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SAKSPAPIRER TIL SST-5-18 
 
Møtedato: 20. februar 2018 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00 (Skolering fra 17:00) 
 

Saksliste 
052 Godkjenning av innkalling 
 
053 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling:  Hulda Holtvedt, ordstyrer 

Ola Eian, referent 
 

054 E-postvedtak siden sist møte       O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
055 Orienteringsrunde        O 
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? 
 
056 Status fylkeslag         O 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
 
057 Orientering fra Riksårsmøtet til Grön Ungdom      O 
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
 
058 Retningslinjer for eksterne arrangementer/turer    V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
059 Resolusjon om leder/talspersonmodell i MDG      V 
v/ Ola Eian, talsperson 
 
 
 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 16. februar 2018 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
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060 Status tiltakstavla         D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
061 Resolusjon til LS  fra Oslo GU       D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
062 Økonomisk beretning         O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
063 Internprogram LS, fordeling av gjenværende oppgaver    D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
 
HASTESAK: 064 Tredje energimarkedspakke og ”ACER”    V 
v/ Ola Eian, talsperson 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Oslo, 16. februar 2018 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Braka Martins, generalsekretær 
Dato  16.02.18 
Saksnr.  SST-5-18-58 
 
 

RETNINGSLINJER FOR EKSTERNE 
ARRANGEMENTER 

 
Bakgrunn 
Grønn Ungdom blir relativt ofte invitert på innenlands og utenlands turer i regi av 
eksterne aktører. Formålet med disse turene er som oftest å lære om aktøren vi får reise 
med og/eller arbeidet aktøren utfører. Vi har tidligere hatt en prinsipiell diskusjon i 
Grønn Ungdoms Sentralstyre (SST) knyttet til hvilke turer vi takker ja til. 
 
Målet med denne saken er for det første å t opp igjen denne diskusjonen i det nye 
sentralstyret, samt å vedta nye retningslinjer for eksterne arrangementer som samler 
alle vedtak med denne tematikken på et sted. 
 
 

Drøfting 
Eksterne arrangementer (i Oslo og omegn) 
Stadfester stort sett bare praksis. 
 
Innenlands- og utenlandsturer 
Turene Grønn Ungdom blir invitert på er av svært ulik karakter. Noen er innenlands, 
noen er utenlands, noen skjer i regi av organisasjoner vi har et tett samarbeid med, mens 
andre er sponset av aktører vi helst ikke vil identifisere oss med overhodet. De siste 
årene har Grønn Ungdom vært invitert på flere turer som med hell kunne vært drøftet i 
plenum av SST før vi avgjorde hvorvidt vi skulle delta, og hvem fra SST som skulle delta.  
 
I retningslinjene som foreslås vedtatt er det i stor grad forsøkt å ta hensyn til at de aller 
fleste turene vi blir invitert på vil kreve individuelle vurderinger knyttet til eventuell 
deltakelse fra Grønn Ungdom. Retningslinjene skisserer derfor først og fremst en praksis 
for hvordan vi skal ta disse avgjørelsene, framfor kategoriske regler som vi alltid skal 
anvende. Det er skissert opp ulike hensyn som bør veies mot hverandre hver gang SST 
skal avgjøre hvorvidt vi skal delta på en tur vi er invitert på. 
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Merk at det er foreslått en retningslinje av mer kategorisk art enn de andre i 
dokumentet. Det gjelder antall utenlandsturer vi deltar på. Det er foreslått at vi, av 
klimahensyn, ikke skal delta på mer enn én utenlands flyreise i regi av eksterne aktører 
årlig. Det er saksbehandlers syn at dette standpunktet, å begrense klimafiendtlige 
flyreiser, harmonerer med verdigrunnlaget vårt. Retningslinjene for turer bør harmonere 
med verdigrunnlaget vårt. Samtidig er det foreslått at denne retningslinjen kan 
tilsidesettes til fordel for særdeles tungtveiende hensyn. Dette for å gi en liten åpning 
for å unntaksvis kunne reise årlig på mer enn én utenlands flyreise i regi av eksterne 
aktører.  
 
Spørsmålet er da: hvilke hensyn er tungtveiende nok til at SST bør tilsidesette denne 
retningslinjen? Dette er opp til SST å diskutere. Saksbehandler har tillit til at SST i hvert 
enkelt tilfelle vil greie å vurdere hvorvidt et slikt tungtveiende hensyn foreligger i den 
aktuelle saken. Ellers anser saksbehandler retningslinjene slik de foreligger for å være 
selvforklarende. 
 
MDGLS 
Grønn Ungdom har en observatørplass i MDGLS og dette kapittelet regulerer hvordan 
vi skal utnytte denne observatørplassen. Dette kapittelet stadfester også i stor grad det 
som har vært praksis tidligere og er basert på vedtak arbeidsutvalget gjorde i 2015. 
 
Vi bør ta en vurdering på hvordan vi ønsker å bruke denne observatørplassen – skal det 
bare være en plass for de som er interesserte, eller skal vi bruke den til å oppnå 
gjennomslag? Da bør vi også vurdere hvordan vi velger hvem som får dra, og hvilke 
hensyn som skal vektlegges i valgprosessen. 
 
 

Punkter til diskusjon 
• Åpner retningslinjene i for stor grad for skjønn – er de for lett fravikelige? 
• Åpner retningslinjene i for liten grad for skjønn – er de for strenge? 
• Er det hensiktsmessig at talspersoner og generalsekretær har førsterett på 

observatørplassen? 
• Bør observatørplassen loddes ut til de som vil ha den, eller skal vi votere over 

hvem som får dra? 
• Er det problemstillinger retningslinjene mangler, som bør tas inn? 

 
 

Saksbehandlers konklusjon 
Saksbehandler mener det er et behov for noen enkle prinsipielle retningslinjer knyttet til 
turvirksomhet i regi av eksterne aktører, som SST kan benytte som et verktøy.  
 
Retningslinjene bør berøre problemstillinger knyttet til klimagassutslipp ved 
reisevirksomhet, hva som er hensiktsmessig tidsbruk, læringsutbytte ved turen og 
arrangørens omdømme. Samtidig bør ikke retningslinjene være så detaljstyrende at de 
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lukker for skjønnsmessige vurderinger knyttet til hver enkelt invitasjon Grønn Ungdom 
får. Det er saksbehandlers vurdering at retningslinjene balanserer godt i så henseende. 
 
Saksbehandler oppfatter at de foreslåtte retningslinjene i stor grad er stadfesting av 
tidligere praksis. 
 
 

Forslag til vedtak 
F1: Retningslinjer for eksterne arrangementer vedtas slik de foreligger. 
 
Vedlegg: -Retningslinjer for eksterne arrangementer 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 16. Februar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 

RETNINGSLINJER FOR 

EKSTERNE ARRANGEMENTER 
 

Disse retningslinjene gjelder for Grønn Ungdoms sentralstyre, og skal benyttes når 
sentralstyret (SST) blir invitert på turer i regi av aktører utenfor Grønn Ungdoms 

organisasjon. 
 
	
1. Invitasjoner til eksterne arrangementer 
1.1 Når Grønn Ungdoms talspersoner får personlige invitasjoner til eksterne 

arrangementer som vi ønsker å være representert, skal talspersonene som regel 
stå for deltakelsen. Om ingen av dem har anledning, sendes det en forespørsel til 
sentralstyret. 

 
1.2 Hvis GU blir invitert på et arrangement uten personlig invitasjon, gjør 

talspersonene en vurdering på hvor vidt de skal delta. Hvis de ikke skal, sendes 
det en forespørsel til sentralstyret. I slike tilfeller vil det normalt gis en frist på å 
tilby seg å delta på vegne av Grønn Ungdom. 

 
2.3 I tilfeller hvor man får en generell invitasjon til et arrangement hvor Grønn 

Ungdom ikke blir bedt om å representere, sendes det ut informasjon om 
arrangementet til sentralstyret. 

 
 

2. Innenlandsturer 
2.1  Når Grønn Ungdom blir invitert på turer innenlands i regi av eksterne aktører skal 

SST som regel etterstrebe å sende representant(er) fra Grønn Ungdom, med 
mindre ett eller flere SST-medlemmer har innvendinger knyttet til a) tidsbruk, b) 
klimagassutslipp ved reise, c) turarrangørens omdømme eller d) annet. 
 

2.2  Hvis ett eller flere SST-medlemmer har innvendinger knyttet til at Grønn 
Ungdom deltar på en tur i regi av en ekstern aktør skal det avholdes votering i 
sentralstyret. 



7 
 

 
2.3 Hvis (en) spesifikk(e) person(er) i SST har fått invitasjon til en tur innenlands i regi 

av eksterne aktører skal den eller disse få førsterett til å delta på turen. Hvis 
invitasjonen går generelt til Grønn Ungdom skal SST votere over hvem som skal 
dra i de tilfellene flere ønsker å delta. 

 
 

3. Utenlandsturer 
3.1  Når Grønn Ungdom blir invitert på turer utenlands i regi av eksterne aktører skal 

SST som regel ha en diskusjon og votering for å avgjøre hvorvidt Grønn Ungdom 
skal delta på turen. 
 

3.2  Når SST avgjør hvorvidt Grønn Ungdom skal delta på turer utenlands i regi av 
eksterne aktører skal følgende hensyn veies mot hverandre: a) læringsutbytte, b) 
tidsbruk, c) klimagassutslipp ved reise og d) turarrangøren og/eller tursponsors 
omdømme. 
 

3.3 Hvis tiden tillater det skal vedtakssaker knyttet til utenlandsturer Grønn Ungdom 
er invitert på i regi av eksterne aktører meldes opp til ordinære SST-møter. Hvis 
ikke skal diskusjon og vedtak skje over epost. 
 

3.4 Grønn Ungdom skal årlig ikke delta på mer enn én utenlands tur i regi av eksterne 
aktører, som krever flyreise, med mindre særlig tungtveiende hensyn taler i mot. 

 
(2.2 og 2.3 gjelder også for utenlandsturer) 
 
 

4. MDGLS 
4.1 Grønn Ungdom sender en observatør til MDGLS om det er noen fra sentralstyret 

som ønsker å delta. Generalsekretær har førsterett på observatørplassen. 
 
4.2 Observatør til MDGLS velges av og blant sentralstyrets medlemmer i forkant av 

hvert landsstyremøte. 
 
4.3 Grønn Ungdom refunderer reisekostnader for observatør. 
 
4.4 Observatør til hvert MDGLS velges ved loddtrekning blant de som ønsker å delta 

på landsstyremøtet.	
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Ola Eian, talsperson 
Dato  16.02.18 
Saksnr.  SST-5-18-59 
 
 

Resolusjon om 
leder/talspersonmodell 
 
Bakgrunn 
Det skal avholdes en uravstemning i MDG om ledermodell høsten 2018. Planen for 
involvering av partiet, debatt og avstemming utformes nå av MDGs ledelse. Grønn 
Ungdoms landsstyre bør ta stilling til hvorvidt Grønn Ungdom skal kaste seg inn i 
debatten. Saksbehandler ønsker i denne saken at Grønn Ungdoms sentralstyre skal 
forankre denne prosessen.   
 

Drøfting  
MDGs vedtekter åpner for "uravstemning" – en form for direkte demokrati hvor alle 
medlemmer kan være med å stemme i spørsmåletom en viktig sak.  Oslo MDG og MDG 
Rogaland påkalte uravstemning om ledermodell (skal MDG ha talspersonmodell eller 
leder/nestleder-modell).  
 
MDGs landsstyre (MDGLS) vedtok at uravstemningen skal holdes høsten 2018, etter 
MDGs landsmøte (MDGLM). Ledelsen i MDG legger derfor opp til at MDGLM ikke skal 
behandle vedtekter som påvirker ledelsesmodell, fordi det skal taes stilling til gjennom 
uravstemningen.  
 
På MDGLM legges det opp til at man skal sparke i gang ledermodelldebatten og 
forberede medlemsmassen på uravstemningen. Denne prosessen skal gi medlemmene 
kunnskap og tid til å bestemme seg før uravstemningen.  Trolig vil fylkeslag oppfordres 
til å ha egne møter hvor saken debatteres, infoskriv sendes ut til alle medlemmer og 
øvrige tiltak for å gi medlemmene et godt grunnlag for å ta stilling til uravstemningen. 
 
Grønn Ungdoms landsmøte (GULM) oversendte resolusjoner til Grønn Ungdoms 
landsstyre (GULS). De ble oversendt til GULS generelt, ikke til et spesifikt tidfestet LS. 
En av dem var resolusjonen "MDG bør gå for ledermodell" hvor Grønn Ungdom tar et 
aktivt standpunkt i debatten om MDGs ledelsesmodell.   
 
Ledelsen i GU valgte på bakgrunn av MDG-ledelsens planer for MDGLM å ikke melde 
opp resolusjonen til LS-1-18. Ingen andre i sentralstyret meldte heller opp saken. 
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Konsekvensen av dette er at  Grønn Ungdom ikke tar stilling til spørsmålet før MDGLM. 
 
For at GU skal kunne ta stilling til resolusjonen og hvorvidt vi skal innta et standpunkt i 
ledelsesmodelldiskusjonen i partiet, så må GULS behandle saken. Skal det skje før 
uravstemningen, så må det enten bli på LS-1 eller LS-2.  Vi har da to alternativer: 
 
1. vente med å melde opp resolusjonen til LS-2-18 og ta stilling etter MDGLM18 
2. melde opp som hasteresolusjon til LS-1-18 og ta stilling før MDGLM18  
 
Alternativ 1 gjør at GU kan ta standpunkt før uravstemningen, men gir ikke like lang tid 
til å delta i debatten og påvirke partiet for øvrig som alternativ 2. Samtidig betyr det at 
GUs medlemmer får dra nytte av debatten på MDGLM og partiet for øvrig før de skal 
bestemme hva GULS bør avgjøre.  Fordi resolusjonen ikke er meldt opp til LS er det 
dette alternativet som vil skje om sentralstyret ikke foretar seg noe i saken.   
 
Alternativ 2 gir Grønn Ungdom anledning til å ta standpunkt og benytte mest mulig tid 
på å fremme sitt syn før uravstemningen. Dette alternativet krever at resolusjonen 
ettersendes sakspapirene i GULS, gir dårligere mulighet og sannsynlighet for 
demokratisk forankring i fylkeslagene.  
 
 

Spørsmål til diskusjon 
• Bør GU ta stilling før MDGLM? 
• Er det tidsnok å ta stilling ved LS-2-18? 
• Er det forsvarlig å melde opp en slik sak som hasteresolusjon så kort tid før LS? 

 
 

Saksbehandlers konklusjon  
Det framstår ikke som et alternativ å ikke legge opp til at GULS skal behandle saken. 
Med tanke på MDGs planer, forutsetninger  for våre medlemmer til å ta informerte og 
godt forankrede valg ønsker sakbehandler at sentralstyret går for alternativ 1. 
 
 

Forslag til vedtak  
F1: Resolusjonen "MDG bør gå for ledermodell" meldes opp til LS-2-18. 
 
 
 
Vedlegg:-Resolusjonen "MDG bør gå for ledermodell"  
  
  
Med vennlig hilsen 
 
Ola Eian 
Talsperson 
 
Oslo, 16.02.18 
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MDG BØR GÅ FOR LEDERMODELL 
Nora Jungeilges Heyerdahl, Oslo 
 
 
Grønn Ungdom ber moderpartiet om å gå over til en ledermodell på landsmøtet i 2018.  
 
I 2014 anbefalte Grønn Ungdom Miljøpartiet De Grønne å beholde talspersonmodellen. 
Den gangen var argumentene hensyn til maktspredning, flat struktur i ledelsen og 
kjønnsbalanse. Nå har vi sett at talspersonmodellen kan by på noen utfordringer.  
 
Grønn Ungdom støtter intensjonen om maktspredning, men mener at det så lenge man 
har én talsperson på tinget og én utenfor nødvendigvis vil oppstå et skjevt maktforhold. 
Vi mener det er mer ryddig å være ærlig om hvor den politiske ledelsen i partiet ligger.  
 
Mellom medlemmene i ledelsen vil det oppstå uformelle maktstrukturer. Det er mer 
problematisk med en uformell maktstruktur enn med en valgt maktstruktur. Det er 
nettopp for å hindre skjulte maktstrukturer at maktforholdet i ledelsen bør stå svart på 
hvitt og være demokratisk valgt av landsmøtet. 
 
MDG må bruke sin tilmålte taletid i mediene for å fremme kjernebudskapet om en 
bærekraftig politikk. Mediedekningen av landsmøtet i 2016 handlet mer om valg av 
talspersoner enn om politiske saker. Det har vi ikke råd til. Grønn Ungdom mener at 
ledermodellen er en bedre mediestrategi både fordi den ikke i like stor grad avler 
personstrid, og fordi den er mer oversiktlig for velgerne. For et parti med få profilerte 
politikere er det hensiktsmessig å prioritere ressursene til å skyve fram ett fjes i media.  
 
To talspersoner vil ikke kunne få et  like godt støtteapparat som én leder, fordi partiet 
har begrensede ressurser. Én leder med et stort rådgiverkorps vil gi oss mer tyngde i 
media. Samtidig vil en nestleder kunne bruke mer tid på partibygging og organisasjon. 
Både leder og nestleder kan fortsatt være lønnet i heltidsstillinger, og det vil fortsatt 
være mulig å stille krav til kjønnsbalanse. Med denne tydeligere ansvarsfordelingen vil 
alle kunne gjøre en enda bedre jobb. 
 
Demokratisk organisasjonskultur er en bærebjelke i den grønne bevegelsen, og 
avgjørende for at grønne partier skal ha fortsatt framgang og støtte i befolkningen. Det 
er sterke lokal- og fylkeslag, og demokratisk forankring i disse, som skal sikre 
maktspredning i organisasjonen. En tydelig ledelse står ikke i veien for flat maktstruktur 
dersom partidemokratiet fungerer som det skal. Grønn Ungdom forutsetter at makten i 
partiet ligger i grasrota, og at det derfor ikke er behov for å drive maktspredning innad i 
ledelsen.  
 
Forslagsstiller anerkjenner at ledermodellen ikke er noen mirakelkur mot utfordringer. Vi 
mener likevel at en modell med leder og nestleder vil tjene partiet, på kort og lang sikt. 
En ledermodell vil være egnet til å ivareta medbestemmelse for medlemmene, 
kjønnsbalanse og demokrati.  
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato  19.01.18 
Saksnr.  SST-5-18-61 
 
 
 
 

RESOLUSJON FRA OSLO GU 
 
Bakgrunn 
Fordi vi ikke innstiller på alle resolusjonene som kommer inn til LS, tar vi en debatt sak 
om hver enkelt av dem på SST-4 og -5 slik at Hulda og Ola har litt kjøtt på beina til 
diskusjonen på LS. Nå er det bare resolusjonen fra Oslo GU vi ikke har diskutert: 
 
 
 
 
 

14.2 - SYKKELSKOLE I STORBYER 

Fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 

 
Bakgrunn  
I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel. Sykkelopplæringen 
består gjerne av én time med teori om trafikk og en sykkelprøve. Ofte er det ingen 
opplæring i verken hvordan man skal håndtere sykkelen eller hvordan man skal ferdes i 
trafikken. 
 
 

Drøfting  
Sykkelsatsing er en kjernesak for De Grønne. Saken er spesielt aktuell i Oslo hvor vi nå 
skaper tidenes sykkelsatsning, og det er et mål i seg selv å iverksette den samme 
satsningen i andre store byer i landet. Da er det også behov for økt sykkelglede og mer 
kunnskap om trafikksikkerhet blant storby-innbyggerne. Derfor burde man legge ned en 
ekstra innsats for at alle barn og unge i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger får en god 
sykkelopplæring. En etablert sykkelskole med et godt utarbeidet undervisningsopplegg 



12 
 

for klasser i grunnskolen disse byene kan lære unge hvordan man ferdes i trafikken på 
sykkel. 
 
Argumenter for 
De grønne har et mål om å øke andel reiser med sykkel, særlig i storbyene. I dag finnes 
det kompetansemål i skolen som går på å lære unge hvordan de skal oppføre seg i 
trafikk, men kvaliteten i sykkelopplæringen varierer svært mye avhengig av hvilken skole 
man går på. For mange unge er sykkelopplæringen ikke god nok til at elevene lærer å 
ferdes i trafikken. Å oppfordre unge til å velge sykkel er en god strategi for å øke 
sykkelandelen på lang sikt, ettersom unge syklister gjerne forblir syklister lenge. Dersom 
vi kan få flere unge til å føle seg tryggere på sykkel i trafikken, vil terskelen for at de selv 
begynner å sykle jevnlig, bli mye lavere. En sykkelopplæring som er grundig og god, og 
som gjør unge klare og vant til å ferdes i 
trafikken på sykkel vil kunne senke denne terskelen. 
 
Hovedfordelen ved å etablere en sykkelskole er at undervisningsopplegget ikke lenger 
avhenger av skolen og lærere, men vil være lik for alle elever. Da vil det være mye 
enklere å sikre at sykkelopplæringen gir elevene en mestringsfølelse av å ferdes på 
sykkel, i stedet for å skremme dem bort. I dag har undervisningen ofte mye fokus på å 
informere om hvorfor trafikk er farlig, men gir ikke nødvendigvis elevene verktøyene til å 
ferdes trygt som myk trafikant. En sykkelskole vil kunne sørge for at alle elever i 
grunnskolen opplever sykkelglede og trafikksikkerhet som vil vare livet ut. 
 
Argumenter mot 
Å starte opp en sykkelskole vil naturligvis kreve ressurser. Skolen må både planlegges og 
bygges, retningslinjer og undervisningsopplegg må utarbeides og gode, pedagogiske 
lærere må ansettes og læres opp. Dette vil selvfølgelig også kreve betydelige 
økonomiske ressurser, men straks skolene er etablert vil de årlige kostnadene minke 
betraktelig. Dessuten er det viktig å reflektere over hvilken del av undervisningen som 
skal falle til fordel for sykkelundervisningen. 
 
 

Saksbehandlers konklusjon  
Storbykommunene må sørge for at satsingen på sykkel er til fordel for alle. Da må vi 
også sørge for at unge mennesker lærer å mestre sykkel, og det sikres best ved å sørge 
for at sykkelopplæring utføres grundig som en del av allmennutdanningen. Derfor bør 
storbyene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim etablere egne sykkelskoler for 
grunnskolen. 
 
 

Punkter til diskusjon 

• I hvilke norske byer bør man etablere slike sykkelskoler? 
• Bør det være obligatorisk for grunnskolene å benytte seg av skolen? 
• Bør skolene være styrt kommunalt eller statlig?  
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Forslag til vedtak  
F1: Grønn Ungdoms landsstyre vedtar resolusjonen ”Sykkelskole i norske storbyer” slik 
den foreligger under. 
F2: Resolusjonen videresendes til landsmøtet i MDG. 
 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 
  
 
Oslo, 01.02.18 
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SYKKELSKOLE I NORSKE STORBYER 
 
 
I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel. Sykkelopplæringen 
består ofte av én time med teori om trafikk og en sykkelprøve. Ofte er det ingen 
opplæring i verken hvordan man skal håndtere sykkelen eller hvordan man skal ferdes i 
trafikken.  
 
De grønne har et mål om å øke andel reiser med sykkel, særlig i storbyene, og da må vi 
sørge for at sykkelopplæring blir en etablert del av grunnskolen. Saken er spesielt aktuell 
i Oslo hvor vi nå skaper tidenes sykkelsatsning, og det er et mål i seg selv å iverksette 
den samme satsningen i andre store byer i landet. Da er det også behov for økt 
sykkelglede og mer kunnskap om trafikksikkerhet blant storby-innbyggerne. Derfor 
burde man legge ned en ekstra innsats for at alle barn og unge i storbyene Oslo, Bergen, 
Trondheim og Stavanger får en god sykkelopplæring. En etablert sykkelskole med et 
godt utarbeidet undervisningsopplegg for klasser i grunnskolen disse byene kan lære 
unge hvordan man ferdes i trafikken på sykkel. 
 

Grønn Ungdom ønsker derfor: 
• Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommune skal etablere egne sykkelskoler 

i kommunen.  
• Kommunene skal utrede et undervisningsopplegg for sykkelopplæringen. 

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

• Sykkelskolene skal ha som overordnet mål å gjøre unge tryggere på hvordan 
ferdes i trafikken, samt fremme sykkelglede. Opplegget skal sørge for at unge går 
ut av skolen med kjennskap til trafikkregler og evnen til å ferdes trygt i trafikken. 

• Sykkelskolen skal være en obligatorisk del av undervisningen i grunnskolen i 
storbyene. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Ola Eian, talsperson 
Dato  16.02.18 
Saksnr.  SST-5-18-64 
 
 

 

TREDJE ENERGIMARKEDSPAKKE 
OG ”ACER” 
  
 

Bakgrunn 
På SST-møtet i MDG onsdag 21. februar, kommer det en sak som sentralstyret bør ta 
stilling til hva Grønn Ungdom skal mene. Sakspapirene er klippet rett ut av sakspapirene 
til MDG: 
 
 

Saksfremlegget i MDG-SST 
Vi bringer denne saken opp i SST fordi flere av MDG sine medlemmer er opptatt av 
dette spm – og vi får en rekke bekymrede henvendelser knyttet til denne saken. 
 
Flere miljøorganisasjoner er også bekymret for det økte utbyggingspresset som kan 
oppstå gjennom økt tilknytning til EUs energimarked. Energi Norge og fornybarbransjen 
er positive til forslaget og mener det vil gi både økt markedsadgang og økt norsk 
innflytelse på mange beslutninger 
 
De mest relevante formuleringene i MDGs partiprogram er; 

● «Sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtte 
flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet.». 

● «Sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller 
allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift 
på naturen. 

● At viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, nett, kloakk og drikkevann fremdeles i 
hovedsak skal eies av det offentlige eller samvirker» 

● Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-
systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av 
klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. 
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● Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima 
og miljøhensyn, eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av 
nasjonalstaten. 

 
Bakgrunn 
Stortinget skal 16.3.2018 beslutte om EUs 3 energimarkedspakke skal innlemmes i EØS-
avtalen. EUs 3 energimarkedspakke ble vedtatt i EU i 2009 og skal bidra til å 
harmonisere betingelsene for handel av gass og elektrisitet i EUs indre energimarked. 
Pakken trådte i kraft i EU 3. mars 2011. Ett av forslagene som har skapt stor debatt har 
vært hvilken rolle ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) vil få for 
norsk energipolitikk. ACER sin rolle og problemer knyttet til eventuell 
suverenitetsavståelse er en av grunnene til at det har tatt så lang tid å fremme forslaget 
for Stortinget. Det vil være videre vanskelig å skille ACER ut fra 3 energimarkedspakke. 
Norge vil være nødt til å vedta hele pakken inkludert ACER. Vi vil med andre ord enten 
være nødt til å si nei til hele pakken eller akseptere pakken, inkludert ACER. 
  
Integrering av Europas energimarkeder er viktig for å bygge opp et utslippsfritt 
energisystem i Europa. I et system som i større grad baserer seg på væravhengig 
energiproduksjon er det viktig at infrastrukturen er tilrettelagt for at energien kan 
transporteres fra de områder hvor energien produseres til der hvor behovene er. Dette 
har vært vanskelig i et Europa hvor manglende infrastrukturutbygging har vært et 
problem både internt i land og mellom land og hvor hensynene ofte har vært nasjonale 
interesser. For å sikre et mer effektivt kraftsystem – og derigjennom et system med 
minst belastning for naturen, er vi tjent med et integrert kraftsystem. ACER har blitt 
etablert for å sikre bedre løsninger på overnasjonalt nivå. Konflikter om tariffer og 
overføring mellom land ga et behov for en bedre koordinering av regulatormyndighetene 
(NVE i Norge). 
  
Mange av forordningene under 3 energimarkedspakke er allerede gjennomført i Norge – 
tilpasningene har blitt gjort. 
  
ACER: 

● har en rådgivende rolle og gir anbefalinger for utforming av nytt regelverk 
● gir retningslinjer for utviklingen av utfyllende regelverk om 

grensekryssende handel med elektrisitet og naturgass 
● har kompetanse til å fatte vedtak på angitte områder der nasjonale 

reguleringsmyndigheter ikke kommer til enighet. 
  
Fordeler med ACER: 

● Sikre Norges tilgang til bedre fungerende energimarkeder i EU 
● Tettere integrering av markedene vil sikre en rimeligere overgang til fornybar 

energiforsyning – og vil også kunne sikre dette med lavest mulig effekt på 
naturen – i Europa – bedre for kunder og produsenter 

● Kan løse konflikter som bidrar til å svekke utbygging av infrastruktur for fornybar 
energi OG gass. (Det er verdt å merke seg at det ikke har vært offentlig diskusjon 
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rundt suverenitetsavståelse for norsk gass.) 
● Bidra til konfliktløsning ved uenighet om overføringspriser 
● Bedrer forsyningssikkerheten 

  
  
Mulige ulemper ved ACER: 

● Bedre fungerende markeder – kan også ha en bakside ved raskere nedbygging av 
natur fordi fysisk infrastruktur blir raskere utbygd – MEN sannsynligvis vil det 
totalt sett bli mindre infrastruktur for kapasiteten vil utnyttes bedre mens samlet 
energietterspørsel er synkende i EU 

● Dagens reguleringer gir IKKE ACER makt som i realiteten reduserer Norges 
råderett – men de kan bli tillagt større makt i fremtiden. 

● Spørsmålet om suverenitetsavståelse er oppe til en ny vurdering av regjeringen –
det er derfor fremdeles en usikkerhet knyttet til vurdering av 
suverenitetsavståelse. 

  
Faktorer som ofte trekkes frem som ulemper ved en tilknytning til ACER, men som IKKE er 
det: 

● Det vil føre til høyere strømpriser i Norge – (Det vil det ikke gjøre – vi har i dag 
to kabler i pipe-line – og en mulig privat kabel. Dette er prosjekter som har en 
lead time på mer enn 10 år - det er disse kablene som det allerede er fattet 
beslutning om – som vil kunne virke inn på pris – ikke ACER-tilslutning.) 

● Det vil føre til nedbygging av norsk natur. Dette er FEIL – ACER har ikke 
beslutningsmyndighet over utbygging av ny produksjonskapasitet. 

● Det vil føre til at vi fjerner fordelen Norge i dag har med ren, billig fornybar 
energi – det vil være en ulempe for norsk industri. Norsk Industri anbefaler 
tilslutningen – det er derfor ikke troverdig som argument. 

● Det vil føre til flere kabler – se svar over. 
  
  
Den offentlige debatten 
Økt integrasjon mellom det norske og det europeiske energisystemet kan på den ene 
siden være viktig for å bygge opp et utslippsfritt energisystem i Europa. Det er av andre 
reist bekymring for at det vil skape økt press på norsk natur og svekke norsk folkevalgt 
kontroll over beslutninger som angår norsk energipolitikk. 
  
Saken har vakt en god del offentlig debatt. Dette har blant annet blitt en fanesak for Nei 
til EU bevegelsen. Mange, inkl flere fremtredende jurister hevder at innlemmelsen i EUs 
energibyrå (ACER) innebærer en suverenitetsavståelse som er i strid med grunnloven og 
at saken derfor krever grunnlovsbehandling. Andre, bla. deler av fagbevegelsen, er 
aktører som er bekymret for økt strømpris for industri og forbrukere.   
 
9. februar sendte Olje- og energidepartementet et brev til Lovavdelingen i Justis- og 
beredskapsdepartementet hvor de ber om ytterligere vurdering knyttet til spørsmålet 
om suverenitetsavståelse. Saken er utsatt i påvente av svar fra Lovavdelingen. 
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Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret i Grønn Ungdom støtter saksbehandlers forslag til vedtak (se vedlegg). 
F2: Sentralstyret i Grønn Ungdom støtter ikke saksbehandlers forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg: - Saksbehandlers forslag til vedtak 
   - Innspill fra høringsinstanser 
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Saksbehandlers forslag til vedtak 
SST støtter at tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen og at Norge tilsluttes 
EUs energibyrå ACER. SST understreker at denne tilslutningen må følges opp med 
ytterligere innsats for ivaretakelse av norsk natur ved at terskelen for inngrep i norsk 
natur heves. SST ber stortingsgruppa følge opp dette i stortingsbehandlingen av tredje 
energimarkedspakke. 
  
I begrunnelsen for tilslutning til tredje energimarkedspakke legges det vekt på: 

● Programformulering: «Sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på 
fornybar energi og støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet.» 

● At tilslutningen i seg selv ikke forutsettes å påvirke hverken strømpriser eller 
antall kabler til kontinentet. Antall kabler vil påvirke fremtidens strømpriser i 
Norge, men kablene vil fremdeles besluttes av norske konsesjonsmyndigheter. 

● Dersom gjennomgangen av suverenitetsspørsmålet skulle vise seg å gi som svar 
at tilslutning til ACER faktisk vil innebære en suverenitetsavståelse – så må saken 
tas opp til ny vurdering, før saken håndteres i Stortinget. 

● Samtidig med tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vil MDG legge fokus 
på behov for en mer restriktiv politikk for utbygging av norsk vannkraft, 
landbasert vindkraft og nytt nett. Terskelen for naturinngrep knyttet til 
kraftutbygging må heves. 
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Innspill fra høringsinstanser 
-     Tilknytning til ACER støttes av blant annet NHO, Energi Norge, Norwea, 
Europabevegelsen. LO er på sin side «bekymret for konsekvensene av utviklingen av 
det Europeiske energiregelverket» og mener at «detaljeringsgraden reduserer det 
nasjonale handlingsrommet». I hovedtrekk støtter LO allikevel at Norge skal slutte 
seg til den tredje energimarkedspakken under visse forutsetninger. Arbeiderpartiet 
har i skrivende stund ikke gitt en endelig avklaring, de er delt i saken, men 
fraksjonsleder i Energi og Miljøkomiteen Espen Barth Eide er «grunnleggende positiv 
til Acer». 

  
-        Industri Energi og Nei til EU, Naturvernforbundet, DNT, Nordland, Oppland og 
Telemark fylkesting uttrykker bekymring for konsekvensene. De to førstnevnte sier 
tydelig nei til norsk tilslutning til ACER. SP, SV og Rødt har markert seg som tydelig 
skeptiske til ACER. 

  
-        Naturvernforbundet i høringen; Tettere integrering med EU kan gi økt press på 
naturen. Vi er svært bekymret for det økte fokuset på eksport basert på den 
forvaltningen vi har av naturverdier i dag. Man må utrede den samlede belastningen 
på natur som følge av økt overføringskapasitet. I dag er undersøkelsene som gjøres i 
forkant konsesjonsbeslutninger sterkt mangelfulle. Økt integrering = betydelig større 
og oftere flytendringer enn i dag (som gir risiko for miljøbelastninger red anm). 

  
-        I en undersøkelse gjennomført av Nei til EU i august 2017 ble alle landets 
stortingskandidater spurt om de støttet norsk tilslutning til ACER. 6 MDGere svarte 
ja 6 svarte nei og 7 svarte «vet ikke». Per Espen svarte «Vet ikke». Une svarte Ja. 

  
-        Nei til EU har gjennomført en meningsmåling om saken med følgende spørsmål: 
«Overvåkingsorganet ESA i Brussel skal på vegne av EUs energibyrå treffe bindende 
vedtak om norsk strøm og kraft. Støtter du at Norge knytter seg til dette?» Resultatet var 
at 44 prosent av de spurte ikke støtter norsk tilknytning til ACER. 38 prosent vet 
ikke hva de skal mene. Bare 18 prosent er enig. 

 


