Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
5. januar 2017
Guri Barka Martins, generalsekretær

SAKSPAPIRER TIL SST-2-18
Møtedato: 9. januar 2018
Møtested: Hausmannsgate 19
Møtetid: 18:00-21:00 (Skolering fra 17:00)

Saksliste
014 Godkjenning av innkalling
015 Valg av ordstyrer og referent
Innstilling:
Guri Barka Martins, ordstyrer
Sebastian Teigen Nygård, referent
016 Vedtaksprotokoll
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

O

017 Orienteringsrunde
Hvilke prosjekter jobber du med?
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med?
Talspersoner: Hva skjer i MDG (SST og på Stortinget)?
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med?

O

018 Fylkeslagsoppfølging
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem

V

019 Politiske utvalg
v/ Ola Eian, talsperson

V

020 Etiske retningslinjer
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

V

021 Internasjonalt utvalgs planer for året
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt

O

022 Stillingsbeskrivelser
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

V
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023 Tiltakstavla
v/ Ola Eian, talsperson

V

Deretter møtekritikk
O er orienteringssaker
D er debattsaker
V er vedtakssaker

Oslo, 5. Januar 2017
Guri Barka Martins,
Generalsekretær
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Miriam Langmoen, sentralstyremedlem
05.01.18
SST-2-18-18

FYLKESLAGSOPPFØLGING
Bakgrunn
Sentralstyret vedtok på AU-1-18 å erstatte FLO-ordningen med en fylkesgruppe, som
skal ha ansvar for å følge opp fylkeslagene. Et viktig argument for å avvikle FLOordningen var at en mindre gruppe vil ha bedre forutsetninger til å prioritere og
koordinere fylkesarbeidet og vil kunne følge opp fylkene tettere.
Gruppa hadde sitt konstituerende møte 04.01.18, med generalsekretær tilstede, og
diskuterte der hvordan vi ønsker å organisere oppfølgingen av fylkeslagene.

Drøfting
Gruppa vurderte i hovedsak to spørsmål: hvorvidt vi ønsker å fordele fylkene oss i
mellom, og i så fall, hvordan denne fordelingen skal se ut.
En svakhet ved FLO-ordningen som ble tatt opp på AU-1-18, var at mye arbeid som
måtte gjøres av hver FLO individuelt, enkelt kunne blitt gjort av én person, for eksempel
ved at bare én har ansvar for å sende ut en spesifikk beskjed til alle fylkeslagene.
Fylkesgruppa diskuterte derfor om det er ønskelig og praktisk mulig at alle
gruppemedlemmene kan operere som kontaktpersoner for alle fylkene. Det vil altså si at
hvert fylkeslag har fire personer å forholde seg til, heller enn én, men vil også innebære
at mye arbeid kan effektiviseres.
Hovedargumentet mot å fordele arbeidet på denne måten, er at det vil være forvirrende
for fylkeslagene å ikke ha en enkeltperson å forholde seg til. I tillegg var det usikkerhet
om hvorvidt kommunikasjonen mellom gruppa og fylkeslagene ville bli for upersonlig og
“masseprodusert”. Fylkesgruppa ble derfor enige om at det er ønskelig å fordele fylkene
oss i mellom, slik at hvert fylkeslag fortsatt har en primær kontaktperson i sentralstyret,
og heller utnytte den effektiviseringen som kommer av at arbeidet er fordelt på færre
hender.
Hva gjelder fordelingen av fylkene, tok gruppa utgangspunkt i sakspapirene til AU-1-18,
der fylkene ble sortert i fire kategorier etter aktivitetsgrad. Det var enighet om at vi
ønsker variasjon i hvilke fylker hver person har ansvar for, slik at alle følger opp fylkeslag
med ulikt aktivitetsnivå.
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Fylkesgruppa legger fram følgende tiltak til Tiltakstavla:
Grønn Ungdom skal:
• sørge for at medlemmer i hele landet får et aktivitetstilbud, nok informasjon om hva
som skjer sentralt og gode muligheter til å bidra i demokratiske prosesser.
• etterstrebe å ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker.
• organisere oppfølgingen av fylkene gjennom en fylkesgruppe. Fylkesgruppa skal
orientere sentralstyret om alle de atten fylkene ved hvert sentralstyremøte. Hvert
fylkeslag skal ha en primær kontaktperson i fylkesgruppa. Fylkesgruppa skal fordele
ansvar for fylkeslagene på en måte som etterstreber en jevn arbeidsfordeling.
• legge til rette for lokallagssatsning der fylkeslaget ser behov for det. I fylkeslag med
lokallag skal det legges til rette for at det finnes en lokallagsoppfølger (LLO) i
fylkeslaget, med samme funksjon som fylkeslagets primærkontakt i sentralstyret.

Saksbehandlers konklusjon
Sentralstyret bør vedta fylkesgruppas foreslåtte tiltak og innlemme dem i Tiltakstavla.

Forslag til vedtak
F1: Sentralstyret vedtar fylkesgruppas foreslåtte tiltak slik de foreligger over.
Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 05.01.18
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
05.01.18
SST-2-18-19

POLITISKE UTVALG
Bakgrunn
Arbeidsplanen for 2018 har et mål om at «…Grønn Ungdom skal sette ned politiske
utvalg innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd». I Budsjettet for
2018 har dette formålet en post på 15 000 kr.
I Sentralstyret i Grøn Ungdom (SST) utgjør Nora Heyerdal, Ola Eian og Rauand Ismail
Koordinatorene for politiske utvalg (KAPUV). Vi ønsker med denne saken å:
1. Orientere om prosessen med nedsettelse av politiske utvalg (PUV)
2. Få innspill på prosessen nedsettelse av PUV fra SST
3. Vedta tiltak til tiltakstavla

Drøfting
1. Orientere om prosessen med nedsettelse av politiske utvalg
09.01.18
SST-2-18 gir innspill til KAPUV på saken
Rett etter
Sende ut en medlemsundersøkelse for å samle innspill.
15.01.18
KAPUV møtes og innstiller på mandat, organisering og valg av politiske
utvalg
23.01.18
SST-3-18 innstiller i saken til Grønn Ungdoms Landsstyre (GULS).
23.02.18
GULS-1-18 gjør endelige vedtak i saken.
2. Få innspill på prosessen nedsettelse av politiske utvalg fra SST
Ulike ungdomspartier har ulike løsninger når det kommer til politiske utvalg.
Saksbehandler vil først presentere en oversikt over ulike momenter vi ønsker deres
innspill på, deretter liste opp praksis i andre partier til inspirasjon.
Organisering
• Hvor store bør utvalgene være? Bør de ha varamedlemmer?
• Hvem skal drifte utvalgene, koordinatorene i SST? Sekretariat, medlemmer?
• Bør vi ha tilhørende nettverk være et tilbud til øvrige medlemmer?
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Mandat
• Hva skal gjøre? Webinarer, skoleringer, ta debatter, resolusjoner, skoleringer,
innspill til Stortingsgruppa, medieutspill…?
• Hvilke forventninger bør vi stille til utvalgene? (Stor arbeidskapasitet, et
leserinnlegg i måndeden og resolusjoner til hvert LS, mer/mindre?)
• Hvilken rolle skal de ha opp mot vedtektsfestede organer?
• Skal alle utspill og evt. ny politikk kontrolleres av SST?
• Skal resolusjoner sendes til fylkesstyrer og SST eller direkte til GULS?
Valgprosess
Hva bør virketiden være?
• Skal de være permanente med sikte på at samme utvalg velges neste år?
• Skal de være midlertidige og avvikles før jul?
• Skal man velges for ett år av gangen?
Hvem bør sitte i utvalgene?
• For å ikke «stjele vitale ressurser» fra fylkene; bør fylkesledere/styremedlemmer
sitte i utvalgene?
• Bør utvalgene bestå av «erfarne og rutinerte» GUere, og evt. nettverk for de
«mindre erfarne»?
Hvem bør velge medlemmer?
• Kan SST drive valgprosessen og velge mutvalgsmedlemmene? GULS?
• Når bør de velges?
• Bør SST-valgte koordinatorer lede utvalgene? Bør GULS eller utvalgene selv
velge leder?
KAPUV har gjort en undersøkelse blant utvalgte partier (og kan om ønskelig utvide
undersøkelsen til SST-3-18):
DWARS - Groen Links Jugend
• Har ni grupper (Committees).
• Sentralleddet (usikker på AU eller LS) velger utvalgene
• Én politisk ansvarlig i sentralleddet har ansvaret for å koordinere og være
bindeledd mellom utvalgene og sentralleddet
• Hvert utvalg har en (sentralt utvalgt) sekretær som organiserer/driver utvalget
• Utvalgene velger selv hva de jobber med innen tema (ni grupper) og hva
resultatet er (rapport, artikkel, resolusjon)
• Alt som kommer fra utvalgene går gjennom sentralleddet for godkjenning
Unge Venstre
• Har utvalg for «Klima og miljø», «Kunnskapspolitikk» og «Internasjonalt».
• Subjektive erfaringer fra en person vi snakket med:
o for store planer som ikke følges opp, dårlig kontinuitet
o sett på som “mindre kult”, eller viktig enn sentralstyret/landsstyret
o nå sitter utvalgslederne i LS, og det kan utbedre overnevnte problem
o for mange nye som ikke har erfaring, og for få pamper
o lite penger til å møtes -> lite motiverende
o Internasjonalt utvalg har leder fra sentralstyret og fungerer bra
Sosialistisk Ungdom
• «Internasjonalt», «Kvinnepolitisk», «Etnisk likestillingspolitisk», «Faglig»,
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•
•
•
•

«Miljøpolitisk», «EØS-utvalget» samt et «LHBT-nettverk» og «kulturpolitisk
nettverk».
Noen av utvalgene ledes av landsmøtevalgte ledere som også har plass i
sentralsstyret.
Utvalgene har et medlemstilbud «politiske nettverk» (nytt av 2016).
Nettverkene administreres av partikontoret, mens utvalgene sender ut
nyhetsbrev og arrangerer møter.
Utvalgene gjennomfører digitale og fysiske arrangementer, kommer med forslag
til partiprogram og egne uttalelser.

Unge Høyre
• Har ikke politiske utvalg, sett bort fra at de nylig opprettet Internasjonalt utvalg.
AUF
•
•
•
•

Har fire grupper: «Arbeid og utdanning», «Likestilling og inkludering», «Klima og
miljø» og «Internasjonalt».
Tema for utvalgene henger sammen med deres hovedsaker og deres
partiprogramprosess
De nasjonale utvalgene består av 2-3 sentralstyremedlemmer + sekretariat.
De nasjonale utvalgene følger opp tilsvarende utvalg (de fire temaene) på
fylkesnivå

3. Vedta tiltak til tiltakstavla
Som alle undergrupper foreslår vi tiltak som skal vedtas av SST. Se under.

Saksbehandlers konklusjon
KAPUV vil notere flittig fra diskusjonen og komme med en innstilling til organisering,
mandat og valgprosess for utvalgene til SST-3-18.
For at utvalgene skal kunne komme i gang innen rimelig tid (før GULS-2) finner
saksbehandler det hensiktsmessig at SST (etter mandat fra GULS-1) bør velge
utvalgsmedlemmene, og KAPUV drive valgprosessen.
Sammen med det overnevnte mener saksbehandler at SSTs ønsker ivaretas av de
foreslåtte tiltakene til tiltakstavla.

Spørsmål til diskusjon
•
•
•
•
•
•

Hvordan bør utvalgene organiseres?
Hva skal utvalgene gjøre?
Hvilken rolle skal de ha opp mot vedtektsfestede organer?
Hva bør virketiden være?
Hvem bør sitte i utvalgene?
Hvem bør velge medlemmer?
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Forslag til vedtak
F1: Følgende tiltak legges inn i Tiltakstavla under målene om Politikkutvikling og
politiske hovedsaker:
• Utarbeide mandat og struktur for de politiske utvalgene.
• Innstille på utvalgsmedlemmer til de politiske utvalgene.
• Ha en koordinerende rolle i de politiske utvalgene.
Med vennlig hilsen
Ola Eian
Talsperson
Oslo, 05.01.18
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Guri Barka Martins, generalsekretær
05.01.18
SST-2-18-20

ETISKE RETNINGSLINJER
Bakgrunn
Grønn Ungdoms etiske retningslinjer er et viktig dokument for organisasjonen.
Dokumentet ble vedtatt av landsstyret i 2016 , har ikke blitt revidert siden. For at de
etiske retningslinjene skal fortsette å holde seg relevante og aktuelle for
organisasjonen, må de revideres jevnlig.
Revidering av de etiske retningslinjene behandles først av sentralstyret, som igjen
oversender en innstilling til landsstyret. Målet er at LS skal behandle denne saken på
LS-1-18, De etiske retningslinjene behandles ikke av landsmøtet.

Drøfting
Generalsekretær er den som bruker etiske retningslinjer mest, og det er derfor viktig
at jeg føler eierskap til dem. Det har derfor vært viktig for meg å forandre en del på
ordlyden flere steder i retningslinjene, hvor jeg synes språket har vært noe unødig
oppstyltet. Utover dette skal jeg redegjøre for noen av de større endringene jeg har
gjort i mitt forslag til nye etiske retningslinjer:
Nytt kapittel: 5. Habilitetsspørsmål
Vi har tidligere ikke hatt noen retningslinjer for hvordan man skal håndtere
inhabilitetssaker, noe som har gjort at vi fra sak til sak har hatt en diskusjon om
hvordan det skal gjøres. Ved å legge til dette kapittelet får vi en mer standardisert
måte å forholde oss til habilitetsspørsmål på.
Mitt forslag til dette kapittelet er basert på hva man i staten regner som inhabilitet,
og hvordan vi tidligere har håndtert slike saker. Hovedansvaret i mitt forslag ligger
på hver enkelt ansatt og tillitsvalg, og legger i utgangspunktet ikke opp til at man kan
be om å få vurdert noen andres habilitet enn sin egen.
Nytt kapittel: 6. Demokrati og tilgjengelighet
Tidligere kapittel ”5. Saksgang” er fjernet, og punkt 5.2 om reservasjon er flyttet inn i
kapittelet om valg og nominasjoner, og 5.1 går nå innunder et nytt kapittel 6 som
omhandler demokrati og tilgjengelighet. Det er viktig at vi er tydelige på at våre
arrangementer og møter skal være for alle medlemmer, og at alle skal ha lik mulighet
til å delta. Det at man skal etterstrebe universelt utformede lokaler kan komme til å
gjøre noen arrangementer litt dyrere, men min oppfatning er at det i stor grad bare
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stadfester praksis.
Kapittel 7. Taushetsplikt og informasjon
Dette kapittelet har samme intensjon som i forrige versjon, men jeg har valgt å legge
til at man må underskrive en taushetserklæring for å få tilgang til Grønn Ungdoms
medlemsregister. I flere fylkeslag er det andre enn fylkesleder som er
medlemsansvarlig, og man får tilgang på store mengder informasjon om
medlemmene våre.
Kapittel 8. Alkoholpolicy
Dette kapittelet er stort sett likt, men jeg har lagt til ”ansatte” i punkt 8.3, fordi de
også kan komme til å være i slike situasjoner som beskrives i punktet, og er på
samme måte som tillitsvalgte rollemodeller og tillitspersoner.
Kapittel 9. Innkjøp
9.3 om materiell er lagt inn som nytt punkt i kapittelet om innkjøp. Dette stadfester
praksis fra foregående år, men vi bruker såpass mye penger på materiell at det etisk
sett er viktig å være bevisst på hva vi bruker penger på.
Kapittel 11. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene
I håndtering av tilfeller hvor de etiske retningslinjene er brutt bør så få mennesker
som mulig involveres i behandlingen. Slik disse punktene har vært tidligere, har
arbeidsutvalget skulle behandle for eksempel hjemsendelse fra arrangementer. I det
nye utkastet er punkt 11.1, 2 og 3 endret slik at ledelsen kan ta slike avgjørelser på
egenhånd, og bare orientere/få godkjenning av sentralstyret.
Dette kapittelet henger ganske tett sammen med kapittelet om eksklusjon i
vedtektene, men det er mitt inntrykk at vedtektene er godt ivaretatt i det nye
utkastet til etiske retningslinjer.

Punkter til diskusjon
•
•
•
•
•

Hvordan skal retningslinjene for habilitetsspørsmål se ut? Legger man for mye
ansvar på hver enkelt med dette forslaget?
Er det for mye å forvente at alle lokalene vi bruker skal være universelt utformet
så langt det lar seg gjøre (i alle ledd av organisasjonen)?
Er det for strengt at ansatte skal innlemmes i 8.3?
Er det problematisk at retningslinjene for alkohol ikke regulerer utenlandsreiser?
Hvordan kan man gjøre de etiske retningslinjene mer tilgjengelige for tillitsvalgte
i organisasjonen?

Forslag til vedtak
F1: Sentralstyret innstiller på de etiske retningslinjene slik de foreligger og legger
opp til at de skal oversendes LS-1-18.
Vedlegg
- Grønn Ungdoms etiske retningslinjer (revidert)
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GRØNN UNGDOMS

ETISKE RETNINGSLINJER
1. Formål og prinsipper
1.1
Grønn Ungdoms målsetning er å samle oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes
politikk blant ungdom og få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne.
Dette innebærer å arbeide for følgende solidaritetsprinsipper i alle deler av
organisasjonen:
- Solidaritet med andre mennesker.
- Solidaritet med dyr og natur.
- Solidaritet med fremtidige generasjoner.
Disse solidaritetsprinsippene danner også grunnlaget for de etiske retningslinjene, og
skal sikre høy etisk bevissthet i organisasjonen.
1.2
Retningslinjene formål er å sikre at medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom
opptrer på en måte som ivaretar hverandre og ikke skader organisasjonens medlemmer,
interesser eller omdømme. Retningslinjene gjelder alle medlemmer og ansatte i Grønn
Ungdom og tas i bruk når disse står overfor etiske dilemma.

2. Integritet
2.1
Alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom plikter å overholde Grønn Ungdoms
vedtekter og annet reglement som gjelder for organisasjonen.
2.2
Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de
verdiene som organisasjonen forfekter. Som enkeltpersoner vil man også på fritiden bli
assosiert med Grønn Ungdom. Det forventes derfor at man til enhver tid har en atferd
som ikke skader Grønn Ungdoms omdømme.

3. Roller
3.1
Sentralstyrets medlemmer representerer hele organisasjonen, ikke det
fylkeslaget eller den regionen de kommer fra.
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3.2

Landsstyrerepresentanter representerer sitt fylkeslag, og ikke seg selv.

4. Valg, nominasjoner og reservasjon
4.1
Når man fremmer eget eller andres kandidatur i valg- og nominasjonsprosesser,
skal fokuset ligge på å fremheve de positive aspektene ved eget kandidatur.
4.2
Alle kandidater og delegater skal ha som utgangspunkt at man velger de
kandidatene som er best egnet til å ivareta organisasjonens interesser i tråd med
vedtektene og vedtatt politikk i Grønn Ungdom.
4.3
Tillitsvalgte kan reservere seg mot enkeltpunkter i Grønn Ungdoms politikk
dersom det strider med deres personlige overbevisning. Dette må orienteres om til
valgkomitéen og landsstyret før de offentliggjør eventuelle kandidatur. Når et politisk
punkt endres skal de samme instansene orienteres innen en måned etter at det aktuelle
politiske punktet er vedtatt.

5. Habilitetsspørsmål
5.1
Det regnes som inhabilitet i Grønn Ungdom når man har en tilknytning til en sak
eller sakens parter som kan skape tvil om man vil behandle saken på en objektiv og
upartisk måte.
5.2
Tillitsvalgte og ansatte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i saker
de skal ta del i forberedelsene eller behandlingen av. Man kan be organet som skal
behandle saken om å vurdere ens habilitet.
5.3
Om en tillitsvalgt eller ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, skal hen
trekke seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale- forslagsog stemmerett under saksbehandlingen. I noen tilfeller bør det vurderes om den inhabile
skal forlate rommet.

6. Demokrati og tilgjengelighet
6.1
Til møter hvor beslutninger skal tas, innkalles alle med møterett på lik linje. Alle
med møterett skal få lik informasjon om formål og møterammer.
6.2

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

6.3
Ved arrangementer og møter i Grønn Ungdom skal lokalene som benyttes være
universelt utformet så langt det lar seg gjøre. Arrangøren har et særskilt ansvar for å
kartlegge og dekke deltakernes behov slik at alle kan delta på lik linje.

7. Taushetsplikt og informasjon
7.1
Informasjon man får tilgang på i kraft av ens verv eller arbeidsforhold som på noe
vis kan skade Grønn Ungdoms interesser eller omdømme, skal ikke deles. Dette med
mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger for å utføre sine
tillitsverv eller arbeidsoppgaver.
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7.2
Informasjon om organisasjonens medlemmer skal behandles som sensitiv
informasjon og skal ikke deles, med mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for
slike opplysninger for å utføre sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver.
7.3
Passord til organisasjonens digitale tjenester skal ikke deles, med mindre andre
tillitsvalgte eller ansatte i organisasjonen har behov for slike opplysninger for å utføre
sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver.
7.4
Alle ansatte, fylkesledere og medlemmer av Grønn Ungdoms sentralstyre skal
skrive under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til disse retningslinjene.
7.5
Alle som har behov for tilgang til medlemsregisteret for å utføre sine tillitsverv
eller arbeidsoppgaver skal skrive under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til
disse retningslinjene.
7.6
Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom plikter å varsle om
lovbrudd til generalsekretær, eller kontrollkomitéen dersom generalsekretær er berørt.
7.7
Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom oppfordres til å varsle
om kritikkverdige forhold, som brudd Grønn Ungdoms vedtekter eller brudd på etiske
retningslinjer, til nærmeste overordnede leder. Ved alvorlige forhold, er nærmeste
overordnede leder pliktet til å levere bekymringsmelding.

8. Alkoholpolicy
8.1
Grønn Ungdom engasjerer ungdom mellom 12 og 28 år, og skal sørge for at alle
medlemmer føler seg trygge på alle arrangementer og møter i regi av Grønn Ungdom.
8.2
Det er nulltoleranse for alkohol og narkotiske stoffer på alle arrangementer og
møter i alle ledd i Grønn Ungdom. Dette gjelder fra møtestart til møteslutt.
8.3
Tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom skal ikke å drikke alkohol på
arrangement i regi av Miljøpartiet De Grønne der mindreårige medlemmer av Grønn
Ungdom er tilstede.
8.4
Grønn Ungdom skal oppfordre Miljøpartiet De Grønne til å holde flest mulig av
sine arrangementer alkoholfrie, trygge og tilgjengelige for mindreårige.

9. Innkjøp og materiell
9.1

Innkjøp til nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom skal være vegetarisk.

9.2
Alle innkjøp som gjøres på vegne av Grønn Ungdom skal være økologiske
og/eller fairtrade dersom dette lar seg gjøre.
9.3
Grønn Ungdoms materiell skal, så langt det lar seg gjøre, gjenspeile de verdiene
organisasjonen forfekter.
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10. Grenseoverskridende atferd
10.1 Ingen former for fysiske eller psykiske overtramp aksepteres i Grønn Ungdom.
Ved mistanke, bekymring eller anklage om fysisk eller psykisk overtramp som involverer
én eller flere skal det meldes fra til generalsekretær.

11. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene
Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til følgende konsekvenser, avhengig av
alvorlighetsgrad:
11.1 Generalsekretær og talspersoner kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig
virkning, ved sentralstyrets godkjenning. Landsstyret kan på førstkommende møte
opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan suspenderes uten først å ha fått
mulighet til å forklare seg.
11.2 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner forlange
at personen som har begått regelbruddet skal forlate arrangementet.
11.3 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner nekte at
Grønn Ungdom skal dekke reise og/eller opphold for arrangementet.
11.4 Dersom et medlem eller en ansatt i Grønn Ungdom er mistenkt eller anklaget for
å ha utøvd grenseoverskridende seksuell atferd eller å ha begått seksuelle overgrep mot
en eller flere personer, kan generalsekretær og talspersoner frita hen fra alle sine verv i
organisasjonen til en eventuell suspensjon behandles av sentralstyret.
11.5 Generalsekretær har ansvar for oppfølging ved brudd på etiske retningslinjer.
Generalsekretær skal orientere talspersonene og disse tre kan innstille på en sanksjon
som skal behandles av sentralstyret. Dersom generalsekretær og/eller talspersoner er
berørte i saken, gis kontrollkomitéen dette ansvaret.
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Guri Barka Martins, generalsekretær
05.01.18
SST-2-18-22

STILLINGSBESKRIVELSER
Bakgrunn
På påtroppingshelga ble vi enige om at hvert AU-medlem skulle skrive en
stillingsbeskrivelse for seg selv som skal reflektere de arbeidsoppgavene vi har fått
utdelt.

Forslag til vedtak
F1: Sentralstyret vedtar samtlige stillingsbeskrivelser for sine egne medlemmer.
F2: Generalsekretær får mandat til å gjøre de endringene som skulle trenges ut fra
vedtakene i denne saken.

Vedlegg
-

Stillingsbeskrivelser
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STILLINGSBESKRIVELSE

OLA EIAN
Talsperson i Grønn Ungdom. Har sammen med Hulda Holtvedt tillit til å representere
Grønn Ungdom gjennom arbeidsoppgavene ført opp under:

Ledelse
•
•
•
•

Særskilt ansvar for ledelse i samarbeid med medtalsperson og generalsekretær.
Ta avgjørelser på vegne av Grønn Ungdom dersom det er umulig å konsultere
arbeidsutvalget først.
Uttale meg på vegne av Grønn Ungdom i media.
Signaturrett på vegne av organisasjonen.

Representasjon og utadrettet arbeid
•
•
•
•
•
•
•

Være Grønn Ungdom sitt ansikt i medier, både i form av proaktive utspill og
reaksjoner på den daglige debatten.
Representere Grønn Ungdom i debatter, med appeller, innledninger og lignende.
Representere arbeidsutvalget i Grønn Ungdom sitt landsstyre.
Representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønne sitt landsstyre.
Representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønne sitt sentralstyre.
Representere Grønn Ungdom i møte med andre organisasjoner.
Repredentere Grønn Ungdom i delegasjonen til Miljøpartiet De Grønnes
landsmøte.

Kommunikasjonsgruppa
•
•
•
•
•
•
•

Synliggjøre Grønn Ungdom i media sammen med resten av
kommunikasjonsteamet.
Delta på møter en gang i uka.
Skrive pressemeldinger, leserinnlegg og kronikker.
Gi innspill på tekster og lese korrektur.
Følge med daglig i nasjonale og internasjonale medier, og særlig i saker som er
relevante for organisasjonen.
Bistå fylkeslagene med mediearbeid.
Delta på morgenmøter til Miljøpartiet De Grønne.

Skoleringsgruppa
Koordinator for Utdanningspolitisk utvalg
•
•
•

Sammen med de andre utvalgskoordinatorene sørge for at det nedsettes og
driftes politiske utvalg innen klima og miljø, utdanning og skatt og velferd.
Sørge for koordinering Utdanningspolitisk utvalg
Holde Sentralstyret informert om utvalgenes drift.
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STILLINGSBESKRIVELSE

HULDA HOLTVEDT
Talsperson i Grønn Ungdom. Har sammen med Ola Eian tillit til å representere Grønn
Ungdom gjennom arbeidsoppgavene oppført her:

Ledelse
•
•
•

har særskilt ansvar ledelse i samarbeid med medtalsperson og generalsekretær
ta avgjørelser på vegne av Grønn Ungdom dersom det er umulig å konsultere
arbeidsutvalget først
uttale seg på vegne av Grønn Ungdom i media

Representasjon og utadrettet arbeid
•
•
•
•
•
•
•

være Grønn Ungdoms ansikt i medier, i form av proaktive utspill og reaksjoner på
den daglige debatten
representere Grønn Ungdom i debatter, med appeller, innledninger og lignende
representere arbeidsutvalget i Grønn Ungdoms landsstyre
representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes landsstyre
representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre
representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe
representere Grønn Ungdom i møte med andre organisasjoner

Kommunikasjonsgruppa
•
•
•
•
•
•
•
•

delta på ukentlige møter med kommunikasjonsgruppa
særskilt ansvar for å koordinere kommunikasjonsgruppas arbeid
sørge for at det blir utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og at denne følges
skrive pressemeldinger, innlegg og kronikker samt selge inn saker til media for
Grønn Ungdom
delta på Miljøpartiet De Grønne sine morgenmøter
gi innspill på tekster og lese korrektur
følge med daglig i norske og internasjonale medier, særlig på saksfelt som er
relevante for organisasjonen
bistå fylkeslagene i mediearbeid

Sommerleirgruppa
•
•
•

•

planlegge og arrangere en engasjerende sommerleir sammen med
sommerleirhøvding og øvrige medlemmer av sommerleirgruppa
budsjettansvar for budsjettposten ”sommerleir” sammen med resten av
sommerleirgruppa
invitere aktuelle gjester, foredragsholdere og politikere til leiren, og holde
kontakt med dem
orientere arbeidsutvalget om arbeidet, hente innspill og melde opp saker AU bør
diskutere.
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Strategisk valgkampsutvalg
•
•
•
•

påbegynne arbeidet med ny valgkampstrategi sammen med resten av utvalget
påse at utvalget får et mandat og en koordinator
arbeide sammen med resten av SVU for at et utkast til valgkampstrategi blir
ferdig innen GULS-4-18
delta på møter ca. én gang i måneden

MDGLM
•
•

delta på MDGLM som observatør fra MDGs sentralstyre
bistå GU-delegasjonen ved behov
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STILLINGSBESKRIVELSE

GURI BARKA MARTINS
Generalsekretær i Grønn Ungdom. Har som daglig leder ansvar for den daglige driften av
organisasjonen gjennom arbeidsoppgavene ført opp under:

Ledelse
•
•
•
•
•
•

Særskilt ansvar for ledelse i samarbeid med organisasjonens to talspersoner.
Har ansvar for drift, herunder arbeidsgiveransvar.
Gjøre løpende driftsmessige vurderinger.
Kontaktperson og øverste ansvarlige ved konflikt eller andre unntakstilstander i
organisasjonen.
Har medarbeidersamtaler med øvrige medlemmer i arbeidsutvalget to ganger i
løpet av året.
Har signatur- og prokurarett på vegne av organisasjonen.

Økonomisk, administrativt og organisatorisk arbeid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørger for lovmessig drift av organisasjonen.
Kaller sammen arbeidsutvalget til ordinære møter.
Kaller sammen arbeidsutvalget til ekstraordinære møter dersom minst tre
medlemmer av utvalget krever det.
Foreslå saksliste, møtetid og møtested til landsstyret og landsmøte.
Daglig økonomisk ansvar i Grønn Ungdom.
Fører organisasjonens regnskap ved fravær av regnskapsfører.
Ansvar for organisasjonens medlemsregister.
Tar initiativ til strategiske veivalg for det organisatoriske arbeidet.
Har ansvar for å evaluere og se på muligheter for reorganisering av
organisasjonen.
Være organisasjonens representant i saker som angår det offentlige lovverket.
Møter i sentralstyret og landsstyret i Miljøpartiet De Grønne dersom
talspersonene ikke har mulighet.
Koordinere deler av arbeidet med fylkeslagsoppfølging.
Sitter i ansettelseskomitéen med Trine Jakobsen Rydland og Sebastian Nygård.
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Stillingsbeskrivelse

Eivind Kristiansen
Sentralstyremedlem i Grønn Ungdom. Bidra i den daglige driften av organisasjonen
gjennom arbeidsoppgavene ført opp under:

Skoleringsansvarlig
•
•
•
•

Koordinere skoleringsgruppa bestående av undertegnede, Ola Eian, Rauand
Ismail og Miriam Langmoen
Ansvarlig for at punktet under skolering i arbeidsplanen blir utført.
Holde ferdigprodusert skoleringsmateriale oppdatert.
Budsjettansvar for posten “Skolering”

SoMe-koordinator
•
•
•
•
•
•

Koordinere kommunikasjonsgruppas SoMe-arbeid.
Sørge for at Grønn Ungdom er aktive, synlige og kreative i sosiale medier.
Ansvarlig for å skrive Grønn Ungdoms strategi på sosiale medier for 2018.
Finne nytt publikum og aktivere det publikum vi har fra før.
Fortsette samarbeidet med Miljøpartiet De Grønne på digital kommunikasjon.
Jobbe for å få en plass på MDGs kommunikasjonsteam under MDGLM.
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Stillingsskildring

IVAR M. G. ARNESEN
Sentralstyremedlem i Grøn Ungdom. Eg skal bidra i den daglege drifta av organisasjonen
gjennom arbeidsoppgåvene presentert i denne stillingsskildringa.

Fylkesgruppa (FG)
Fylgje opp fylkeslaga i Hedmark, Møre og Romsdal, Troms og Vestfold gjennom tiltaka
Fylkesgruppa har vorte einige om. Dette inneber å:
• Syte for at medlem i fylka eg har ansvar for får eit aktivitetstilbod, nok
informasjon om kva som skjer sentralt og gode moglegheiter til å bidra i
demokratiske prosessar.
• Arbeide for å ha fungerande fylkesstyre i alle fylke.
• Organisere oppfylginga av fylka gjennom ei fylkesgruppe. Gjennom fylkesgruppa
skal eg orientere sentralstyret om alle de atten fylka ved kvart sentralstyremøte.
• Leggje til rette for lokallagssatsing der fylkeslaget ser behov for det. I fylkeslag
med lokallag skal det verte lagt til rette for at det finst en lokallagsoppfylgjar
(LLO) i fylkeslaget, med samme funksjon som fylkesgruppa i sentralstyret.
• Kvart fylkeslag skal ha ein primær kontaktperson i fylkesgruppa.
• Gjennom fylkesgruppa skal vi fordele ansvar for fylkeslagane på slik at vi får
jamnast mogleg arbeidsfordeling.

Demokratiansvarleg
•

•
•

Eg skal syte for at det vert ført statistikk over kjønn og fylke som taler på
landsstyre- og landsmøte, og andre møte og hendingar der det er relevant.
Denne statistikken skal seinare verte presentert for sentralstyret eller andre
relevante organ, spesielt om det er behov for tiltak.
Eg skal syte for at det vert ført møtekritikk på sentralstyremøte og nasjonale
møte der det er relevant.
I tillegg kan eg setje i verk andre tiltak for å oppretthalde god demokratisk orden
og at Grøn Ungdom er ein triveleg organisasjon der det er enkelt å ytre seg og ha
forskjellige meiningar, og minimere bruken av hersketeknikkar.

Sumarleirgruppe
•

Eg skal arrangere sumarleiren 2018 i samarbeid med resten av sumarleirgruppa.
Programmet skal vi utføre saman for å skape ei god oppleving for medlemmane,
og skape ein sumarleir som bygg organisasjonen. Tiltak vil vi utarbeide seinare.

Delegat til landsmøtet i Miljøpartiet Dei Grøne
•
•

Skal arbeide for Grøn Ungdoms meiningar som har kome i uttrykk i fråsegner og
politiske plattformer.
Eg skal arbeide for at landsmøtet vert so triveleg og trygt som mogleg for grøne
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•
•
•

ungdommar.
Eg skal samarbeide med MDGLM-delegasjonen og koordinator, og bidra til at
vårt arbeid vert best mogleg og mest mogleg demokratisk.
Eg skal bidra til at landsmøtet til Miljøpartiet Dei Grøne fylgjar møtekultur og er
demokratisk ved måten eg oppfører meg på landsmøtet.
Tiltak for delegasjonen vert vedtekne seinare.
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STILLINGSBESKRIVELSE

NORA J. HEYERDAHL
Sentralstyremedlem i Grønn Ungdom. Bidra i den daglige driften av organisasjonen
gjennom arbeidsoppgavene ført opp under:

Kommunikasjonsgruppa
•
•
•
•
•
•
•

delta på møter én gang i uka i kommunikasjonsgruppa sammen med Hulda
Holtvedt, Ola Eian, Teodor Bruu og Eivind Kristiansen.
sørge for at organisasjonen følger kommunikasjonsstrategien vedtatt av
landsstyret.
skrive pressemeldinger, leserinnlegg og kronikker samt selge inn saker i media for
Grønn Ungdom.
ved behov delta på Miljøpartiet De Grønne sine morgenmøter på
Stortinget/Hangout.
gi innspill på tekster og lese korrektur.
følge med daglig i nasjonale og internasjonale medier, og særlig i saker som er
relevante for organisasjonen.
bistå fylkeslagene med mediearbeid.

Sommerleirgruppa
•

planlegge og arrangere en engasjerende og lærerik sommerleir sammen med
resten sommerleirgruppen bestående av Sebastian Teigen Nygård, Miriam
Langmoen, Hulda Holtvedt og Ivar Arnesen.

Koordinator for politisk utvalg Klima og miljø
Bidra i arbeidet til KAPUV med å utarbeide mandat og struktur for de politiske
utvalgene og innstille på utvalgsmedlemmer til de politiske utvalgene.
• Ha en koordinerende rolle i det politiske uvalget for Klima og Miljø.
• Holde Sst informert om utvalgets drift.
•
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VERVBESKRIVELSE

TRINE J. RYDLAND
Sentralstyremedlem i Grønn Ungdom. Bidra til organisasjonens framdrift gjennom de
undernevnte oppgavene:

Sentralstyremedlem
•
•
•
•
•

Holde seg løpende oppdatert i og ta stilling til pågående saker til behandling i
sentralstyret
Delta på sentralstyrets møter annenhver tirsdag i partallsuker
Melde inn synspunkter i forkant ved eventuelt forfall til møter
Bidra til et godt samarbeidsklima i sentralstyret
Opptre etter gjeldende etiske retningslinjer

Koordinator for GU-delegasjonen til MDGLM 2018
•
•
•
•
•
•
•

Koordinere GU-delegasjonen på Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte
(MDGLM)
Jobbe for at Grønn Ungdom får mest mulig gjennomslag og innflytelse i
Miljøpartiet De Grønne
Forberede og lede delegasjonens møter
Være med på å prioritere saker i tråd med Grønn Ungdoms politikk
Stemme i blokk i de saker hvor Grønn Ungdom har egen politikk
Drive lobbyvirksomhet overfor de øvrige delegatene
Sikre at landsmøtet blir en god opplevelse for delegasjonens medlemmer

Ansettelsesutvalg
•
•
•
•
•

Delta i ansettelsesutvalget
Kartlegge behov og sikre et godt beslutningsgrunnlag for sentralstyret ved
opprettelsen av stillinger
Utforme utlysningstekster og stillingsinstrukser
Gjennomføre ansettelsesprosesser
Drive skolering og kompetanseheving internt i ansettelsesutvalget

Demokratiutviklingsgruppa
•
•

Være Grønn Ungdoms representant i MDGs demokratiutvalg (DUT)
Bidra til DUTs sluttrapport, og for øvrig ikke ta på seg arbeidsoppgaver i utvalget

Arrangementer
•
•

Delta som medarrangør ved nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom, som
landsstyremøter, sommerleir og landsmøtet
Være tilgjengelig for andre nasjonale arrangementer som debattreninger og
skoleringshelger
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STILLINGSSKILDRING

SEBASTIAN T. NYGÅRD
Sumarleirhovding
•

Har hovudansvar for å arrangere sumarleir i tråd med tidlegare år. Skal gjere
dette saman med Hulda, Nora, Miriam og Ivar.

Fylkesgruppemedlem
•

Har ansvar for å fylgje opp fylkeslaga i Grøn Ungdom, saman med Ivar, Miriam
og Rauand. Skal vere hovedkontaktpunkt for fylkeslaga Oslo, Akershus,
Trøndelag og Sogn og Fjordane. Skal også ettersrebe at Grøn Ungdom har 1000
betalande medlemmar innan 2019.

Tilsetjingsgruppemedlem
•

Har saman med Trine og Guri ansvar for å tilsetje Medlemsansvarleg og
Økonomiansvarleg.

Delegat til MDGLM 2017
•

Skal jobbe for å få gjennomslag for Grøn Ungdom sine sakar på landsmøtet til
Miljøpartiet Dei Grøne og jobbe for å skape eit trygt, sosialt miljø for andre grøne
ungdommar som deltek på MDGLM.
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STILLINGSBESKRIVELSE

MIRIAM S. LANGMOEN
Sentralstyremedlem i Grønn Ungdom. Bidra i den daglige driften av organisasjonen
gjennom arbeidsoppgavene ført opp under:

Koordinator i fylkesgruppa
•
•

koordinere og følge opp fylkesgruppa i samarbeid med generalsekretær
følge opp fylkeslagene i Aust-Agder, Vest-Agder, Nordland, Telemark og
Finnmark, gjennom retningslinjene vedtatt i dokumentet «Feel the FLO». Dette
innebærer å:
o være det naturlige kontaktpunktet og bindeleddet mellom sentralstyret og
fylkesstyrene.
o være tilgjengelig for fylkeslagene for spørsmål, hjelp og veiledning.
o oppdatere resten av sentralstyret om tilstanden i fylkeslagene gjennom SSTmøter og fylkesgjørelista.
o aktivt følge opp fylkesstyrenes medlemmer og motivere disse.
o følge opp fylkeslagene slik at de har et aktivt og synlig fylkeslag.
o sørge for at fylkeslagene har de beste forutsetningene for å drive et godt
fylkeslag, ved å sikre at styrene har alle verktøy og all opplæring de trenger
for å drive fylkeslagene aktivt.
o sørge for at fylkeslagene opptrer i tråd med Grønn Ungdoms vedtekter og
retningslinjer.

Skoleringsoppplegg
•
•
•
•
•

utforme, gjennomføre og videreutvikle Grønn Ungdoms skoleringsprogram
sammen med Eivind Kristiansen, Ola Eian og Rauand Ismail.
sørge for at punktene under «Skolering» i arbeidsplanen og tiltakstavla blir utført
som skissert.
arrangere skoleringsarrangementer på nasjonalt og regionalt nivå.
holde ferdigprodusert skoleringsmateriale oppdatert.
delta på møter i skoleringsgruppa.

Strategisk valgkampsutvalg
•
•

utforme utkast til Grønn Ungdoms valgkampsstrategi for 2019 sammen med
Hulda Holtvedt og tre andre medlemmer av det strategiske valgkampsutvalget.
holde sentralstyret og landsstyret orientert om fremdriften i valgkampsarbeidet.

Sommerleirgruppa
•

•

planlegge og arrangere en engasjerende og lærerik sommerleir sammen med
resten sommerleirgruppen bestående av Sebastian Teigen Nygård, Nora
Jungeilges Heyerdahl, Hulda Holtvedt og Ivar Mekonnen Germiso Arnesen.
hente inn innspill og melde opp saker og orientere resten av sentralstyret om
arbeidet.
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Stillingsbeskrivelse

RAUAND ISMAIL
Arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom. Bidra i den daglige driften i organisasjonen
gjennom arbeidsoppgavene oppført under:

Koordinator for politisk utvalg: Skatt og velferd
Sammen med Nora Heyerdahl (koordinator for politisk utvalg: klima og miljø) og Ola Eian
(koordinator for politisk utvalg: skole og utdanning) utarbeide mandat og struktur for
Grønn Ungdoms politiske utvalg.

Fylkesgruppen
Sammen med Sebastian Nygård, Miriam Langmoen og Ivar Arnesen, heretter
fylkesgruppen, utarbeide en ansvarsfordeling over fylkeslagene i Grønn Ungdom. Følge
opp fylkeslagene i Grønn Ungdom gjennom retningslinjslinjene vedtatt i dokumentet
«Feel the FLO». Dette innebærer å:
• være det naturlige kontaktpunktet og bindeleddet mellom arbeidsutvalget og
fylkesstyrene.
• være tilgjengelig for fylkeslaget for spørsmål, hjelp og veiledning.
• oppdatere resten av arbeidsutvalget om tilstanden i fylkeslagene gjennom AUmøter og FLO-gjørelista.
• aktivt følge opp fylkesstyrenes medlemmer og motivere disse.
• følge opp fylkeslagene slik at de har et aktivt og synlig fylkeslag.
• sørge for at fylkeslagene har de beste forutsetningene for å drive et godt
fylkeslag, ved å sikre at styret har alle verktøy og all opplæring de trenger for å
drive fylkeslaget aktivt.
• sørge for at fylkeslagene opptrer i tråd med Grønn Ungdoms vedtekter og
retningslinjer.

Skoleringsgruppen
•
•
•
•

Ferdigstille og videreutvikle Grønn Ungdoms skoleringsprogram Drivhuset
sammen med Eivind Kristiansen (koordinator), Ola Eian og Miriam Langmoen.
arrangere skoleringsarrangementer fokusert på valgkamp på nasjonalt og
regionalt nivå.
holde ferdigprodusert skoleringsmateriale oppdatert.
delta på møter i skoleringsgruppa.

Delegat på MDGLM
• jobbe for at Grønn Ungdom for mest mulig gjennomslag under Miljøpartiet De
Grønnes landsmøte i 2018
• delta aktivt på forberedelsesmøter med delegasjonen til MDGLM
• være med på å prioritere saker i tråd med Grønn Ungdoms politiske og
organisatorisk mål for Miljøpartiet De Grønne
• drive lobbyvirksomhet overfor de øvrige delegatene.
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
05.01.18
SST-2-18-23

TILTAKSTAVLA
Bakgrunn

Arbeidsplanen presenterer mål. Arbeidsutvalget (AU) skal utarbeide tiltak for å utføre
disse målene. Denne saken skal formalisere hvordan dette gjøres.

Drøfting
Frihet i arbeidsplanen
Landsmøtet har vedtatt en arbeidsplan som er mindre detaljert enn før fordi den kun
inneholder mål, ingen tiltak. Det gir større tillit og frihet til at AU kan velge hvordan vi
ønsker å arbeide for å nå målene.
Et av målene er at "Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen".
Hvordan dette skal skje ble diskutert på AU-1-18, og skal vedtas i denne saken.
AU har i fellesskap ansvar for gjennomføring av arbeidsplanen, men fordeler oppgaver
internt. Den/de ansvarlige for en oppgave/mål i arbeidsplanen får i ansvar å foreslå og
følge opp tiltak for å nå målet.
Tiltakene vedtas av AU og samles i et felles dokument som heretter kalles «Tiltakstavla».
Dette bør komme på plass så raskt som mulig for å komme i gang med årets
arbeidsoppgaver. Ved at alle tiltakene samles i en oversikt for man tydelig plassert
ansvar og avklart eventuelle gråsoner (feks. om skolering på sommerleiren tilhører
sommerleirgruppa eller skoleringsgruppa).
Bruk av Tiltakstavla
Formålet med å vedta dem i AU er ikke å detaljstyre de(n) ansvarliges arbeid, men å
orientere AU og gi mulighet for innspill. Å få lov til å ta ansvar for sine prosjekter er
viktig for at folk skal motiveres og føle eierskap. Samtidig er det hele AUs oppgave å
følge opp arbeidsplanen og prioritere arbeidskapasiteten til det beste for organisasjonen.
Denne balansen er det verdt å diskutere for å avklare forventinger.
Tiltakstavla vil være oppsummeringen av AUs konkrete plan for å gjennomføre
landsmøtets bestilling. Den vil være grunnlaget for å vise status og framdrift på AUs
arbeid på landsstyremøtene, og slik gjøre det mulig for landsstyre og kontrollkomite og
føre tilsyn med AUs arbeid.
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Som et dokument vedtatt av AU, kan Tiltakstavla også endres av AU dersom planene
endres. Å revidere Tiltakstavla kontinuerlig vil derimot resultere i at AU bruker med tid
på å diskutere hvordan enn å gjøre ting. Her kan vi legge oss på ulike linjer: en kan se for
seg å ikke endre på tiltakene, revidere den en gang ved halvtårsevalueringa eller la det
stå ubesvart og gjøre endringer ved behov.

Saksbehandlers konklusjon
Saksbehandler mener AU bør bruke Tiltakstavla som supplement til Arbeidsplanen, la
undergruppne komme opp med tiltak og la AU vedta dem inn i Tiltakstavla. Tiltak for
alle mål bør være vedtatt senest AU-3-18. Det bør være høy terskel for å revidere
tiltakene når de først er vedtatt.

Punkter til diskusjon
•
•
•

Hvor stor frihet skal den/de ansvarlige ha?
Hvor høy terskel bør AU ha på å detaljstyre den/de ansvarlige tiltak?
Bør det være mulig å revidere Tiltakstavla? Hvor ofte?

Forslag til vedtak
F1: Tiltakstavla er AUs konkrete planer for å oppfylle arbeidsplanen.
F2: Ansvarlige enkelpersoner/grupper fremmer tiltak for å nå arbeidsplanens mål på sine
ansvarsområder senest AU-3-18

Med vennleg helsing

Ola Eian
talsperson
Oslo, 14.12.17
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