2 
Grønn Ungdom støtter flertallets forslag dersom momenter fra dissensen tas med. Vi 
er enige med dissensen i at økt produksjon av energi er viktig. Grønn Ungdom 
ønsker at det skal tas med en formulering om at Norge skal bli Europas fornybare 
batteri. 
 
Samtidig syntes vi flertallets vilkår for eksport av energi på linjene 233-235 er 
problematiske og fort kan føre til at Norge ikke eksporterer energi. For det første er 
det veldig vanskelig å dokumenterer at importert kraft fra Norge faktisk erstatter 
ikke-fornybar kraft i andre land. For det andre er det urealistisk å tro at andre land 
ikke vil øke sitt energibruk. På disse to punktene må vi rett og slett stole på at 
europeiske land ønsker å legge om til fornybar energiforsyning. Dette burde ikke 
være noe problem all den tid EU har mer ambisiøs politikk på feltet enn det Norge 
har.  
 
Konkrete forslag 
Linje 232 
Ved å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge drastisk kan vi Norge bli Europas 
grønne batteri og hjelpe andre land til raskere å avvikle kull-, gass- og atomkraftverk. 
De Grønne mener at Norge bør være villig til å inngå avtaler om kraftleveranser til 
naboland, forutsatt at kraften faktisk erstatter fossil energi eller kjernekraft, og ikke 
bidrar til å øke energibruken.  
 
Kapittel 1.4 
Grønn Ungdom mener kapittelet bør hete ”Vern av naturmangfold”. Vi mener det er 
viktig å uttrykke oss så enkelt som mulig. Vi mener de alternative overskriftene har 
omtrent samme meningsinnhold og at vi da bør velge den minst akademiske 
formuleringen.  
 
Tekstene bør spille på følelser, i stedet bare på tall og fakta. Flertallets tekst henviser 
til vår avhengighet av naturmangfoldet, naturens egenverdi og hva vi praktisk skal 
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gjøre for det uten å gå i for dyp teknisk detalj. Vi mener det er en fordel og støtter 
derfor flertallet. 
 
Kapittel 1.5 
Grønn Ungdom støtter flertallets forslag. Innholdet er ikke vesentlig annerledes, men 
dissensen er unødvendig konkret mtp konkrete henvisninger som vi mener ikke er 
nødvendige i en tekst som denne. 
 
Kapittel 5.3 
Grønn Ungdom støtter flertallet. Prosjektet er veldig konkret og er tilstrekkelig 
dekket i kulepunkt 2 nedenfor.  
 
Bente Bakkes merknad om omsorg og rehabilitering 
Grønn Ungdom støtter Bakke i at dette temaet bør dekkes i stortingsprogrammet. 
 


