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Praktisk informasjon 
23. Februar 
Møtested: Partikontoret, 
Hausmannsgate 19, Oslo 
Møtetid: 15:00-21:00 

24.-25. Februar 
Møtested: Frivillighetshuset, 
Kolstadgata 1, Tøyen/Oslo 
Møtetid: 09:00(lørdag)-1530(søndag) 

 
Påmelding 
Påmeldingsfristen er 12. Februar. Påmelding skjer gjennom dette skjemaet. 
 
Program 
På dette landsstyremøtet begynner opplegget for alle på fredag. Det vil bli et 
skoleringsopplegg man kommer til å ha veldig mye nytte av i løpet av møtet og i 
fremtiden. Det er altså obligatorisk oppmøte for alle fredag kl 15:00. 
 
Innsending av endringsforslag 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker med unntak av behandlingen av 
vedtektsendringsforslag. Endringsforslag sendes inn her. Innsendte endringsforslag kan ses her. 
 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. Grønn 
Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og 
dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er 
nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide. Reiser 
dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele arrangementet. Ved uforutsette 
hendelser utenfor deltagers kontroll eller sykdom må dette dokumenteres. 
 
Signert refusjonsskjema med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter det 
aktuelle arrangementets slutt. 
 
Overnatting 
I utgangspunktet legger vi opp til at du selv eller fylkeslaget ditt skal ordne overnatting til deg. 
Under påmelding kan du likevel be Grønn Ungdom ordne overnatting for deg. Overnattingssted 
blir da på Anker Hostel. Dere må ta med sovepose eller sengetøy.  
 
Mat 
Grønn Ungdom serverer følgende måltider (i tillegg til frukt og snacks under møtet): 
Fredag kl 18:00 Middag på partikontoret 
Lørdag kl 08:30 Frokost på Frivillighetshuset 
Lørdag kl 12:00 Lunsj 
Lørdag kl 19:00 Middag 
Søndag kl 08:30 Frokost på Frivillighetshuset 
Søndag kl 11:00 Lunsj 
Maten som serveres er vegetarisk/vegansk. Den tilpasses allergikere dersom det meldes fra om 
på forhånd. 

https://docs.google.com/forms/d/1FTbVQi5gRalR3_Sa6INFN8Wvi0ZBqR-i9TjDkBWtTEU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrP6sJTBlduYbGGlHmH4ikifwIRhy98Rj_U89FlZqNsCIwvA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MesiO5DMI1EE9WPidjeFuDx2CRTWEE_hvwSp3yp_O34/edit#gid=1734389804
www.politiskfrav�r.no
https://drive.google.com/file/d/1CtO5wccpxTlHt-NH9ynt-gl1Jfe60S4G/view?usp=sharing
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Møtesteder 
Partikontoret, Hausmannsgate 19. 
Ligger i 3. etasje i Hausmannsgate 19 i Oslo, rett over en Coop Prix (Rimi på bildet). Dere 
kommer dere til Hausmannsgate ved å ta 30- eller 31-bussen, 12-, 13- eller 11-trikken til 
Hausmannsgate, eller 34- eller 54-bussen til Jakob kirke. Partikontoret ligger ca 10 min 
fra Oslo sentralstasjon, så det er også fullt mulig å komme seg dit til fots! 
 

 
 
 
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 (Tøyen). 
Vi skal være i 7. etasje på Frivillighetshuset på Tøyen. Man kommer seg til Tøyen ved å 
ta T-bane 1, 2, 3, 4 eller 5 retning øst. Man kan også møte opp utenfor partikontoret i 
Hausmannsgate 19 lørdag og søndag 08:00 og slå følge med noen fra Sentralstyret. 
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SAKSLISTE 
 
Møtekonstituering 
001 Valg av ordstyrer og referent       V 
Innstilling: Lage Nøst, ordstyrer 
  Ingvild Kessel, referent 
 
002 Godkjenning av innkalling       V 
   
003 Godkjenning av møteregler (s. 6)      V 
 
004 Godkjenning av dagsorden (s. 10)      V 
 
005 Valg av redaksjonskomité       V 
Innstilling: Sebastian, leder 
  To øvrige møtedeltagere 
 
Beretningssaker 
006 Fylkenes runde        O 
 
007 Arbeidsutvalgets beretning       O 
 
008 Økonomisk beretning       O 
 
009 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
010 Kontrollkomitéens beretning       O 
 
011 Beretningsdebatt        D 
 

Behandlingssaker 
012 Opprettelse av politiske utvalg      V 
v/ Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem 
 
013 Kommunikasjonsstrategi 2018      V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
014 Resolusjoner         V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
015 Revidering av etiske retningslinjer      V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
 
016 Prosess for utvikling av Europapolitikk     V 
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
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017 Vedtektsendring til MDGLM       V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
018 Vervestrategi 2018        V 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
 
019 Orientering om ny FLO-ordning      O 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
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SAK 003 - MØTEREGLER 
 1 

Generelt 2 

§ 1 - Formalia  3 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 4 

retningslinjer. 5 

 6 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-7 

flertall.  Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 8 

tidsbruk for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og 9 

kan endres med alminnelig flertall. 10 

 11 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 13 

best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  14 

 15 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 16 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 17 

plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  18 

 19 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  20 

 21 

Representasjon  22 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  23 

Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 24 

Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  25 

 26 

§ 4 - Representanter 27 

Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 28 

årsmøte. Observatører og hele sentralstyret har tale - og forslagsrett. 29 

 30 

§ 5 - Andre gjester 31 

Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 32 

individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  33 

 34 

§ 6 - Lukkede dører 35 

Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 36 

medfører at kun delegater, observatører og sentralstyret har anledning til å overvære 37 

landsstyremøtet.  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 landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 43 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 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 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 53 

og foreslå en 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 landsstyremøtets 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. 62 

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

Kandidatene 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 68 

tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 69 

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

til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 71 

innlegget. 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 

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

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

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 84 

talelisten.  85 

 86 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 87 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 88 

oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 89 

 90 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 91 

dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 92 

ordstyrerbordet. 93 

 94 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 95 

oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 96 
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 97 

§ 15 - Frister 98 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 99 

 100 

§ 16 - Forslagenes utforming 101 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 102 

forslaget med navn og tilhørende fylke.  103 

 104 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 105 

 106 

§ 17 - Avstemninger 107 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 108 

stemmegivningen er avsluttet.  109 

 110 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 111 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 112 

av landsstyremøtet med 2/3-flertall.  113 

 114 

§ 18 - Valg  115 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 116 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 117 

innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 118 

kandidat som stiller til verv er 3 minutter.  119 

 120 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  121 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  122 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  123 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  124 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  125 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  126 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  127 

 128 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 129 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 130 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 131 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 132 

overvåke opptellingen.  133 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 134 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  135 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 136 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  137 

 138 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 139 

 140 

Diverse  141 

§ 19 - Rusmidler  142 

Det er nulltoleranse for alkohol og narkotia på landsstyremøtet. Berusede personer 
vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrP6sJTBlduYbGGlHmH4ikifwIRhy98Rj_U89FlZqNsCIwvA/viewform
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SAK 004 – DAGSORDEN 
 
fredag 23.2.18 lørdag 24.2.18 søndag 25.2.18 
15:00 Ankomst, kaffe/frukt og 

registrering på H19 
08:30 Frokost på 

Frivillighetshuset 
08:30 Frokost på 

Frivillighetshuset 
15:30 Skolering 1: How to LS 

(førstegangsdeltagere) 
09:00 Formøter 09:00 Revidering av etiske 

retningslinjer 
15:30 Skolering 2: Voteringsorden 

m/Sebastian 
09:45 Konstituering av møte 10:00 Prosess for utvikling 

av Europapolitikk 
17:00 Ettervalgundersøkelsen 

m/Anders S. Danielsen 
10:00 Beretningssaker og -

debatt 
11:00 Lunsj 

18:00 Middag 12:00 Lunsj og fritid 11:30 Vedtektsendring til 
MDGLM 

19:00 Grønn storbypolitikk 
m/Torkil Vedrhus 

14:00 Opprettelse av politiske 
utvalg 

12:00 Vervestrategi 2018 

20:00 Bli kjent/sosialt 15:00 Kommunikasjonsstrategi 
2018 

13:00 Orientering om ny 
FLO-ordning 

21:00 Slutt for dagen 16:30 Behandling av 
resolusjoner 

13:30 Votering 

  
19:00 Middag 15:30 Slutt for dagen 

  
20:00 Sosialt 

  

  
21:30 Slutt for dagen 
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem 
Dato 01.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-12 
 

 
 
 

OPPRETTELSE AV POLITISKE UTVALG	143 

	144 

Bakgrunn	145 

Arbeidsplanen for 2018 har et mål om at «…Grønn Ungdom skal sette ned politiske 146 

utvalg innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd». I Budsjettet for 147 

2018 har dette formålet en post på 15 000 kr. 148 

 149 

Sentralstyret innstiller på følgende prosess for opprettelse av utvalgene.  150 

 151 

 152 

Slik blir de politiske utvalgene 153 

Saksbehandler anbefaler Landsstyret å opprette politiske utvalg med navnene Politisk 154 

utvalg for klima og miljø, Politisk utvalg for skole og utdanning, og Politisk utvalg for 155 

skatt og velferd.  156 

 157 

Organisering 158 

Saksbehandler mener at utvalgene bør bestå av 3-5 faste medlemmer, og ledes av et 159 

sentralstyremedlem.  Saksbehandler foreslår at det er opp til de politiske utvalgene om 160 

de vil opprette tilhørende nettverk.   161 

 162 

Mandat 163 

Sånn saksbehandler ser det bør formålet med de politiske utvalgene være å initiere 164 

politikkutvikling og debatt i organisasjonen. De kan også være en ekstra ressurs for 165 

organisasjonen, og en mulighet for medlemmer som ønsker seg andre utfordringer i 166 

Grønn Ungdom.  167 

 168 

Saksbehandler legger opp til at de politiske utvalgene forbereder politiske saker til 169 

behandling i organisasjonen, har sakskunnskap og er en faglige ressurs i Grønn Ungdom. 170 

De bør føre en oversikt over aktuell tematikk på sine saksfelt,  innhente kunnskap og 171 

holde relevante deler av organisasjonen oppdatert.  172 

 173 

Saksbehandler legger opp til at de politiske utvalgene ikke er selvstendige organer som 174 

skal vedta politikk, men at de leverer minst en politisk sak til behandling i landsstyret 175 

innen LS-4.  All politikk som utformes i utvalgene må bli sendt inn til Landsstyret via et 176 

fylkeslag eller Sentralstyret, og vedtatt i landsstyret eller på landsmøtet for å gjelde som 177 

Grønn Ungdoms politikk, jfr. vedtektene.  178 

 179 
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De politiske utvalgene jobber internt, og bruker ikke ressurser på å fronte seg eller sine 180 

saker eksternt. Eventuelle medieutspill bør godkjennes av kommunikasjonsgruppa i 181 

Sentralstyret.  182 

 183 

Valgprosess 184 

Saksbehandler innstiller på at Sentralstyret velger medlemmene av de politiske 185 

utvalgene, og at det er koordinatorene for de politiske utvalgene Rauand Ismail (skatt og 186 

velferd), Ola Eian (skole og utdanning) og Nora Heyerdahl (klima og miljø) som 187 

gjennomfører valgkomiteearbeidet. Utvalgsleder vil være i mindretall i gruppen som skal 188 

innstille på egne utvalgsmedlemmer.  189 

 190 

Det legges opp til at medlemmene velges for to år. Når det er sagt står landsmøtet fritt 191 

til å gjøre endringer i denne planen. Mot slutten av perioden vil koordinatorene for 192 

politiske utvalg komme med innspill til arbeidsplanen for 2019 angående fremtiden til 193 

de politiske utvalgene.   194 

 195 

Fordi man legger opp til at de politiske utvalgene ikke skal være demokratiske organ 196 

som skal vedta ting, men arbeidsgrupper, anser saksbehandler den foreslåtte 197 

valgprosessen som tilstrekkelig demokratisk.  198 

 199 

Saksbehandler foreslår at alle medlemmer av Grønn Ungdom kan søke om å bli med i et 200 

politiske utvalg, og at relevant erfaring, interesse og nødvendig kapasitet er kvaliteter 201 

som vektlegges i valget av medlemmer.  202 

 203 

 204 

Tidslinje 205 

Saksbehandler innstiller på nevnte prosess, og følgende tidsplan.  206 

 207 

23.02.18 - Landsstyret behandler saken om opprettelse av politiske utvalg  208 

 209 

28.02.18 - Plasser i de politiske utvalgene utlyses på epost og i Grønn Ungdom 210 

internkommunikasjon  211 

 212 

28.02 - 15.03 - Koordinatorene for de politiske utvalgene intervjuer alle interesserte per 213 

telefon, og utarbeider sin innstilling.  214 

 215 

20.03.18 - Sentralstyret velger medlemmer av de politiske utvalgene på SST-7-18.   216 

 217 

25.-27.05.18 (GULS-2-18) - De politiske utvalgene presenterer seg og orienterer om 218 

planer og/eller resultater.  219 

 220 

 221 

Forslag til vedtak 222 

F1: Grønn Ungdom oppretter utvalg med navnene Politisk utvalg for klima og miljø, 223 

Politisk utvalg for skole og utdanning, og Politisk utvalg for skatt og velferd.  224 

F2: Prosessen for opprettelsen gjennomføres slik den beskrives over. 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 
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Med vennlig hilsen 
  
Nora Jungeilges Heyerdahl 
sentralstyremedlem 
 
  
Oslo, 01.02.18 
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-13 
 

 
 
 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 
 
Denne saken er unndratt offentligheten av strategiske hensyn. Saksfremlegg og forslag 
til ny kommunikasjonsstrategi finner du her, men du må be om tilgang til dokumentet 
for å kunne lese det. Bare påmeldte deltagere til langsstyremøtet får lesetilgang. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Hulda Holtvedt 
talsperson 
  
Oslo, 30.01.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qDZDIIbgwJkLtHwwq7y0CEEiGliMJPwG/view?usp=sharing
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-14 
 

 
 
 

RESOLUSJONER 
 

Bakgrunn 231 

I november vedtok Grønn Ungdoms landsmøte å oversende følgende resolusjoner til 232 

landsstyret: 233 

- Resolusjon om betalt praksis for PHS-elever 234 

- Avskaffelse av sommertid 235 

- Behold dagens ordning med borteboerstipend 236 

- Vi må bekjempe rasisme i Norge 237 

 238 

I tillegg til disse har det kommet inn tre forslag til resolusjoner til dette landsstyremøtet: 239 

- Avkriminalisering er ikke nok 240 

- Sykkelskoler i norske storbyer 241 

- Nytt skolefag: Hva bør man vite for å mestre medmenneskelige relasjoner 242 

 243 

 244 

Drøfting 245 

Det betyr at det er i alt 7 resolusjoner til behandling på dette landsstyremøtet. Det er 246 

ganske mange resolusjoner. Å behandle en resolusjon godt tar litt tid, og saksbehandler 247 

anser det slik at det kan bli vanskelig å få gjort dette på en god måte på dette 248 

landsstyremøtet om vi skal behandle alle innsendte/oversendte. 249 

 250 

Om man vedtar alle de 7 resolusjonene vil det også bli vanskelig tidsmessig for 251 

talspersoner/kommunikasjonsgruppa å følge opp og anvende alle resolusjonene i 252 

etterkant. Det handler altså også om å prioritere litt hva slags medieutspill man ønsker 253 

at Grønn Ungdom skal ha de neste månedene. 254 

 255 

I tillegg er dette det siste landsstyremøtet vi har før MDG sitt landsmøte, og det kan 256 

derfor være relevant å vurdere hvilke resolusjoner vi ønsker å sende dit.  257 

 258 

 259 

Konklusjon 260 

På bakgrunn av dette, kan det være lurt av landsstyret å redusere antallet resolusjoner 261 

vi skal behandle, og velge seg ut noen. Undertegnede har derfor satt opp følgende 262 

forslag til vedtak: 263 

 264 

 265 
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Forslag til vedtak 266 

F1: Landsstyret behandler 3 resolusjoner på GULS-1-18. 267 

F2: Følgende resolusjoner behandles: XX, XX og XX. 268 

 
 
Vedlegg:  

- 14.1 Avkriminalisering er ikke nok 
- 14.2 Sykkelskoler i norske storbyer 
- 14.3 Nytt skolefag: Hva bør man vite for å mestre medmenneskelige relasjoner 
- 14.4 Resolusjon om betalt praksis for PHS-elever 
- 14.5 Avskaffelse av sommertid 
- 14.6 Behold dagens ordning med borteboerstipend 
- 14.7 Vi må bekjempe rasisme i Norge 

 
 
Med vennlig hilsen 
  
Hulda Holtvedt 
talsperson 
  
Oslo, 02.02.18 
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14.1 - AVKRIMINALISERING ER 
IKKE NOK 
Sentralstyret i Grønn Ungdom 

 269 

Bakgrunn  270 

Denne uttalelsen er en kommentar til regjeringens rusreform, og en oppfordring til MDG 271 

om å gå lenger enn regjeringen ved å løfte spørsmålet om legalisering. Hensikten med 272 

uttalelsen er å pushe MDG i ruspolitikken og vise at vi ikke er fornøyd med regjeringen. 273 

 274 

 

Ordliste 275 

Avkriminalisering: defineres ved at bruk og besittelse av definerte brukerdoser ikke er 276 

straffbart. Import, produksjon og salg er fortsatt ulovlig. 277 

 278 

Legalisering: defineres ved at produksjon og salg blir lovlig, innenfor gitte statlige 279 

retningslinjer.  280 

 281 

Regulering: Defineres veldig likt som legalisering, men impliserer strengt kontrollerte 282 

utsalgssteder og høye avgifter på salg. Egen produksjon vil ikke være lovlig. 283 

 284 

Skadereduksjonsprinsipp: Skadereduserende politikk har til hensikt å redusere 285 

helsemessige, sosiale og økonomiske skader, og redusere lidelse for enkeltindivider. 286 

 287 

 288 

Drøftning 289 

Hva skjer i ruspolitikken nå? 290 

I den ”blågrønne” regjeringsplattormen er det enighet om en rusreform. Blant annet skal 291 

narkotika avkriminaliserer. Dette er bra og i tråd med MDGs politikk.  292 

 293 

Til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ligger det allerede et rus-294 

forslag fra MDG, som ligner på regjeringens. Verken MDG eller regjeringen har foreslått 295 

å utrede legalisering og regulering av narkotiske stoffer. For MDG handlet dette om at 296 

det var større sjanse for å få stortingsflertallet med på en rusreform dersom forslaget 297 

ikke var veldig ytterliggående. I regjeringens tilfelle handler det om at legalisering er 298 

fullstendig uaktuelt for Høyre og FrP. 299 

 300 

GU og MDG i legaliseringsspørsmålet 301 

Prinsippet om skadereduksjon ligger til grunn for grønn ruspolitikk. Det betyr for 302 

eksempel at hvis et stoff skal være forbudt, skal det være fordi et forbud minimerer 303 

skade og lidelse, ikke fordi et forbud er riktig i seg selv.  304 

 305 

I Grønn Ungdoms ruspolitiske plattform het det at ”Grønn Ungdom mener det bør 306 

gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og regulering av 307 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e4c3cfd7e4d4458fa8d3d2bb1e43bcbb/plattform.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-029s/
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narkotiske stoffer som i dag er forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig 308 

regulert omsetning av forbudte narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle 309 

forsøksprosjekt med statlig regulert omsetning på bakgrunn av utredningen.” 310 

 311 

I MDGs program står det at de vil “utrede om ulike modeller for strengt regulert 312 

omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, 313 

avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger”.  314 
 315 

MDG vil altså begrense en slik utredning til lettere rusmidler. GU har ikke presisert 316 

dette. I denne uttalelsen brukes formuleringen fra GUs ruspolitiske plattform. 317 

Undertegnede mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det som har vært GUs 318 

primærstandpunkt, siden uttalelsen først skal behandles av vårt landsstyre og brukes i 319 

media av oss.  320 

 321 

Hva som taler for og mot resolusjonen 322 

Argumenter mot 323 

• Det er ikke skikk og bruk å kreve ting av stortingsgruppa. Når stortingsgruppa 324 

har landet på å ikke foreslå noe om legalisering på stortinget, er det trolig en 325 

veloverveid avgjørelse. 326 

 327 

• En uttalelse om legalisering kan gi oss negative oppslag, og skremme bort noen 328 

velgergrupper.  329 

 330 

• Året etter MDG har vedtatt nytt program er ikke nødvendigs det beste 331 

tidspunktet for omkamper om programformuleringer. 332 

 333 

• Når det uansett kommer en rusreform, kan Grønn Ungdom prioritere å jobbe for 334 

reformer på andre politiske felt. 335 

 336 

Argumenter for 337 

• Ruspolitikken er en god anledning for MDG og GU til å markere seg som mer 338 

progressive enn regjeringen. 339 

 340 

• Mye tyder på at ruspolitikk kommer til å være aktuelt i året som kommer.  341 

Organisasjoner på rusfeltet har allerede tatt til orde for at avkriminalisering ikke 342 

er nok, og MDG har et landsmøtevedtatt programpunkt som sammenfaller med 343 

dette synet. Dersom MDG reiser spørsmålet om legalisering, vil det falle i god 344 

jord hos organisasjoner og velgere som ønsker seg en mer liberal ruspolitikk, og 345 

det vil være en åpenbar lissepasning til Venstre og regjeringen. 346 

 347 

• Ruspolitikk er et viktig felt for Grønn Ungdom, og det er vårt mandat å ta 348 

omkamper når vi ikke får gjennom våre programformuleringer. Merk også at 349 

Venstres programformulering om legalisering ikke presiserer at det kun skal 350 

gjelde ”lettere rusmidler”. Det betyr at Venstre går lenger enn MDG i spørsmålet 351 

om legalisering. 352 

 353 

• En uttalelse om legalisering av narkotiske stoffer er sensasjonelt nok til å gi oss 354 

medieoppmerksomhet. 355 

 356 

 357 

 

https://www.dagbladet.no/kultur/avkriminalisering-er-ikke-nok/69351860
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Saksbehandlers konklusjon 358 

Saksbehandler mener det er strategisk lurt av GU og MDG å markere seg som det mest 359 

progressive alternativet i ruspolitikken. Ruspolitikk er i vinden for tiden, og vårt 360 

standpunkt i ruspolitikken blir mer og mer stuerent. Det bør være forholdsvis lett å 361 

komme på i media. Dette harmoniserer dessuten med forslaget om å ha ruspolitikk som 362 

en proaktiv hovedsak i kommunikasjonsstrategien. 363 
 364 

Forslag til vedtak 365 

F1: Resolusjonen under vedtas slik den foreligger. 366 

F2: Resolusjonen oversendes til MDGLM. 367 

 368 

 
 
Med vennlig hilsen 
  
Hulda Holtvedt 
talsperson 
  
Oslo, 02.02.18 
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 369 

 370 

AVKRIMINALISERING ER IKKE NOK 371 

 372 

I regjeringsplattformen er det enighet om en ny rusreform. Grønn Ungdom applauderer 373 

avkriminalisering av narkotika, forsøk med heroinassistert behandling og et bedre tilbud 374 

til rusavhengige. Men dette er ikke nok. Vi mangler fortsatt gode svar på hvordan vi skal 375 

knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitet og motvirke omsetning av 376 

dødelige stoffer. 377 

 378 

Grønn Ungdom mener at legalisering og regulering av narkotiske stoffer kan bidra til å 379 

løse disse problemene. Grønn Ungdom ønsker derfor: 380 

 381 

• At det gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering 382 

og regulering av narkotiske stoffer som i dag er forbudt. Det bør utredes ulike 383 

modeller for statlig regulert omsetning av forbudte narkotiske stoffer.  384 

• At MDG fremmer forslag om dette på Stortinget, og er en pådriver for at den 385 

kommende rusreformen resulterer i en faktabasert, tryggere og mer human 386 

ruspolitikk. 387 
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14.2 - SYKKELSKOLE I STORBYER 388 

Fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 

 389 

Bakgrunn  390 

I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel. Sykkelopplæringen 391 

består gjerne av én time med teori om trafikk og en sykkelprøve. Ofte er det ingen 392 

opplæring i verken hvordan man skal håndtere sykkelen eller hvordan man skal ferdes i 393 

trafikken. 394 
 395 

 

Drøfting  396 

Sykkelsatsing er en kjernesak for De Grønne. Saken er spesielt aktuell i Oslo hvor vi nå 397 

skaper tidenes sykkelsatsning, og det er et mål i seg selv å iverksette den samme 398 

satsningen i andre store byer i landet. Da er det også behov for økt sykkelglede og mer 399 

kunnskap om trafikksikkerhet blant storby-innbyggerne. Derfor burde man legge ned en 400 

ekstra innsats for at alle barn og unge i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger får en god 401 

sykkelopplæring. En etablert sykkelskole med et godt utarbeidet undervisningsopplegg 402 

for klasser i grunnskolen disse byene kan lære unge hvordan man ferdes i trafikken på 403 

sykkel. 404 
 405 

Argumenter for 406 

De grønne har et mål om å øke andel reiser med sykkel, særlig i storbyene. I dag finnes 407 

det kompetansemål i skolen som går på å lære unge hvordan de skal oppføre seg i 408 

trafikk, men kvaliteten i sykkelopplæringen varierer svært mye avhengig av hvilken skole 409 

man går på. For mange unge er sykkelopplæringen ikke god nok til at elevene lærer å 410 

ferdes i trafikken. Å oppfordre unge til å velge sykkel er en god strategi for å øke 411 

sykkelandelen på lang sikt, ettersom unge syklister gjerne forblir syklister lenge. Dersom 412 

vi kan få flere unge til å føle seg tryggere på sykkel i trafikken, vil terskelen for at de selv 413 

begynner å sykle jevnlig, bli mye lavere. En sykkelopplæring som er grundig og god, og 414 

som gjør unge klare og vant til å ferdes i 415 

trafikken på sykkel vil kunne senke denne terskelen. 416 
 417 

Hovedfordelen ved å etablere en sykkelskole er at undervisningsopplegget ikke lenger 418 

avhenger av skolen og lærere, men vil være lik for alle elever. Da vil det være mye 419 

enklere å sikre at sykkelopplæringen gir elevene en mestringsfølelse av å ferdes på 420 

sykkel, i stedet for å skremme dem bort. I dag har undervisningen ofte mye fokus på å 421 

informere om hvorfor trafikk er farlig, men gir ikke nødvendigvis elevene verktøyene til å 422 

ferdes trygt som myk trafikant. En sykkelskole vil kunne sørge for at alle elever i 423 

grunnskolen opplever sykkelglede og trafikksikkerhet som vil vare livet ut. 424 

Argumenter mot 425 

Å starte opp en sykkelskole vil naturligvis kreve ressurser. Skolen må både planlegges og 426 

bygges, retningslinjer og undervisningsopplegg må utarbeides og gode, pedagogiske 427 

lærere må ansettes og læres opp. Dette vil selvfølgelig også kreve betydelige 428 

økonomiske ressurser, men straks skolene er etablert vil de årlige kostnadene minke 429 

betraktelig. Dessuten er det viktig å reflektere over hvilken del av undervisningen som 430 

skal falle til fordel for sykkelundervisningen. 431 
 432 
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Saksbehandlers konklusjon  433 

Storbykommunene må sørge for at satsingen på sykkel er til fordel for alle. Da må vi 434 

også sørge for at unge mennesker lærer å mestre sykkel, og det sikres best ved å sørge 435 

for at sykkelopplæring utføres grundig som en del av allmennutdanningen. Derfor bør 436 

storbyene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim etablere egne sykkelskoler for 437 

grunnskolen. 438 
 439 

 

Punkter til diskusjon 440 

• I hvilke norske byer bør man etablere slike sykkelskoler? 441 

• Bør det være obligatorisk for grunnskolene å benytte seg av skolen? 442 

• Bør skolene være styrt kommunalt eller statlig?  443 
 444 

Forslag til vedtak  445 

F1: Grønn Ungdoms landsstyre vedtar resolusjonen ”Sykkelskole i norske storbyer” slik 446 

den foreligger under. 447 

F2: Resolusjonen videresendes til landsmøtet i MDG. 448 
 449 
 450 

 
Med vennlig hilsen 
 
Fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 
  
 
Oslo, 01.02.18 
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SYKKELSKOLE I NORSKE STORBYER 451 

 452 

 453 

I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel. Sykkelopplæringen 454 

består ofte av én time med teori om trafikk og en sykkelprøve. Ofte er det ingen 455 

opplæring i verken hvordan man skal håndtere sykkelen eller hvordan man skal ferdes i 456 

trafikken.  457 
 458 

De grønne har et mål om å øke andel reiser med sykkel, særlig i storbyene, og da må vi 459 

sørge for at sykkelopplæring blir en etablert del av grunnskolen. Saken er spesielt aktuell 460 

i Oslo hvor vi nå skaper tidenes sykkelsatsning, og det er et mål i seg selv å iverksette 461 

den samme satsningen i andre store byer i landet. Da er det også behov for økt 462 

sykkelglede og mer kunnskap om trafikksikkerhet blant storby-innbyggerne. Derfor 463 

burde man legge ned en ekstra innsats for at alle barn og unge i storbyene Oslo, Bergen, 464 

Trondheim og Stavanger får en god sykkelopplæring. En etablert sykkelskole med et 465 

godt utarbeidet undervisningsopplegg for klasser i grunnskolen disse byene kan lære 466 

unge hvordan man ferdes i trafikken på sykkel. 467 
 468 

Grønn Ungdom ønsker derfor: 469 

• Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommune skal etablere egne sykkelskoler 470 

i kommunen.  471 

• Kommunene skal utrede et undervisningsopplegg for sykkelopplæringen. 472 

Dersom flere av kommunene går inn for en sykkelskole kan disse samarbeide om 473 

opplegget.  474 

• Sykkelskolene skal ha som overordnet mål å gjøre unge tryggere på hvordan 475 

ferdes i trafikken, samt fremme sykkelglede. Opplegget skal sørge for at unge går 476 

ut av skolen med kjennskap til trafikkregler og evnen til å ferdes trygt i trafikken. 477 

• Sykkelskolen skal være en obligatorisk del av undervisningen i grunnskolen i 478 

storbyene. 479 
 480 
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14.3 - NYTT SKOLEFAG: HVA MAN BØR VITE 
FOR Å MESTRE MEDMENNESKELIGE 
RELASJONER  
Fylkesstyret i Grønn Ungdom Trøndelag 
Bakgrunn 481 

I dag er det et velkjent problem at skolesystemet i Norge er for sentrert rundt teoretiske 482 

evner og ren kunnskap, og for lite sentrert rundt det menneskelige. Dette kom blant 483 

annet fram under Aftenpostens kronikkkonskurranse for lærere i 20151, og blir også tatt 484 

opp i MDGs eget arbeidsprogram under avsnittet skole2. 485 

Det er også et faktum at man i dag, i forhold til i tidligere perioder (altså midt på 1900-486 

tallet og før det) har større oppmerksomhet og toleranse (i hvert fall blant ungdommen) 487 

når det kommer til personer som faller utenfor dagens normer. Det være seksuelle 488 

legninger, mentale diagnoser eller kjønn.  489 

En tredje faktor er det som har kommet fram en nyere undersøkelse fra blant annet 490 

University of Pittsburgh, at vår tids ungdommer føler seg mer ensome, noe som igjen 491 

kan gjøre det vanskeligere å bygge opp sosiale kompetanser3.  492 

 493 

Drøfting 494 

Argumenter for  495 

I dag overrasker det stadig hvor lite ungdommer kan om varierende psykiske lidelser, 496 

hvordan man setter opp en god personlig økonomi, og til en viss grad seksualitet, både 497 

tiltrekning og den personlige. Jeg regner med at det i tillegg er mange temaer jeg selv 498 

ikke kommer på i øyeblikket. Derfor mener jeg at det er på høy tid at man setter inn et 499 

fag som går på medmenneskelige forhold. Der har man også mulighet til å gjennom tema 500 

som respekt, seksuelle grenser, og rasisme.  501 

Argumenter imot  502 

                                                   
1 1 Strømholm, A. Hele skolesystemet må endres Aftenposten (14/10-2015 14:57)  
 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jaLA/Hele-skolesystemet-ma-endres 

2 MDG Arbeidsprogram 2017-2021 side 50-53  
 https://www.mdg.no/content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf 

3 Kvittingen, I. Ensomme og mye på sosiale medier Forskning.no (09/03-2017 04:00) 
https://forskning.no/kultur-media-samfunn-barn-og-ungdom-internett-sosiale-
relasjoner/2017/03/unge-voksne-ensomme-mye-sosiale-medier  
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Det første motargumentet som kommer opp når man ønsker å sette inn et nytt fag er 503 

hvor mye det bør prioriteres, og hvilke fag det bør prioriteres over, for eventuelt å slippe 504 

å utvide skoledagen.  505 

 506 

Saksbehandlers konklusjon  507 

Selv om man setter inn et ekstra fag som vil utvide skoledagen med ytterligere 45 508 

minutter, så vil dette være verdt det sett opp imot utbytte man får. Dette vil være et 509 

utbytte som ikke kan måles i karakterer, men som kan måles i individenes forhold til 510 

andre mennesker i resten av sitt liv. Kanskje vil det også være en mulighet å innføre 511 

medmenneskelige relasjoner som en syvende grunnleggende ferdighet, da vi allerede har 512 

et ønske om å innføre en sjette grunnleggende ferdighet, som er den praktiske4.  513 

 514 

Punkter til diskusjon  515 

• Hvem skal undervise i dette faget?  516 

• Er det riktig å ha karaktervurdering i dette faget?  517 

• Hva skal dette faget inneholde?  518 

• Er det riktig å utvide skoledagen eller å bytte ut en time med dette faget?  519 

 520 

Forslag til vedtak  521 

F1: Grønn Ungdoms landsstyre vedtar resolusjonen ”Nytt skolefag: Hva man trenger å 522 

vite for å mestre medmenneskelige relasjoner” slik den foreligger.  523 

 

Vedlegg: 
1 – ”Nytt skolefag: Hva man trenger å vite for å mestre medmenneskelige  

relasjoner”  

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Grønn Ungdom Trøndelag  

Trondheim, 30.01.18  

                                                   
4 MDG Arbeidprogram 2017-2021 side 52 punkt 2 
https://www.mdg.no/content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf  
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NYTT SKOLEFAG: HVA BØR MAN VITE 
FOR Å MESTRE MEDMENNESKELIGE 

RELASJONER 

I dag er det et velkjent problem at skolesystemet i Norge er for sentrert rundt teoretiske 524 

evner og ren kunnskap, og for lite sentrert rundt det menneskelige. Det er også et 525 

faktum at man i dag, i forhold til i tidligere perioder (altså midt på 1900-tallet og før det) 526 

har større oppmerksomhet og toleranse (i hvert fall blant ungdommen) når det kommer 527 

til personer som faller utenfor dagens normer. Det være seksuelle legninger, mentale 528 

diagnoser eller kjønn. En tredje faktor er det som har kommet fram en nyere 529 

undersøkelse fra blant annet University of Pittsburgh, at vår tids ungdommer føler seg 530 

mer ensomme, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere å bygge opp sosiale 531 

kompetanser. 532 

Derfor ønsker Grønn Ungdom å legge til en ny grunnleggende ferdighet kalt 533 

medmenneskelige relasjoner og å utrede et eget fag omhandlende medmenneskelige 534 

relasjoner med disse spesifikasjonene. 535 

• Faget skal ha som mål å gi kunnskap om psykisk helse, psykiske diagnoser, 536 

normkritikk, grensesetting, seksualitet, likestilling, rasisme og andre faktorer som 537 

innvirker på medmenneskelige relasjoner. 538 

• Faget skal legges inn i dagens timeplan, i stedet for å utvide den. 539 

• Faget skal bli undervist i av utdannede helsearbeidere 540 

• Besøk av psykologer skal være en del av pensum 541 

• Faget skal være obligatorisk fra og med 5. klasse da det begynner 542 

• Faget skal ikke karaktervurderes 543 
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14.4 – RESOLUSJON OM BETALT 
PRAKSIS FOR PHS-ELEVER 
Esten Ottesen (oversendt fra Grønn Ungdoms Landsmøte 2017) 544 

 545 

 

Bakgrunn 546 

Politistudenter får i dag ikke betalt for arbeide de gjør under praksis året sitt. 547 

Praktikantene får studielån som alle andre som går skole, men siden du går høyskole så 548 

får du ikke borteboer stipend lengere. 549 

 550 

En politipraktikants hverdag går ut på å stå opp tidlig, være med på den patruljen de skal 551 

være med og gjøre mange oppgaver som ferdigutdannede politifolk gjør. Når de er ferdig 552 

skal de dra hjem, det er veldig viktig hvordan praktikantene bruker fritiden sin på. De 553 

skal spise god næringsrik mat slik at de effektivt kan bygge muskler når de skal trene. De 554 

skal ha ett sosialt liv, du må ha en jobb for det er ikke nok penger til å få ting til å gå 555 

rundt og du skal få nok søvn slik at du er hundre prosent opplagt til neste dag. 556 

 557 

Alt dette gjør at det er vanskelig økonomien til å gå rundt og samtidig tilfredsstille alle 558 

behovene. I tillegg så har de ikke lovt til å ta seg hvilken som helst jobb, for eksempel du 559 

kan ikke ha jobb i utelivsbransjen, i helse eller som taxi sjøfør. Og for å gjøre ting værer 560 

så er det vanskelig å kombinere praksis og en liten helge stilling siden mange vil helst at 561 

man skal jobbe mer enn 10-15%. 562 

 563 

«Vi får beskjed om å gi 100 prosent innsats. Med turnus er det vanskelig å kombinere 564 

med ekstrajobb, og man har ikke råd til å bo, spise og trene for 7000 kroner i 565 

måneden» 566 

 567 

«Vi kan ikke leve på suppe når vi skal bygge muskler. I praksisåret lærer vi å jobbe som 568 

vanlige politimenn og vi skal leve som studenter» 569 

- Holm og Kristian, politistudenter. 570 

 571 

Drøfting 572 

Grunnen til at jeg kommer med forslaget er som politipraktikantene sier selv at det ikke 573 

er nok penger til å få ting økonomisk til å snurre rundt. Men praktikantene gjør også en 574 

viktig samfunnsoppgave som har en risiko. Selv om de får tilpassete arbeidsoppgaver så 575 

går de fortsatt ut blant folk setter seg i en politibil og er med på mye av det ferdig 576 

utdannede politifolk er. 577 

 578 

En annen grunn er at måten PHS er strukturert på så skal du kunne det som skal til får å 579 

gjøre en bra jobb i praksisperioden, tredje året er kun repetisjon av praksisen og første 580 

året. Derfor mener jeg at alle som har en lang sammenhengende praksisperiode som er 581 

en del av utdanningsløpet burde få lønn. 582 

 583 
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Saksbehandlers konklusjon 584 

Gjøre praktikantene mer opplagt til jobben, de skal få mer fritid til å gjøre sosiale ting og 585 

ha rå til det siden de slipper å ha en jobb på siden. At de føler seg godt ivaretatt og at de 586 

ikke bare føler at staten bryr seg om dem når de er ferdig utdannede politifolk, 587 

 
 
Forslag 
Mitt forslag går ut på å ordne en lønn til praktikantene og her har jeg noe forskjellig 588 

forsalg. 589 

 590 

F1: Alle politipraktikanter får en lønnsordning på lik linje med lærlinger at du deler opp 591 

lønnen på ett år, første halvdel 20% - 30% - 40% - 50%. 592 

 593 

F2: Alle politipraktikanter får en fast lønn på 5 000 kr som en ekstra støte til studielånet 594 

ut praksisåret. 595 

 596 

F3: Alle politipraktikanter får en fast lønn på lik linje med lærlinger på ett år. 
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14.5 – AVSKAFFELSE AV 
SOMMERTID 
Grønn Ungdom Trøndelag (oversendt fra Grønn Ungdoms Landsmøte 2017) 597 

 598 

 
Bakgrunn 599 

På det nåværende tidspunkt regnes såkalt «vintertid» som normaltid. På våren stilles 600 

klokken én time fremover, noe som markerer overgangen til sommertid. Det diskuteres 601 

nå i mange kretser hvor vidt man skal avskaffe ordningen med skifte mellom sommertid 602 

og vintertid, og gjøre normaltiden gjeldende hele året. 603 

 604 

Drøfting 605 

Ordningen med sommertid har den hensikt å oppnå en arbeidsmessig og helsemessig 606 

bedre utnyttelse av døgnets lyse timer. Før i tiden var også ordningen fordelaktig med 607 

tanke på energisparing. Dette er ikke til like stor grad et aktuelt argument den dag i dag. 608 

I Norge har sommertid siden 1916 blitt brukt enkelte år, mens det andre år ikke har blitt 609 

brukt. I 1980 ble ordningen gjeninnført, og Norge følger nå EUs sommertid. 5  Island har 610 

aldri benyttet seg av ordningen, og for få år siden gikk Russland, Hviterussland og 611 

Ukraina bort fra den. De fleste europeiske saker holder seg imidlertid til sommertiden. 6 612 

En tyngende majoritet av søvnforskere har gjort oppdagelser som tyder på at 613 

døgnrytmen blir kraftig forstyrret av sommertiden. Mange individers døgnrytme klarer 614 

simpelthen ikke å tilpasse seg endringen.7 Stilling av klokka har derfor en interferens 615 

med kroppens naturlige rytmer og setter dem i enkelte tilfeller ut av spill. Sommertid ble 616 

innført på en tid da man ikke hadde like mye kunnskap om kroppens rytmer og perioder 617 

som den dag i dag. Derfor vil det fra søvnforskernes synspunkt virke logisk å avskaffe 618 

ordningen med sommertid. 619 

 620 

Forskning på rytmeforstyrrelser viser at rett etter skiftene mellom sommertid og 621 

normaltid forekommer hjerteinfarkt med en helt annen hyppighet enn ellers. Etter helger 622 

der arbeidstakerne får en time lengre søvn, synker risikoen for hjerteinfarkt, mens etter 623 

helger der arbeidstakerne får en time mindre søvn, øker risikoen for hjerteinfarkt 624 

drastisk. 8 Studier gjort på husdyr og kjæledyr viser at endringer i våre rutiner som 625 

påvirker dyrene, kan ha innflytelse på dyrenes døgnrytmer. Et eksempel er melkekyrnes 626 

mønster for melking som kan settes ut at spill ved stilling av klokka.9 627 

 628 

Et argument for å beholde sommertiden er at ordningen har såpass dype røtter som den 629 

har, altså; det har vært sånn en stund. Imidlertid bør ikke faste ordninger passere uten at 630 

det stilles spørsmålstegn ved deres plass og rett i vårt samfunn. Forkjempere for 631 

                                                   
5 https://snl.no/sommertid 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time 
7 https://www.livescience.com/18967-daylight-saving-time-sleep.html 
8 http://www.reuters.com/article/us-heart-daylightsaving/daylight-saving-time-linked-to-heart-attacks-
study-idUSBREA2S0D420140329 
9 https://www.livescience.com/13166-pets-affected-daylight-saving-time.html 
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sommertid argumenterer med at det er energieffektivt, legger til rette for utendørs 632 

sommeraktiviteter og er derfor bra for psykisk og fysisk helse.10 633 

 634 

 
Konklusjon  635 

Sommertid er en utdatert ordning som medfører en rekke problematiske konsekvenser, 636 

eksempelvis forstyrrelser i døgnrytmen. Selv om ordningen har dype røtter i det 637 

europeiske samfunnet og utvilsomt har enkelte fordeler, bør den utredes og vurderes 638 

fjernet. Dette vil medføre at normaltiden vil gjelde året rundt.  639 

 640 

 
Forslag til vedtak 641 

F1: Grønn Ungdom mener at Norge skal gå bort fra ordningen med sommertid og 642 

benytte normaltid hele året.  643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time#Dispute_over_benefits_and_drawbacks 
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14.6 – Behold dagens ordning 
med borteboerstipend 
Oslo Grønn Ungdom (oversendt fra Grønn Ungdoms Landsmøte 2017) 644 

 645 

 

Bakgrunn 646 

Regjeringen foreslår å øke avstanden til støtte av stipend for videregående elever fra 647 

hjem til skole fra 40 til 60 km. Hvis dette forslaget går gjennom vil det da bli tildelt 21,2 648 

millioner kr mindre til elever som ellers ville fått borteboerstipend. Dette betyr i praksis 649 

at de som bor mellom 40-60 km til valgt utdanningsinstitusjon vil falle utenfor, samt ha 650 

konsekvenser for fremtidige elever.  651 

 652 

 653 

Drøfting 654 

Hvorfor skal vi beholde dagens ordning med borteboerstipend? 655 

 656 

Mindre fritid og tid til lekser 657 

En slik ordning vil åpenbart gjøre hverdagen svært mye vanskeligere for de som mister 658 

støtten. Med enda større avstand blir innebærer det vanligvis lengre reisetid. Dette er tid 659 

som ellers kunne blitt brukt på hvile, gjøre lekser, lese, eller andre fritidsaktiviteter som 660 

avlaster elever og bidrar til økt trivsel i skolehverdagen. På sikt kan dette ha en negativ 661 

effekt på elevers motivasjon som kan gi utslag i karakterer og i verste fall 662 

gjennomføringsevne av valgt utdanningsprogram. 663 

De kan ikke forventes “å sitte på bussen hele dagen” som Magnus Kessel skriver i sitt 664 

leserinnlegg i Aftenposten. 665 

 666 

Økte forskjeller og dårligere skoletilbud 667 

Norske elever har naturligvis ulik tilgang på hvilke skoler og linjer de kan velge, som er et 668 

fylkeskommunalt ansvar. Men hvis staten kutter sin støtte vil det gjøre det mye mindre 669 

attraktivt å velge skoler som ligger opptil 60 km unna, og dermed vanskeligere å velge ut 670 

fra hvilket studie man har lyst til å ta. Det kan ha en uheldig kvalitativ effekt i 671 

skoletilbudet for elevene som i utgangspunktet vil velge en linje de kun får 672 

borteboerstipend til med dagens ordning.  673 

Valgmulighetene blir enda færre for de som bor i distriktene som gjerne har det tynneste 674 

spekteret av skoler å velge mellom fra før. Det er her konsekvensene vil få størst utslag, 675 

og økte forskjeller i utdanningstilbud mellom tett bebodde områder og mer spredte strøk 676 

presenterer en rekke potensielle utfordringer knyttet til fremtidig bosettingsmønster og 677 

utdanningsvalg. Folk vil bo der det er muligheter, og regjeringens budsjettforslag vil på 678 

den måten motvirke et bredere, mer rettferdig tilbud. Derfor mener vi det er viktig å 679 

ivareta dagens ordning som sikrer et større spekter av valgmuligheter for alle elever for å 680 

ta vare på deres engasjement og skolelyst og sikre et jevnere tilbud til utdanning på tvers 681 

av landet. 682 

 683 
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Fjerningen av borteboerstipendet til de med 40 til 60 km skolevei vil sannsynligvis i 684 

hovedsak skape utfordringer i distriktene, hvor kollektivtilbudet også ofte er svakest. Å 685 

ha elever boende i nærheten av skolen i stedet for å ha dem pendlende er god 686 

miljøpolitikk.   687 

 688 

 

Konklusjon 689 

Økt grense for støtte til ungdom med borteboerstipend vil ha en dramatisk effekt på 690 

mange elevers hverdag. De vil få færre muligheter til valg av skole og linje for å realistisk 691 

klare hverdagen. Særlig i de områdene som preges av store avstander vil de som allerede 692 

bor langt unna skolen budsjettforslaget ramme hardest. 693 

 694 

 

Forslag til vedtak 695 

F1: Grønn Ungdom ønsker å opprettholde dagens ordning med borteboerstipend for 696 

videregående skoleelever på 40 km.  697 

 698 

 

Kilder 699 
Statsbudsjettet.no, Statsbudjettet 2018, Kunnskapsdepartementet 700 
https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kd.pdf 701 
 702 
Kessel, M, “Jeg vil drive med musikk. Ikke sitte på en buss hele dagen”, Aftenposten, 30.10.2017, 703 
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/wyXvn/Jeg-vil-drive-med-musikk-Ikke-sitte-pa-en-buss-hele-704 
dagen--Magnus-Kessel  705 
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14.7 – VI MÅ BEKJEMPE RASISME 
I NORGE 
Grønn Ungdom Hordaland (oversendt fra Grønn Ungdoms Landsmøte 2017) 706 

 
 707 

Bakgrunn 708 

Rasisme er et mer utbredt fenomen i Norge enn det man skulle tro. Spesielt 709 

hverdagsrasisme har blitt mye omtalt i media den siste tiden, og nye episoder og 710 

hendelser oppstår stadig vekk i vårt ganske land. Dette vil i verste fall hemme 711 

livsførselen til de som utsettes for rasisme, og gi personen en negativ 712 

personlighetsutvikling.  713 

 714 

Per dags dato har vi en lov som straffer de som uttrykker hatefulle ytringer i straffeloven 715 

§185. Dette kan gi inntil 3 år i fengsel. Tall fra riksadvokaten sin publikasjon fra 2004, 716 

viste at 9 av 10 saker som ble meldt på §185 i straffeloven av 1970, blir henlagt av 717 

politiet.11 Dette viser at det er vanskelig å få bukt med hverdagsrasisme gjennom lovens 718 

lange arm. 719 

 720 

I likestillings- og diskrimineringsombudet sin oversikt over innmeldte klagesaker i 721 

perioden 2007-2015, ser vi at det i gjennomsnitt i perioden er 47 klagesaker som går på 722 

etnisitet årlig.12 De faktiske tallene på diskriminering er trolig mye høyere, siden få velger 723 

å anmelde. 724 

  725 

 

Drøfting 726 

Ulike definisjoner 727 

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert 728 

på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.13  729 

 730 

Hverdagsrasisme er den vanligste formen for rasisme.  Den forekommer i dagligdagse 731 

settinger og bunner i frykt, fordommer og generalisering.14 732 

 733 

Subtil rasisme kalles også mikroaggresjon. Dersom noen sier noe som gir uttrykk for 734 

fordommer eller generalisering av en gruppe uten at de selv er klar over at utsagnet 735 

oppfattes diskriminerende, kalles det subtil rasisme. 736 

 737 

                                                   
11 https://snl.no/diskriminerende_ytringer 
12 http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/ldos-statistikk/klagesaker/ 
13 https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html 
14 https://www.ung.no/oss/rasisme/132240.html 
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Raseprofilering er tiltak som iverksettes av sikkerhetshensyn, og som i stedet for en 738 

velbegrunnet mistanke baserer seg på stereotyper som rase, hudfarge, etnisk tilhørighet, 739 

religion eller opprinnelsesland for å velge ut enkeltpersoner til ransaking.15 740 

 741 

I det daglige ordskiftet 742 

Eddie Esmail på 28 år, sier til VG at han får høre på datingnettsider at han er “kjekk til å 743 

være svart”.16 Slike kommentarer bunner i fordommer mot mørkhudede mennesker og 744 

innvandrere og er uttrykk for subtil rasisme. “Når er vi norsk nok?” er overskriften i en 745 

annen artikkel hos VG17. Fire personer som er oppvokst her i Norge, opplever ikke at 746 

samfunnet rundt dem møter dem som ekte nordmenn. På bakgrunn av hudfargen eller 747 

utseende deres må de ofte svare på spørsmål om hvor de kommer fra.  748 

 749 

Forsker på rasisme Sindre Bangstad, sier til VG at “grensen for hva det er greit og si 750 

offentlig om folk med en annen bakgrunn, har endret seg de siste årene.”18 Dette 751 

kommer særlig fram når politikere eller andre personer i maktposisjoner, uttrykker 752 

rasistiske holdninger i dagligtale eller på nett. Studieleder Kristin Braatas i Nordre FRP 753 

måtte fjerne sin facebook-post der hun blant annet omtalte Lan Marie Nyuen Berg, 754 

miljøbyråden i Oslo, som “vietnameser fittetryne”. 19 Dette er foruten å være ulovlig, 755 

også svært uheldig, fordi det gjør det mer akseptert å uttrykke slike holdninger.  756 

 757 

Skolen  758 

Antirasistisk senter la fram en rapport i april 2017, der 500 ungdommer i Oslo ble 759 

intervjuet. 20 I den kan vi lese at 24% av ungdommer der én eller begge foreldrene er 760 

født i et annet land enn Norge, har opplevd rasisme, diskriminering og urettferdig 761 

behandling regelmessig mens de gikk på barneskolen. Regelmessig vil si 2-3 ganger i 762 

måneden eller oftere. 14,2% sier at de opplevde dette ukentlig i barneskolen. I tillegg ser 763 

vi at av elever som ikke er født i Norge, velger 27% å ikke stå ut hele utdanningsløpet.21 764 

Skolen er altså den arenaen hvor problemet spesielt utmerker seg og får fatale 765 

konsekvenser for enkeltpersoner. 766 

 767 

Arbeidslivet 768 

I 2015 var det 21 klagesaker som gikk på etnisitet.22 Halvparten av disse gikk på 769 

arbeidslivet. Dette er en klar trend som går igjen over flere år. Et eksempel på dette er 770 

når en person med ikke-skandinavisk for- eller etternavn ikke blir innkalt til intervju, selv 771 

om søkeren har gode kvalifikasjoner eller referanser til arbeidet.  772 

 773 

I det offentlige rom 774 

Flere ungdommer blir ifølge rapporten fra Antirasistisk senter, utsatt for 775 

mistenkeliggjøring av både politi, vektere og vanlige folk. Dette skjer i kollektivtrafikken, 776 

på gaten og i butikken. I media har vi flere ganger sett at personer med utenlandsk 777 

                                                   
15 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/horingsuttalelser/pia/vaktvirksomhet/omod-vedlegg-
1.pdf 
16 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rasisme/hverdagsrasisme-faar-hoere-at-jeg-er-kjekk-til-aa-vaere-
svart/a/23901417/ 
17 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rasisme/naar-er-vi-norske-nok/a/23894811/ 
18 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsker-om-hverdagsrasisme-grensen-for-hva-som-er-greit-er-
endret/a/23893997/ 
19 https://www.dagbladet.no/nyheter/frper-kalte-lan-marie-for-vietnamesermegge-pa-facebook/66643110 
20 https://antirasistisk.no/rapport-rasisme-opplevd-ungdom/ 
21 https://www.bufdir.no/Sta s kk_og_analyse/Oppvekst/Barnehage_og_ 
skole/Gjennomforing_og_frafall_i_skolen/ 
22 http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/ldos-statistikk/klagesaker/klagesaker-etter-diskrimineringsgrunnlag/ 
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bakgrunn, eller som har en mørkere hudfarge, har hatt ubehagelige møter med politiet. I 778 

en artikkel i Bergens Tidende, forteller den svenske forskeren ved navn Victoria Kawase, 779 

om da hun ble stoppet av to politikvinner. Politiet kom styrtende ut av bilen for en ID-780 

sjekk.23 Denne hendelsen går under definisjonen raseprofilering.  781 

 782 

 

Saksbehandlers konklusjon 783 

Per i dag mangler Norge gode og omfattende tiltak og rutiner for å forhindre rasisme og 784 

dens negative konsekvenser. Spesielt rasisme som rammer unge mennesker i hverdagen, 785 

gir dem et ulikt utgangspunkt fra andre norske ungdommer. Derfor mener 786 

saksbehandlerne at det bør fremlegges politikk på akkurat dette temaet. Rasisme er 787 

utbredt i samfunnet vårt. Gjennom politikken kan vi, og har et ansvar, for å gjøre noe 788 

med dette. 789 

 790 

Forslag til vedtak 791 

F1: Grønn Ungdom skal utvikle politikk for å bekjempe rasisme i Norge generelt, med 792 

hovedvekt på å bekjempe hverdagsrasisme spesielt. 793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
23 https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RkVoJ/Forskaren-Victoria-Kawesa-hadde-kaffipause-pa-gata-Da-
brastoppa-ein-sivil-politibil 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-15 
 
 
 

ETISKE RETNINGSLINJER 794 

 

Bakgrunn 795 

Grønn Ungdoms etiske retningslinjer er et viktig dokument for organisasjonen. 796 

Dokumentet ble vedtatt av landsstyret i 2016 , har ikke blitt revidert siden. For at de 797 

etiske retningslinjene skal fortsette å holde seg relevante og aktuelle for organisasjonen, 798 

må de revideres jevnlig. 799 

 800 

Revidering av de etiske retningslinjene behandles først av sentralstyret, som igjen 801 

oversender en innstilling sin til landsstyret. De etiske retningslinjene behandles ikke av 802 

landsmøtet. 803 

 804 

De nåværende og gjeldende etiske retningslinjene finner man her. 805 

 806 

 807 

Drøfting 808 

Nytt kapittel: 5. Habilitetsspørsmål 809 

Vi har tidligere ikke hatt noen retningslinjer for hvordan man skal håndtere 810 

inhabilitetssaker, noe som har gjort at vi fra sak til sak har hatt en diskusjon om hvordan 811 

det skal gjøres. Ved å legge til dette kapittelet får vi en mer standardisert måte å 812 

forholde oss til habilitetsspørsmål på. 813 

 814 

Forslaget til dette kapittelet er basert på hva man i staten regner som inhabilitet, og 815 

hvordan vi tidligere har håndtert slike saker. Hovedansvaret i forslaget ligger på hver 816 

enkelt ansatt og tillitsvalg, og legger i utgangspunktet ikke opp til at man kan be om å få 817 

vurdert noen andres habilitet enn sin egen. 818 

 819 

Nytt kapittel: 6. Demokrati og tilgjengelighet 820 

Tidligere kapittel ”5. Saksgang” er fjernet, og punkt 5.2 om reservasjon er flyttet inn i 821 

kapittelet om valg og nominasjoner, og 5.1 går nå innunder et nytt kapittel 6 som 822 

omhandler demokrati og tilgjengelighet. Det er viktig at vi er tydelige på at våre 823 

arrangementer og møter skal være for alle medlemmer, og at alle skal ha lik mulighet til 824 

å delta. Det at man skal etterstrebe universelt utformede lokaler kan komme til å gjøre 825 

noen arrangementer litt dyrere, men min oppfatning er at det i stor grad bare stadfester 826 

praksis. 827 

 828 

 829 

 830 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-retningslinjer-for-Gr%C3%B8nn-Ungdom2.pdf
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Kapittel 7. Taushetsplikt og informasjon 831 

Dette kapittelet har samme intensjon som i forrige versjon, men  det har blitt lagt til til 832 

at man må underskrive en taushetserklæring for å få tilgang til Grønn Ungdoms 833 

medlemsregister. I flere fylkeslag er det andre enn fylkesleder som er medlemsansvarlig, 834 

og man får tilgang på store mengder informasjon om medlemmene våre. Dette er i tråd 835 

med ny personvernlovgivning som trer i kraft i mai i år. 836 

 837 

Kapittel 8. Alkoholpolicy 838 

Dette kapittelet er stort sett likt, men det har blitt lagt til ”ansatte” i punkt 8.3, fordi de 839 

også kan komme til å være i slike situasjoner som beskrives i punktet, og er på samme 840 

måte som tillitsvalgte rollemodeller og tillitspersoner.  841 

 842 

Kapittel 9. Innkjøp 843 

9.3 om materiell er lagt inn som nytt punkt i kapittelet om innkjøp. Dette stadfester 844 

praksis fra foregående år, men vi bruker såpass mye penger på materiell at det etisk sett 845 

er viktig å være bevisst på hva vi bruker penger på. 846 

 847 

Kapittel 11. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene 848 

I håndtering av tilfeller hvor de etiske retningslinjene er brutt bør så få mennesker som 849 

mulig involveres i behandlingen. Slik disse punktene har vært tidligere, har 850 

arbeidsutvalget skulle behandle for eksempel hjemsendelse fra arrangementer. I det nye 851 

utkastet er punkt 11.1, 2 og 3 endret slik at ledelsen kan ta slike avgjørelser på 852 

egenhånd, og bare orientere/få godkjenning av sentralstyret. 853 

 854 

Dette kapittelet henger ganske tett sammen med kapittelet om eksklusjon i vedtektene, 855 

men det er mitt inntrykk at vedtektene er godt ivaretatt i det nye utkastet til etiske 856 

retningslinjer. 857 

 858 

 859 

Punkter til diskusjon 860 

• Hvordan skal retningslinjene for habilitetsspørsmål se ut? Legger man for mye 861 

ansvar på hver enkelt med dette forslaget? 862 

• Er det for mye å forvente at alle lokalene vi bruker skal være universelt utformet 863 

så langt det lar seg gjøre (i alle ledd av organisasjonen)? 864 

• Bør også fylkes- og lokallag være innlemmet i innkjøpsreglementet? 865 

• Er det for strengt at ansatte skal innlemmes i 8.3? 866 

• Er alkoholpolicyen for streng, eller ikke streng nok? 867 

• Hvordan kan man gjøre de etiske retningslinjene mer tilgjengelige for tillitsvalgte 868 

i organisasjonen? 869 

 870 

 871 

Forslag til vedtak 872 

F1: Landsstyret vedtar de etiske retningslinjene slik de foreligger. 873 

 
 
Vedlegg 
- Grønn Ungdoms etiske retningslinjer (revidert) 
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GRØNN UNGDOMS 

ETISKE RETNINGSLINJER 
 874 

1. Formål og prinsipper 875 

1.1 Grønn Ungdoms målsetning er å samle oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes 876 

politikk blant ungdom og få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne. Dette 877 

innebærer å arbeide for følgende solidaritetsprinsipper i alle deler av organisasjonen: 878 

- Solidaritet med andre mennesker. 879 

- Solidaritet med dyr og natur. 880 

- Solidaritet med fremtidige generasjoner. 881 

Disse solidaritetsprinsippene danner også grunnlaget for de etiske retningslinjene, og 882 

skal sikre høy etisk bevissthet i organisasjonen. 883 

 884 

1.2 Retningslinjene formål er å sikre at medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom 885 

opptrer på en måte som ivaretar hverandre og ikke skader organisasjonens medlemmer, 886 

interesser eller omdømme. Retningslinjene gjelder alle medlemmer og ansatte i Grønn 887 

Ungdom og tas i bruk når disse står overfor etiske dilemma. 888 

 889 

 890 

2. Integritet 891 

2.1 Alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom plikter å overholde Grønn Ungdoms 892 

vedtekter og annet reglement som gjelder for organisasjonen. 893 

 894 

2.2 Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de 895 

verdiene som organisasjonen forfekter. Som enkeltpersoner vil man også på fritiden bli 896 

assosiert med Grønn Ungdom. Det forventes derfor at man til enhver tid har en atferd 897 

som ikke skader Grønn Ungdoms omdømme. 898 

 
 

3. Roller 899 

3.1 Sentralstyrets medlemmer representerer hele organisasjonen, ikke det 900 

fylkeslaget eller den regionen de kommer fra. 901 

 902 

3.2 Landsstyrerepresentanter representerer sitt fylkeslag, og ikke seg selv. 903 
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 904 

4. Valg,  nominasjoner og reservasjon 905 

4.1 Når man fremmer eget eller andres kandidatur i valg- og nominasjonsprosesser, 906 

skal fokuset ligge på å fremheve de positive aspektene ved eget kandidatur. 907 

 908 

4.2 Alle kandidater og delegater skal ha som utgangspunkt at man velger de 909 

kandidatene som er best egnet til å ivareta organisasjonens interesser i tråd med 910 

vedtektene og vedtatt politikk i Grønn Ungdom. 911 

 912 

4.3 Nasjonale tillitsvalgte kan reservere seg mot enkeltpunkter i Grønn Ungdoms 913 

politikk dersom det strider med deres personlige overbevisning. Dette må orienteres om 914 

til valgkomitéen og landsstyret før de offentliggjør eventuelle kandidatur. Når et politisk 915 

punkt endres skal de samme instansene orienteres innen en måned etter at det aktuelle 916 

politiske punktet er vedtatt. 917 

 918 

 919 

5. Habilitetsspørsmål  920 

5.2 Tillitsvalgte og ansatte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i saker 921 

de skal ta del i forberedelsene eller behandlingen av. Man kan be organet som skal 922 

behandle saken om å vurdere ens habilitet. 923 

 924 

5.3 Om en tillitsvalgt eller ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, skal hen 925 

trekke seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale- forslags- 926 

og stemmerett under saksbehandlingen. I noen tilfeller bør det vurderes om den inhabile 927 

skal forlate rommet. 928 

 929 

 930 

6. Demokrati og tilgjengelighet  931 

6.1 Til møter hvor beslutninger skal tas, innkalles alle medlemmer av organet på lik 932 

linje. Alle med møterett skal få lik informasjon om formål og møterammer. 933 

 934 

6.2 Alle møter i Grønn Ungdom skal gjennomføres på en demokratisk måte.  935 

 936 

6.3 Ved arrangementer og møter i Grønn Ungdom skal lokalene som benyttes være 937 

universelt utformet så langt det lar seg gjøre. Arrangøren har et særskilt ansvar for å 938 

kartlegge og dekke deltakernes behov slik at alle kan delta på lik linje. 939 

 940 

 

7. Taushetsplikt og informasjon 941 

7.1 Informasjon man får tilgang på i kraft av ens verv eller arbeidsforhold som på noe 942 

vis kan skade Grønn Ungdoms interesser eller omdømme, skal ikke deles. Dette med 943 

mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger for å utføre sine 944 

tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 945 

 946 

7.2 Informasjon om organisasjonens medlemmer skal behandles som sensitiv 947 

informasjon og skal ikke deles, med mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for 948 

slike opplysninger for å utføre sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 949 

 950 
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7.3 Passord til organisasjonens digitale tjenester skal ikke deles, med mindre andre 951 

tillitsvalgte eller ansatte i organisasjonen har behov for slike opplysninger for å utføre 952 

sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 953 

 954 

7.4 Alle ansatte, fylkesledere og medlemmer av Grønn Ungdoms sentralstyre skal 955 

skrive under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til disse retningslinjene. 956 

 957 

7.5 Alle som har behov for tilgang til medlemsregisteret for å utføre sine tillitsverv 958 

eller arbeidsoppgaver skal skrive under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til 959 

disse retningslinjene. 960 

 961 

7.6 Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom plikter å varsle om 962 

lovbrudd til generalsekretær, eller kontrollkomitéen dersom generalsekretær er berørt. 963 

 964 

7.7 Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom oppfordres til å varsle 965 

om kritikkverdige forhold, som brudd Grønn Ungdoms vedtekter eller brudd på etiske 966 

retningslinjer, til nærmeste overordnede leder. Ved alvorlige forhold, er nærmeste 967 

overordnede leder pliktet til å levere bekymringsmelding. 968 

 969 

 970 

8. Alkoholpolicy 971 

8.1 Grønn Ungdom engasjerer ungdom mellom 12 og 28 år, og skal sørge for at alle 972 

medlemmer føler seg trygge på alle arrangementer og møter i regi av Grønn Ungdom. 973 

 974 

8.2 Det er nulltoleranse for alkohol og narkotiske stoffer på alle arrangementer og 975 

møter i alle ledd i Grønn Ungdom. Dette gjelder fra møtestart til møteslutt. 976 

 977 

8.3 Tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom skal ikke å drikke alkohol på arrangement 978 

i regi av Miljøpartiet De Grønne der mindreårige medlemmer av Grønn Ungdom er 979 

tilstede. 980 

 981 

8.4 Grønn Ungdom skal oppfordre Miljøpartiet De Grønne til å holde flest mulig av 982 

sine arrangementer alkoholfrie, trygge og tilgjengelige for mindreårige. 983 

 984 

 985 

9. Innkjøp og materiell 986 

9.1 Innkjøp til nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom skal være vegetarisk. 987 

 988 

9.2 Alle innkjøp som gjøres på vegne av Grønn Ungdom skal være økologiske 989 

og/eller fairtrade dersom dette lar seg gjøre. 990 

 991 

9.3 Grønn Ungdoms materiell skal, så langt det lar seg gjøre, gjenspeile de verdiene 992 

organisasjonen forfekter. 993 

 
 

10. Grenseoverskridende atferd 994 

10.1 Ingen former for fysiske, psykiske, eller seksuelle overtramp aksepteres i Grønn 995 

Ungdom. Ved mistanke, bekymring eller anklage om fysisk eller psykisk overtramp som 996 

involverer én eller flere  skal det meldes fra til generalsekretær. 997 

 998 
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11. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene 999 

Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til følgende konsekvenser, avhengig av 1000 

alvorlighetsgrad: 1001 

 1002 

11.1 Generalsekretær og talspersoner kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig 1003 

virkning, ved sentralstyrets godkjenning. Landsstyret kan på førstkommende møte 1004 

opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan suspenderes uten først å ha fått 1005 

mulighet til å forklare seg. 1006 

 1007 

11.2 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner forlange 1008 

at personen som har begått regelbruddet skal forlate arrangementet. 1009 

 1010 

11.3 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner nekte at 1011 

Grønn Ungdom skal dekke reise og/eller opphold for arrangementet. 1012 

 1013 

11.4 Dersom et medlem eller en ansatt i Grønn Ungdom er mistenkt eller anklaget for 1014 

å ha utøvd grenseoverskridende seksuell atferd eller å ha begått seksuelle overgrep mot 1015 

en eller flere personer, kan generalsekretær og talspersoner frita hen fra alle sine verv i 1016 

organisasjonen til en eventuell suspensjon behandles av sentralstyret. 1017 

 1018 

11.5 Generalsekretær har ansvar for oppfølging ved brudd på etiske retningslinjer. 1019 

Generalsekretær skal orientere talspersonene og disse tre kan innstille på en sanksjon 1020 

som skal behandles av sentralstyret. Dersom generalsekretær og/eller talspersoner er 1021 

berørte i saken, gis kontrollkomitéen dette ansvaret. 1022 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-16 

 
PROSESS FOR UTVIKLING AV EUROPA-
POLITIKK 
	1023 

Bakgrunn 1024 

Internasjonalt Utvalg vedtok på IU-1-18 en intensjon om å fasilitere en diskusjon om 1025 

Europa-politikk i Grønn Ungdom med tilhørende skolering, med sikte på at det vedtas ny 1026 

eller oppdatert Europa-politikk i løpet av perioden. En slik prosess har også Sentralstyret 1027 

nå vedtatt å foreslå for Landsstyret. 1028 

 1029 

En slik prosess vil kreve mye av organisasjonen, så Landsstyret burde ha siste ord om 1030 

hvordan den eventuelt ser ut. Denne saken meldes opp til Landsstyret nå slik at de kan 1031 

ta stilling på hvordan prosessen skal se ut og legges opp. Forslaget til vedtak har vært 1032 

igjennom en demokratisk prosess i Internasjonalt Utvalg og Sentralstyret. Begge organer 1033 

innstiller på forslag til prosess slik den er skissert senere i saksfremlegget. 1034 

 1035 

 1036 

Drøfting 1037 

Dersom vi skal ha en prosess for utvikling av Europa-politikk, bør vi legge til rette for at 1038 

kunnskapsnivået om Europa-politikk er høyt nok til at Landsstyret kan fatte politikk på 1039 

området. Europa-politikk, spesielt spørsmål om norsk EØS- og EU-tilslutning, er 1040 

komplisert og vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt over. For prosessen å være god, bør 1041 

den derfor være grundig og lang, det må være skoleringer og satt av tid til debatt på 1042 

landsstyremøter. Det er tenkt at Internasjonalt Utvalg ved undertegnede skal holde i 1043 

prosessen og koordinere utviklingen av utkastene til det politiske dokumentet som 1044 

angivelig skal komme ut av denne prosessen. 1045 

 1046 

 1047 

Forslag til vedtak 1048 

F1: Grønn Ungdom skal i løpet av 2018 ha en prosess for utvikling av Europa-politikk. 1049 

Internasjonalt Utvalg er ansvarlige for fasiliteringen av prosessen og for skrivingen av 1050 

utkastene til det politiske dokumentet prosessen skal ende i. Det er tenkt at Grønn 1051 
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Ungdom i det politiske dokumentet tar stilling til blant annet EØS-avtalen og norsk EU-1052 

medlemskap. 1053 

 1054 

F2: Prosessen for utvikling av Europa-politikk skal manifestere seg i disse LS-sakene:   1055 

 1056 

LS-1: Sak om videre prosess for utvikling av Europa-politikk diskuteres og vedtas 1057 

eventuelt. 1058 

LS-2: Skolering i Europa-politikk av ekstern foredragsholder 1059 

LS-3: Diskusjonssak om Europa-politikk. 1060 

LS-4: Vedtakssak om Europa-politikk. Vi vedtar politisk dokument på Europa-politikk og 1061 

sender det eventuelt videre til GULM-18. 1062 

 1063 

F3: Internasjonalt Utvalg skal lage et relevant digitalt skoleringsopplegg på Europa-1064 

politikk som skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens fylkeslag. Det tilrettelegges for 1065 

og oppfordres til at landsstyrerepresentanter kan bidra til å spre kunnskap om Europa-1066 

politikk i sine fylkeslag, og videre innlemme fylkeslaget i den demokratiske prosessen for 1067 

politikkutvikling. 1068 

  1069 

 
Med vennlig hilsen 
  
  
Teodor Nordenstrøm Bruu, 
Internasjonal kontakt 
  
Oslo, 29. Januar 2018 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-17 
 
 
 

VEDTEKTSENDRING TIL MDGLM 
 

Bakgrunn 
10.-13. mai er det landsmøte i Miljøpartiet De Grønne (landsmøtet forkortes til 
MDGLM). I den anledning har Grønn Ungdom mulighet til å sende inn både resolusjoner 
og vedtektsendringer. 
 
Vi har ikke lagt opp til at Grønn Ungdom skal mene noe veldig sterkt om vedtektene til 
MDG, men vi bør vise interesse for de vedtektene som gjelder oss. Én av disse er 
vedtektene som stadfester delegatfordelingen på MDGLM. I denne saken ønsker vi at 
landsstyret skal ta stilling til om vi skal sende inn endringsforslag på denne, og hva det 
eventuelt skal være. 
 

Drøfting 
Gjeldende vedtekt lyder: 
7.4. Landsmøtet består av 190 fylkesdelegater som fordeles proporsjonalt etter 
fylkeslagenes del av medlemsmassen, men slik at hvert fylke får minimum 3 delegater. I 
tillegg kan Grønn Ungdom sende 12 delegater, og Grønne Studenter 4 og fylkesløse lag til 
sammen 1 delegat. De nasjonale talspersonene har stemmerett i kraft av sine verv. 
Partisekretæren har møteplikt, tale- og forslagsrett. Øvrige medlemmer av sentralstyret, 
leder og et styremedlem fra Grønt Kvinnenettverk, og ansatte i sekretariatet har tale- og 
forslagsrett. 
 
Grønn Ungdom har nå altså 12 delegatplasser på MDGLM. I tillegg er det flere GU-ere 
som får plass i fylkeslagenes delegasjoner. Likevel er det verdt å merke seg at de største 
fylkeslagene i MDG har opp mot 40-50 delegatplasser, men har langt færre medlemmer 
enn det Grønn Ungdom har til sammen. Derfor kan det være rimelig å vurdere hvor vidt 
vi skal foreslå å øke antall delegatplasser til GU. 
 
Vi gjør en god jobb med våre 12 delegater allerede, men slik det er nå kan for eksempel 
ikke hele sentralstyret til Grønn Ungdom dra på landsmøtet som delegater. Vi kan nok 
også være såpass arrogante og si at Grønn Ungdoms tilstedeværelse på MDGLM gjør 
landsmøtet bedre. 
 
Det kan likevel være noen ulemper ved å foreslå å øke antallet delegatplasser til Grønn 
Ungdom. For eksempel kan det oppfattes som frekt og arrogant overfor de andre 
delegasjonene, og mange kan mene at vi bør ta til takke med det vi har. Det kan også 
kanskje være med på å gjøre det vanskeligere å få være med i fylkesdelegasjonene for 
GUere. 

https://drive.google.com/file/d/1P6vT_VMojDuYtUay2fAOupep_3XyCmAU/view
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Saksbehandlers konklusjon 
I Grønn Ungdoms vedtekter står det at vi skal jobbe for å fremme vår politikk i MDG. 
Det gjør vi i stor grad på MDGLM. Det kan hende vi får noen negative tilbakemeldinger 
på forslaget, men når vi er så mange som vi er, bør vi få delegatplasser på landsmøtet 
deretter! Vi gjør en svært viktig jobb i Miljøpartiet De Grønne, og de er også tjent med å 
gi oss mer plass på sitt landsmøte. 
 
Derfor er det foreslått tre ulike forslag til denne saken. Disse er motstridende på 
landsmøtet til MDG, men når vi stemmer over denne saken kan vi vedta å sende inn alle 
tre for å gi landsmøtet mulighet til å velge. 
 
 

Punkter til diskusjon 
• Er det strategisk lurt å foreslå flere delegater til oss selv nå? 
• Hvor mange flere delegater ønsker vi/trenger vi? Og hvor mange delegater er 

MDG tjent med at vi har? 
• Kan det bli vanskeligere for fylkeslagene våre å få delegatplasser rundt om i 

fylkesdelegasjonene om vi får gjennomslag for en av disse vedtektsendringene? 
 
 

Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdom sender inn vedtektsendringsforslag til De Grønnes landsmøte 2018 
om å øke andelen Grønn Ungdom-delegater på MDGLM til 15stk. 
 
F2: Grønn Ungdom sender inn vedtektsendringsforslag til De Grønnes landsmøte 2018 
om å øke andelen Grønn Ungdom-delegater på MDGLM til 17stk. 
 
F3: Grønn Ungdom sender inn vedtektsendringsforslag til De Grønnes landsmøte 2018 
om å øke andelen Grønn Ungdom-delegater på MDGLM til 20stk. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
Guri Barka Martins, 
generalsekretær 
  
Oslo, 2. februar 2018 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
Dato 02.02.18 
Saksnr. GULS-1-18-18 
 
 
 
 

TILTAK OG STRATEGI FOR VERVING 
 1070 

Bakgrunn  1071 

I følge arbeidsplanen skal Grønn Ungdom ha minst 1000 betalende medlemmer innen 1072 

2019, og vi må vedta en strategi for hvordan vi skal gå fram for å oppnå dette. 1073 
 1074 

 

Drøfting  1075 

I motsetning til tidligere arbeidsplaner har vi i år færre spesifikke mål å forholde oss til, 1076 

og det blir i stor grad opp til oss å vurdere hvor mye av tidligere års vervestrategi vi 1077 

ønsker å videreføre.  1078 

 1079 

I et mellomvalgsår er det vanlig at vi mister en del av de medlemmene vi fikk i løpet av 1080 

valgkampen, og det er derfor ekstra viktig at vi har fokus på medlemspleie og aktivitet 1081 

for medlemmer, særlig når vi ikke klarte å nå fjorårets mål om 1200 betalende 1082 

medlemmer innen 2018. I tillegg har fylkeslagene mer kapasitet til verving og 1083 

medlemspleie i et år som ikke primært handler om valgkamp.  1084 

 1085 

Det vedlagte forslaget til vervestrategi er i stor grad bygget på fjorårets strategi for 1086 

verving og medlemspleie. De største forskjellene fra i fjor kommer av at året ikke er 1087 

dominert av en (skole)valgkamp.  1088 

 1089 

Andre endringer: 1090 

• Vi har lagt til et punkt som spesifiserer at medlemmer som ikke ønsker 1091 

oppdateringer om Grønn Ungdoms aktiviteter, likevel skal kontaktes i forbindelse 1092 

med sommerleiren (så langt dette lar seg gjøre av personvernhensyn). Dette er 1093 

fordi sommerleiren er en av de beste måtene å gjøre folk til aktive medlemmer 1094 

på. 1095 

• Vi vil ha fokus på verving av grupper som er underrepresenterte i Grønn 1096 

Ungdom, som etniske minoriteter og gutter.  1097 

• Studenter har blitt spesifisert som en gruppe der vi har stort vekstpotensiale, 1098 

særlig når vi har hevet aldersgrensen fra 26 til 28. 1099 

• Vi har et nytt punkt om at medlemmer i inaktive fylkeslag i særlig grad skal 1100 

kontaktes og inviteres til regionale og nasjonale arrangementer. 1101 

 1102 

Vi ønsker å videreføre vervestrategien fra i fjor, med to verveuker og vervekonkurranse. 1103 
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 1104 

 
 

Spørsmål til diskusjon 1105 

• I hvor stor grad kan (og skal) sentralstyret eller fylkesgruppa detaljstyre 1106 

fylkeslagenes vervestrategi? 1107 

• Vi har ikke spesifisert datoer for verveukene — når ønsker vi å avholde dem? 1108 

• Har vi noen ideer til vervepremie? 1109 

 
 

Saksbehandlers konklusjon 1110 

Grønn Ungdom bør bruke året på å bygge opp et solid medlemsgrunnlag ved inngangen 1111 

til valgåret 2019. I tillegg bør organisasjonen se på mulighetene for å verve medlemmer 1112 

utenfor grupper som i dag er godt representerte i Grønn Ungdom. Fylkesgruppa, med 1113 

sitt tette samarbeid med fylkeslagene, må være en ressurs i vervearbeidet.  1114 

 

Forslag til vedtak 1115 

F1: Vervestrategien vedtas slik den foreligger. 1116 

 1117 

 
Vedlegg: -Strategi for verving og medlemspleie 2018 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Miriam Langmoen, 
Sentralstyremedlem 
 
Oslo, 01.02.2018 
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STRATEGI FOR VERVING OG 
MEDLEMSPLEIE 2018 

 1118 

Innledning 1119 

2018 er et mellomvalgsår, og derfor en ypperlig anledning til å verve og aktivisere flere 1120 

uten at det går på bekostning av valgkampsarbeidet. I tillegg er et mellomvalgsår en god 1121 

anledning til å utvide medlemsbasen utover grupper som allerede i stor grad er aktive i 1122 

Grønn Ungdom. Strategidokumentet tar for seg de viktigste momentene innen verving 1123 

og medlemspleie i organisasjonen, og fordeler ansvaret mellom fylkeslagene og 1124 

sentralstyret.  1125 

 1126 

 

Kunsten å skaffe medlemmer  1127 

Mål: 1128 

1. 1800 registrerte medlemmer innen 2019. 1129 

2. Alle fylker skal vedta egne vervemål i tråd med nasjonale mål. 1130 

 1131 

Tiltak: 1132 

• Videreføre årskonkurranse for verving som går mellom landsmøtene. 1133 

 1134 

• Arrangere to nasjonale verveuker, én i april og én i september. 1135 

 1136 

• Fylkeslagene legger egne planer for verving i tråd med disse tiltakene og i 1137 

forbindelse med verveukene. Fokus bør være skolebesøk. Verveplaner bør 1138 

spesifisere hvilke grupper man særlig ønsker å rekruttere. 1139 

 1140 

• Fylkeslagene skal særlig prioritere verving av grupper som er underrepresenterte 1141 

i Grønn Ungdom, derav etniske minoriteter og gutter, og grupper som utgjør et 1142 

stort vekstpotensiale, særlig studenter. 1143 

 1144 

• Alle større GU-arrangementer må ta opp verving og vervekonkurransen på en 1145 

eller annen måte.  1146 

 1147 

• Fylkesgruppa skal gjennom hele året drive jevnlig motivasjons- og 1148 

opplysningsarbeid i forbindelse med vervingen og i henhold til vedtatte mål, 1149 

særlig opp mot fylkeslagene. 1150 



48 
 

Kunsten å holde på medlemmer 1151 

Mål: 1152 

1. 1000 betalende medlemmer innen 2019. 1153 

2. Alle organisasjonens medlemmer skal ha reell mulighet til politisk innflytelse. 1154 

 1155 

Tiltak: 1156 

• Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn Ungdom ved at de 1157 

blir oppringt og får tilsendt en velkomstmail med informasjon fra fylkeslaget. Alle 1158 

fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret. 1159 

 1160 

• Sørge for at alle medlemmer som krysser av for at de vil være aktive får tilbud 1161 

om å bli det gjennom oppringning og invitasjon til arrangementer (både nasjonale 1162 

og lokale). 1163 

 1164 

• Sørge for at alle medlemmer som krysser av for at de vil ikke vil bli oppdatert om 1165 

aktivitet i Grønn Ungdom bare kontaktes i forbindelse med betaling av 1166 

medlemskontingent og sommerleir. 1167 

 1168 

• Særlig prioritere å kontakte medlemmer i inaktive fylkeslag for å invitere dem til 1169 

nasjonale og regionale arrangementer. 1170 

 1171 

• Gjennomføre to ringekampanjer i løpet av året for å informere om arrangementer 1172 

og få inn medlemskontingent. Disse skal gjennomføres i forbindelse med 1173 

verveuken på våren, der vi informerer om sommerleir, og verveuken på høsten, 1174 

der vi informerer om landsmøtet og eventuelt årsmøte i fylket. Fylkeslagene har 1175 

sammen med fylkesgruppa ansvar for ringekampanjene. 1176 

 1177 

• Sentralstyret har ansvar for å purre på medlemskontingenten gjennom sosiale 1178 

medier og på mail til medlemmene. 1179 

 1180 

• Fylkeslagene skal avholde medlemsmøter og sosiale kvelder for å holde på de 1181 

nye aktive medlemmene, særlig på våren og etter sommerleiren. 1182 

 1183 

• Prioritere og tilgjengeliggjøre tiltak som gjør det enklere å melde seg inn og 1184 

betale kontingent, som SMS-betaling og betaling over Vipps. 1185 

 1186 

 




