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Møtedato: 30. mai 2017 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00. Skolering med SABIMA fra kl 17:00 
 

Saksliste 
086 Godkjenning av innkalling       V 
 
087 Valg av ordstyrer og referent       V 
Innstilling:  Anna Serafima Svendsen Kvam, ordstyrer 

Trine Jakobsen Rydland, referent 
 
088 Vedtaksprotokoll         O 
v/ Balder Bryn Morsund, arbeidsutvalgsmedlem 
 
089 Orienteringsrunde        O 
Hvilke prosjekter jobber du med? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
 
090 Fylkenes runde         D 
Hva er status for fylkeslaget i FLO-gjørelista? 
Hva trenger du hjelp til i fylket? 
 
091 Orientering om valgkamparbeid       O 
v/ Andrea Søgnen Tveit, valgkampkoordinator 
         
092 Orientering om sommerleir       O 
v/ Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
 
093 Like villkår for alle        D 
v/ Ola Eian, talsperson 
 
094 Sette inn tiltak for å forebygge overgrep mot barn    D 
v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
095 GULS-2-17         O 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 

Til Arbeidsutvalget 
Kopi Landsstyret 
Dato 23. mai 2017 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19KwJpAoGdpdxCN116jWqbBHvuC2xcvgiC8XwDvy84mg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1knN6yYxP_msvkwq2hYelIcwYek2lX_EzuYN0jr_EUU8/edit#gid=353482781
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Oslo, 23. mai 2017 
 
Isa M. A. Isene, 
Generalsekretær 
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Til Landsstyret 
Kopi MDGs sentralstyre 
Fra  Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 
Dato 12.05.2017 
Saksnr. LS-2-17-032 
 

Bakgrunn 
Grunnen til at jeg sender dette til landsstyret er at vi trenger et vedtak politisk som viser 
at GU/MDG står på arbeidsfolk sin side og at vi er imot sosial dumping i arbeidslivet. Før 
jul var det votering på Stortinget hvor Rasmus har stemt imot et forslag som skulle sørge 
for like lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sjøen i norsk territorium. Dette 
skjedde fordi at vi ikke har per dags dato politikk som gir et standpunkt. 
 

Drøfting 
Se svar på mail fra Stortingsgruppen til saksbehandler: 
 

«Stortinget ber regjeringen utrede et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår 
for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel. 
 
MDG har ikke behandlet dette tidligere og har ikke et fastlåst standpunkt. Vi er åpne 
for å vurdere slike vilkår på norsk sokkel, men forslaget inkluderer norske farvann og vi 
ser at det utfordrer flaggstatsprinsippene, skaper utfordringer med EØS-avtalen og 
likebehandlingen av EØS-borgere. Det er vel grunnen til at de rødgrønne ikke gjorde 
noe med det i sin regjeringsperiode…» 

 
Er det rett at vi i Norge skal drive med sosial dumping mot sjøfolk fra andre land, er det 
rett at vi skal la rike velstående menn drive å spare penger på å ansette personell fra 
andre land, er det rett at selskaper som går med overskudd og jobber for å bli mer 
miljøvennlig og er med i å utvikle bedre teknologi, må tjene enda mer? 
 
På andre siden vil flere norske selskaper tjene godt på å benytte utenlandsk arbeidskraft, 
takket være ansettelsesbyråer som gjør at det er lovlig å drive slik, det har forsåvidt alltid 
vært lov på norsk sjøterritorium så lenge de seiler under et annet flagg. Så da er det jo 
perfekt for noen få å drive slik. 
 

Saksbehandlers konklusjon 
GU/MDG burde ha klart standpunkt om at vi ikke støtter sosial dumping og dermed 
ønske å utrede krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy i norske 
farvann og på norsk sokkel. 
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Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdom skal utvikle politikk innen arbeidsliv som skal sørge for standpunkt 
 
F2: Grønn Ungdom støtter forslaget om å utrede krav om norske lønns- og arbeidsvilkår 
for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel og skal legge press på MDG i 
saken 
 
Med vennlig hilsen 
Christopher B. Hermansen 
Sekretær Grønn Ungdom Nordland 

 
Nordland, 11.05.17 
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Til Landsstyret 
Kopi MDGs sentralstyre 
Fra  Øyunn Stokkeland Kåset og Pauline Tomren, Grønn Ungdom Hordaland 
Dato 05.05.2017 
Saksnr. LS-2-17-031 
 

Bakgrunn  
I 2016 og 2017 har nedkjemping av overgrep mot born og overgrep generelt vore eit 
aktuelt tema for debatt i media. Per dags dato går dei fleste tiltak ut på straff og sanksjoner 
for overgriper dersom lovbrot blir oppdaga og det er tilstrekkeleg med bevis. Det er 
derimot lite som blir gjort for å førebygge seksuelle overgrep.  
 

Drøfting  
I Hanne Østli Jacobsen sin artikkel ”Alene i forbudte tanker”1 blir det vist til at det er knapt 
med forsking rundt barneovergripare, at opp til 1-3% av menn kan ha pedofile fantasiar, 
at 60% av psykologar og psykiatrar ikkje ønskjer å arbeide med pedofile2 samt at ein ikkje 
veit kva for behandling som gir best effekt.  
 
Det er ingen av dei psykologiske fakulteta ved dei norske universiteta som arbeidar med 
pedofili. Knut Hermstad, som har skreve doktorgradsavhandling om menn som har begått 
seksuelle overgrep meiner at det er erfarne sexologar som bør arbeide med å hjelpe dei 
står i fare for å gjennomføre overgrep mot born.  
 
For pedofile og andre som ønskjer hjelp for å hindre at dei gjennomfører overgrep, er det 
lite oversiktleg kva for tilbod dei kan nytte seg av. Noreg er det einaste landet i Norden 
som ikkje har eit behandlingstilbod med lav terskel som pedofile kan nytte seg av.3 I ei 
rekkje europeiske land har dei ulike former for hjelpetelefoner som ein meiner kan ha ein 
førebyggande effekt.   
 

Saksbehandlers konklusjon 
I dag manglar Noreg politikk som går på førebygging av overgrep. Vi meiner derfor at Grøn 
Ungdom bør fremme tiltak som arbeidar for å hindre seksuelle overgrep, og da spesielt 

                                                   
1 https://morgenbladet.no/samfunn/2015/alene_i_forbudte_tanker  
2 
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747
&_ikbLanguageCode=us  
3 http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-
pedofile/a/23894177/  

https://morgenbladet.no/samfunn/2015/alene_i_forbudte_tanker
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747&_ikbLanguageCode=us
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747&_ikbLanguageCode=us
http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-pedofile/a/23894177/
http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-pedofile/a/23894177/
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overgrep mot dei mest sårbare i samfunnet: barn. Det er spesielt innanfor psykisk 
heleteneste at det er potensiale for å sette inn tiltak.  
 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret meiner at det må satsast på forsking av pedofile og andre med 
overgrepsfantasiar for å kunne gi eit best mogleg behandlingstilbod. 
 
F2: Landsstyret meiner at det bør opprettast eit tilbod med lav terskel, som blant anna 
hjelpetelefon, for dei som ønskjer hjelp for å hindre at dei forgrip seg på nokon seksuelt. 
 
F3: Landsstyret meiner at behandlingstilbodet til dei med overgrepsfantasiar styrkast og 
utvidast. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Pauline Tomren 
Styremedlem Grønn Ungdom Hordaland 
 
Øyunn S. Kåset 
Leder Grønn Ungdom Hordaland 


