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Praktisk informasjon 
25. Mai 
Møtested: Partikontoret, 
Hausmannsgate 19, Oslo 
Møtetid: 15:00-21:30 

26.-27. Mai 
Møtested: Rønningen Folkehøyskole, 
Kjelsås/Oslo 
Møtetid: 09:00(lørdag)-1530(søndag) 

 
Påmelding 
Påmeldingsfristen er 13. mai. Påmelding skjer gjennom dette skjemaet. 
 
Program 
På dette landsstyremøtet, som sist, 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 på fredag kl 15:00 (med mindre 
man har gitt beskjed på forhånd pga. eksamen osv) 
 
Forbereselse og innsending av endringsforslag 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på LS avholder LS-forberedene møter hvor man går 
gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. 
 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker vi skal ta opp på møtet. 
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. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. 
 
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 Rønningen Folkehøyskole. Det sendes ut en egen infomail til alle som oppgir at Grønn 
Ungdom skal ordne overnatting for dem. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl9n5eT_4lzmK5Xf_ZyCfr4ftkFSNpNAUjLOg1rE38dW-AsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTwNR2NDWRJOIQNM_1ITMHVLBd0BTB3PJaCFcmO8GX4aPetQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RjPDdnk6_FRmJ-1gO1Air8t866S424qOtLqBq8eqB4Y/edit#gid=285501878
http://www.xn--politiskfravr-fgb.no/
https://drive.google.com/open?id=1CtO5wccpxTlHt-NH9ynt-gl1Jfe60S4G
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Mat 
Grønn Ungdom serverer følgende måltider (i tillegg til frukt og snacks under møtet): 
Fredag kl 18:30 Middag på partikontoret 
Lørdag kl 08:30 Frokost på Rønningen 
Lørdag kl 11:30 Lunsj på Rønningen 
Lørdag kl 19:00 Middag på Rønningen 
Søndag kl 09:00 Frokost på Rønningen 
Søndag kl 11:00 Lunsj på Rønningen 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergikere og veganere dersom det meldes fra om 
på forhånd. 
 
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! 

 
Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54 
Vi skal være på Rønningen Folkehøyskole. Lørdag og søndag blir det felles oppmøte 
på Storo trikkestopp på morgenen: 07:45 lørdag og 08:15 søndag. Man kommer 
seg til Storo ved å ta T-bane 5 «Ringen Via Tøyen» eller trikk 11 «Kjelsås», 12 «Kjelsås» 
eller 13 «Storo-Grefsen Stasjon» fra Jernbanetorget. Herfra tar vi buss 56 
«Solemskogen» til skolen sammen.
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SAKSLISTE 
 
Møtekonstituering 
001 Valg av ordstyrer og referent       V 
Innstilling: Jonas Nilsen, ordstyrer 
  Jens-Petter G. Pedersen, 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 Ledelsesmodell i Miljøpartiet De Grønne     V 
v/ Hulda Holtvedt og Ola Eian, talspersoner 
 
013 Politisk uttalelse: Bedre helsetilbud for transpersoner   V 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
 
014 Politisk uttalelse: Nei til menneskefiendtlig reklame   V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
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015 Politisk uttalelse: Bedre rusforebygging blant ungdom   V 
v/ Christine Evjen, leder i Oslo GU 
 
016 Politisk uttalelse: Klimapolitikk anno 2018     V 
v/ Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem (politisk utvalg for klima og miljø) 
 
 
017 Anbefaling for frikjøp i fylkes- og lokallag     V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
018 Anbefaling for lokallagsstifting      V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
019 Budsjettrevisjon        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
020 Sammenslåing av fylkeslag: Spørsmål og svar    D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
021 Valgkampstrategi        D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
 
 
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 
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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 

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 
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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 

 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 
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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. 
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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 
07:45 Oppmøte Storo trikkestopp 08:15 Oppmøte Storo trikkestopp 

15:30 Skolering 1: How to LS 
(førstegangsdeltagere) 

08:30 Frokost på Rønningen FHS 09:00 Frokost på Rønningen FHS 

15:30 Skolering 2: Resolusjonsverksted 
m/Hulda 

09:00 Formøter 09:30 Anbefalinger for 
lokallagsstifting 

16:30 Klimameldingen m/Ragnhild 
Waagaard 

09:45 Konstituering av møte 10:15 Valgkomitéen - hva skjer 
fremover 

17:30 Transpers. rettigheter og helsetilbud 
m/TBA 

10:00 Beretningssaker og -debatt 10:30 Budsjettrevisjon 

18:30 Middag 11:30 Lunsj og fritid 11:15 Sammenslåing av fylkeslag 

19:30 Kroppspress og -positivisme 
m/Carina Carlsen 

13:00 Ledelsesmodell i MDG 12:00 Lunsj 

20:30 Bli kjent/sosialt 13:45 Resolusjon: Bedre helsetilbud for 
transpers. 

13:00 Valgkampstrategi 

21:30 Slutt for dagen 14:30 Resolusjon: Nei til menneskefiendtlig 
rekl. 

14:00 Votering 

  

15:15 Resolusjon: Bedre rusforebygging 
blant ungd. 

15:30 Slutt for dagen 

  

16:00 Pause m/mat 
  

  

16:30 Resolusjon: Klimapolitikk anno 2018 
  

  

18:00 Anbefalinger for frikjøp 
  

  

19:00 Middag 
  

  

20:00 Sosialt 
  

  

22:00 Slutt for dagen 
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-12 
 

  
 
 

LEDELSESMODELL I MDG 143 

Bakgrunn 144 

Formålet med denne saken er at Grønn Ungdom skal ta stilling til om vi ønsker to 145 

talspersoner eller én leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Saken handler ikke 146 

om Grønn Ungdoms ledelsesmodell. 147 

 148 

Debatten om ledelsesmodell dukker stadig opp i Miljøpartiet De Grønne. MDGs 149 

landsstyre vedtok i desember at det skal avholdes en uravstemning om 150 

ledelsesmodell. En uravstemning er en avstemningsmetode hvor hvert enkelt 151 

medlem i partiet skriftlig skal kunne avgi stemme, og hvor resultatet av 152 

avstemningen blir bindende for partiet. Dersom Grønn Ungdom ønsker å påvirke 153 

resultatet av uravstemningen, bør vi innta standpunkt nå. I drøftingen følger en 154 

gjennomgang av forskjeller mellom talsperson- og ledermodell, og styrker og 155 

svakheter ved de to modellene. 156 

 157 

Begreper 158 

Konsensus: At alle personer blir enige ien sak (i motsetning til at flertallet blir enig, 159 

mens mindretallet er uenig). 160 

 161 

Kompromiss: At personer med ulike meninger blir enig om en mellomløsning (som 162 

ikke er primærstandpunktet til noen av dem). 163 

 164 

Politisk uenighet: Uenighet om politiske saker, politisk kommunikasjon eller 165 

strategi. 166 

 167 

Personkonflikt: Alvorlige samarbeidsproblemer på grunn av personlighet og 168 

personkjemi. 169 
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 170 

Ekstern kommunikasjon: Det velgerne og media oppfatter. 171 

 172 

Intern kommunikasjon: Det partimedlemmer og partiorganer oppfatter. 173 

 174 

Politisk ledelse: Å ta avgjørelser, initiativ til og kommunisere hva partiet skal mene 175 

om hvordan verden bør være - politikk. 176 

 177 

Organisatorisk ledelse: Å ta avgjørelser, initiativ til og kommunisere hvordan 178 

partiet skal arbeide og være satt sammen - organisasjon. 179 

 180 

Hovedforskjeller mellom de to modellene 181 

Ansvarsfordeling 182 

Talspersonene deler det eksterne og politiske lederansvaret likt og har ingen 183 

vara. Partisekretær har det overordnede interne og organisatoriske 184 

lederansvaret. Sammen utgjør disse tre Arbeidsutvalget i Miljøpartiet De Grønne, 185 

og leder partiet i fellesskap. 186 

 187 

En partileder har alene det eksterne og politiske lederansvaret og kan i ulik grad 188 

dele på slike oppgaver med en nestleder som er leders vara. I MDGs 189 

uravstemning legges det opp til at et skifte av ledelsesmodell betyr at 190 

talspersonene byttes ut med en leder og nestleder i Arbeidsutvalget. 191 

Partisekretærens rolle er ikke foreslått endret i uravstemningen.   192 

 193 

Antall eksterne hovedprofiler 194 

Talspersoner/partileder er partiets hovedprofil utad. Med talspersonmodell har vi 195 

to hovedprofiler, med ledermodell har vi én. 196 

 197 

Avgjørelser ved uenighet 198 

Ved uenighet mellom talspersonene må saken forankres i sentralstyret, eller 199 

talspersonene må klare å bli enige. Med en ledermodell vil lederen til slutt ha 200 

siste ord ved uenighet innad i ledelsen. 201 

 202 

Samarbeid og personkjemi 203 

Selv om begge ledelsesmodeller forutsetter stor grad av samarbeidsvilje og 204 

personkjemi mellom medlemmene av ledelsen, er dette ekstra viktig med 205 

talspersonmodellen. 206 

 207 
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Kjønnsrepresentasjon i ledelsen 208 

Med en talspersonmodell deler man den politiske ledelsen mellom to personer av 209 

ulikt kjønn. Én leder har sjeldent flere kjønn, og kjønnsspredningen må skje blant 210 

nestledere/partisekretær. 211 

 
 

Talspersonmodell 212 

Styrker 213 

Maktspredning 214 

I situasjoner hvor partiet må ta avgjørelser som ikke har dekning i vedtatt politikk 215 

og ikke rekker forankring i sentralstyret, ligger ansvar og makt hos politisk 216 

ledelse. I ledermodell er dette én person, hos talspersoner er det to mennesker 217 

som blir enige. To personer kan representere flere strømninger i 218 

medlemsmassen, ha ulike perspektiver og erfaringer. Når en talsperson vurderer 219 

å uttale seg utover partiets politikk må en tenke en ekstra gang på om 220 

medtalsperson er enig før en lar sin egen mening bli partiets stemme utad. 221 

 222 

Likestilling 223 

Med talspersonmodellen sender vi et signal om at den politiske makten må deles 224 

mellom kjønnene og sikrer at perspektiver og erfaringer fra ulike kjønn alltid er 225 

representert i den politiske ledelsen.  226 

 227 

Grønt særpreg 228 

Det er tradisjon for talspersonmodell blant grønne partier i Europa. MDG er det 229 

eneste partiet i Norge med talspersonmodell, noe som viser alternativer til det 230 

etablerte og at partiet lar sine verdier påvirke organisasjonsstrukturen. 231 

 232 

Mediestrategi 233 

To talspersoner har ulik kompetanse og erfaring, kan være fysisk to steder 234 

samtidig, og kan ha appell hos ulike velgergrupper. Talspersonmodellen marker 235 

partiet som annerledes fra de andre. 236 

 237 

Svakheter 238 

Konsensus 239 

Talspersonmodellen er konsensusbasert, og forutsetter at talspersonene klarer å 240 

bli enig innad i ledelsen. Blir man ikke enig, må saken til sentralstyret og 241 

avgjørelser kan ta lengre tid og kan bety at man går glipp av enkelte muligheter til 242 

å komme på i en mediesak som haset.  243 

 244 

Mediestrategi 245 

MDGs partiledelse får liten oppmerksomhet i mediene sammenlignet med andre 246 
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partier Når to hovedprofiler må dele på den begrensede oppmerksomhet, noe 247 

som kan gjøre det langsommere å bygge opp “et kjent ansikt” for velgerne. Hvis 248 

man ikke kjenner den grønne bevegelsen fra før, er det intuitivt å tenke at et 249 

parti har en partileder og da kan talspersonmodellen skape forvirring. 250 

 251 

Uformelle maktstrukturer 252 

Med én talsperson på Stortinget og én utenfor, vil det oppstå et skjevt politisk 253 

maktforhold mellom talspersonene. For eksempel har talspersonen på Stortinget 254 

et apparat av politiske rådgivere og er involvert i det daglige stortingsarbeidet. 255 

Det kan dessuten oppstå uformelle maktstrukturer (fordeling av 256 

arbeidsoppgaver, innsikt, tillit, medieoppmerksomhet, tyngde) mellom to 257 

talspersoner. Disse uformelle strukturene er utenfor landsmøtets kontroll, til 258 

forskjell fra en demokratisk valgt maktstruktur mellom leder og nestleder. 259 

 260 

Offentlige konflikter 261 

Talspersonmodellen byr på potensielt store konflikter dersom man ikke klarer å 262 

samarbeide. Ved politisk og/eller personlig konflikt som kommer ut i media vil 263 

begge talspersoner ha like stor tyngde, i motsetning til en leder og nestleder. 264 

Partiet kan dermed framstå mer splittet med talspersonmodellen i slike 265 

situasjoner. Dette har MDG hatt et eksempel på (Hansson og Opoku) de siste 266 

årene. 267 

 268 

Å lede partiet i en politisk retning 269 

Dersom talspersonene ikke blir enige om en politisk retning for partiet (ved at de 270 

representerer ulike politiske retninger og samtidig ikke klarer å danne et 271 

kompromiss) må sentralstyret ta på seg denne oppgaven. Et talspersonpar som 272 

ikke blir enige vil ha vanskelig for å dra partiet i samme retning og svekke den 273 

politiske ledelsen og ekstern kommunikasjon. 274 

 275 

Begrenset støtteapparat 276 

Med dagen valgresultat og økonomi vil ikke to talspersoner kunne få det samme 277 

rådgiverkorpset som én leder, fordi partiets begrensede ressurser må deles på to 278 

hovedprofiler. 279 

 280 

 281 

Leder-nestledermodell 282 

Styrkene og svakhetene ved talspersonmodellen er i stor grad det motsatte 283 

svakhetene og styrkene med ledermodellen, derfor gjengis poengene i kortere 284 

format under. 285 
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Styrker 286 

Mer effektive avgjørelser 287 

Gitt at nestleder (i politiske saker) og partisekretær (i organisatoriske saker) er 288 

underlagt leder kan en person raskere ta avgjørelser uten å jobbe for kompromiss 289 

og konsensus. Kan raskere uttale seg i saker som går utenfor partiets politikk og 290 

plasserer ansvaret for uttalelsen tydelig hos en person. 291 

 292 

Mediestrategi  293 

Fokuserer all MDGs partilederoppmerksomhet på en person. Følger norsk, 294 

tradisjonell organisasjonsstruktur og trenger ikke forklares for velgere og nye 295 

medlemmer. 296 

 297 

Mindre splittende stemme om konflikter blir offentlige 298 

Ledermodellen byr også på potensielt store konflikter dersom man ikke klarer å 299 

samarbeide, men dersom nestleder uttaler uenighet med leder eksternt er det 300 

vanligvis leders syn som fremstår som mest representativt for partiets syn 301 

overfor velgerne.  302 

 303 

Tydeligere oppgavefordeling 304 

Leder/nestlederledermodellen i seg selv er en oppgavefordeling bestilt av 305 

landsmøtet. 306 

 307 

Én person, én retning 308 

Uansett om man har leder eller talspersonmodell, vil viktige avgjørelser tas med 309 

sentralstyret eller andre organer i partiet. Men ved uenighet innad i ledelsen vil 310 

lederen i større grad enn i dag ha siste ord. Én politisk leder kan gjøre det enklere 311 

å definere retningen partiet skal gå i. 312 

Mer støtteapparat på en leder 313 

Fokusere ansattes ressurser på én i stedet for to, og mulighet for å kutte utgifter 314 

til frikjøping av en talsperson. Merk: Talspersoner i MDG frikjøpes dersom de 315 

ikke allerede er frikjøpt som folkevalgte for eks. ved å være 316 

Stortingsrepresentant som lønnes av Stortinget. 317 

Svakheter 318 

Maktspredning 319 

Én person gir mindre mangfold og erfaringer i situasjoner hvor leder fatter 320 

beslutninger alene. 321 

 322 

Likestilling 323 

Har ikke fordelen ved å ha to kjønn som partileder og den potensielle 324 
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kjønnsspesifikke appellen til velgermassen og rollemodell-effekten for 325 

medlemmer. Større sannsynligheten for at ledervervet over tid blir representert 326 

av menn, på bekostning av andre kjønn. Dette kan selvfølgelig motvirkes 327 

gjennom gode organisatoriske tiltak.  328 

 329 

Grønt særpreg 330 

Tap av særpreg og oppfatning som systemkritiske av medlemmer og velgere. 331 

 332 

Mediestrategi 333 

En hovedprofil som må ha kunnskap og troverdighet på alle saksfelt. Kun én 334 

“trynefaktor” å sanke appell hos ulike velgergrupper. En person kan bare være ett 335 

sted på en gang.  336 

 337 

Problemer ved konflikt 338 

Leder-nestledermodellen krever noe mindre sammarbeid enn 339 

talspersonmodellen, men er også svak for personkonflikter som kan svekke 340 

partiet. Dette har partier som Senterpartiet (Navarsete og Ola Borten Moe) erfart 341 

de siste årene. 342 

 343 

Spørsmål til diskusjon 344 

• Hva bør GU anbefale MDG? 345 

• Hvordan påvirker ledelsesmodellen i MDG GU? 346 

• Hvordan bør GU argumentere for sitt syn i debatten før uravstemningen? 347 

• Er det enkelte argumenter for de ulike modellene vi vil fokusere mer eller 348 

mindre på? 349 

• Hva er det beste for partiet? 350 

 351 

Konklusjon 352 

Saksbehandlere foreslår at Landsstyret vedtar GUs prinsipielle holdning i 353 

ledermodelldebatten fram til uravstemningen, og at utfyllende argumentasjon 354 

ikke vedtas men delegeres til kommunikasjonsgruppa i Sentralstyret. Eventuelle 355 

føringer på hvilke argumenter GU ønsker å bruke bør kommunikasjonsgruppa 356 

merke seg i debatten, og Landsstyremedlemmer kan eventuelt fremme 357 

tilleggsforslag for å konkretisere dette. 358 

 359 
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Sentralstyrets innstilling 360 

F1: Grønn Ungdom ønsker at MDG endrer ledelsesmodell til leder-361 

nestledermodell ved uravstemningen. (Ola Eian, Guri Barka Martins og Miriam 362 

Langmoen har tatt dissens på denne innstillingen) 363 

 364 

F3 Kommunikasjonsgruppa skal på bakgrunn av debatten i landsstyre formulere 365 

argumentasjon og fremme Grønn Ungdoms syn i debatten fram mot 366 

uravstemninga. 367 

 
 
 
Med vennlig hilsen 368 

 
Hulda Holtvedt og Ola Eian 
talspersoner 
 
Oslo, 4. mai 2018 
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
Dato 08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-13 
 

  
 

BEDRE HELSETILBUD FOR 369 

TRANSPERSONER 370 

 371 

Bakgrunn  372 

Hva er en transperson? 373 

Med “transperson” mener vi her alle mennesker som har en kjønnsidentitet som ikke 374 

stemmer med det kjønnet de ble tildelt av en lege ved fødselen. Dette inkluderer menn 375 

som ble klassifisert som jentebarn ved fødselen, kvinner som ble klassifisert som 376 

guttebarn, og mennesker som verken er menn eller kvinner (ikke-binære). 1 377 

 378 

Det er enklest å tenke på “trans” som et adjektiv. Akkurat slik noen kan være en høy 379 

mann, lav mann eller svensk mann kan noen være en transmann — en mann som er 380 

trans. En transmann er altså en mann som har blitt født med livmor og eggstokker, men 381 

han er like mye mann som andre menn, enten de er høye, lave eller svenske. På samme 382 

måte er en transkvinne en kvinne som er født med penis og testikler, men fullt og helt en 383 

kvinne. 384 

 385 

Hva er kjønnsbekreftende behandling? 386 

“Kjønnsbekreftende behandling” er all medisinsk behandling som gjør det lettere for 387 

transpersoner å leve som og bli akseptert som det kjønnet de egentlig er. 388 

Kjønnsbekreftende behandling kan være hormonbehandling, brystkirurgi, kirurgi der 389 

man endrer kjønnsorganene, stemmetrening, hårfjerning, psykolog eller andre ting. 390 

 391 

Hva slags helsetilbud trenger transpersoner? 392 

Mange transpersoner ønsker en eller flere former for kjønnsbekreftende behandling. Det 393 

er viktig å påpeke at alle transpersoner er ulike. Noen vil ha hormoner men ikke kirurgi, 394 

andre vil kanskje fjerne brystene men ikke gjøre noe annet, andre igjen vil skifte navn og 395 

                                                   
1 https://www.bufdir.no/lhbt/LHBT_ordlista/T/Transperson/ 
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juridisk kjønn uten medisinsk behandling men vil gjerne snakke med en transkompetent 396 

psykolog om prosessen. 397 

 398 

Hva er helsetilbudet for transpersoner i dag? 399 

Tilbudet er sentralisert på Rikshospitalet, ved Nasjonal behandlingstjeneste for 400 

transseksualisme (NBTS). NBTS er de eneste i Norge som kan gi kjønnsbekreftende 401 

behandling på blå resept, sånn at staten betaler for det.2 De er også de eneste som har 402 

lov til å sette diagnosen F64.0 (transseksualisme). Hvis du får diagnosen F64.0 har du 403 

rett til kjønnsbekreftende behandling som staten skal betale for. Derfor sier vi at 404 

NBTS/Rikshospitalet har “behandlingsmonopol”: i følge staten er de de eneste som skal 405 

utrede og behandle transpersoner. 406 

 407 

Det finnes andre lavterskeltilbud rundt om i landet, som ved Helsestasjonen for kjønn og 408 

seksualitet i Oslo. En del pasienter får også hormoner på resept av fastlegen, for 409 

eksempel mens de venter på å få time på NBTS, eller fordi de har fått avslag på 410 

behandling. Alle disse pasientene må betale for medisinene selv. 411 

 412 

Hva er ICD-10 og ICD-11? 413 

ICD (International Classification of Diseases) er Verdens helseorganisasjon sine 414 

retningslinjer for hvordan alle sykdommer og tilstander skal behandles. For tiden bruker 415 

legene ICD-10, men det kommer en ny utgave (ICD-11) i mai i år. I ICD-11 er ikke 416 

transpersoner lenger kategorisert som psykisk syke, diagnosen F64.0 forsvinner og det 417 

kommer nye retningslinjer for hvordan transpersoner bør behandles. 418 

 419 

Hva er problemene med dagens tilbud? 420 

Rikshospitalet avviser 70-80% av pasientene som blir henvist til dem, mange flere enn 421 

det for eksempel det tilsvarende senteret i Sverige avviser. Personene som ikke 422 

godkjennes av Rikshospitalet står igjen uten et behandlingstilbud. Ofte ender de opp 423 

med å betale for hormoner og/eller kirurgi på egen hånd.3 Transpersoner er en utsatt og 424 

marginalisert gruppe, og uten kjønnsbekreftende behandling har de for eksempel mange 425 

ganger så stor risiko for å forsøke å ta livet av seg enn det resten av befolkningen har.4 5 426 

NBTS avviser kategorisk alle ikke-binære pasienter og det finnes ingen steder for disse å 427 

henvende seg.  428 

 429 

Det er problematisk at det bare finnes én liten gruppe leger og psykologer i hele Norge 430 

som får lov til å stille diagnoser og bestemme hvem som får behandling eller ikke. Det 431 

betyr at transpersoner som får avslag på Rikshospitalet ikke kan klage inn avgjørelsen til 432 

en annen instans enn de legene som allerede har gitt dem avslag. 433 

                                                   
2 https://www.frioa.no/ressurser/kjonn/behandling-i-norge/ 
3 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/m6pLgL/Transpersoner-flokker-ikke-
til-private-helsetilbud-fordi-det-er-festlig-a-se-tusenlappene-renne-ut-av-kontoen--
Karoline-Skarstein 
4 “– Det sto mellom hormoner eller selvmord”, https://www.tv2.no/a/6785416/ 
5 https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-
Report-Final.pdf 
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Dessuten er det unødvendig vanskelig for folk å måtte dra til Oslo for å bli utredet og få 434 

behandling. Mange må fly regelmessig til Oslo i opptil flere år for å gjennomgå 435 

utredningen og få hormonbehandling, når mye av dette like gjerne kunne blitt gjort ved 436 

et lokalsykehus eller hos fastlegen.6 I tillegg er behandlingen og kravene NBTS bruker til 437 

diagnostisering i stor grad utdaterte og følger ikke Verdens helseorganisasjon sine 438 

retningslinjer for behandling av transpersoner. 439 

 440 

Hva er den politiske situasjonen i dag? 441 

Regjeringen satte ned en ekspertgruppe for noen år siden, for å evaluere rettighetene til 442 

transpersoner i Norge. De kom med rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle kjønn”7 i 443 

2015. Rapporten anbefalte for eksempel at det skulle bli mulig for hvem som helst å 444 

skifte juridisk kjønn uten å måtte gå gjennom medisinsk behandling eller sterilisering. 445 

Den anbefalingen ble implementert i 2016.  446 

 447 

Imidlertid anbefalte rapporten også mange endringer i helsetilbudet for transpersoner. 448 

Disse har ligget i en skuff hos Bent Høie de siste tre årene mens Helsedirektoratet 449 

utarbeider nye retningslinjer for behandling. To av rapportens viktigste innspill var at 450 

NBTS ikke lenger skal ha behandlingsmonopol for transpersoner, og at alt unntatt den 451 

mest spesialiserte behandlingen skal desentraliseres til regionene. 452 

 453 

Før påske publiserte overlegene ved NBTS en kronikk8 der de omtalte transmenn som 454 

“nasjonens døtre”. Kronikken skapte furore. I påsken endret NBTS sine nettsider til å si 455 

at de ikke lenger vil utrede eller behandle pasienter som har mottatt behandling tidligere, 456 

for eksempel folk som har fått hormoner ved helsestasjonen i Oslo eller hos fastlegen. 457 

Denne uttalelsen har blitt trukket tilbake og NBTS sier nå at de ber helsemyndighetene 458 

om en avgjørelse. Situasjonen er nå politisk betent og begge sider har mobilisert politisk 459 

de siste månedene. 460 

 
 
Drøfting  461 
Argumenter for å vedta resolusjonen 462 
Dette er en ekstremt dagsaktuell problemstilling og har tatt mye plass i media i det siste. 463 
Det er også en sak som i stor grad engasjerer våre velgergrupper (unge, urbane og 464 
progressive velgere). En sterk resolusjon kan være en måte for GU å hevde seg i 465 
debatten.  466 
 467 
GU og MDG har historisk sett hatt en progressiv LHBTIQ-politikk og har fått ros for 468 
dette av eksterne aktører tidligere, for eksempel ved valget 2015.9 Det har stort sett 469 
vært GU som har pushet god progressiv regnbuepolitikk på moderpartiet, så ved å vedta 470 

                                                   
6 https://www.frioa.no/ressurser/kjonn/behandling-i-norge/ 
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rett-til-rett-kjonn---helse-til-alle-
kjonn/id2405266/ 
8 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJvg49/Vi-har-fatt-en-eksplosiv-
okning-i-antall-tenaringsjenter-som-onsker-a-skifte-kjonn-Tar-du-ansvaret_-Bent-Hoie-
-Anne-Wahre-og-Kim-Alexander-Tonseth 
9 https://mdg.no/nyheter/de-gronne-karet-til-beste-parti-for-seksuelle-minoriteter/ 
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resolusjonen sender vi også et signal til moderpartiet om at vi trenger mer offensiv 471 
politikk på transhelse. Resolusjonen bygger dessuten på GU-politikk fra forrige 472 
arbeidsprogramperiode, da vi blant annet vedtok at vi ville avskaffe Rikshospitalets 473 
behandlingsmonopol for transpersoner. 474 
 475 
På den mer ideologiske og mindre pragmatiske siden, så viser dette solidaritet med en 476 
ekstremt svak gruppe som lever fullstendig på Rikshospitalets nåde. Regnbuepolitikk er 477 
god grønn solidaritetspolitikk. Transpersoner og kjønnsminoriteter blir jevnt over dårlig 478 
behandlet av samfunnet for øvrig, og trenger derfor ekstra mange politikere og 479 
organisasjoner som støtter dem. 480 
 481 
Det er ikke tradisjon for at politikere skal blande seg inn i medisinskfaglige avgjørelser, 482 
men dette dreier seg altså om en situasjon der norske pasienter ikke får den 483 
helsehjelpen de har rett til og krav på, der en god politisk prosess går altfor treigt, og der 484 
overleger ved et norsk sykehus sier at de ikke vil behandle pasienter som har fått 485 
behandling andre steder tidligere. 486 
 487 
Argumenter mot å vedta resolusjonen 488 
Det finnes mange gode argumenter mot at politikere skal detaljstyre helsevesenet og 489 
hva slags medisinsk behandling folk får i Norge. Mange mener at denne situasjonen bør 490 
overlates til fagfolk (leger) uten at politikere skal involvere seg. I tillegg foregår det 491 
allerede en prosess for å revidere retningslinjene, den tar bare veldig lang tid. 492 
 
 
Spørsmål til diskusjon 493 

• I hvor stor grad skal vi detaljstyre helsetjenester? 
• Er det greit at vi vedtar en resolusjon som i veldig stor grad er bygget på 

interesseorganisasjoners ønsker? 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 494 
Saksbehandler mener vi bør vedta resolusjonen og bruke anledningen til å profilere oss 495 
selv som et LHBTIQ-vennlig parti. Vi kan også bruke dette til å dytte MDG i en mer 496 
progressiv retning på regnbuepolitikk. 497 

 498 

Sentralstyrets innstilling 499 
F1: Resolusjonen “Bedre helsetilbud for transpersoner” vedtas slik den foreligger. 500 
 
Vedlegg: “Bedre helsetilbud for transpersoner!” 501 
 502 
Med vennlig hilsen 503 
 
Miriam Langmoen, 
Sentralstyremedlem 
Oslo, 3. mai 2018 



2222  
 

 
 

BEDRE HELSETILBUD FOR TRANSPERSONER! 

 504 

 505 

Transpersoner i Norge sviktes i møtet med det offentlige. Tidligere utredninger har 506 

konkludert med at helsetilbudet er altfor dårlig, men tross fine ord og tverrpolitisk 507 

enighet om endring har ingenting skjedd. Barn og unge må fortsatt reise inn til Oslo for å 508 

få behandling de enkelt kunne fått hos fastlegen eller ved et lokalsykehus, og altfor 509 

mange blir avvist ved døren og står uten et helsetilbud. Rikshospitalet har nå truet med å 510 

avvise fortvilte pasienter dersom de tidligere har fått behandling av annet 511 

helsepersonell. Det er helt uakseptabelt at norske pasienter skal nektes helsehjelp fra 512 

det offentlige — hjelp de har rett til og krav på. 513 

 514 

 
Grønn Ungdom ønsker derfor: 515 

 516 

• At Rikshospitalets behandlingsmonopol avvikles. 517 

• At det legges til rette for en hensiktsmessig desentralisering av 518 

behandlingstilbudet, slik at transpersoner kan få behandling nære seg. 519 

• At anbefalingene fra rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle kjønn” 520 

implementeres så raskt som mulig. 521 

• At kompetansen blant helsepersonell om transpersoner blir hevet, særlig i 522 

førstelinjetjenesten. 523 

• At ikke-binære personer og pasienter med psykiske og/eller fysiske diagnoser 524 

også tilbys helsehjelp. 525 

• At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for behandling av 526 

transpersoner, basert på internasjonale retningslinjer, rapporten “Rett til rett 527 

kjønn — helse til alle kjønn” og diagnosemanualen ICD-11. 528 

• At det umiddelbart opprettes et uavhengig klageorgan for de som får avslag ved 529 

NBTS, i påvente av at behandlings- og diagnostiseringsmonopolet til NBTS 530 

avvikles. 531 

• At det på prinsipielt grunnlag stadfestes at ingen kan nektes helsehjelp på 532 

grunnlag av tidligere behandling.  533 
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 08.05.18 
Saksnr. GULS-3-18-14 
 

  
 
 

NEI TIL MENNESKEFIENDTLIG REKLAME 534 

 535 

Bakgrunn 536 

Denne resolusjonen handler om kroppspress og reklame. For å sette dette tiltakene i 537 

kontekst, kommer det først en del bakgrunnsinformasjon om kroppspress og reklame, 538 

deretter en drøfting av tiltakene som er foreslått. 539 

 540 

Hva er kroppspress? 541 

Kroppspress oppstår når ytre faktorer påvirker tankemønstre og selvfølelse slik at man 542 

føler at ens eget utseende ikke er godt nok. Mat, trening, kroppsfasong, vekt og mål kan 543 

bli viktig i hverdagen for den som opplever kroppspress. Blant alle former for stress og 544 

press er kroppspress viktig å løfte fram, fordi det er dårlig for folkehelsa og kan være 545 

veldig ødeleggende for enkeltmenneskers liv. 546 

 547 

Aktuelt nå? 548 

Kroppspress blant unge får økende oppmerksomhet i offentligheten. Flere bloggere og 549 

opinionsledere har i det siste blitt stilt til ansvar for det utilbørlige presset de påfører 550 

sine unge tilhengere10. Press lanserte nylig en rapport om kroppspress blant unge, med 551 

medfølgende anbefalinger til politikerne11. Flere politikere har allerede tatt saken i egne 552 

hender, og bystyrene i både Oslo og Trondheim har vedtatt forbud mot retusjert 553 

reklame for å bøte på kroppspresset.12 554 

 555 

Forekomst av kroppspress blant unge i dag 556 

Det har blitt gjort både internasjonal og norsk forskning på kroppspress. En rapport fra 557 

Verdens helseorganisasjon13, som har sett på trivsel og helse blant barn i ulike 558 

europeiske land, viser at forekomsten er noe større blant jenter enn blant gutter, selv om 559 

                                                   
10 NRK Debatten, 08.03.2018  
11 Press. 2018. Prosjekt perfekt. 
12 Mordt, Henriette. 22.03.2018. Oslo vil ikke ha retusjert reklame. NRK. 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-vil-ikke-ha-retusjert-reklame-1.13974919 
13 Verdens helseorganisasjon. 2014. Growing up unequal: gender and 
socioeconomic differences in young people’s health and well-being. 
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problemet absolutt rammer begge kjønn. Ifølge rapporten føler én av fem norske 11-560 

årige jenter seg for tykke. Blant 15-åringer er tallene høyere: Halvparten av femtenårige 561 

jenter føler seg for tykke – dette til tross for at kun 9% av norske jenter er overvektige 562 

ved den alderen. Norge rangerer på 12. plass over land i Europa hvor unge føler seg for 563 

tykke14. 564 

 565 

Andre undersøkelser viser litt andre resultater. Ifølge en rapport fra 566 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA15 er 24% av jentene svært eller litt misfornøyd med 567 

egen kropp (undersøkelsen ble gjort blant tiendeklassinger i Oslo). I Press sin egen 568 

undersøkelse, gjort i forbindelse med Prosjekt perfekt, oppgir 68% av jentene at de vil 569 

endre på noe med eget utseende, mens 43% av ungdommene (begge kjønn) oppgir at de 570 

kjenner på kroppspress i hverdagen.  571 

 572 

Kroppspress og psykiske lidelser 573 

Negativt kroppsbilde har tidligere vist seg å ofte være koblet til overvekt16. Overvekt har 574 

på sin side vist seg å være en viktig faktor i utviklingen av lav selvfølelse, spiseproblemer 575 

og depresjon17. Som vi vet er det imidlertid ikke bare overvektige ungdommer som har 576 

et negativt kroppsbilde, og kroppspress handler dessuten om mange flere 577 

skjønnhetsidealer enn vekt. 578 

 579 

Sammenhengen mellom kroppspress og dårlig psykisk helse er godt dokumentert18. 580 

Tidligere nevnte NOVAs rapport har sett på korrelasjonen mellom depressive 581 

symptomer og misnøye med egen kropp, og viser en synlig sammenheng for begge 582 

kjønn, men spesielt sterk for jenter. 583 

 584 

Kroppspress svekker folkehelsa ved å bidra til dårligere psykisk helse for et stort antall 585 

unge. Det er derimot ikke belegg for å hevde at det er en direkte sammenheng mellom 586 

økende kroppspress og alvorlige og komplekse spiseforstyrrelser, selv om kroppspress 587 

og kultur vitterlig kan være risikofaktorer for utvikling av slike sykdommer19. 588 

 589 

Reklame og kroppspress 590 

Det finnes ikke mye forskning på de strukturelle og bakenforliggende årsakene til 591 

kroppspress. Det finnes derimot studier som påviser en sammenheng mellom 592 

kroppspress og enkelte påvirkningsfaktorer: Media, internett, jevnaldrende, familie og 593 

reklame er kanaler som påvirker ungdoms kroppsbilde20. Mye av dette er vanskelig for 594 

                                                   
14 14 Verdens helseorganisasjon. 2014. Growing up unequal: gender and socioeconomic 
differences in young people’s health and well-being. 
15NOVA. 2017. Stress og press blant ungdom. Rapportnummer 06/17. 
16 Kvalem, 2007, s. 33 
17 Kvalem, 2007, s.33 
18 36 Fløtnes, Nilsen & Augestad, 2011, Jónsdóttir et al., 2008, Kvalem & Wichstrøm, 
2007, Stice & Bearman, 2001, s. 159 
19 Sara Hammer, Vilde Imeland. 22.06.15. Økt kroppspress har ingen sammenheng med 
anoreksi. Natt&Dag. 
20 20 Press. 2018. Prosjekt perfekt. 
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politikerne å kontrollere, uten å tråkke over ytringsfrihetens eller privatlivets grenser. 595 

Men reklame kan vi i stor grad kontrollere. En rapport fra HiOA i 2014 konstaterer at 596 

ungdommer flest oppgir reklame som en stor eller den største årsaken til kroppspress21. 597 

 598 

Reklame rettet mot barn 599 

Reklame rettet mot barn er lovlig, men det finnes en del regler for hvordan man kan 600 

markedsføre mot barn. Det er for eksempel forbud mot direkte kjøpsoppfordring. Det 601 

rettslige grunnlaget for dette finner vi både i EU-lovgivningen og i den norske 602 

markedsføringsloven.   603 

 604 

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 forbyr” urimelig 605 

handelspraksis”, jf. artikkel 5. Det er utarbeidet en” svarteliste” med former for 606 

handelspraksis som under alle omstendigheter er urimelige og forbudt. Punkt 28 slår fast 607 

at det er forbudt med reklame som inneholder” direkte oppfordringer til barn om å kjøpe 608 

annonserte produkter”22. 609 

Som følge av dette EU-direktivet ble den norske markedsføringsloven endret i 2009, og 610 

er nå litt strengere enn det europeiske regelverket. § 20 i markedsføringsloven 611 

konstaterer følgende:” Ved vurderingen av om en handelspraksis er urimelig skal det 612 

legges vekt på om handelspraksisen er særskilt rettet mot barn. Selv om 613 

handelspraksisen ikke er særskilt rettet mot barn, skal det legges vekt på om den, på 614 

grunn av art eller produkt, er egnet til å påvirke barn, og om den næringsdrivende kan 615 

forventes å forutse barns særlige sårbarhet for praksisen23.” 616 

 617 

Det er en kjent sak at barn og unge likevel er målgruppen for, eller blir påvirket av, et 618 

stort omfang av reklame.  619 

 620 

Kosmetisk kirurgi 621 

Et eksempel på reklame som gjerne kan rette seg mot et ungt publikum, er reklame for 622 

kosmetisk kirurgi24. Kosmetisk kirurgi er en gren av plastisk kirurgi der hensikten er å 623 

forme kroppen og forandre utseendet etter kulturelle skjønnhetsidealer. Betegnelsen 624 

kosmetisk kirurgi blir ofte brukt når det ikke foreligger ytre skader, misdannelser eller 625 

medisinske forhold som begrunnelse for operasjonen.  De vanligste kosmetiske 626 

inngrepene er brystforstørrelse, fettsuging og øyelokksoperasjoner. Andre eksempler er 627 

intimkirurgi, leppefyll og ansiktsløft. 628 

                                                   
21 Rysst og Roos, 2014. Retusjert reklame og kroppspress. Rapportnr. 1/2014. 
22 Forbrukertilsynet, 2018. Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn 
og unge. https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-
retningslinjer/forbrukerombudets-veiledning-handelspraksis-overfor-barn-unge 
23 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). 
09.01.2009. 
24 Wernesen, Camilla. 09.03.18. Forbrukertilsynet reagerer på leppefyllreklame hos 
bloggere. NRK. 
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Selv om kosmetisk kirurgi er mye omtalt i media, vet vi lite om hvem og hvor mange som 629 

legger seg under kniven. Kosmetiske inngrep må man betale for selv, og det er ikke noe 630 

krav om at slike privatfinansierte operasjoner skal registreres. Tall fra 631 

levekårsundersøkelsen i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent 632 

kvinner og 3 prosent menn, hadde fått utført en kosmetisk operasjon25. Mange flere har 633 

vurdert det26. Menn som legger seg under kniven, ser ut til å være en helsemessig 634 

ressurssterk gruppe. Kvinnene, derimot, har dårligere fysisk og psykisk helse27. 635 

 636 

Forskrift om markedsføring for kosmetiske inngrep konstaterer at slik markedsføring” 637 

ikke skal utformes på en måte som er egnet til å virke støtende eller krenkende eller som 638 

spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner”. Spørsmålet blir om 639 

man i det hele tatt kan reklamere for kosmetisk kirurgi uten å spille på kulturelle 640 

skjønnhetsidealer. 641 

 642 

Retusjert reklame 643 

Ungdommer er stort sett enige om at retusjert reklame er negativt28. Flere byer har 644 

allerede vedtatt forbud mot eller påbud om merking av retusjert reklame29 på 645 

kommunens reklameflater. Lokalpolitikerne har imidlertid bare makt over en bitteliten 646 

del av reklamemarkedet.  Dersom man ønsker generelle restriksjoner på retusjert 647 

reklame, må dette gjøres på nasjonalt nivå. 648 

 649 

Reklame på Internett 650 

Internett tar over mer og mer av reklamemarkedet. Markedsføringsloven er ikke 651 

tilpasset en virkelighet der det er superlett å nå ut til mange mennesker sin via sosiale 652 

medier. Gjennom sosiale medier er det mye reklame som ikke er rettet direkte mot barn 653 

og unge, men som likevel når ut til barn og unge. Det beste eksempelet her er kanskje 654 

bloggerne og opinionsledere som gjerne har veldig unge følgere. Press anbefaler at 655 

markedsføringsloven styrkes med felles retningslinjer for kommersielle aktører på sosiale 656 

medier. 657 

 658 

 

Drøfting 659 

I resolusjonen foreslås det tiltak som skal bøte på kroppspresset som barn og unge blir 660 

utsatt for gjennom reklame.  Undertegnede synes det er mildt ubehagelig å foreslå så 661 

                                                   
25 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, SSB. 
Rapportnr. 2-2011. 
26 26 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, 
SSB. Rapportnr. 2-2011. 
27 27 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, 
SSB. Rapportnr. 2-2011. 
28 Rysst og Roos, 2014. Retusjert reklame og kroppspress. Rapportnr. 1/2014. 
29 Mordt, Henriette. 22.03.2018. Oslo vil ikke ha retusjert reklame. NRK. 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-vil-ikke-ha-retusjert-reklame-1.13974919 
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mange forbud. Samtidig er det en kjensgjerning at reklamebransjen, tatt i betraktning 662 

hvor mye makt de har over ungdoms psykiske helse, får herje ganske fritt. 663 

Noe av kjernen i grønn politikk handler om at folk skal ha det bra og chille mer. I 664 

prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne er det klinkende klart at sosiale hensyn 665 

skal gå foran kommersielle interesser. Hvis disse tiltakene forbedrer folkehelsa og 666 

livskvaliteten til mange ungdommer, er det et tungt argument for å gripe inn i 667 

reklamemarkedet.  668 

Samtidig er frihet – og ytringsfrihet – viktige grønne prinsipper.  Man bør ha svært gode 669 

grunner til å la politikerne blande seg i hva reklame- og mediebransjen driver med. Og 670 

selv om mange ungdommer oppgir reklame som en viktig årsak til kroppspress, er det 671 

slett ikke sikkert at en strengere politikk mot markedsføring vil løse problemet.  Noe av 672 

grunnen til at folk lar seg påvirke av reklame, er at de er sårbare. Det viktigste arbeidet 673 

mot kroppspress skjer kanskje heller tidlig i livet, i barnehagen og skolen, hvor vi lærer 674 

oss å bli sterke og trygge nok til å ignorere presset fra reklamen.  675 

 676 

Når det gjelder å regulere ting som skjer på Internett, går det et viktig skille mellom 677 

kommersielt innhold og meningsytringer. Meningsytringer på sosiale medier må man 678 

være veldig forsiktig med å regulere. Men det er fullt mulig å stille strengere krav både til 679 

kommersielle aktører som bruker sosiale medier til å fremme sine produkter gjennom 680 

sponsing, og til opinionsledere som blir sponset til å promotere produkter. 681 

 682 

Spørsmål til diskusjon 683 

• Er det riktig av politikerne å detaljstyre reklamemarkedet? 684 

• Blir disse tiltakene for autoritære? 685 

• Vil disse tiltakene egentlig gjøre noe med kroppspresset? 686 

• Finnes det andre tiltak som er bedre for å bekjempe kroppspress? 687 

• Hvordan kan vi hindre at kommersielle aktører på Internett, som bloggere, legger 688 

utilbørlig press på de unge tilhengerne sine? 689 

 690 

Saksbehandlers konklusjon 691 

Undertegnede er ikke sikker på om alle de foreslåtte tiltakene bør vedtas. Kanskje vil 692 

ikke alle tiltakene bety så mye for omfanget av kroppspress i samfunnet. Men i 693 

kjølvannet av debatten som har gått om kroppspress de siste månedene, er det viktig at 694 

vi i Grønn Ungdom slår hodene sammen for å finne ut hvordan flere ungdommer kan ha 695 

det bra i sin egen kropp.  696 

Det er viktig å presisere at denne resolusjonen ikke gjør oss til motstandere av all 697 

reklame. Undertegnede mener personlig at reklame i mange tilfeller kan være en god 698 

løsning for å finansiere f.eks kollektivtransport, bysykler og andre offentlige fasiliteter.  699 

Denne resolusjonen handler om hva slags reklame vi vil se, i et kroppspress-perspektiv. I 700 
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fremtiden kan Grønn Ungdom absolutt ta flere prinsipielle debatter om reklame og dens 701 

innhold. 702 

 703 

Sentralstyrets innstilling 704 

F1: Resolusjonen” Nei til menneskefiendtlig reklame” vedtas slik den foreligger. 705 

 706 

 707 

Med vennlig hilsen 708 

 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 4. mai 2018 
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 709 

NEI TIL MENNESKEFIENDTLIG REKLAME 710 

 711 

Grønn Ungdom vil ha et samfunn med mindre stress og press. Kroppspress er et 712 

problem i hverdagen til mange barn og unge. Reklame bidrar til å fremme urealistiske 713 

skjønnhetsidealer, og gjør kroppspresset sterkere. Grønn Ungdom tar ikke til orde for å 714 

forby reklame, men vi mener at reklamemarkedet klarer seg helt fint uten 715 

menneskefiendtlig reklame som skaper stress og press. 716 

 717 

Grønn Ungdom mener at: 718 

• Markedsføring av kosmetisk kirurgi skal ikke tillates. 719 

• Markedsføring av slankemidler skal ikke tillates. 720 

• Reklame som viser retusjerte mennesker skal merkes, og ikke tillates på 721 

offentlige reklameflater. 722 

• Mannekengdukker skal ikke ha kroppsproporsjoner som anses å være medisinsk 723 

uforsvarlige.   724 

• Markedsføringsloven kapittel 4 om beskyttelse av barn må håndheves sterkere. 725 

• Forbrukertilsynet bør få mandat til å slå hardere ned på skadelig reklame rettet 726 

mot barn og unge. 727 

• Markedsføringsloven må styrkes med felles retningslinjer for kommersielle 728 

aktører på sosiale medier. 729 

• Målesystemet for livskvalitet som Stortinget har vedtatt at skal innføres må se 730 

nærmere på sammenhengen mellom reklame og psykisk helse.  731 

 732 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Oslo Grønn Ungdom 
Dato  08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-15 

 
BEDRE RUSFOREBYGGING BLANT UNGE 733 

 734 

Bakgrunn 735 
Tidligere har Grønn Ungdom hatt mye politikk rundt rus og ungdom. I De Grønnes 736 
program i dag er kun følgende punkter spesifikt retta mot ungdom: 737 
• Ha godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren, for å sikre god informasjon om 738 

rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge.  739 
• Videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer.  740 
Det er saksbehandlers bekymring at dette ikke er nok for å innlemme ungdom i De 741 
Grønnes ruspolitikk, som baserer seg på et hovedformål om skadereduksjon, altså å 742 
bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger. Saksbehandler 743 
mener derfor at Grønn ungdom bør ta opp tråden igjen med politikk som skal virke 744 
forebyggende for ungdom.  745 
 746 
 747 

Drøfting 748 
Det viktigste vi gjør som samfunn for å redusere de negative konsekvensene av 749 
rusavhengighet er å forebygge rusavhengighet. Dette er en oppgave som ikke kan 750 
isoleres til å omhandle ruspolitikken alene, fordi årsakene til at mennesker havner i 751 
rusavhengighet er svært komplekse. God forebygging krever derfor oppmerksomhet i 752 
skolepolitikken, helsepolitikken og politikk, arbeidslivs og frivillighetspolitikk. 753 
 754 
Særlig undervisningen i rus ser ut til å være en glemt sak. Rusmidler er allerede til en viss 755 
grad en del av undervisningen i skolen, men undervisningen holder ikke mål. Kvaliteten 756 
og omfanget varierer sterkt, og enkelte av aktørene som blir innhentet til skolene er ofte 757 
subjektive og lite progressive.  758 
 759 
I dag får mange skoler besøk av aktører som Norsk Narkotikapolitiforening. Det er en 760 
privat organisasjon som legger seg på en svært konservativ forbudslinje som går lenger 761 
enn forbudslinja man har sett i norsk ruspolitikk de siste årene. Medlemmene er 762 
politimenn som dukker opp uniformert på skoler for å snakke om de ulike straffene en 763 
kan få dersom en blir tatt for bruk eller besittelse av illegale rusmidler. Andre skoler har 764 
som eneste rusundervisning fått besøk av grupper som “Ungdom mot narkotika”, som 765 
blant annet har advart elever om at man blir sett på som narkoman dersom man prøver 766 
hasj én gang. Det er uakseptabelt.   767 
  768 
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Slik skremselspropaganda er både stigmatiserende overfor rusavhengige, feilgivning av 769 
informasjon og risikerer at ungdom får en avsmak mot dem som sier at rusmidler kan 770 
være skadelig. Opplegget vil dermed kunne virke mot sin egen hensikt. Skadereduksjon 771 
og forebygging av rusavhengighet bør være formålet med rusundervisningen. Derfor bør 772 
dagens rusundervisning gjennomgås og styrkes, og staten eller kommunene må sørge for 773 
at undervisningen baseres på progressive og objektive aktører. Undervisningsopplegget 774 
skal i tillegg lages i samarbeid med ungdom, som i større grad vet hvilke problemer som 775 
berører aldersgruppen.  776 
 777 
Dessuten mener saksbehandler at alle ungdommer skal ha rett på rusfrie arrangementer 778 
utover idrett. Derfor er det ønske om å gå enda lengre enn dagens formulering om å 779 
“jobbe aktivt for rusfrie arrangementer”. Å skape trygge arenaer for ungdom uten bruk 780 
av rusmidler er en nøkkelfaktor for å forebygge skadelige rusmiljøer og avhengighet.  781 
 782 
Til slutt er det viktig at ungdom som har spørsmål eller trenger hjelp til temaer knyttet til 783 
rus har et lett tilgjengelig lavterskeltilbud.  784 
 785 
 786 
Referanser 787 
Norsk Narkotikapolitiforening: https://www.nnpf.no/nnpf-mener.html  788 
Grønn Ungdom ruspolitiske plattform fra 2016: https://www.gronnungdom.no/wp-789 
content/uploads/2016/12/Ruspolitisk-plattform-.pdf  790 
Uteseksjonen: http://www.uteseksjonen.no/  791 
Partiprogrammet til MDG, se s. 66: https://mdg.no/wp-792 
content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf  793 
 794 
 795 
 796 

Konklusjon 797 
Grønn Ungdom bør fra et formål om skadereduksjon satse enda mer på forebygging av 798 
rusbruk- og avhengighet hos ungdom. Derfor bør vi, i tråd med egne prinsipper, jobbe 799 
for bedre rusundervisning, rusfrie aktivitetstilbud og hjelpesentre for rusavhengige.  800 
 801 
 802 

Spørsmål til diskusjon 803 

• Hva bør hovedformålet med rusundervisningen være? 804 
• Hvordan skal norske kommuner sikre rusfrie aktivitetstilbud for ungdom? 805 
• Hvordan skal man sikre en progressiv og god rusundervisning? 806 
 807 
 808 

Forslag til vedtak: 809 
F1: Resolusjonen “Bedre rusforebygging blant ungdom” vedtas slik den foreligger. 810 
 811 
 
Vennlig hilsen 
 
Fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 
v/ Christine Evjen, leder 
 
Oslo, 24. april 201 
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Bedre rusforebygging blant ungdom! 
 812 

Det viktigste vi gjør som samfunn for å redusere de negative konsekvensene av 813 

rusavhengighet er å forebygge rusavhengighet. Det grunnleggende arbeidet bør gjøres i 814 

ungdomstiden, for å sikre trygge og rusfrie omgivelser for ungdom. Da må ungdom både 815 

få tilstrekkelig og faktabasert informasjon rundt temaet, og det er viktig at ungdom både 816 

har tilgang på rusfrie fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud dersom en har spørsmål eller 817 

trenger hjelp knyttet til rus.  818 

 819 

 
 820 

Grønn Ungdom mener derfor at:  821 

• Rusundervisningen skolene har i dag skal evalueres med formål om å styrke 822 

opplæringen både faglig og økonomisk. Et nytt rusundervisning opplegg bør lages i 823 

samarbeid med elever, basert på faktabaserte aktører. 824 

• Hovedformålet med rusundervisningen skal være skadeforebygging og objektiv 825 

informasjonsspredning.  826 

• Rettighetsfeste retten til at rusfrie ungdomsklubber skal være tilgjengelig for alle 827 

ungdommer. Dette skal kommunene sørge for.  828 

• Alle norske fylker skal ha krav om minst et informasjons- og hjelpesenter om rus, slik 829 

som Uteseksjonen i Oslo. Det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til disse.  830 

• Alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for narkotiske 831 

stoffer. 832 

• Narkorazzia på skoler skal forbys. 833 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Politisk utvalg for klima og miljø  
Dato  08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-16 
 

 

Stortingets klimamelding 
avlyser nødvendig klimaomstilling på hjemmebane! 
 
 

Bakgrunn  834 

Per. 27.04.2018 har Energi- og miljøkomiteen på Stortinget innstilt på at Klimastrategi for 835 

2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016-2017)), populært kalt 836 

Klimameldingen, vedtas som Norges klimapolitikk for ikke-kvotepliktig sektor. 837 

Klimameldingen legger opp et løp for hvordan Norge skal nå 2030-målet om å kutte 838 

utslipp med 40% i ikke-kvotepliktig sektor, innenfor EUs klimasamarbeid. 839 

 840 

 

Begreper  841 

Parisavtalen - Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal passe på at verdens land 842 

klarer å begrense klimaendringene.  843 

 844 

EU - Den europeiske union, EU, er en samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 845 

medlemsland, med hovedsete i Brussel. Samarbeidet omfatter mye. EU samarbeider 846 

blant annet om å nå klimamålene i Parisavtalen.  847 

 848 

EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått 849 

mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske 850 

frihandelsforbunds (EFTA). Norge er nesten medlem i EU, fordi vi er med i EØS.   851 

 852 

EFTA - europeiske frihandelsforbund, en europeisk økonomisk samarbeidsorganisasjon 853 

som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. 854 

 855 

KAF - karbonavgift til fordeling 856 

 857 
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Bakgrunnsinformasjon om EUs klimapolitikk: 858 

EU deler utslippskilder inn i ulike sektorer, og har egne mål og verktøyer for å få måle og 859 

redusere utslipp i hver sektor. Tre av sentrale sektorer er kvotepliktig sektor (omfatter 860 

utslipp knyttet til olje, gass og industri), ikke-kvotepliktig sektor (transport, jordbruk m.m) 861 

og sektoren kalt LULUCF som gjelder utslipp knyttet til arealbruk, arealbruksendringer 862 

og skogbruk (denne sektoren omfatter utslipp knyttet til å hogge/så trær og busker, 863 

samt andre endringer i landskap) 864 

 865 

EUs begreper 866 

EU ETS - Dette er EUs kvotemarked Emission Trading Scheme som er EUs verktøy for å 867 

håndtere klimagassutslipp i kvotepliktig sektor i alle EU- og EØS-land. Kvotemarkedet 868 

omfatter utslippene til over 11000 selskaper knyttet til olje, gass og industri, og pålegger 869 

selskapene å betale for utslippene sine ved kjøp av kvoter. Kvotemarkedet er basert på 870 

at EU setter et tak for hvor mye utslipp som er mulig ved at det bare finnes et begrenset 871 

antall kvoter. Hvert år reduseres antallet kvoter, og i teorien reduseres dermed mengden 872 

utslipp i EU og EØS. Når det er få kvoter på markedet øker også prisen per kvote. Dette 873 

gjør det dyrere å forurense, og skal gi selskapene et økonomisk insentiv til å heller 874 

investere i grønn teknologi enn å kjøpe kvoter. NB: Dette omfatter ikke utslippene som 875 

omtales i Klimameldingen. Norge har vært med i EU ETS siden 2007. 876 

Klimameldingen - En stortingsmelding som skisserer Norges klimasamarbeid med EU for 877 

perioden 2021-2030. Klimameldingen tar for seg utslipp knyttet til ikke-kvotepliktig 878 

sektor og sektoren for arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk. For å redusere 879 

Norges utslipp i de to sektorene foreslår Klimameldingen å knytte Norge til EUs Effort 880 

Sharing Regulation (ESR) og LULUCF. 881 

ESR - Dette er EUs verktøy, Effort Sharing Regulation (på norsk: 882 

innsatsfordelingsforordningen), for å håntere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor 883 

(transport, bygninger, samt noe utslipp knyttet til landbruk m.m). I denne sektoren har 884 

EU gitt medlemslandene nasjonale mål for årlige utslippsreduksjoner til 2030. 885 

Målsettingen er basert på "yte etter evne", så jo rikere et land er, jo mer må landet 886 

redusere sine utslipp.  887 

LULUCF - sektoren for “land use, land use-change and forestry”. Her tas utslipp knyttet 888 

til avskoging og endringer i matproduksjon med åkre og gressende dyr - med i 889 

klimaregnskapet. Målet er å motivere blant annet staters bønder og tømmerhoggere til 890 

mer klimavennlig bruk av landarealene sine. EU gir i denne sektoren 891 

medlemsland bindende nasjonale mål for hvor mye CO2 de kan slippe ut knyttet til jord- 892 

og landbruk. 893 

Fleksibilitetsmekanismer: Dette er kort sagt utslippskvoter man kan kjøpe for å dekke 894 

utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Man kjøper her utslippene til EU-land som 895 

overoppfyller målene sine for utslippsreduksjon, hvis det er billigere enn å gjennomføre 896 

utslippskutt i Norge.  897 

 898 
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Drøfting  899 

De nasjonale målene som alle land samlet har meldt inn som del av Paris-avtalen, vil bare 900 

dekke 25 prosent av det som må til for å nå målene i Paris-avtalen om å begrense 901 

glabale klimaendringer, ifølge FNs klimakonvensjon. Analytikere i Climate Action Tracker 902 

(CAT) har slått fast at den norske regjeringens nåværende politiske kurs ville ført til 3-903 

4°C global oppvarming, dersom alle andre land hadde fulgte vårt eksempel.  904 

 905 

Med dette som bakgrunn mener saksbehandler at EUs målsetting om 43 prosent 906 

reduksjon i utslippene i EU innen 2030 ikke er ambisiøs nok. Fordi målene til EU er for 907 

puslete er det viktig at Norge fører en offensiv klimapolitikk, og utnytter mulighetene for 908 

utslippskutt innenfor EUs innsatsfordelingsforordning maksimalt.  909 

 910 

 911 
Saksbehandler mener at Norge er nødt til å også kutte utslipp i kvotepliktig sektor på hjemmebane. 912 
Kilde: WWF 913 

 914 

Å kjøpe seg lavere ambisjoner i ikke-kvotepliktig sektor 915 

Regjeringen foreslår i klimameldingen at Norge skal bruke bilaterale avtaler (avtaler 916 

mellom to land) om å kjøpe utslippsenheter i EU-land for å nå klimamålene våre i ikke-917 
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kvotepliktig sektor. Slike avtaler vil kunne senke ambisjonsnivået på omstilling i Norge 918 

betydelig. Dette vil også gi Finansdepartementet mer makt over klimapolitikken og 919 

muligheter til å stanse gode klimatiltak fra energi- og miljøkomiteen. 920 

 921 

Selv om vi gjør det vi teknisk sett må for å oppfylle EUs mål, lar slike avtaler oss flytte 922 

utslippskuttene våre til andre land og sektorer. Dette er en utsetting av omstillingen til 923 

et nullutslippssamfunn. De Grønne er klare på at vi vil gjennomføre en omstilling så raskt 924 

som mulig, og derfor er det naturlig at vi ikke ønsker bruk av bilaterale avtaler om kjøp 925 

av utslippsenheter.  Dessuten ligger ambisjonsnivået for halvparten av landene er så lavt 926 

at de overoppfyller klimamålene sine med allerede vedtatt politikk. Det betyr at de kan 927 

selge et overskudd som har oppstått fordi EU har gitt et utslippsmål som er mer romslig 928 

enn disse landene trenger, dersom de gjennomfører allerede vedtatt politikk. Det vil si at 929 

hvis vi bruker penger på bilaterale avtaler om utslipp med disse landene i stedet for å 930 

redusere utslippene her hjemme, er det ikke sikkert at det fører til noen utslippskutt. 931 

932 
WT 933 

Illustrasjonen viser at differansen mellom utslippskuttene gitt “buisness as usual” og 2030 EUs 934 
utslippsmål  for 2030 gitt fleksibilitetsmekanismer er svært liten. Kilde: WWF 935 

 936 
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Kvoteoverføring mellom EUs kvotemarked og innsatsfordelingsforordningen 937 

Fleksibilitetsmekanismer (overføring av kvoter mellom sektorer) mellom kvotepliktig og 938 

ikke-kvotepliktig sektor gjør at Norge kan flytte klimautslipp mellom de to sektorene. 939 

Disse kan brukes for at vi skal nå EUs klimamål i en sektor, uten at det er i denne 940 

sektoren utslippskuttene faktisk skjer. Disse fleksibilitetsmekanismene brukes for å 941 

oppfylle EUs krav, samtidig som vi utsetter omstilling i Norge. De Grønne vil ha 942 

omstilling her i Norge, nå. Da kan vi ikke støtte bruk av fleksibilitetsmekanismer mellom 943 

sektorene, som bidrar til at Norges utslippskutt ikke skjer i Norge og at vi sinker vår egen 944 

omstilling. 945 

 946 

Skogregnskapet må ikke la oss senke ambisjonene i andre sektorer 947 

EU har mål om at hvert land skal ha netto null utslipp fra LULUCF-sektoren, som dekker 948 

skog og landbruksarealer. Det er bra! Hvis det dukker opp muligheter for å bruke EUs 949 

regelverk til å slippe å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor, fordi vi evt. skulle binde 950 

opp mer karbon enn vi slipper ut i skog- og land-sektoren, så ville det være 951 

dumt.  Saksbehandler foreslår at skogsregnskapet og ikke-kvotepliktig sektor holdes 952 

separert. Da kan vi være trygge på at ikke prestasjoner i den ene sektoren åpner for å 953 

være lat i den andre. 954 

 955 

Klimabudsjetter i hele landet 956 

I Oslo har det blitt innført et klimabudsjett som fordeler og tallfester klimagassutslippene 957 

i ulike sektorer. Målet med klimabudsjetter er å ansvarliggjøre selskaper og aktører 958 

ovenfor egne utslipp. De Grønne vil innføre klimabudsjett i alle kommuner, 959 

fylkeskommuner og statlige departementer.  960 

 961 

Vi bør kreve større utslippskutt i departementene med de største utslippene. Da må vi gi 962 

Oljedepartementet, samferdselsdepartementet og fiske- og næringsdepartementet 963 

trangere klimabudsjetter, ettersom olje- og gassnæringen, industri og veitrafikk til 964 

sammen sto for over en tredjedel av alle norske utslipp i 2016. Saksbehandler innstiller 965 

på at noen departementer bør kutte mer enn andre fordi det bør legges til grunn et 966 

prinsipp om at alle skal kutte utslipp med lik innsats, og ikke like mye CO2. Hvis alle 967 

bedrifter må kutte like mye CO2 slipper de store stygge olje-ulvene alt for billig unna. 968 

  969 

Legger man den logikken til grunn så kan det være naturlig å kreve større utslippskutt i 970 

byer, fordi det er lettere for folk som bor tett sammen å for eksempel kutte ut bilbruk 971 

eller la være å fly for å komme seg på konsert. Et av mange motargumenter er at det er 972 

mulig å mene at alle har det samme moralske ansvaret for å bidra til å få utslippene ned.   973 

 974 

For at klimabudsjettene følges opp tror saksbehandler at det er lurt å utrede muligheten 975 

for å kontrollere kommuner og regioner som ikke følger opp klimabudsjettene sine på 976 

samme måte som i den økonomiske politikken. Fylkesmennene bør få ansvar for å 977 

kontrollere kommunenes klimabudsjetter og evt. komme med pålegg ved mangler. (Dvs. 978 

kjefte og få dem til å følge opp.) 979 

 980 

Hvor mye bør Norge kutte utslippene sine? 981 
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Parisavtalens ambisiøse mål er at vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader, men 982 

målene som verdens land har meldt inn er langt unna å være ambisiøse nok til å oppfylle 983 

den. Derfor må Norge styrke sine klimamål i tråd med det avtalen legger opp til. Dette 984 

betyr at Norge bør overoppfylle klimaforpliktelsene ovenfor EU som Klimameldingen 985 

presenterer. Vi bør gå inn for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn enda tidligere enn 986 

det klimaloven sier i dag.   987 

  988 

Ifølge klimaloven skal Norge innen år 2030 redusere sine utslipp av klimagasser med 40 989 

prosent fra referanseåret 1990. Innen år 2050 skal Norge redusere utslippene med 80 til 990 

95 prosent. MDG ønsker på sin side å redusere utslippene fra norsk territorium med 60 991 

prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2050. I 2016 vedtok Grønn Ungdom at 992 

reduksjonen i 2030 skal være på 75 prosent i forhold til 1990-nivå. 993 

  994 

Nå bør GU vedta at Norge skal nå netto nullutslipp innen 2040. Dette vil være et mer 995 

ambisiøst mål enn både klimaloven og MDG har lagt opp til, og det vil signalisere at vi 996 

mener alvor med omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn.  997 

 998 

Hvor mye CO2 kan vi slippe ut i 2030 da? 999 

Stortinget må vedta en klar maksgrense for antallet tonn klimagassutslipp som skal 1000 

slippes ut fra norsk territorium i 2030. Dette vil gjøre det tydeligere for folk om 1001 

myndighetene klarer å redusere utslippene på hjemmebane, ikke bare gjennom 1002 

kvotemarkedet. Saksbehandler innstiller på at Grønn Ungdom vedtar et klimamål for 1003 

2030 som er at utslippene skal være redusert med 75 % fra 1990-nivå.  1004 

 1005 

I 1990 slapp Norge ut 51,7 millioner tonn klimagasser totalt. I 2016 var det tallet 53,3 1006 

millioner tonn, dvs. en økning på 3 %. Hvis Norge skal redusere utslippene med 75 % fra 1007 

1990-nivå uten bruk av fleksible mekanismer, må maksgrensen på totale 1008 

klimagassutslipp i 2030 være 12,925 millioner tonn. 1009 

 1010 

Sletting av klimakvoter 1011 

Kvoteprisen i EUs kvotesystem har i årevis vært for lav til at utslippene går ned på grunn 1012 

av kvotesystemet. Grunnen til det er at det har vært et enormt overskudd av kvoter på 1013 

markedet. EU har vedtatt å begynne på en prosess med sletting av kvoter, og skal 1014 

lansere et “kvotesystem 2.0” med en rekke mekanismer som har som mål at 1015 

kvotesystemet skal hindre overflod av kvoter. Både slettingen av kvoter, kvotesystemet 1016 

2.0 vil først begynne fra 2023.  1017 

 1018 

Sverige lanserte i 2016 et forslag om på egenhånd å kjøpe og slette store mengder 1019 

klimakvoter, uten å inkludere dette i utslippsregnskapet sitt innenfor kvotesystemet. Å 1020 

slette kvoter betyr rett og slett å fjerne tillatelser til å forurense. Storebrand har gjort 1021 

lignende tiltak tidligere. Sverige droppet tiltaket i budsjettforslaget for 2018 etter at EU 1022 

gikk inn for å reformere kvotesystemet sitt, men det er fortsatt mulig at dette kan være 1023 

et effektivt tiltak for å forsterke kvotesystemet. Et argument mot sletting av kvoter er 1024 

om disse pengene vil kunne komme bedre med andre steder.  1025 
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 1026 

Derfor innstiller saksbehandler på at Grønn Ungdom bør vedta at Norge skal undersøke 1027 

hva klimaeffekten av å kjøpe inn og slette store mengder klimakvoter etter modell av 1028 

den svenske regjeringens program” Utsläppsbromsen” vil være.  1029 

 1030 

Bør vi la oss kontrollere for å tvinges til å kutte utslipp? 1031 

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har som funksjon å kontrollere at EFTA- landene 1032 

gjennomfører og følger avtaler fra EU gjennom sitt lovverk. Til nå har det vært uklart om 1033 

ESA får lov til å kontrollere fra EUs side i avtalen mellom Norge og EU om 1034 

innsatsfordelingsforordningen. 1035 

 1036 

I avtalen mellom Norge og EU har Norge vedtatt å gjøre kutt i ikke-kvotepliktig sektor, 1037 

og å kunne rapportere dette. Ved å bruke ESA som et kontrollorgan fra EUs side i denne 1038 

avtalen vil det legges mer press på at Norge følger opp målene som er satt i 1039 

innsatsfordelingsforordningen. Norge vil da måtte følge opp målene fra EU ikke bare for 1040 

å kunne rapportere utslippskutt, men for å kunne vise disse ved en eventuell kontroll. 1041 

Når Norge blir presset av EU til å følge de satte målene fører det til at Stortinget og 1042 

Regjeringen må jobbe nøyere med innsatsfordelingsforordningen, noe som kan føre til et 1043 

bedre og mer gjennomtenkt klimapolitisk resultat. 1044 

 1045 

CO2-avgift 1046 

C02-avgift er en avgift på utslipp av karbondioksid (CO2). Det er et populært og 1047 

effektivt virkemiddel i klimapolitikken, som bygger på et prinsipp om at den 1048 

som forurenser skal betale. Historisk har karbonpris vært en viktig sak for Norge i 1049 

klimapolitikken, både hjemme og i internasjonale forhandlinger. 1050 

 1051 

I dag har 80% av norske klimagassutslipp en karbonpris enten gjennom en avgift, 1052 

gjennom en plikt til å kjøpe klimakvoter, eller begge deler. Enkelte sektorer er unntatt fra 1053 

avgiften, bl.a. jordbruk, mens en del andre bransjer har redusert avgift. I dag er det altså 1054 

slik at ulike næringer betaler ulike CO2-avgifter.  1055 

 1056 

I klimameldingen legges det opp til en lik CO2-avgift i alle bransjene i ikke-kvotepliktig 1057 

sektor. Miljøorganisasjone bak høringsutallelsen “Fellesinnspill til klimameldingen “(bla. 1058 

Naturvernforbundet, WWF, Bellona og FIVH) mener at en sånn CO2- avgift må brukes 1059 

sammen med andre nasjonale tiltak og virkemidler for å sikre teknologiutvikling og 1060 

omstilling.  1061 

 1062 

I følge WWF er det fare for at en lik CO2-avgift vil kunne virke som en hvilepute, og 1063 

saksbehandler presiserer at den ikke må stå i veien for andre virkemidler. 1064 

Organisasjonene bak høringsuttalelsen mener det må utvikles et mer effektivt og 1065 

koordinert virkemiddelapparat på klimaområdet der viktige virkemidler som Innovasjon 1066 

Norges miljøteknologiordning, Forskningsrådets klimateknologiprogrammer og Enova 1067 

ses i sammenheng. 1068 

 1069 
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I arbeidsprogrammet til MDG står det at man vil øke CO2-avgiften på fossil energibruk 1070 

betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet. Naturvernforbundet har foreslått 1071 

at CO2-avgiften må økes til minst 1500 kroner/tonn i 2020. De mener at det første 1072 

skrittet på veien bør være å doble den i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i 1073 

statsbudsjettet for 2018.   1074 

 1075 

Karbonavgift til fordeling - KAF 1076 

I Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram står det at man vil innføre en ordning med 1077 

klimabelønningen KAF (Klimaavgift til folket), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, 1078 

som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle 1079 

innbyggere. Tidligere har De Grønne foreslått at man kan samle inn 5,2 milliarder kroner 1080 

ved hjelp av en slik avgift. Med det forslaget vil alle 5,2 millioner nordmenn få 1000 1081 

kroner rett inn på konto hver.  Saksbehandler mener at beløpet, bør være betydelig 1082 

høyere, sånn at alle merker det på lommeboka. 1000 kroner er ikke mye for en som 1083 

forurenser mye, og er heller ikke nok til at en arbeidsledig aleneforelder priser seg 1084 

lykkelig at den finnes. Saksbehandler foreslår at Grønn Ungdom skal gå inn for å samle 1085 

inn 26 milliarder kroner. Da får hver nordmann 5000 kroner.  1086 

 1087 

Tanken bak forslaget er at de som forurenser og bidrar til å ødelegge jorda skal betale en 1088 

kompensasjon til dem som ikke forurenser. Grunnen til at mange på tvers av hele det 1089 

politiske spekteret har vært begeistret for KAF er at man på den ene siden lar forurenser 1090 

betale, og på den andre sider sørger for at mennesker uten mye penger, og alle andre 1091 

som ikke forurenser, vinner på ordningen. Dette kan bidra til større oppslutning om 1092 

klimapolitikken, og slå beina under retorikk som stempler klimapolitikk som usosial. 1093 

 1094 

Den praktiske innføring av KAF kan by på problemer. Én fare er at det blir for 1095 

byråkratisk. Både øremerking av avgifter, beregningen av avgiftene og det å få betalt ut 1096 

penger til alle som ikke skatter, kan kreve mye tid og mange penger. Et argument mot 1097 

KAF kan være at registreringen av utslipp vil kunne by på noen personvernutfordringer. 1098 

Saksbehandler innstiller på en innføring av KAF, og påpeker at det er denne typen 1099 

ambisiøs og inspirerende klimapolitikk som mangler i den konservative regjeringens 1100 

melding.  1101 

 1102 

Olja 1103 

Oljeindustrien har et historisk ansvar for å kutte mye utslipp. Både oljenæringen og 1104 

norsk olje som brennes i Norge og utlandet fører til svært store klimagassutslipp. Da er 1105 

det pinlig at oljeindustrien ikke er nevnt i klimameldingen. Staten bør sette krav om store 1106 

utslippskutt i oljeindustrien. Forøvrig bør staten avvikle oljeindustrien og satse på 1107 

fornybar energi og grønne næringer, i tråd med De Grønnes Arbeidsprogram. 1108 

Saksbehandler skriver ikke noe om dette i resolusjonen, fordi det allerede er De Grønnes 1109 

vedtatte politikk.  1110 

 1111 
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Saksbehandlers konklusjon  1112 

Klimapolitikken som er lagt fram i klimameldingen har ikke tilstrekkelige tiltak for å kutte 1113 

norske utslipp. Den baserer seg på å kjøpe klimakvoter fra andre land og bruke 1114 

fleksibilitetsmekanismer for å nå klimamålene til EU, uten å sette tydelige mål om å 1115 

kutte utslipp i Norge. Grønn Ungdom bør ikke støtte denne bruken av 1116 

unnasluntringsmekanismer, men mene at Norge skal innføre en rekke tiltak for å kutte 1117 

utslipp i Norge.  Det er viktig at vi er “på ballen” i denne saken, fordi den er avgjørende 1118 

for Norges klimapolitikk fram mot 2030.  1119 

 1120 

 

Punkter til diskusjon 1121 

• Bør vi operere etter et prinsipp om at alle skal kutte utslipp med lik innsats, og 1122 

ikke like mye CO2? 1123 

• Skal klimabudsjettene til kommuner med stor befolkning være trangere eller like 1124 

trange som andre kommuner sine? 1125 

• Skal staten utrede effekten av å kjøpe opp og slette klimakvoter fra EUs 1126 

kvotemarked, eller bør vi heller bruke ressurser på andre klimatiltak, som å kjøpe 1127 

regnskog? 1128 

• Vil vi frata Finansdepartementet muligheten til å bruke fleksibiliteter, selv om 1129 

dette kan ha uheldige effekter for næringslivet?  1130 

• En flat CO2-avgift vil smerte blant annet jordbruket betydelig, noe som kan 1131 

være en utfordring for vår selvforsyning. Er det riktig at CO2-avgiften skal være 1132 

flat?  1133 

• Burde vi si noe om olja i resolusjonen? 1134 

• Er det riktig å snakke om så mye annet i resolusjonen, når Regjeringen tross alt 1135 

bare konsentrerer seg om EU-samarbeidet i ikke-kvotepliktig sektor? 1136 

 1137 

Forslag til vedtak  1138 

F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger, etter votering mellom alternativer.  1139 

 
  

Med vennlig hilsen 
 
Politisk utvalg for klima og miljø 
v/ Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem 
  
Oslo, 8. mai 2018 
 
 
 
 
 



4422  
 

  
  
  
 

Stortingets klimamelding 1140 

avlyser nødvendig klimaomstilling på hjemmebane! 1141 

 1142 

Per. 27.04.2018 har Energi- og miljøkomiteen på Stortinget innstilt på at Klimastrategi for 1143 
2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016-2017)), populært kalt 1144 
Klimameldingen vedtas som Norges plan for å nå Paris-målene sammen med EU.  Vi 1145 
nevner noen tiltak og perspektiver som ikke står omtalt i klimameldingen, fordi vi mener 1146 
at de, og mange andre, burde vært nevnt. Resolusjonen sier noe om hvordan norsk 1147 
klimapolitikk ville ha sett ut dersom Grønn Ungdom fikk bestemme.  1148 
 1149 
Klimameldingen legger opp et løp for hvordan Norge skal nå 2030-målet om å kutte 1150 
utslipp med 40% i ikke-kvotepliktig sektor, innenfor EUs klimasamarbeid. Politikken 1151 
beskrevet legger mye vekt på å bruke fleksibilitetsmekanismer i EUs regelverk, som 1152 
kompensasjon for manglende kutt på hjemmebane.  1153 
 1154 
Grønn Ungdom mener at utslippskuttene vi har forpliktet oss til i samarbeid med EU skal 1155 
skje i Norge. Derfor skal ikke Norge bruke fleksibilitetsmekanismer for å nå 2030-1156 
målene våre, men innføre klimatiltak som alene kan redusere norske klimagassutslipp 1157 
tilstrekkelig for å nå dem. I tillegg ser vi positivt på at Norge kjøper opp kvoter for å i 1158 
gang grønn omstilling i Europa, og vil gjerne støtte forslag som innebærer å bidra til 1159 
klimaomstilling i andre EU-land, der de ikke lar oss ligge på latsiden hjemme. Grønn 1160 
Ungdom mener imidlertid at Norge har et så stort historisk ansvar for å kutte utslipp, at 1161 
tiltak for kutt hjemme og kutt i utlandet må skje parallelt.   1162 
 1163 
 
Grønn Ungdom mener at: 1164 
 1165 

• Norge ikke skal bruke bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for ikke- 1166 
kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge.  1167 

• Norge ikke skal benytte seg av muligheten til å overføre kvoter mellom 1168 
kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.  1169 

 1170 
• Norge skal skille mellom sektoren for skog og land og ikke-kvotepliktig sektor, 1171 

sånn at ikke skogregnskapet lar oss senke ambisjonene i ikke-kvotepliktig sektor.  1172 
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 1173 
• Staten skal stille krav om at det innføres klimabudsjetter og -regnskap i alle 1174 

kommuner, fylkeskommuner/regioner og statlige departementer. En del av det er 1175 
å tallfeste hvor mye klimagasser som kan slippes ut hvor.  1176 

 1177 
• Oljedepartementet, samferdselsdepartementet og nærings- og 1178 

fiskeridepartementet skal kutte mye utslipp og ha trangere klimabudsjetter.  1179 
 1180 

• Alternativ 1: Kommuner med stor befolkning skal slippe ut færre CO2-1181 
ekvivalenter per person. Alternativ 2: Ikke nevne hvor stort ansvar små og store 1182 
kommuner har.  1183 

 1184 
• Utrede mulighet for å kontrollere kommuner og regioner som ikke følger opp 1185 

klimabudsjettene sine på samme måte som i den økonomiske politikken. 1186 
Fylkesmennene bør få ansvar for å kontrollere kommunenes klimabudsjetter og 1187 
evt. komme med pålegg ved mangler. 1188 

 1189 
• Tilskuddsordningen for kommunale klimatiltak bør få mer penger. 1190 
• Norge skal nå netto nullutslipp innen 2040.   1191 

 1192 
• Norge må redusere sine utslipp med 75 % (fra 1990-nivå) til 2030. Alternativ 1: 1193 

For at man skal nå det målet uten å bruke fleksible mekanismer så må 1194 
maksgrensen på totale klimagassutslipp i 2030 være 12,925 millioner tonn. 1195 
Alternativ 2: Ikke vedta noen klar maksgrense for antall tonn klimagassutslipp 1196 
som skal slippes ut fra norsk territorium i 2030. 1197 

 1198 
• Norge skal undersøke hva klimaeffekten av å kjøpe inn og slette store mengder 1199 

klimakvoter etter modell av den svenske regjeringens program 1200 
”Utsläppsbromsen” vil være, kjøpe opp kvoter dersom dette vurderes som et 1201 
effektivt tiltak.  1202 

 1203 
• Staten bør gå inn for at ESA og EFTA bør ha en kontrollfunksjon fra EU sin side i 1204 

avtalen mellom Norge og EU om innsatsfordelingsfordningen, for å presse Norge 1205 
til å skape god og varig innsats for målene i EUs klimasamarbeid. 1206 

 1207 
• Det må utvikles et mer effektivt og koordinert virkemiddelapparat på 1208 

klimaområdet der viktige virkemidler som Innovasjon Norges 1209 
miljøteknologiordning, 1210 
Forskningsrådets klimateknologiprogrammer og Enova ses i sammenheng. 1211 

 1212 
• Norge bør øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig uten at dette blir en 1213 

hvilepute som hindrer andre nasjonale tiltak og virkemidler som sikrer 1214 
teknologiutvikling og omstilling.  1215 

 1216 
• CO2-avgiften må settes til minst 1500 kroner/tonn i 2020. Det første skrittet på 1217 

veien bør være å minst doble den i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i 1218 
statsbudsjettet for 2018.   1219 

 1220 
• Norge bør innføre en ordning med karbonavgift til fordeling, som kommer de 1221 

svakeste til gode. Grønn Ungdom foreslår at avgiftene settes til et nivå der man 1222 
samler inn 26 milliarder kroner, og hver nordmann får 5000 kroner hvert år. 1223 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-17 
 
 
 

NASJONAL ANBEFALING FOR 1224 

FRIKJØP I FYLKES- OG LOKALLAG 1225 

 1226 

 1227 

Bakgrunn 1228 

Flere fylker vurderer, eller har satt i gang med, frikjøp av fylkesledere. Generalsekretær 1229 

ønsker med denne saken å ha en generell avklaring på tvers av fylkene om hvordan vi 1230 

best kan bruke organisasjonens menneskelige og økonomiske ressurser. 1231 

 1232 

Grunnen til at saken meldes opp på nytt er fordi sentralstyret i forrige runde ikke klarte 1233 

å fatte noen vedtak i saken, men generalsekretærs vurdering er at både hun og 1234 

fylkeslagene har et stort og uttalt behov for at vi diskuterer dette og vedtar noen felles 1235 

kjøreregler de kan forholde seg til. Forslagene til vedtak er basert på innspillene som 1236 

kom i debatten under forrige sentralstyremøte, og er derfor noe mer moderate. 1237 

 1238 

Hva er frikjøp? 1239 

Frikjøp handler om at man får et honorar (lønn) for å gjøre en jobb i et tillitsverv. Frikjøp 1240 

er ikke det samme som å ha en jobb, fordi man ikke er ansatt, og har ikke 1241 

ansattrettigheter. I stedet blir man valgt av årsmøte/landsmøte til å utføre et verv, og 1242 

blir frikjøpt for å kunne bøte på tapt arbeidstid, tidsbruk, utgifter knyttet til vervet eller 1243 

bare fordi det vurderes dithen at man ønsker en større bit av den tillitsvalgtes 1244 

arbeidskapasitet. 1245 

 1246 

 1247 

Drøfting 1248 

Frikjøp kan fungere bra. Fylkesledere som er frikjøpt kan for eksempel (om de i 1249 

utgangspunktet har behov for det) slippe å ha deltidsjobb ved siden av skole og Grønn 1250 

Ungdom. Det kan være med på å senke terskelen på å ta på seg et verv som er så stort 1251 

som fylkesledervervet er i noen fylker. 1252 

 1253 
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For at frikjøp skal fungere bra må den frikjøpte ha tydelige og oppnåelige forventninger 1254 

knyttet til den jobben hen skal gjøre. Det krever også at man som fylkeslag har god 1255 

kontroll på egen økonomi, og forstår hvordan hvordan skattesystemet fungerer i deres 1256 

situasjon. 1257 

 1258 

Argumenter mot frikjøp 1259 

Ved å frikjøpe noen Blir frivilligheten mindre frivillig? Kan det føre til at den tillitsvalgte 1260 

tvert imot yter mindre frivillig innsats fordi det plutselig føles som en jobb og en plikt? Er 1261 

det urettferdig mot eventuelle andre tillitsvalgte som ikke får penger fra organisasjonen, 1262 

og kan det begrense deres ønske om å bidra? Hvordan er det eksempelvis å være en 1263 

ikke-frikjøpt nestleder i samarbeid med en frikjøpt leder som oppleves å ikke bidra nok? 1264 

 1265 

Flere steder utenfor Grønn Ungdom ser man at innføringen av ansatte eller frikjøpte kan 1266 

redusere bidragene fra resten av styret. Eksempelvis kan det å ansette en fylkessekretær 1267 

gi større arbeidskapasitet enn fylket hadde fra før, samtidig som fylkesstyret kan bli 1268 

mindre villig til å gi av sin egen tid fordi man har en ansatt som kan utføre oppgaven som 1269 

før pleide å bli gjort av en frivillig eller tillitsvalgt. 1270 

 1271 

At et fylkesstyre bruker mye administrativ kapasitet på å frikjøpe leder, kan også gjøre 1272 

at den eventuelle vinninga går opp i spinninga. Målet til fylkeslagene bør kanskje være å 1273 

redusere mengden administrativt arbeid – ikke øke den. Det er mye greier man som 1274 

økonomiansvarlig må sette seg inn i når man skal begynne å frikjøpe noen, som er 1275 

ganske vanskelig og komplisert. Det er heller ikke særlig stor kompetanse i 1276 

organisasjonen på området, så mulighetene for å få den bistanden man trenger er liten. 1277 

Det gjør også at arbeidsmengden til økonomiansvarlig øker, og hen kan ende opp med å 1278 

bruke like mye tid på sine arbeidsoppgaver som den frikjøpte lederen bruker på sine. Er 1279 

det en god ressursbruk? 1280 

 1281 

Risikoforebygging 1282 

En tillitsvalgt har i utgangspunktet aldri fri fra å være tillitsvalgt, den slutter aldri å være 1283 

ansvarlig for laget sitt. Hvis en tillitsvalgt frikjøpes for å bidra mer enn det man kan 1284 

forvente av ren frivillighet, kan det være vanskelig å avgrense forventningene til den 1285 

tillitsvalgte. 1286 

 1287 

Utbrenthet er kanskje den aller største risikoen for tillitsvalgte i organisasjonslivet, som 1288 

rammer de aller fleste før eller senere. Det er kanskje spesielt karakteristisk for unge 1289 

tillitsvalgte, som opplever å raskt få stadig økende ansvar og tillit, overskrider 1290 

komfortnivået for sin egen arbeidskapasitet over lengre tid, og ikke forutser punktet 1291 

hvor det brått ikke går lenger. 1292 

 1293 

Dette er både et problem for enkeltpersonen det angår, men også for organisasjonen 1294 

som brått mister en nøkkelperson med kompetanse og oversikt som kanskje ingen andre 1295 

i laget har på det tidspunktet. Ut i fra et forebyggende perspektiv kan det derfor være 1296 

klokere å bruke ressurser på ansatte som kan jobbe innenfor ordnede rammer og 1297 
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avklarte forventninger, der det er klart definert hvem som er ansvarlig for 1298 

vedkommendes arbeidsmengde. 1299 

 1300 

Mer fylkessekretær vs. frikjøpt leder 1301 

Grønn Ungdom driver i disse dager og ansetter en fylkessekretær som skal jobbe 40% 1302 

med fylkeslagsoppfølging for alle fylkeslagene. Denne stillingen er ment for å avløse det 1303 

arbeidet FLOene i sentralstyret i dag gjør. Ved å øke stillingsprosenten til denne 1304 

fylkessekretæren (eller ansette en til), kan fylkessekretæren(e) også gjøre mer. Det kan 1305 

innebære at denne personen i større grad kan gjøre administrativt arbeid for 1306 

fylkeslagene, som frigjør kapasitet i hele fylkesstyret fremfor å bare frigjøre kapasitet 1307 

hos leder ved frikjøp. 1308 

 1309 

Ved å ansette en fylkessekretær slipper også styret å være ansvarlige for 1310 

fylkessekretæren som arbeidsgivere.  1311 

 1312 

Prinsipielt kan det være fint å frikjøpe tillitsvalgte heller enn å lønne ansatte. De er valgt 1313 

av lagets høyeste organ, årsmøtet, og er sånn sett mer demokratisk forankret i 1314 

organisasjonen. Å frikjøpe tillitsvalgte kan gi dem anledning til å yte mer frivillig innsats, 1315 

for eksempel ved at de ikke trenger å ta annet arbeid og dermed kan dedikere seg mer til 1316 

vervet sitt. 1317 

 1318 

Frikjøp i valgkamp vs. hele året 1319 

Det er en viss forskjell på det å ønske større kapasitet for for eksempel fylkesleder i en 1320 

valgkamp, enn det å frikjøpe hele året. En valgkamp er en kortere, tidsavgrenset periode 1321 

hvor det fra alle kanter vil forventes mer av en fylkesleder enn det gjøres resten av året. 1322 

Dette kan være en god måte å bruke fylketslagets ressurser på, fordi valgkamp er noe 1323 

av det viktigste GU gjør, og fylkeslederen (hvis hen har deltidsjobb ellers) faktisk vil ha 1324 

tapt arbeidstid på grunn av tillitsvervet. 1325 

 1326 

Det administrative arbeidet med å frikjøpe i en valgkamp er også langt mindre, fordi det 1327 

kan gjøres i én utbetaling. 1328 

 1329 

 1330 

Saksbehandlers konklusjon 1331 

Generalsekretærs ser at frikjøp kan fungere bra i noen fylkeslag, men at man som 1332 

fylkesstyre må gjøre nøye vurderinger på lønnsomheten i det å frikjøpe leder. I de fleste 1333 

av Grønn Ungdoms fylkeslag vil det mest sannsynlig ikke lønne seg kapasitetsmessig å 1334 

frikjøpe over tid (med månedlige utbetalinger) fordi arbeidet med selve frikjøpingen vil 1335 

være såpass stort og kan ha konsekvenser for hele fylkesstyret. 1336 

 1337 

En løsning på kapasitetsutfordringen, er at man betaler ut honorar kvartalvis eller 1338 

semestervis i stedet for hver måned.  1339 

 1340 
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Det er et tydelig behov for opplæring og kunnskap i de fylkesstyrene som nå driver med 1341 

frikjøp, og sentralstyret må utforme et kursopplegg som omhandler frikjøp. 1342 

 1343 

 1344 

Spørsmål til diskusjon 1345 

• Hvor mye bør frivillighetsprisippet bety når man tar avgjørelser om frikjøp i 1346 

Grønn Ungdom?  1347 

• Bør alle fylkeslag frikjøpe lederne/talspersonene sine? 1348 

• Hvordan kan vi bruke frikjøp på en positiv måte? 1349 

• Bør vi skille mellom langtidsfrikjøp og frikjøp i valgkamp, slik det er lagt opp til i 1350 

forslagene til vedtak? 1351 

 1352 

 1353 

Sentralstyrets innstilling 1354 

F1: Landsstyret mener at frikjøp av tillitsvalgte i fylkes- og lokallagene i 1355 

valgkampsammenheng er mer ressurseffektivt enn å frikjøpe tillitsvalgte over lengre 1356 

perioder. 1357 

 1358 

F2: Landsstyret skal utarbeide et digitalt kurs for opplæring av økonomiansvarlige i 1359 

frikjøp. 1360 

 1361 

F3: Landsstyret anbefaler at fylkeslagene starter samarbeid med generalsekretær for å 1362 

vurdere muligheten for finansiering av ansettelse av fylkessekretær i større stilling. 1363 

 1364 

Sentralstyret har valgt å sende delt innstilling til landsstyret på følgende forslag: 1365 

F4: Landsstyret anbefaler fylkeslagene å ikke frikjøpe tillitsvalgte med månedlige 1366 

utbetalinger, og anbefaler fylkeslag som vurderer frikjøp å kontakte generalsekretær for 1367 

rådgiving og også vurdere muligheten for å engasjere en regnskapsfører til å gjøre 1368 

honorarutbetalingene. 1369 

eller 1370 

F5: Landsstyret anbefaler fylkeslagene å ikke frikjøpe tillitsvalgte over lengre perioder 1371 

og/eller med månedlige utbetalinger, og anbefaler fylkeslag som vurderer frikjøp å 1372 

kontakte generalsekretær for rådgiving og også vurdere muligheten for å engasjere en 1373 

regnskapsfører til å gjøre honorarutbetalingene. 1374 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 5. mai 2018 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  08.05.18 
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NASJONAL ANBEFALING FOR 1375 

LOKALLAGSSTIFTING 1376 

 1377 

Bakgrunn 1378 

I 2019 er det lokalvalg, og da bør Grønn Ungdom ha masse lokal aktivitet. Slik vi er 1379 

organisert nå (med hovedsakelig fylkeslag uten lokallag) fører til at vi er sterke i byene, 1380 

og nesten ikke-eksisterende i resten av fylket. Er det en utfordring? Hvordan løser vi 1381 

eventuelt denne utfordringen? 1382 

 1383 

Skal den løses ved å danne ordinære lokallag i alle fylkene, eller er det andre måter å 1384 

skape lokal aktivitet på? Flere fylkeslag har spurt hva de bør gjøre med lokalaktivitet og 1385 

lokallag. Målet med denne saken er derfor å lage en anbefaling, helst forankret i 1386 

landsstyret i siste instans, som sier noe om hvordan vi bør jobbe for å sørge for et godt 1387 

aktivitetstilbud i hele Grønn Ungdom. Målet bør være å etablere en fungerende praksis 1388 

som er relativt lik i hele landet. 1389 

 1390 

For å kunne diskutere denne saken på en god måte, er det litt bakgrunnsinformasjon 1391 

som er nyttig å ha med seg: 1392 

 1393 

Hva har vært praksis tidligere når det kommer til å stifte lokallag? 1394 

Tidligere har fylkeslagene gjort litt som de vil, men vi har hatt noen vedtak i tidligere 1395 

arbeidsutvalg som har sagt noe om at vi skal satse på lokallag. I 2016 uttalte 1396 

arbeidsplanen at vi skulle legge til rette for en lokallagssatsning, men fylkeslagene har i 1397 

stor grad styrt dette selv med lite veiledning fra nasjonalt hold. 1398 

 1399 

Lokallagene har blitt stiftet formelt, registrert i Brønnøysundregistret, fått egen 1400 

bankkonto osv. Det er svært få lokallag i Grønn Ungdoms historie som har overlevd i 1401 

mer enn 1-2 år. Det er GU Stavanger, og de hadde årsmøte 3 år på rad. 1402 

 1403 

 1404 
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Hva er praksis nå? 1405 

I skrivende stund er det bare ett lokallag i GU man kan regne som levende. Det er det 1406 

nystiftede lokallaget i Trondheim. Lokallagene vi har hatt de siste par årene inkluderer 1407 

for eksempel Bergen, Stavanger, Vadsø, Salten – alle disse er lagt ned eller er helt 1408 

inaktive (og har ikke hatt årsmøte siden 2016). 1409 

 1410 

Det er ikke noen tydelig praksis som er etablert nå og fylkeslagene gjør fortsatt i stor 1411 

grad som de vil, men trenden ser ut til at det legges ned flere lokallag enn det opprettes. 1412 

Det kan det være ulike årsaker til, som kommer til å bli drøftet under. 1413 

 1414 

Hvordan er det i andre ungdomspartier/organisasjoner? 1415 

Det er ulike måter å gjøre dette på. I de organisasjonene som er større og sterkere, og 1416 

som gjerne har opp mot én fylkessekretær pr. fylke er det enkelt å stifte og legge ned 1417 

lokallag. I Rød Ungdom, som er litt mindre, danner de lokallag og fylkeslag litt om 1418 

hverandre, men de har ingen tydelig praksis på det. Det er vanlig at lokallagene holder til 1419 

i de store byene, og at det etter hvert blir dannet fylkeslag der det er mulighet for det. 1420 

 1421 

Drøfting 1422 

Hva er egentlig målet? 1423 

I dette saksfremlegget tar saksbehandler utgangspunkt i at målet er å skape mest mulig 1424 

aktivitet i Grønn Ungdom i hele landet. Det er ikke et mål i seg selv å ha flest mulig 1425 

lokallag, eller at man skal bruke masse tid på å opprettholde aktivitet på steder hvor De 1426 

Grønne er over gjennomsnittet upopulære. Det er likevel tydelig (med ett lokallag i hele 1427 

landet) at vi bør sette oss et mål om å jobbe mer med, og tenke nytt rundt, lokal 1428 

aktivitet. Når man vil være aktiv i Grønn Ungdom er det gjerne primært politikk man vil 1429 

drive med – sekundært organisasjonsdrift. Det kan være et viktig poeng å ha med seg. 1430 

 1431 

To ulike måter vi kan skape lokal aktivitet på: 1432 

1. Stifte formelle lokallag 1433 

2. Lokale aktivitetsgrupper underlagt fylkesstyret 1434 

 1435 

1. Stifte formelle lokallag 1436 

Når man stifter et formelt lokallag, har man et stiftelsesmøte med innkalling, referat og 1437 

en demokratisk prosess ved valg av lokallagsstyre osv. I etterkant av møtet er det 1438 

naturlig at man registrerer laget i Brønnøysundregistret og at de får egen bankkonto. Et 1439 

formelt stiftet lokallag vil se ganske likt ut som et fylkeslag, bare at det dekker færre 1440 

medlemmer og et mindre geografisk område. 1441 

 1442 

Fordelen med å stifte lokallag formelt er at de blir et selvstendig demokratisk organ i 1443 

organisasjonen, som styrer alle sin aktivitet stort sett på egenhånd. Man har et 1444 

demokratisk valgt styre, som har blitt gitt tillit av stiftelses- eller årsmøtet til å drive 1445 

laget, og laget har selv oversikt over egen økonomi. Dette gjør også at de har rett på 1446 

frifondmidler. 1447 

 1448 
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Ulempen ved å stifte formelle lokallag er at det krever mye byråkrati å drive det. Om 1449 

man for eksempel er en vennegjeng på tre i Volda som kunne tenke seg å lage 1450 

medlemsmøter der, er det lett å miste motivasjonen om må gjennom papirmølla det er 1451 

med stiftelsesmøte, registrering osv. Det kan se ut til at det har vært tilfellet i flere av 1452 

lokallagene som har blitt forsøkt igangsatt tidligere. 1453 

 1454 

2. Danne lokale aktivitetsgrupper underlagt fylkesstyret 1455 

Hvis det for eksempel er tre medlemmer i Volda som kunne tenke seg å lage aktiviteter, 1456 

trenger man egentlig å stifte dem formelt som et lokallag? En aktivitetsgruppe kan være 1457 

en gruppe folk som ikke sitter i fylkesstyret, men som ønsker å lage medlemsaktivitet 1458 

der de bor. De kan få ansvaret for å planlegge møter/aktiviteter, og få penger av 1459 

fylkesstyret når det trengs. 1460 

 1461 

Fordelen med å danne slike aktivitetsgrupper er at folk som ønsker å lage 1462 

medlemsaktivitet ikke først blir nedlesset i admin.arbeid, men kan begynne rett på det 1463 

de faktisk vil – lære mer om grønn politikk og gjøre kule, grønne ting sammen. Det er lite 1464 

forpliktende, og hvis de ikke gidder mer, så er det bare å legge med gruppa. 1465 

 1466 

Ulempen ved å starte slike aktivitetsgrupper er at man ikke formelt sett kan holde så 1467 

god oversikt over hvor mange slike grupper som finnes, det vil i så fall bli opp til hvert 1468 

fylkeslag å ordne. Det betyr også at man hopper litt bukk over de demokratiske 1469 

prosessene med valg av styre osv. Det kan derfor hende at slike aktivitetsgrupper 1470 

passer best på steder hvor det er få aktive, og at man bør vurdere å stifte lokallag når 1471 

antall aktive nærmer seg «større enn et vanlig fylkesstyre» og aktivitetsnivået er 1472 

noenlunde stabilt. 1473 

 1474 

Frifondmidler 1475 

Frifond Organisasjon har strenge regler på at midlene de deler ut alltid skal gå til laveste 1476 

demokratiske enhet i organisasjonen. Det betyr altså at om man danner lokallag formelt 1477 

i et fylkeslag, vil det være lokallaget som mottar frifondstøtten basert på sine 1478 

medlemstall. Dette kan også være viktig å ha med seg i diskusjonen om lokallag vs. 1479 

aktivitetsgrupper. Fylkeslaget vil motta mer penger til sammen (pga medlemstallene 1480 

sine) enn det ett enkelt lokallag vil – det vil derfor gjerne gagne fylkeslagene økonomisk 1481 

å vente så lenge som mulig med å danne formelle lokallag som har egne bankkontoer 1482 

osv. 1483 

 1484 

 1485 

Saksbehandlers konklusjon 1486 

Lokal aktivitet blir viktig frem mot valget i 2019. Selv om det skal være rom for skjønn og 1487 

egne vurderinger i alle fylker, kan de være greit å bli litt enige om noen felles kjøreregler 1488 

på lokallagsfronten!  1489 

Saksbehandler tror at løsningen kan være en hybrid mellom lokallagsmodell og 1490 

aktivitetsgruppemodell som kan se slik ut: 1491 
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1. Fylkesstyrene aktivt går inn for å danne lokale grupper på ca. 3 personer som 1492 

planlegger medlemsaktiviteter der de bor med promoterings- og økonomisk 1493 

støtte fra fylkesstyret. Dette er helt uformelle grupper som gjør slik de selv vil, 1494 

selvfølgelig innenfor rammene av Grønn Ungdom, med hjelp fra fylkesstyret. 1495 

2. Noen aktivitetsgrupper dør gjerne fort ut, mens andre holder koken, blir stabile 1496 

og vokser. Når en aktivitetsgruppe har 10+ aktive medlemmer, bør de og 1497 

fylkesstyret vurdere om det er grunnlag for å stifte et formelt lokallag. 1498 

3. Lokallagene som stiftes følges primært opp av fylkesstyret – som igjen følges 1499 

opp av fylkessekretær. 1500 

 1501 

Denne modellen vil på mange måter forandre hvordan fylkeslagene som velger å ta den 1502 

i bruk organiserer aktiviteten i fylkeslaget sitt. Fylkesstyret vil i større grad jobbe med å 1503 

følge opp aktivitetsgruppenes aktiviteter, heller enn å planlegge egne. Man kan også 1504 

vurdere muligheten for at styremedlemmene i fylket aktivt bidrar i aktivitetsgruppene. 1505 

 1506 

Det er viktig å presisere at saksbehandler ikke mener at disse kjørereglene skal være 1507 

satte regler som alle fylkeslagene må følge. I Oslo for eksempel, er det ikke 1508 

nødvendigvis nyttig å danne masse lokallag, mens det i for eksempel Finnmark er helt 1509 

nødvendig for å i det hele tatt ha aktivitet. Hvert fylkeslag må selv bedømme om 1510 

lokallag/aktivitetsgrupper er nyttig i deres fylke. 1511 

 1512 

 1513 

Spørsmål til diskusjon 1514 

• Hva kan vi gjøre for å skape medlemsaktivitet i hele landet? 1515 

• Hvilke erfaringer har fylkeslagene gjort seg til nå med lokallagsarbeid? 1516 

• Er det udemokratisk å satse på små aktivitetsgrupper, i stedet for å gå all in og 1517 

stifte lokallag? 1518 

• Trenger vi egentlig medlemsaktivitet andre steder enn i de aller største byene? 1519 

 1520 

 1521 

Sentralstyrets innstilling 1522 
F1: Landsstyret anbefaler fylkesstyrene å gjøre en vurdering for behovet av økt 1523 
lokal/desentralisert medlemsaktivitet i sitt fylke. 1524 
 1525 
F2: Hvis det blir vurdert at det er behov for å øke aktivitetsnivået utenfor fylkesstyrets 1526 
«hovedsete», anbefaler landsstyret at fylkeslagene danner uformelle aktivitetsgrupper 1527 
der det er ca. 3-10 aktive medlemmer, men stifter lokallag der aktivitetsnivået og 1528 
andelen aktive medlemmer er høyere. 1529 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 8. mai 2018 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  08.05.18 
Saksnr. GULS-2-18-19 
 
 

BUDSJETTREVISJON 1530 

Bakgrunn 1531 

I slutten av mai har vi kommet halvveis ca. halvveis i året. Da er det greit å ta en titt på 1532 

budsjettet, og se hvordan vi ligger an, og om vi eventuelt bør gjøre noen endringer. 1533 

 1534 

 1535 

Budsjettrevisjon 1536 

Så langt ser det ut til at budsjettet som er satt opp stemmer godt overens med hvordan 1537 

året kommer til å se ut økonomisk for organisasjonen. Det er likevel noen endringer 1538 

generalsekretær anser som nødvendige. Disse endringene er markert med fet skrift i 1539 

tabellene under. Postene som er markert med grått er poster vi selv ikke kan styre 1540 

gjennom en budsjettrevisjon. Forslaget til budsjettrevisjon i sin helhet finner man link til 1541 

nederst i saken. 1542 

 1543 

 1544 

 1545 
 1546 

Inntekter 1547 

Som man kan se har stemmetøtten/partistøtta økt litt, så vi får altså mer i overføringer 1548 

fra MDG og i direkte offentlig støtte. Det er bra! Generalsekretær foreslår, utover disse 1549 

justeringene, få endringer i inntektsdelen av budsjettet, men det er noen: 1550 

1. Det foreslås å øke posten tilskudd fra fylkeslagene til 280 000kr. Dette er det to 1551 

grunner til. For det første er det fordi vi tidligere har fakturert fylkene for deres 1552 
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deltagere på sommerleir. Det er i utgangspunktet en lite oversiktelig ordning for 1553 

fylkeslagene, og derfor er det like greit at vi bare budsjetterer med denne 1554 

inntekten først som sist. Dette gjør at sommerleirgruppas budsjett samsvarer 1555 

med det nasjonale budsjettet. Sommerleirinntekter fra fylkeslagene tilsvarer ca. 1556 

30 000kr. I tillegg foreslås det at vi skal bruke noe mer penger på landsstyret og 1557 

sentralstyret. 1558 

2. Det ble ikke budsjettert med verken inntekter eller utgifter til materiell. Det er 1559 

nå lagt inn, men nuller ut hverandre. Tanken er at fylkeslagene skal dekke en 1560 

runde med materiellbestilling til dem selv. Jeg har gjort et lite anslag på at de vil 1561 

bestille materiell til ca. 50 000kr i år (til sammenligning bestilte de samlet for 1562 

250 000 i fjor). Er det for lite? 1563 

 1564 

 1565 

 1566 
 1567 

Utgifter 1568 

Det er foreslått å utvide følgende utgiftsposter: 1569 

1. Sentralstyret (SST): SST har bestemt seg for å avholde årets halvtårsevaluering i 1570 

Malmø. Dette for å kunne knytte bedre kontakt med SST i Grön Ungdom i 1571 

Sverige som også skal være der den helgen. Det er budsjettert med ca. 15 000kr 1572 

der. For at resten av året ikke skal bli alt for trangt økonomisk foreslås det å øke 1573 

posten med 5000kr. 1574 

2. Landsstyret (LS): For at LS-møtene skal bli greie å arrangere og være på foreslås 1575 

det å øke posten med 10 000kr. Dette gjør at vi på resterende møter ikke 1576 

behøver å lage middag selv hele helga og kan bestille mat. Det gjør at vi sparer 1577 

mye menneskelige ressurser i løpet av helga. 1578 

3. Fordi utgiftene til årets internasjonale utvalg er lavere enn forventet, mens 1579 

utgiftene til politiske utvalg er høyere enn forventet, foreslår SST å ta 2000kr fra 1580 

IU og gi til PU. 1581 

4. Materiell og sommerleir: Som beskrevet under «inntekter». 1582 
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 1583 

 1584 

 1585 
 1586 

Bunnlinja 1587 

Med budsjettrevisjonen ser vi ut til å gå i pluss, og man kan se for seg at resultatet blir 1588 

disponert til valgkamp neste år! Vi har også betalt det vi skylder tilbake til Frifond. 1589 

 1590 

 1591 

Spørsmål til diskusjon 1592 

• Er det lurt å øke organisatoriske utgifter i mellomvalgsår, eller burde man bare 1593 

spare alt til valgkamp? 1594 

• Bør vi gjøre enda en overføring til valgkampfondet? Dette er en høyrentekonto 1595 

hvor vi får renter på det som står der.  1596 

• Er det greit at sentralleddet krever inn mer penger av fylkeslagene? 1597 

 1598 

 1599 

Fullstendig oversikt over forslag til budsjettrevisjon 1600 

 1601 

 1602 

Sentralstyrets innstilling 1603 

F1: Budsjettrevisjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger. 1604 

 1605 

 
 1606 

Med vennlig hilsen 1607 

 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 3. mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1eiDeHx_lSKQ6QRW3YLha25l7eM_znlMI
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Til  Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 08.05.18 
Saksnr. GULS-3-18-21 

 
 
 

VALGKAMPSTRATEGI 1608 

 1609 

Bakgrunn 1610 

Strategisk valgkamputvalg (SVU) består av Danielle Johanna Hansen, Pauline Tomren, 1611 

Christine Evjen, Miriam Langmoen og Hulda Holtvedt. Vi konstituerte oss 18. mars, og 1612 

har hatt tre møter siden det. Vår oppgave er å skrive utkast til Grønn Ungdoms 1613 

valgkampstrategi fir 2019, som vedtas på landsmøtet i november. 1614 

 1615 

Valgkampstrategien blir det overordnede strategidokumentet for Grønn Ungdoms 1616 

valgkamp i 2019. Strategien tar stilling til politiske og organisatoriske aspekter ved 1617 

valgkampen.  1618 

 1619 

For å få innspill, har vi valgt ut noen spørsmål som vi mener det er hensiktsmessig at 1620 

landsstyret diskuterer. Derfor denne saken. Om du ikke rekker å si alt du har på hjertet i 1621 

debatten, tar SVU gjerne imot skriftlige innspill. 1622 

 1623 

 

Spørsmål til diskusjon 1624 

Styrker og svakheter 1625 

• Hva er Grønn Ungdoms største svakheter i valgkampen? 1626 

• Hva er våre styrker? 1627 

 1628 

Overordnede mål 1629 

• I 2017 oppnådde vi 6,8 % i skolevalget. Hvor stor oppslutning bør vi ha som mål i 1630 

2019?  1631 

• I 2015 ble 15 ungdomskandidater folkevalgt. Hvor mange ungdomskandidater 1632 

skal vi ha som mål at blir valgt i 2019? 1633 

 1634 

Image og målgruppe 1635 

• Hva slags ”image” vil vi at Grønn Ungdom skal ha? 1636 

• Hva slags ungdommer skal stemme på Grønn Ungdom i skolevalget? 1637 

 1638 
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Skolering 1639 

• Hvordan kan Grønn Ungdom bli best mulig forberedt på valgkampen? 1640 

• Hva slags og hvor mye skolering trenger vi? 1641 

 1642 

Materiell 1643 

• Hva slags materiell ønsker vi oss? 1644 

• Har du noen kule ideer? 1645 

 1646 

Politiske hovedsaker 1647 

• Hvordan føler du at det funker med dagens politiske hovedsaker (olje, dyrevern 1648 

og rus)? 1649 

• Hva bør være Grønn Ungdoms politiske hovedsaker i 2019? 1650 

 1651 

 1652 

 1653 

Med vennlig hilsen 1654 

 1655 

Pauline, Christine, Danielle, Miriam og Hulda 1656 

Strategisk valgkamputvalg 1657 

 1658 

Oslo, 5. mai 2018 1659 

 




