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Møtedato: 4. april 2017 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00. Skolering med SABIMA fra kl 17:00. 
 

Saksliste 
057 Godkjenning av innkalling V 
 
058 Valg av ordstyrer og referent V 
Innstilling:  Eivind Kristiansen, ordstyrer 

Sebastian Teigen Nygård, referent 
 

059 Vedtaksprotokoll O 
v/ Balder Bryn Morsund, arbeidsutvalgsmedlem 
 
060 Orienteringsrunde O 
Hvilke prosjekter jobber du med? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
 
061 Fylkenes runde D 
Hva er status for fylkeslaget i FLO-gjørelista? 
Hva trenger du hjelp til i fylket? 
 

062 Regionreform for fylkesstrukturene i Grønn Ungdom         V 
v/ Sebastian Teigen Nygård, arbeidsutvalgsmedlem 

 

063 Overordnet organisering av valgkampen           V 
v/ Ola Eian, talsperson og Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
064 Ansettelse av valgkampkoodinator og økonomiansvarlig        V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
065 En ekstra skolering              V 
v/ Eivind Kristiansen, arbeidsutvalgsmedlem 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
Oslo, 28. mars 2017 
 

Til Arbeidsutvalget 
Kopi Landsstyret 

Dato 28. mars 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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Isa M. A. Isene, 
Generalsekretær 
  



3 
 

 
 
 
 
 
 
Til Arbeidsutvalget 1 
Kopi Landsstyret 2 
Fra  Sebastian Teigen Nygård, arbeidsutvalgsmedlem 3 
Dato 30.03.2017 4 
Saksnr. AU-8-17-062 5 
 6 

7 

8 

Bakgrunn   9 

For eit par veker sidan, var eg med på ein utveksling i Gøteborg, mellom Grøn Ungdom, 10 

Grön Ungdom og Grüne Jugend. Under denne utvekslinga, kom det fram at Grön 11 

Ungdom hadde ein regionsstruktur, i motsetnad til ein länstruktur, som hadde vore 12 

ekvivalenten til fylkesstruktur som vi har i Noreg. Denne strukturen røyrde ved noko i 13 

meg, og eg byrja å tenkje. Kvifor følar me oss bundne til fylkesgrensene, når me skal 14 

drive forskjellege lag med organisatorisk ansvar i Grøn Ungdom? Hadde det ikkje vore 15 

betre om me kunne setja grensene sjølv?   16 

  17 

Samtidig som eg reflekterer, så er det også eit faktum at det er ein regionsreform som 18 

foregår i vårt eige land. Fylker vert slått saman, og grensene vert teikna om. Dette gjer 19 

at vi då, som ein effekt av dette, mister fylkeslag. Om landsstyre skal bestå i dagens 20 

format, får vi nesten ein halvering i antall representantar. Då har vi ikkje lenger eit like 21 

mangfaldig organ, og får som dermed ein større maktkonsentrasjon i organisasjonen 22 

vår.  23 

  24 

Det er altså mykje, i min meining, som peikar mot at vi må omstrukturere 25 

organisasjonen vår, og eg tykkjer derfor at vi bør vere så tidleg ute som mogleg i 26 

prosessen der vi faktisk avgjer kva denne omstruktureringa skal innebere.  27 

  28 

Drøfting  29 

Det er mange ting som må takast hensyn til i ei slik prosess; Kva kan praktisk 30 

gjennomførast? Kva for ein struktur kjem til å representere diversiteten i landet vårt 31 

best? Kva tykkjer fylka og medlemmane forøvrig er det beste?  32 

  33 

Desse spørsmåla tykkjer eg ikkje er under AU sitt mandat å besvare, ettersom 34 

konsekvensen av desse svara ikkje primært kjem til å påverke AU, men kjem til å 35 

påverke fylkeslaga. Eg tykkjer heller ikkje at fylkeslaga skal avgjere restruktureinga 36 

åleine, ettersom deira perspektiv kan vere farga av at det nettopp er dei som blir 37 

påverka i størst grad. Men spørsmåla treng fortsatt svar. 38 

 39 
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Ettersom det i siste instans er LS og LM som avgjer om ein eventuell reform blir 40 

godkjend eller ikkje, er det også viktig med representasjon frå desse ledda, og ein anna 41 

grunn til at eg ikkje tykkjer dette er noko AU bør avgjere åleine.  42 

  43 

Saksbehandlers konklusjon  44 

Derfor foreslår eg at det vert satt ned ein komité, som med god tid, og diversitet, som 45 

verkemiddel, prøvar etter beste evne å finne og svare på spørsmål som kan komme opp 46 

i denne restruktureringsprosessen, samt kome med forslag til korleis den kan 47 

gjennomførast.    48 

   49 

Forslag til vedtak  50 

F1: Ved LS-2-17, setjast det ned ein komité, beståande av 2 AU-medlemmar, 2 51 

LSrepresentantar, samt eit frittståande medlem, som skal gjennomgå dagens 52 

fylkesstruktur, og komme med forslag til ny struktur for inndeling av regionale lag i 53 

Grøn Ungdom, ved LS-2-18.  54 

  55 

  56 

Med vennleg helsing  57 

  58 

 59 

Sebastian Teigen Nygård,  60 

AU-Medlem  61 

  62 

Flatøy, 31.03.2017   63 
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Til Arbeidsutvalget 64 
Kopi Landsstyret 65 
Fra  Ola Eian, talsperson 66 

Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 67 
Dato 29.03.2017 68 
Saksnr. AU-8-17-063 69 
 70 

71 

72 

Bakgrunn 73 

Valgkampen nærmer seg med stormskritt. Grønn Ungdom skal brette opp ermene og 74 

sette sin valgkampstrategi til live. Valgkampstrategien i Grønn Ungdom er detaljert, og 75 

et raskt overblikk forteller oss at det er flere saker som ingen per nå egentlig holder i. 76 

For å finne ut av dette, er det på tide å diskutere hvordan vi skal organisere oss internt 77 

i arbeidsutvalget (AU). Dette saksframlegget legger derfor både opp til diskusjon på 78 

intern organisering i valgkampen, men legger også opp til noen endringer i 79 

valgkampkoordinators stillingsinstruks. 80 

 81 

Drøfting 82 

Punktene i valgkampstrategien kan sees her. Oversikten viser status på 83 

gjennomføringen av punktene, i tillegg til hovedansvarlig og hvilke tiltak som allerede 84 

er gjort for å ivareta punktet. Det er viktig å merke seg at hovedansvarlig ikke 85 

nødvendigvis er personen som gjennomfører punktet, men den som har hovedansvaret 86 

for at det skjer. 87 

 88 

AU i valgkampen 89 

Under ser dere oversikten over det som forventes av arbeidsutvalget i 90 

valgkampstrategien. 91 

 92 

Arbeidsutvalget Opprette og følge opp mentorordning for ungdomskandidater under valgkampen. 

Skolere ungdomskandidater i tråd med opplegget i kapittel 3.6. 

Produsere og distribuere en skolevalghåndbok, med et tilhørende argumenthefte 
basert på veivalgene i denne strategien 

Gjennomføre og arrangementer knyttet til skolering. 

Ha et overordnet ansvar for skolering i fylkene. 

følge opp og sikre god promotering av ungdomskandidater 

sikre mangfold og inkludering i valgkampen. 

Distribuere materiell til fylkene. 

https://drive.google.com/file/d/0BzCFkdQga5O3b1JDb2JuMkV1MUk/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TKjNVFCJzKDNeDf61LDDDZaiggl4ntgg-5dNhqlc2tI/edit#gid=1754446207
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FLO være forutseende og å sikre at valgkamprelaterte oppgaver og prosesser 
igangsettes i fylkene i tide 

være et bindeledd mellom fylker/valgkampansvarlig i fylke og valgkampkoordinator 

 93 

Disse punktene sier lite om hvor det er mest hensiktsmessig å plassere de ulike AU-94 

medlemmene underveis i valgkampen. For å kartlegge de ulike AU-medlemmene, har vi 95 

derfor utformet denne tidslinja. I tillegg foreslår vi følgende prioritering for AU-96 

medlemmer: 97 

 98 

1) bistå fylkeslaget sitt med å organisere valgkamp 99 

2) stille i debatt i fylkeslaget sitt ved behov 100 

3) utgjøre en del av et debatteam som kan sendes til øvrige skoler ved behov 101 

 102 

Disse punktene er satt opp til diskusjon til AU-8-17, og behandles på AU-9-17. 103 

 104 

Debatteam 105 

De fleste fylkeslagene skal selv organisere valgkampen og kommer til å dekke behovet 106 

for debattanter. Det finnes noen unntak: Finnmark, Hedmark, Sogn og Fjordane og 107 

Nord-Trøndelag har alle få ressurser å spille på. I tillegg vet vi av erfaring at det 108 

kommer til å oppstå situasjoner der også mer ressurssterke fylkeslag får akutt behov 109 

for ekstra støtte fra nasjonalt hold. En måte å løse dette på er å etablere et nasjonalt 110 

debatteam. Debatteamet bør bestå av medlemmer i arbeidsutvalget, samt 111 

overskuddsressurser, det vil si - debattanter som er overflødige andre steder, som det 112 

er lett å sende ut til skoler ved behov. 113 

 114 

Ettersom planleggingen av valgkampskoleringen i mai allerede er godt i gang, vurderer 115 

vi det til at valgkampkoordinator (VKK) får tid til nettopp å opprette et nasjonalt 116 

debatteam. Dette fører til at vi foreslår følgende endring i stillingsinstruksen: 117 

 118 

 119 

 120 

Organisasjonskart 121 

Et organisasjonskart er lagt ved under. Dette er et utkast til hvordan Grønn Ungdom 122 

overordnet kan organisere seg i valgkampen. Organisasjonskartet er basert på 123 

valgkampstrategien og hvordan vi skal løse de ulike punktene, samt allerede vedtatte 124 

arbeidsoppgaver internt i AU. 125 

 126 

Ledelse 127 

Det foreslås at den daglige ledelsen i valgkampen består av VKK, Isa og Ola. Når Anna 128 

erstattes med VKK i den daglige ledelsen, er dette fordi Anna først og fremst skal kjøres 129 

som kandidat for Miljøpartiet De Grønne Rogaland og nasjonal profil i De Grønne. Den 130 

daglige ledelsen kommer til å ha daglige morgenmøter for å gå gjennom Grønn 131 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BQ75KG_Kmmys6D9lnDQI-ODPdkBy-KOUXyTR1MHrLE/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1x35KijXwGx7s95nF6B-vX6yOXsfGiirM2DEILm0-7JQ/edit
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Ungdoms planer. Isa, som gjennom generalsekretærvervet er organisatorisk leder og 132 

arbeidsgiver i Grønn Ungdom, er satt opp som leder. 133 

 134 

Kommunikasjon 135 

Kommunikasjonsgruppa er satt opp som ved ordinær drift, med Ola som koordinator, 136 

Guri som SoMe-koordinator og Eivind som nettsideansvarlig. Den eneste forskjellen fra 137 

ordinær drift er at Anna kjøres som hovedprofil. Dette faller seg naturlig når Anna er 138 

den av ungdomskandidatene som mest sannsynlig kommer inn på Stortinget, samt er 139 

blant de fem hovedprofilene også i De Grønnes kommunikasjonsstrategi. Det 140 

arbeidsutvalget bør være klar over med denne fordelingen, er at Ola blir mindre 141 

profilert enn det talspersonsmodellen i Grønn Ungdom taler for at han skal bli. 142 

 143 

Valgkampgruppe 144 

En valgkampgruppe ble nedsatt ved AU-1-17. Den koordineres av Ola. 145 

Valgkampsgruppa har jobbet med tre konkrete punkter i valgkampstrategien: 1) 146 

Mentorordning for ungdomskandidater, 2) Argumentasjonshefte og 3) 147 

Skolevalghåndbok. Dette er først og fremst forarbeid og gruppa opphører dermed i det 148 

valgkampen er ordentlig i gang. 149 

 150 

Valgkampkoordinering 151 

VKK har hovedansvaret for valgkampkoordineringen i fylkeslagene. Dette reflekterer 152 

også i organisasjonskartet. 153 

 154 

Skolering 155 

I organisasjonskartet har vi forsøkt å tegne opp de relevante skoleringene som nevnes i 156 

arbeidsplanen og valgkampstrategien. Skoleringsgruppa (GUSK) får dermed ansvaret 157 

for debattcampen i forbindelse med sommerleir, samt skolering av ungdomskandidater. 158 

Hvordan GUSK ønsker å løse dette må være opp til dem, men i «Status 159 

valgkampstrategi» er det foreslått at disse kombineres - i likhet med 160 

valgkampskoleringen og skolering for valgkampansvarlige som arrangeres i mai. 161 

 162 

Ordinær drift 163 

Selv om valgkampen er en unntakstilstand, kan ikke Grønn Ungdom slippe alt vi har i 164 

hendene. Noen må også holde i den ordinære driften, og dette ivaretas slik 165 

organisasjonskartet nå er lagt opp. 166 

 167 

Punkter til diskusjon 168 

• Er det rett hovedansvarlig som er satt opp på de ulike punktene i «Status 169 

valgkampstrategi»? Dekker de oppsatte tiltakene punktene? 170 

• Hvordan kan vi best bruke ressursene i AU under valgkampen? Er den 171 

opptegnede prioriteringen hensiktsmessig? 172 

• Er opprettelsen av et debatteam den beste løsningen for å få dekket alle skoler? 173 

• Er plasseringen til de to talspersonene riktig i organisasjonskartet? 174 

• Er det riktig at generalsekretær har lederansvaret for den overordnede 175 

organiseringen av valgkampen? 176 

• Reflekterer organisasjonskartet en god måte å organisere Grønn Ungdom på 177 

under valgkampen? 178 

 179 

Saksbehandlernes konklusjon 180 
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På AU-9-17 skal vi lande behandlingen av organisasjonskartet og arbeidsutvalgets rolle i 181 

valgkampen. Innspillene som kommer opp under AU-8-17 blir altså tatt med videre. Før 182 

den tid er det derfor vesentlig å vurdere om vi skal endre stillingsbeskrivelsen til VKK og 183 

om Isa, som arbeidsgiver til VKK, skal ta over det overordnede ansvaret for 184 

organiseringen av valgkampen. Dette resulterer i forslag til vedtak under. 185 

 186 

Forslag til vedtak 187 

F1: Generalsekretær har lederansvaret for organiseringen av valgkampen. 188 

 189 

F2: Stillingen til valgkampkoordinator endres i tråd med forslagene beskrevet over. 190 

 191 

Vedlegg: 192 

1 – Status valgkampstrategi 2017  193 

2 – Tidslinje 194 

3 – Utkast til organisasjonskart (vedlagt) 195 

 196 

 197 

Med vennlig hilsen 198 

 199 

 200 

Ola Eian, 201 

Talsperson 202 

 203 

Isa Maline Alstadius Isene, 204 

Generalsekretær 205 

 206 

 207 

Oslo, 29. mars 2017 208 

  209 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TKjNVFCJzKDNeDf61LDDDZaiggl4ntgg-5dNhqlc2tI/edit#gid=1754446207
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BQ75KG_Kmmys6D9lnDQI-ODPdkBy-KOUXyTR1MHrLE/edit#gid=0
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Til Arbeidsutvalget 210 
Kopi Landsstyret 211 
Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 212 
Dato 28.03.2017 213 
Saksnr. AU-8-17-064 214 
 215 

216 

217 

218 

Denne saken er unndratt offentligheten. Saksframlegget er å finne i dette lukkede 219 

dokumentet.  220 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucUWphcEw0WVlJeVU/view?usp=sharing
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Til Arbeidsutvalget 221 
Kopi Landsstyret 222 
Fra  Eivind Kristiansen, arbeidsutvalgsmedlem 223 

Sebastian Teigen Nygård, arbedisutvalgsmedlem 224 
Dato 28.03.2017 225 
Saksnr. AU-8-17-065 226 
 227 

228 

Bakgrunn    229 

I det tentative busjettet vi så på på det forrige skoleringsmøtet har vi en del penger til 230 

overs, cirka 19 500 kroner. Dette er mer penger enn vi brukte på skolering i hele fjor. 231 

Overskuddet i skoleringsbudsjettet skyldes delvis at vi har lagt opp til 10 000 kroner i 232 

deltakeravgift i løpet av året. Men også delvis at Landsmøtet ønsket at vi skulle bruke 233 

mye penger på skolering i år.    234 

2017 er et valgår og vi kommer til å trenge mange personer i skoledebatter, vi ønsker 235 

at disse personene skal være så gode som mulig på jobben sin. Samtidig har vi merket 236 

at sosiale medier er veldig viktig for valgkampen vår. På forrige AU-møte vedtok vi nye 237 

retningslinjer for sosiale medier i fylkene.   238 

  239 

Det er begrenset med helger før valget hvor det er mulig å samle sammen folk til en 240 

nasjonal skolering sentralt i Oslo.   241 

  242 

På AU-5-17 vedtok Arbeidsutvalget en ny struktur for Drivhuset.   243 

  244 

Gjennomførelse  245 

Siden skoleringsgruppa har fått budsjettansvar for skolering i 2017 betyr det både at 246 

Landsmøtet ønsker at vi skal holde oss innenfor de rammene vi har blitt gitt, men også 247 

minst like viktig at Grønn Ungdom faktisk skal bruke så mye penger på skolering.   248 

  249 

Spørsmålet om vi har nok kapasitet til å gjennomføre en nivå 2-skolering før valget er 250 

riktignok litt vanskeligere. Siden det i tillegg er vanskelig å koordinere med fylkene 251 

utover de helgene som allerede er satt av i årshjulet burde vi kanskje tenke oss en 252 

annen måte å arrangere nivå 2-skoleringer enn formatet med skoleringshelg i Oslo.   253 

  254 

Skoleringsgruppa har sett på saken, og konkludert med at en modell, lignende den LNU 255 

tilbyr1, som vi kaller «Lån en AU’er», vil være den minst rigide, og mest ressurseffektive 256 

måten å tilby skolering til fylkeslagene på. Dette alternativet vant fram, for å kunne gi 257 

fylkeslagene størst mulig frihet til å skreddersy en skoleringsordre, opp mot det de 258 

trenger mest, for å gjøre det best mulig i valgkampen. Dermed blir det opp til 259 

fylkeslagene å ta initiativ, innenfor det de selv mener de trenger.  260 

  261 

                                           
1 http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/   

http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
http://www.lnu.no/kurs-og-ressurser/lan-en-lnuer/
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Dette gir også en økonomisk frihet for fylkene, ettersom vi nasjonalt kommer til å 262 

betale for de lånte AU’erne, så til og med fylker med liten eller ingen økonomisk 263 

situasjon kan benytte seg av dette tilbudet. Det gir også en tidsfrihet, ettersom de 264 

enkelte fylkeslagene og AU’ern er de eneste som må koordinere seg mellom, når og 265 

hvor det skal skje.  266 

  267 

Det understrekes også at dette tilbudet kommer til å være tilgjengelig både før og etter 268 

valgkampen, så om noen fylkeslag er hyppe på å få organisatoriske skoleringer, utover 269 

de som blir tilbydd nasjonalt, etter sine respektive årsmøter, så er det mulighet for 270 

dette. Dette er selvfølgelig med forbehold om at alle midlene ikke er oppbrukt før 271 

valgkampen.  272 

  273 

Punkter til diskusjon  274 

• Er det for mye å forvente fra skoleringsgruppa at det er AU de legger ut til låns, 275 

og ikke bare seg selv?  276 

• Er dette riktig bruk av pengene?  277 

• Burde vi avgrense hvilke skoleringer fylkeslagene kan leie en AU’er til?  278 

  279 

 280 

Med vennlig hilsen  281 

  282 

  283 

Eivind Kristiansen og Sebastian Teigen Nygård,  284 

Henholdsvis skoleringsansvarlig og AU-medlem  285 

  286 

Oslo/Flatøy, 31. Mars 2017  287 


