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Møtedato: 30.-31. januar 2016 

Møtested: St. Hanshaugen bydelshus, Stensberggata 25, Oslo 

Møtetid: 09:00 (lørdag) - 17:00 (søndag)  

Skolering for førstegangsrepresentanter 29. januar kl 18:00 

 

Møtekonstituering 

001 Valg av ordstyrer og referent        V 
Innstilling: Pål Thygesen, ordstyrer 
  Jens Petter Grini Pedersen, referent 
 
002 Godkjenning av innkalling       V 
   
003 Godkjenning av forretningsorden      V 
 
004 Godkjenning av dagsorden       V 
 

Beretningssaker 

005 Fylkenes runde         O 
 
006 Arbeidsutvalgets beretning       O 
 
007 Økonomisk beretning        O 
 
008 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
009 Beretningsdebatt         D 
 

Behandlingssaker 

010 Møteplan 2016         V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
011 Resolusjon om matsvinn        V 
v/ Lage Nøst, talsperson 
 
012 Kampanjegruppe 2016        V 
v/ Mattis Ulvang, talsperson 
 
013 Resolusjon om økonomisk vekst      V 
v/ Lage Nøst, talsperson 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget 
Dato 8. januar 2016 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
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014 Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne  V 
v/ Guri Barka Martin, arbiedsutvalgsmedlem 
 
015 Ruspolitisk plattform        V 
v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
016 Uttalese om utfallet av COP21       V 
v/ Lage Nøst, talsperson 
 
017 Fylkenes mål og planer 2016       D 
v/ John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
 
018 Mandat for strategisk valgkampsutvalg (SVU)    V 
v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, arbeidsutvalgsmedlem  
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Generelt 
§1 - Formalia  
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene. Dersom det 
er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, er vedtektene styrende.  
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.  
Landsstyret kan vedta en dagsorden. dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 
endres med alminnelig flertall. 
 

§2 - Opptreden på landsstyremøtet 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte 
som best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  
 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 
buing, plakater, signaler osv.) er forbudt.  
 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  
 

Representasjon  
§3 - Permisjon og tilstedeværelse  
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  
 

§4 – Representanter 
Landsstyret består av talspersonene eller leder eller distriktsrepresentant valgt i henhold til § 
10 .1. Hvert fylkeslag kan i tillegg sende en observatør. Observatører og hele arbeidsutvalget 
har tale - og forslagsrett. 
 

§5 – Andre gjester 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. 
 

Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  
 
§6 - Lukkede dører  
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  
 

Saksgang og konstituering  
§7 - Oppstart av møtet  
Landsstyret velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 
behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger landsstyrets dagsorden.  
 
§8 - Ordstyrernes fullmakter  
Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 
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Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser 
mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en 
annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. 
 

Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  
 

§9 - Referenter og protokoll  
Det velges minst en referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 
alle forslag og alle voteringer.  
  
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 
Kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene. 
 

Debatter  
§10 - Innlegg  
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er 
normalt tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for 
replikk til innlegg. 
 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annen hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere 

tegner seg samtidig. Ordstyrer kan prioritere førstegangstalende. 

§11 – Saksinnledninger 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til 
innledningen.  
 
§12 - Strek og strykning av taleliste 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt 
strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  
 
§13 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og 
saksopplysning ved å rekke opp hånden med en hånd over. 
 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, 
møtereglene, dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til 
ordstyrerbordet.  
 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller 
saksopplysning for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 
 
§14 - Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom 
Dagsorden.  
 
§15 - Forslagenes utforming 
Alle forslag skal fremmes skriftlig. Forslagsstiller skal underskrive forslaget.  
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§16 – Avstemninger 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet.  
 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav 
kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  
 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det.  

 
Diverse  
§17 - Berusede personer  
Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som 
oppbevarer andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av 
medisinske grunner. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag.  
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 Fredag 29.01.16  Lørdag 30.01.16  Søndag 31.01.16 

  
07:30 Frokost på 

partikontoret 
07:30 Frokost på partikontoret 

  08:30 Ankomst og innsjekk 09:00 Uttalelse om COP21 

  09:00 Formøter 10:00 SVU 

  10:00 

Formell åpning av 
møtet, valg av 

ordstyrer og referent 

11:00 Lunsj 

  
10:30 Beretningssaker, 

beretningsdebatt 
12:00 Fylkenes mål og planer 

2016 

  11:30 Lunsj 13:00 Skolering 

  12:30 Bli kjent leker 14:30 Votering 

  13:15 Møteplan 2016 15:30 Rydding og avslutning 

  13:30 Matsvinn   

  
14:30 Kampanjegruppe med 

workshop 
 

 

  15:00 Økonomisk vekst   

  16:00 Pause   

  

17:30 Tilrettelegging for 

mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

  

  18:30 Retur til partikontoret   

18:00 Skolering nye LS-
representanter 

19:00 Hilsningstale MDG   

20:00 Middag 19:00 Middag   

20:00 Bli kjent 21:00 Sosialt   
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-010 
 

 

Bakgrunn 1 

For at landsstyret (LS) skal ha så god oversikt som mulig over det kommende året i Grønn 2 

Ungdom, har arbeidsutvalget satt opp tentative datoer for landsstyremøter i 2016. LS skal 3 

også etter vedtektenes § 5.1 fastsette tid for landsmøtet. 4 

 5 

Drøfting 6 

I arbeidsplanen (vedtatt på Grønn Ungdoms landsmøte i november) står det følgende om 7 

møtetid for landsstyremøtene i 2016: 8 

 9 

Grønn Ungdom skal 10 
 i arbeidsplanperioden 2016 gjennomføre 4 landsstyremøter: ett i slutten av 11 

januar, ett i slutten av april, ett i forbindelse med sommerleir og ett i 12 

oktober. 13 

 14 

I arbeidsutvalgets (AUs) forslag for møtedatoer er det blitt tatt hensyn til hvilke helger som 15 

innebærer annet organisasjonsarbeid, eksempelvis Barne- og ungdomstinget som holdes 16 

21.-22. april, hvor det forventes at Grønn Ungdom sender noen av sine sentralt tillitsvalgte.1 17 

I tillegg er det blitt tatt hensyn til det begrensede tidsrommet på høsten, da organisasjonen 18 

må forholde seg til årsmøtesesongen som finner sted i august-september. Lokallagenes 19 

årsmøter bør holdes innenfor fristen for innsending av saker til LS-4-16, som er et 20 

landsmøteforberedende møte. Det samme gjelder den andre veien; LS-4-16 må bli holdt 21 

innenfor fristen for innsending av saker til landsmøtet, som det står følgende om i Grønn 22 

Ungdoms arbeidsplan: 23 

 24 

GULM 2016 blir et ordinært landsmøte som avholdes i Oslo i november 2016. 25 

 26 

Arbeidsutvalgets konklusjon 27 

Arbeidsutvalget foreslår at GULM 2016 holdes 18.-20. november. 28 

 29 

Arbeidsutvalget foreslår følgende datoer for landsstyremøtene i 2016: 30 

LS-1-16: 29.-31. januar 31 

LS-2-16: 29. april-1. mai 32 

                                                           
1 Barne- og ungdomstinget (BUT) er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNUs) 
representantskapsmøte. 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view
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LS-3-16: I forbindelse med sommerleir (Uke 30 eller 31) 1 

LS-4-16: 30. september-2. oktober 2 

 3 

Forslag til vedtak 4 

F1: Landsstyremøtene i 2016 blir holdt på følgende datoer: 5 

 6 

LS-1-16: 29.-31. januar 7 

LS-2-16: 29. april-1. mai 8 

LS-3-16: I forbindelse med sommerleir (Uke 30 eller 31) 9 

LS-4-16: 30. september-2. oktober 10 

 11 

F2: Landsmøtet 2016 blir holdt 18.-20. november 12 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 7. januar 2016  
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Lage Nøst, talsperson 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-011 

 

Forsvinn, matsvinn! 1 

Fremdeles går folk sultne til sengs, også i Norge. Det blir vanskeligere å produsere nok mat i 2 

verden på grunn av klimaendringer og andre miljøutfordringer.  3 

 4 

Samtidig kaster vi flere hundre tusen tonn spiselig mat i året. I 2013 ble det kastet minst 350 5 

000 tonn mat i Norge som burde vært spist. Matprodusenter, butikker og forbrukere har alle 6 

et ansvar for å redusere matsvinnet. 7 

 8 

Det er ingen løsning å satse blindt på mer intensivt, storskala jordbruk, med økt 9 

miljøbelastning og dårligere kår for dyra, mens vi fortsatt tillater systematisk sløseri. Det 10 

behøves en plan for å redusere matsvinnet og bedre matsikkerheten.  11 

 12 

I Frankrike har det nylig blitt lovpålagt for store supermarkeder å gi spiselig mat som ikke 13 

blir solgt videre til veldedige organisasjoner eller til dyrefôr. Hvis de ikke gjør det, kan de 14 

måtte betale bot. I Norge kaster vi nesten dobbelt så mye mat per person som i Frankrike. 15 

 16 

Det er på tide med en dugnad mot matsvinn!  17 

 18 

Grønn Ungdom vil:    19 

 20 

 Ha et nasjonalt mål om å redusere matkasting og matsvinn med over femti prosent 21 

innen 2026. 22 

 23 

 Pålegge butikker og utsalgssteder for mat som er over 1000 m2 store å lage 24 

redistribusjonsavtaler for å gi usolgt, spiselig mat videre til veldedige organisasjoner 25 

eller matsentraler. Hvis kapasiteten for redistribusjon til mennesker i området er for 26 

lav, skal maten gå til dyrefôr. 27 

 28 

 At butikkenes matkasting avgiftsbelegges. 29 

 30 

 Øke støtten til Matsentralen i Oslo og opprette tilsvarende matsentraler i alle store 31 

byer. 32 

 33 
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 Gjennomgå regelverket for datomerking med sikte på å redusere unødig matsvinn. Vi 1 

vil vurdere å fjerne “best før”-stempelet til fordel for en mer presis 2 

holdbarhetsmerking som indikerer når maten ikke lenger er helsemessig forsvarlig å 3 

konsumere. 4 

 5 

 Bevisstgjøre elever i grunnskolen om implikasjonene av matsvinn og gode måter å 6 

redusere matkasting på. Tematikken må omtales eksplisitt i læreplanen for faget “Mat 7 

og helse”. 8 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Lage Nøst, 

Talsperson 

 

Oslo, 7. januar 2016  
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Mattis Ulvang, arbeidsutvalgsmedlem 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-012 

 

Bakgrunn 1 

På GULM-2 2016 ble det vedtatt at GU skal ha en kampanje høsten 2016 om matsvinn og at 2 

en kampanjegruppe på fem med minst to fra AU (Lage og Mattis) og minst to fra utenfor AU 3 

skal nedsettes.  4 

 5 

Drøfting 6 

Kampanjegruppa har ansvar for å legge frem en plan for kampanjen, holde resten av 7 

organisasjonen orientert om og inkludert i planlegging og gjennomføring av kampanjen, 8 

styre økonomien til kampanjen, skolere resten av organisasjonen i kampanjetematikken, ha 9 

ansvar for evt kampanjespesifikt materiell og koordinere og arrangere aksjoner i forbindelse 10 

med kampanjen. I tillegg skal gruppa skrive en evaluering av kampanjen som skal legges 11 

frem for landsstyret. 12 

 13 

Fordi kampanjegruppa velges av dette landsstyret er ikke gruppa konstituert, og følgelig er 14 

ikke arbeidet i gang utover en tentativ plan for frister gruppa skal forholde seg til. 15 

 16 

Saksbehandlers konklusjon 17 

Vi har valgt å innstille på kandidater etter følgende kriterier: De er dedikerte og kan bruke tid 18 

på kampanjegruppearbeidet, de oppfattes som kreative og løsningsorienterte, og har vist 19 

vilje og evne til å gjennomføre prosjekter i Grønn Ungdom. Kandidatene kommer fra ulike 20 

steder i landet, har varierende grad av erfaring og ulik kompetanseprofil og har alle sagt seg 21 

villige til å sitte i kampanjegruppa.  22 

 23 

Innstillingen til kampanjegruppa er: 24 

 25 

Mattis Ulvang, 25, Oslo (AU) 26 

Lage Nøst, 24, Oslo (AU) 27 

Lise Lorentzen, 21, Tromsø 28 

Jørgen Paulsen, 16, Harstad 29 

Aicha Annab, 18, Arendal 30 

 31 

Forslag til vedtak 32 

F1: Lise Lorentzen, Jørgen Paulsen og Aicha Annab velges inn i kampanjegruppen til Grønn 33 

Ungdom. 34 
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Med vennlig hilsen 

 

Mattis Ulvang, 

arbeidsutvalgsmedlem 

 

Oslo, 7. januar 2016  
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Lage Nøst, talsperson 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-013 

 

Vekst; digg alltid? 1 

Økonomisk vekst, ofte målt ved økt bruttonasjonalprodukt (BNP), er politikernes hellige ku; 2 

det er et uttalt mål for de fleste politikere og stater å skape økt produksjon og forbruk av 3 

varer og tjenester per person.  4 

 5 

Globalt vokser økonomien som en helhet bestående av ulike sektorer. Både jordbruk, råvare- 6 

og ressursutvinning, produksjon og tjenesteytelse krever som regel fysiske innsatsmidler og 7 

skaper avfall, om enn av ulik art og i ulik grad.  8 

 9 

Det er ingen tvil om at veksten har ført til økt materiell velstand for mange. Likevel vet vi at 10 

global oppvarming og andre økologiske kriser truer vår langsiktige velferd og velstand.  11 

 12 

All denne økonomiske aktiviteten belaster natur og miljø. Vi har i dag rikelig med empirisk 13 

belegg for og kunnskap om hvordan veksten i forbruk og produksjon påvirker livsmangfoldet 14 

og -betingelsene på jorda negativt: Tap av biomangfold, ressursknapphet og global 15 

oppvarming er noen eksempler.   16 

 17 

Siden 1995 har de globale klimagassutslippene bare gått ned én gang, og det var i 2009 - 18 

samme år som den globale økonomien krympet på grunn av finanskrisen. 19 

 20 

Mange tror det vil være mulig å frikoble økonomisk vekst fra økte utslipp og mer global 21 

oppvarming ved hjelp av teknologiske nyvinninger. Samtidig som Grønn Ungdom ønsker 22 

velkommen teknologi som reduserer miljøbelastning og utslipp, vil vi ikke basere 23 

klimapolitikken eller den økonomiske politikken på håpet om at teknologien alene skal redde 24 

oss.   25 

 26 

Hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å - på en rettferdig måte - begrense global oppvarming til 27 

godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, må rike land kutte sine utslipp 28 

med rundt 10 % i året. 1,5-gradersambisjonen fra Paris taler for enda dypere kutt. 29 

 30 

Det er en vanlig antagelse blant økonomer og klimaforskere at absolutte utslippsreduksjoner 31 

på mer enn 3-4 % årlig ikke er kompatibelt med en voksende økonomi. Hvis den økonomiske 32 

veksten er på 2 % årlig, må i så fall karbonintensiteten i økonomien reduseres med 6 % 33 

årlig, ved at teknologiske framskritt og energieffektivisering gjør at det blir mindre utslipp per 34 
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krone verdiskapning. Så langt har vi ikke greid å redusere karbonintensiteten med mer enn 1 

1,5 % i året gjennomsnittlig. 2 

 3 

Grønn Ungdom konstaterer på bakgrunn av dette at noen absolutt frikobling av økonomisk 4 

vekst fra utslipp ikke har skjedd, og at en økonomisk politikk som er ensiktig innrettet mot 5 

vekst derfor ikke er forsvarlig i et klimaperspektiv.  6 

 7 

Grønn Ungdom mener Norge og andre rike land må lage strategier for å redusere den 8 

negative klimaeffekten og miljøbelastningen forårsaket av sin økonomiske aktivitet hurtig til 9 

et nivå som muliggjør et stabilt, levelig klima, og bærekraftig utvikling i fattige land, også 10 

hvis dette innebærer at selve økonomien må krympe. 11 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Lage Nøst, 

Talsperson 

 

Oslo, 7. januar 2016  
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-014 

 

 
Bakgrunn 1 

Høsten 2015 ble Grønn Ungdom invitert til en panelsamtale om muligheten for 2 

samfunnsdeltakelse personer med nedsatt funksjonsevne hos Norges Handikapforbunds 3 

Ungdom (NHFU). Det som fort ble oppdaget, var mangelen på politikk på området, både i 4 

Miljøpartiet de Grønne og i Grønn Ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne er en 5 

minoritetsgruppe vi på mange måter har glemt i politikken vår. Det er derfor viktig at Grønn 6 

Ungdom vedtar politikk på området, og på sikt spiller denne politikken inn til Miljøpartiet. 7 

 8 

Drøfting 9 

Med samfunnsdeltakelse menes ikke nødvendigvis økt deltakelse i politiske debatter, eller i 10 

sivilsamfunnet – det handler mer om alle de tingene i samfunnet man tar for gitt som 11 

funksjonsfrisk: For eksempel at man skal kunne delta i arbeidslivet, ha muligheten til å 12 

studere det man vil og muligheten til å komme seg dit man skal når man skal. Det handler 13 

om alt det som legger grunnlaget for aktiv samfunnsdeltakelse. For personer med nedsatt 14 

funksjonsevne er ikke muligheten til å legge dette grunnlaget der uten tilrettelegging. 15 

 16 

Som handikappet møter man mange utfordringer i dagliglivet. Selv om levestandarden og 17 

velferden blant personer med nedsatt funksjonsevne i Norge er bedre enn mange andre 18 

steder, er det fortsatt tilnærmet umulig å være en fullverdig samfunnsdeltaker. Noen av de 19 

sakene jeg har oppfattet som viktigst å utvikle politikk på er universell utforming, utdanning 20 

og arbeidslivet, brukerstyrt personlig assistanse og tekniske hjelpemidler. 21 

 22 

Brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) 23 

Ordningen er organisert på kommunalt nivå, og er nedfelt i pasientloven. Når ordningen 24 

fungerer som den skal, gi den for mange muligheten til å leve et tilnærmet normalt liv med 25 

studier, arbeid og fritidsaktiviteter. Ordningen gir reell selvbestemmelse over eget liv. Likevel 26 

er heller ikke denne ordningen perfekt. Den varierer veldig fra kommune til kommune, og 27 

kommunen lager selv rammeverket. Noen steder kan du ikke ha med deg assistentene ut av 28 
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kommunen, og andre steder får du ikke ha assistentene etter 23:00 med mindre du har krav 1 

på ”nattevakter”. Dette er regler som innskrenker selvbestemmelsen, og som for eksempel 2 

gjør det vanskelig for mange unge å leve ett fullverdig liv. 3 

 4 

Universell utforming 5 

Sitter man i rullestol, er det veldig vanskelig reise kollektivt mange steder, fordi den 6 

universelle utformingen stort sett er laber. I Oslo er det for eksempel umulig for en 7 

rullestolbruker å komme seg av og på T-banen på flere stopp fordi det ofte er et 15-20cm 8 

mellomrom mellom bane og perrong. Dette hindrer en ganske stor gruppe mennesker i å 9 

reise kollektivt.  10 

 11 

Nå er det slik at all planleggings- og byggevirksomhet, privat og offentlig, skal følge 12 

prinsippene for universell utforming. I Miljøpartiet de Grønnes program står følgende: ” 13 

Forenkle bygningsdelen og teknisk forskrift i plan- og bygningslova og lempe på krava til 14 

universell utforming for dei minste bustadane.” 15 

Det vil gjøre det enklere for utbyggere å droppe universell utforming, og dermed gjøre det 16 

vanskeligere for personer med nedsatt funksjonsevne å komme seg inn på boligmarkedet. 17 

Det kan også være problematisk å ikke bygge boliger som passer til alle livsfaser (alle blir jo 18 

gamle og skrøpelige en gang). 19 

 20 

Personer med nedsatt funksjonsevne har som oftest ikke fritt skolevalg i de fylkene som 21 

tilbyr det, fordi mange skoler ikke er universelt utformet, eller fordi skolen/fylkeskommunen 22 

ikke har nok ressurser til å tilrettelegge. Dette kan også være en av mange grunner til at 23 

64% av alle med kronisk nedsatt funksjonsevne dropper ut av VGS. Skolene er i tillegg en 24 

svært viktig møtearena for sivilsamfunnet (for eksempel idrettslag og foreninger). 25 

 26 

Utdanning og arbeidsliv 27 

Har man nedsatt fuknsjonsevne, vil man som oftest ha behov for ekstra støtte for å ta 28 

høyere utdanning. Nå er ordningen slik at du får denne ekstra støtten til 3 år (bachelor), og 29 

om du vil studere mer, må du finansiere det selv. Dette gjør at svært mange med nedsatt 30 

funksjonsevne får mer praktisk anlagte utdanninger, hvor de egentlig bare er i stand til å 31 

gjøre deler av jobben. I tillegg sier man jo for tiden at ”masteren er den nye bacheloren”. 32 

Legger man til to ekstra år med støtte for denne gruppen, vil man mest sannsynlig gjøre det 33 

lettere for dem å komme seg ut i jobb, som de i tillegg kan gjennomføre uten for store 34 

belastninger på kroppen. 35 

 36 

Mange opplever diskriminering i arbeidslivet på bakgrunn av deres funksjonshemming. 37 

Diskrimineringen er gjerne veldig skjult, og er vanskelig å gjøre noe med der og da. På 38 

denne måten går bedrifter glipp av verdifull kunnskap og arbeidskraft. For eksempel er ”lam 39 

fra livet og ned” synonymt med ”nedsatt arbeidskapasitet” i alle yrker. Mer dialog og flere 40 

gunstige insentiver og hjelpemidler kan gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer 41 

med nedsatt funksjonsevne.  42 

 43 

I årets statsbudjsett dekker posten for funksjonsassistanse 14 nye ordninger. Dette på tross 44 

av at tidligere arbeidsminister lovet funksjonsassistanse til alle som hadde behov for det. 45 

Dette er en ordning som gjør det mulig for mange flere med nedsatt funksjonsevne å jobbe, 46 

og det gjør det også enklere for arbeidsgivere å ansette. 47 
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Tekniske hjelpemidler 1 

Nå er det slik at retten til tekniske hjelpemidler er forankret i folketrygden, finansiert av 2 

staten og distribuert i samarbeid med kommunene. Dette er en ordning som nå fungerer 3 

veldig bra – saksbehandlingen er kort, kompetansen på området er svært høy og man får de 4 

hjelpemidlene man trenger. Ting som fungerer bør i all hovedsak videreføres! I den nye 5 

kommunereformen foreslås det å legge ansvaret for distribusjon og finansiering på 6 

storkommunene. Dette vil gjøre at kvaliteten på tilbudet varierer fra kommune til kommune, 7 

på grunn av varierende økonomi. Dette ble gjort i Danmark gjennom deres kommunereform i 8 

2007, og har ført til lengre saksbehandling og et generelt dårligere tilbud. 9 

 10 

Med dette til grunn foreslår saksbehandler at disse politiske punktene vedtas, og legges til 11 

som et eget kapittel i Grønn Ungdoms likestillingsplattform: 12 

 13 

Grønn Ungdom vil at: 14 

 15 

Brukerstyrt, personlig assistanse 16 

- Ordningen med brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) må bli absolutt 17 

rettighetsfestet for alle med behov for mer enn 25 timers assistanse i uken. Behov for 18 

10 timer BPA i uken bør også rettighetsfestes som et minimum. 19 

- BPA-behov over 25 timer i uken skal finansieres statlig. 20 

- Alle yrkesaktive mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til å beholde 21 

deres BPA til de pensjoneres. 22 

 23 

Utdanning og arbeid: 24 

- Støtteordningene for høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne 25 

utvides til å gjelde 3+2 års utdanning. 26 

- Alle med behov for funksjonsassistanse i jobben sin, skal motta dette. 27 

- Det skal planlegges og gjennomføres statlig finansierte holdningskampanjer rettet 28 

mot arbeidsgivere, for å øke andelen ansettelser av personer med nedsatt 29 

funksjonsevne. 30 

 31 

Universell utforming 32 

- All kollektivtransport og alle holdeplasser skal være universelt utformet. 33 

- Både stat og kommune skal stille krav om universell utforming i alle anbud og ved 34 

bestilling av varer og tjenester. 35 

- All planleggings- og byggevirksomhet, privat og offentlig, skal følge prinsippene for 36 

universell utforming. 37 

- Alle eksisterende skolebygg skal oppgraderes med universell utforming innen 2025. 38 

 39 

Tekniske hjelpemidler 40 

- Retten til hjelpemidler skal fortsette å være forankret i folketrygden, være statlig 41 

finansiert og formidlet gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med 42 

kommunene. 43 

 44 

Forslag til vedtak 45 

F1: De politiske punktene ovenfor vedtas slik de foreligger. 46 

 47 

F2: De politiske punktene ovenfor legges til i Grønn Ungdoms likestillingsplatform under et 48 

eget kapittel for ”Tilrettelegging og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt 49 

funksjonsevne”. 50 
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Guri Barka Martins 
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Oslo, 08.01.16  



20 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-015 

 

Bakgrunn  1 

På LS-03-15 ble det vedtatt at Grønn Ungdom i løpet av 2016 skal vedta en ruspolitisk 2 

plattform.2  3 

 4 

Arbeidsutvalget ser for seg en grundig behandling av plattformen. Dette saksframlegget er 5 

utgangspunkt for en debattsak på førstkommende landsstyre. På samme møte blir det også 6 

holdt en faglig innledning om ruspolitikk.  7 

 8 

Basert på innspill fra LS-1 lager saksbehandler et førsteutkast til plattformen. Dette skal 9 

være ferdig senest i slutten av februar. Det sendes deretter på høring til alle fylkene. Basert 10 

på høringsinnspill utarbeider saksbehandler et endelig utkast som AU behandler før 11 

Landsstyert får plattformen til endelig behandling i april.  12 

 13 

Ordliste  14 

Rusavhengighet: en tilstand, av psykisk og vanligvis også fysisk, natur grunnet i et kjemisk 15 

preparat. Kjennetegnes av oppførsel og andre reaksjoner som alltid innbefatter en tvang til å 16 

kontinuerlig eller i perioder innta dette kjemiske preparatet. Toleranseutvikling kan, men 17 

behøver ikke forekomme. ”Rusavhengig” er en betegnelse som presist betegner mennesker 18 

som lider av avhengighet som er beskrevet over. Begrepet kan med fordel brukes i stedet for 19 

”narkoman”, som etter hvert har blitt et svært belastet ord.  20 

 21 

Avkriminalisering: defineres ved at bruk og besittelse av definerte brukerdoser ikke er 22 

straffbart. Produksjon, import og salg er fortsatt ulovlig.  23 

 24 

Legalisering: Defineres som regel ut fra den nederlandske modellen, der cannabis i flere år 25 

har vært lovlig lik for eksempel øl er i Norge. Vil gjøre produksjon innenfor visse statlige 26 

retningslinjer og salg lovlig i spesielle salgssteder (populært kalt ”coffee shops”)  27 

 28 

Regulering: Defineres veldig likt som legalisering, men kan variere i form. Den vanligste 29 

definisjonen er strengt kontrollerte utsalgssteder (eks. Vinmonopolet eller apoteker) og høy 30 

avgift på salg. Egen produksjon vil ikke være lovlig.  31 

 

                                                           
2 Referat fra LS-03-15, s. 8.  
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Skadereduksjonsprinsipp: Skadereduserende politikk har som mål å redusere mest mulig 1 

lidelse som mulig for enkeltindivider. Dette innebærer for eksempel at hvis en skal 2 

kriminalisere et stoff fullstendig så må det være fordi det minimerer lidelse, ikke fordi et 3 

forbud er riktig i seg selv. Og vice versa.  4 

 5 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Legemiddelassistert rehabilitering, forkortet 6 

LAR, er et tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for heroin-/morfinavhengighet, hvor 7 

man bruker morfinlignende medisiner som erstatning for heroin og morfin. 8 

Erstatningsmidlene som brukes i Norge er enten buprenorfin3 (Subutex eller Subuxone) eller 9 

metadon.4 10 

 11 

Drøfting 12 

Ruspolitikk er et svært bredt tema. Det omhandler juss, helsefaglige problemstillinger og en 13 

rekke etiske dilemma. I tillegg forholder ruspolitikken seg til svært ulike rusmidler, som ofte 14 

krever varierende politiske tilnærminger. Tenk at saken om nøytrale snusbokser og 15 

spørsmålet om straffenivå for heroinsmuglere, havner innenfor samme saksfelt!  16 

 17 

Det er med andre ord mye å ta tak i. Alt kan ikke omfattes av dette saksframlegget. Denne 18 

drøftingsdelen begrenser seg derfor til enkelte større prinsipielle spørsmål som det er nyttig 19 

at landsstyret diskuterer. Det første utkastet til den ruspolitiske plattformen vil basere seg på 20 

diskusjonen landsstyret har knyttet til følgende spørsmål:   21 

 22 

Punkter til diskusjon 23 

 Hvilket prinsipp skal vi legge til grunn for Grønn Ungdoms ruspolitikk?  24 

 Er det riktig å behandle rusavhengige som kriminelle?  25 

 Er det riktig av staten å behandle de tyngste rusavhengige med 26 

avhengighetsskapende stoffer, som for eksempel heroin?  27 

 Hvilke fordeler og ulemper medfører det å gå vekk fra kriminalisering av cannabis?  28 

 Hvilke fordeler og ulemper medfører det å gå vekk fra kriminalisering av psykedeliske 29 

stoffer?5  30 

 31 

Resten av dette saksframlegget belyser disse punktene til diskusjon, og gir forhåpentligvis 32 

landsstyret et godt grunnlag for debatten.  33 

 34 

Først litt om ruspolitikken vi finner i dagens Arbeidsprogram6. Kort oppsummert foreslår 35 

Miljøpartiet De Grønne følgende: 36 

 Avkriminalisere all bruk og besittelse av brukerdoser med illegale rusmidler. Dette må 37 

ikke forveksles med legalisering. (se ordliste over) I praksis betyr dette punktet at vi 38 

vil slutte å behandle rusavhengige som kriminelle. 39 

 At de tyngste rusavhengige kan behandles med heroin på resept.  40 

 Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et 41 

forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis.7 42 

 

                                                           
3Øye Ivar, ”Buprenorfin”, https://sml.snl.no/buprenorfin 
4Mørland Jørgen, ”Metadon https://sml.snl.no/metadon 
5 Med ”psykedeliske stoffer” menes heretter LCD, psilocybin og meskalin  
6 MDG sitt arbeidsprogram for perioden 2013-2017, s. 48, s. 62 
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf  
7 Det er imidlertid uspesifisert hva som menes med ”strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana”. Hva 
slags modell for omsetning en ser for seg osv.  

https://sml.snl.no/buprenorfin
https://sml.snl.no/metadon
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf
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Når Grønn Ungdom nå skal lage en ny ruspolitisk plattform i forbindelse med 1 

programprosessen til De Grønne er det dette vi forsøker å finne ut: 2 

 3 

 I hvilken grad vi er fornøyd med dagens ruspolitikk i De Grønne 4 

 I hvilken grad vi ønsker å endre dagens ruspolitikk i De Grønne 5 

 I hvilken grad vi ønsker å supplere dagens ruspolitikk i De Grønne  6 

 7 

Punktene over bør du ha i mente når resten av saksframlegget leses. 8 

 9 

Hvilket prinsipp styrer vår ruspolitikk?  10 

Grønn Ungdom har tidligere tatt utgangspunkt i et prinsipp om skadereduksjon i 11 

ruspolitikken. Det er viktig at landsstyret tar stilling til om vi fortsatt skal legge en slik 12 

tilnærming til grunn. I prinsipprogrammet vårt står det at vi vil jobbe for et medmenneskelig 13 

samfunn i økologisk balanse8. La oss forsøke å finne ut hvilken tilnærming til ruspolitikken 14 

som harmonerer best med ønsket om et medmenneskelig samfunn.  15 

 16 

For å vise bredden i ulike ruspolitiske tilnærminger redegjøres det i dette underkapitlet kort 17 

for fordeler og ulemper ved tre ulike tilnærminger en kan ha til ruspolitikken.   18 

 19 

Skadereduksjon 20 

Vi kan bruke et eksempel for å vise kjernen i det skadereduserende prinsippet:  21 

 22 

Når vi tidligere har argumentert for å tillate heroinassistert behandling er det fordi vi tror det 23 

vil redusere lidelse hos heroinavhengige mennesker. Altså: vi ønsker ikke heroinassistert 24 

behandling fordi vi mener det er en viktig frihet for enkeltindividet å kunne kjøpe heroin. 25 

Politikken begrunnes utelukkende skadereduksjon.  26 

 27 

Den sterkeste fordelen med prinsippet om skadereduksjon er at den til enhver til tilstreber å 28 

basere seg på den ferskeste kunnskapen vi har om hvilken politikk som reduserer lidelse på 29 

individnivå. Hvis vi tar utgangspunkt i skadereduksjon trenger vi ikke si ”nei takk” til tiltak 30 

som beviselig reduserer dødsfall og sykdomsspredning fordi den bryter med et annet politisk 31 

ideal. Sånn sett har prinsippet om skadereduksjon et medmenneskelig tilsnitt.  32 

 33 

Rusfrihetsidealet 34 

Et alternativ til skadereduksjon er å ta utgangspunkt i målet om et samfunn uten 35 

rusavhengighet. Jeg kaller dette prinsippet ”rusfrihetsidealet”. Dette prinsippet har historisk 36 

stått sterkt i den norske ruspolitikken, og flere interesseorganisasjoner9 jobber etter dette. Et 37 

slikt mål og prinsipp kan i utgangspunktet høres riktig ut. Rusavhengighet er et onde som 38 

forårsaker lidelser hos enkeltindividet og påfører samfunnet kostnader. Derfor bør vi jobbe 39 

for et samfunn hvor rusavhengighet ikke forekommer.  40 

 41 

Ofte brukes rusfrihetsidealet til å underbygge og rettferdiggjøre forbudspolitikk. Logikken i 42 

slik argumentasjon går omtrent slik:  43 

Hvis rusmidler er mindre tilgjengelige vil det redusere bruk og dette vil redusere misbruk. Fra 44 

denne logikken sluttes det ofte at forbudspolitikk er den riktige linja å legge seg på, i og med 45 

at forbud antas å redusere tilgjengelighet.  46 

Det finnes imidlertid innvendinger mot å legge seg på denne linja. I den grad forbud 47 

reduserer tilgjengelighet må det måles opp mot skadevirkningene kriminaliseringen kan 48 

                                                           
8 Miljøpartiet De Grønnes prinsipprogram, s. 4.  
9Actis, rusfeltets samarbeidsorgan er en av disse. Her er deres politiske grunnplattform. 
file:///Users/annakvam/Downloads/plattform_for_forebygging_av_alkohol-_og_narkotikaproblemer_2014.pdf  

/Users/annakvam/Downloads/plattform_for_forebygging_av_alkohol-_og_narkotikaproblemer_2014.pdf
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medføre for de rusavhengige. Det er en viss fare for at idealet om et samfunn fritt for 1 

rusavhengighet kommer i veien for god behandling av de som er rusavhengige i dag. Det 2 

kan i verste fall se ut som om forbudet blir stående igjen for forbudets skyld og ikke fordi det 3 

beviselig fører til redusert rusavhengighet, redusert lidelse hos enkeltindividet og reduserte 4 

kostnader for samfunnet.  5 

 6 

Et liberalt prinsipp 7 

Et annet alternativ til skadereduksjon er å ta utgangspunkt i et liberalt prinsipp. Altså at en 8 

skal være fri til å gjøre med seg selv og sin kropp som en selv vil, så lenge det ikke går 9 

utover friheten til andre.  10 

 11 

Dette er et argument som står sterkt i legaliseringsbevegelsen. Kjernen i et slikt liberalt 12 

prinsipp er at det skal være tungtveiende argumenter tilstede for å begrense enkeltindividets 13 

muligheter til å ta valg som angår dem selv. Dette burde det ikke være problematisk for 14 

Grønn Ungdom å være enig i.  15 

  16 

Det er likevel innvendinger mot at det liberale prinsippet alltid er riktig å styre etter i 17 

ruspolitikken. Det er for eksempel ikke nødvendigvis slik at det bare er rusbrukeren som tar 18 

kostnadene for selvpåført rusmisbruk. Dette gjelder særlig de tungt avhengighetsskapende 19 

stoffene. Rusavhengighet kan påføre pårørende av den avhengige lidelse og redusert frihet. 20 

Dessuten påfører rusavhengighet samfunnet kostnader. Dette er grunnene som legitimerer 21 

en strengt regulert og lite liberal alkoholpolitikk i Norge. 22 

 23 

Hvordan forholder vi oss til den rusavhengige?  24 

Etter saksbehandlers syn gir De Grønnes formålsparagraf10 og dagens politikk oss en tydelig 25 

pekepinn på hvordan partiet vil forholde seg til rusavhengige. Vi ser på den rusavhengige 26 

først og fremst som pasient og ikke som en kriminell. Dette er først og fremst en 27 

medmenneskelig tilnærming. Videre vil det være interessant å spørre seg om dette også er 28 

den mest samfunnsnyttige måten å forholde seg til rusmisbrukere på.  29 

 30 

Hovedlinjen i norsk strafferett legger vekt på at straff skal være avskrekkende. Men samtidig 31 

legger den vekt på resosialisering inn i samfunnet.11 Det er et mål at straffene skal være 32 

såpass korte at kontakten ut med samfunnet ikke forvitrer. Norge har et ganske lavt 33 

straffenivå og samtidig en lav tilbakefallsprosent til kriminalitet12, målt opp mot land vi liker å 34 

sammenligne oss med. Altså: det å ha lave straffer ser egentlig ut til å være en 35 

suksessfaktor. Et unntak i den norske strafferetten er narkotikarelaterte forbrytelser. Her har 36 

straffene bare økt de siste tiårene. Samtidig har antallet slike forbrytelser gått opp.13  37 

 38 

En grunnleggende innsikt her er at det som først og fremst ser ut til å bekjempe kriminalitet 39 

er ikke høye straffer, men utsiktene til et godt liv. Et eksempel på det er at såkalte ”simple 40 

vinningsforbrytelser” har sunket i Norge i takt med den økonomiske utviklinga.14  41 

 

                                                           
10 De Grønnes prinsipprogram, s. 4 https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Prinsipprogram_web.pdf  
11 Oppgaver og mål, Kriminalomsorgen: http://www.kriminalomsorgen.no/oppgave-og-maal.237900.no.html, 
Regjeringen, St.meld.nr. 37 (2007-2008) ”Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn” 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-37-2007-2008-/id527624/?ch=1&q=  
12 Artikkel om norsk tilbakefallsprosent til kriminalitet https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-best-i-
norden/id605246/  
13 SSB, ”Straffereaksjoner 2013” https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar/2015-
01-22  
14 SSB, ”Mindre del av befolkningen utsatt” https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-
publikasjoner/mindre-del-av-befolkningen-utsatt  

https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Prinsipprogram_web.pdf
http://www.kriminalomsorgen.no/oppgave-og-maal.237900.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-37-2007-2008-/id527624/?ch=1&q
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-best-i-norden/id605246/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-best-i-norden/id605246/
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar/2015-01-22
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar/2015-01-22
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/mindre-del-av-befolkningen-utsatt
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/mindre-del-av-befolkningen-utsatt
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Fra dette kan man slutte at straff som bøter og fengsel er virkemidler man i minst mulig grad 1 

bør bruke overfor rusavhengige, dersom en har mål om å hjelpe disse til et bedre liv. Dette 2 

er en slutning som egentlig går godt overens både med målet om skadereduksjon og med 3 

målet om et samfunn fritt for rusavhengighet.  4 

 5 

Cannabis 6 

Det er liten tvil om at cannabisbruk har negative skadevirkninger både på kort og lang sikt.15 7 

Cannabis ser ikke ut til å øke faren for vold og utagerende atferd på samme måte som 8 

alkohol, selv om enkelte studier mener å påvise en sammenheng mellom voldsbruk og 9 

cannabis. Stoffet medfører i varierende grad de samme negative virkningene som 10 

tobakksrøyking, i tillegg til at brukerne av stoffet har noe høyere innslag av psykiske lidelser. 11 

Merk at årsakssammenhengen mellom forekomst av psykiske lidelser og cannabisbruk er 12 

uklar. 16 13 

 14 

De negative helsevirkningene av cannabisbruk er det viktigste argumentet for å beholde 15 

forbudspolitikk. Forbud reduserer vanligvis tilgjengelighet, redusert tilgjengelighet reduserer 16 

bruk og redusert bruk reduserer misbruk. Dette innebærer altså at det finnes en viss risiko 17 

for at en avkriminalisering og regulert omsetning av cannabis vil kunne øke bruken noe på 18 

samfunnsnivå.17 Det er imidlertid verdt å merke seg at cannabis allerede er svært utbredt til 19 

tross for at det er bruksforbud.18 Dette gjør det usannsynlig at en eventuell økning av bruk 20 

blir veldig stor. I et skadereduksjonsperspektiv må i tillegg en eventuell ulempe som økt bruk 21 

medfører veies mot andre eventuelle fordeler.  22 

 23 

Et annet argument som brukes for å beholde forbudspolitikken er at det er moralsk riktig. 24 

Hvis vi ønsker oss et samfunn med minst mulig rusavhengighet er det riktig av staten å 25 

sanksjonere de som omsetter, produserer og bruker avhengighetsskapende stoffer. At vi 26 

tillater noen rusmidler, som vitterlig er skadelige, trenger ikke være et argument for at vi 27 

skal tillate bruk av flere rusmidler.  28 

 29 

Samtidig er det viktige argumenter mot forbudspolitikken overfor cannabis.  30 

 31 

Det første dreier seg også om tilgjengelighet. Som nevnt vil avkriminalisering og regulert 32 

omsetning medføre en større psykologisk tilgjengelighet for stoffet. Det er likevel verdt å 33 

problematisere om regulert omsetning vil føre til reelt større tilgjengelighet. Det er ikke 34 

urimelig å se for seg at cannabis vil bli mindre tilgjengelig hvis det svarte markedet blir 35 

mindre tilgjengelig og omsetningen foregår på et apotek. Hvor man for eksempel sjekker 36 

aldersgrense.  37 

  38 

Det andre argumentet dreier seg om gatewayeffekten. Logikken her går ut på at 39 

cannabisbruk senker terskelen for å prøve andre tyngre og mer avhengighetsskapende 40 

stoffer. Hvorvidt Gatewayeffekten er reell strides forskerne om19. Det som imidlertid kan 41 

være tilfelle er at gatewayeffekten må ses i sammenheng med forbudspolitikken. Grunnen til 42 

dette er at de som kjøper cannabis nødvendigvis kommer i kontakt med kriminelle miljøer 43 

hvor andre stoffer tilbys. Det kan altså se ut til at det ikke er cannabisbruken direkte som 44 

øker sannsynligheten for bruk at andre rusmidler, men at kontakten cannabisbrukere får 45 

                                                           
15 http://www.sirus.no/publikasjon/rusmidler-i-norge/5-narkotika/#toc1  
16 SIRUS, ”Rapport 3/2010 s. 37. http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2015/01/sirusrap.3.10.pdf  
17 SIRUS, ”Avkriminalisering ga lavere debutalder” http://www.sirus.no/avkriminalisering-ga-lavere-debutalder/  
18 SIRUS, ”Rusmidler i Norge”, kap. 5.1 http://www.sirus.no/publikasjon/rusmidler-i-norge/5-narkotika/#toc1  
19 Taylor Michelle, ”Is Cannabis a gateway Drug?” http://www.theguardian.com/science/sifting-the-
evidence/2015/mar/03/is-cannabis-a-gateway-drug  

http://www.sirus.no/publikasjon/rusmidler-i-norge/5-narkotika/#toc1
http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2015/01/sirusrap.3.10.pdf
http://www.sirus.no/avkriminalisering-ga-lavere-debutalder/
http://www.sirus.no/publikasjon/rusmidler-i-norge/5-narkotika/#toc1
http://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2015/mar/03/is-cannabis-a-gateway-drug
http://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2015/mar/03/is-cannabis-a-gateway-drug
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med tyngre rusmiljøer øker sannsynligheten for tyngre rusmisbruk. Å gå vekk fra 1 

forbudspolitikken kan bidra til at denne risikoen reduseres.  2 

 3 

Det tredje argumentet for å oppheve forbudspolitikken handler om det internasjonale 4 

markedet. Noen av verdens største kriminelle nettverk har sine største inntektskilder i 5 

cannabis20. Hvis flest mulig land evner å flytte omsetningen av cannabis fra det svarte til et 6 

regulert marked vil dette kunne bidra til å strupe det svarte markedet. Dette vil være 7 

skadereduserende i et internasjonalt perspektiv. 8 

 9 

En annen mulig fordel ved å oppheve forbudspolitikken dreier seg om stoffkvalitet. De som 10 

kjøper stoff på gata kan sjelden undersøke om a) stoffet inneholder gift og b) om stoffet har 11 

høyere virkningsgrad enn antatt. Dette medfører stor risiko på individnivå ved cannabisbruk. 12 

Hvis en greier å flytte omsetningen av cannabis fra et gata til et regulert marked vil en så 13 

godt som eliminere denne risikoen. Her er det også verdt å nevne at bruken av syntetiske 14 

cannabidioder21 har gått opp de siste årene. Disse stoffene er det enkelt å skaffe seg 15 

ingredienser til på internett og på denne måten går den an å omgå lovverket22. Disse 16 

stoffene har ofte langt høyere virkningsgrad enn organisk cannabis og kan i verste fall være 17 

svært farlige. Norge fikk sitt første dødsfall direkte forårsaket av syntetisk cannabis 18 

sommeren 2015.23 Hvis regulering av organisk cannabis fører til redusert bruk av syntetisk 19 

cannabis er det rimelig å anta at dette vil ha skadereduserende effekt på individnivå.   20 

 21 

Per i dag har De Grønne og Grønn Ungdom politikk som tilsier at vi ønsker oss vekk fra 22 

forbudslinja. I arbeidsprogrammet foreslås det både avkriminalisering av bruk og besittelse 23 

av stoff, samt forsøk med regulert omsetning av cannabis. Det er imidlertid ikke spesifisert 24 

nærmere nøyaktig hva slags omsetningsmodell en ser for seg. I den grad Grønn Ungdom 25 

fortsatt mener det er riktig å gå vekk fra forbudslinja overfor cannabis bør en vurdere hvilke 26 

omsetningsmodeller en ønsker å utrede eller iverksette forsøksprosjekt på.  27 

 28 

Tyngre stoffer  29 

Det hersker ingen tvil om at tyngre narkotiske rusmidler som amfetamin, kokain, heroin etc. 30 

har svært negative helseeffekter både på kort og lang sikt.24  31 

 32 

Tidligere har Grønn Ungdoms landsstyre ment at tyngre narkotiske stoffer er så skadelige at 33 

de aldri bør kunne produseres og omsettes legalt.25  34 

 35 

Det er en pågående samfunnsdebatt knyttet til i hvilken grad en skal tillate bruk av 36 

avhengighetsskapende legemidler/narkotika i behandling av rusavhengige. Først er det viktig 37 

å presisere at behandling med erstatningsmidler allerede skjer gjennom LAR 38 

(Legemiddelassistert Rehabilitering). I LAR benyttes opidiodene buprenorfin (subutex eller 39 

                                                           
20”UNODC,”World Drug Report 2014”  

http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf  
21 SIRUS, ”Syntetiske cannabidioder” Kap. 1, s. 10 
http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2014/12/sirusrap.2.13.pdf  
22 SIRUS, ”Syntetiske cannabidioder – et nytt ”skrekkdop” på markedet” 

http://www.sirus.no/syntetiske-cannabinoider-et-nytt-skrekkdop-pa-narkotikamarkedet/ 
23 Røset Hanna Haug, ”Mann (22) døde av syntetisk Cannabis” 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/mann-22-doede-av-syntetisk-cannabis/a/23487462/  
24FHI, ”Fakta om morfin, heroin, opidioder” 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=
6464:0:25,6414&List_6212=6218:0:25,6422:1:0:0:::0:0  
25 Grønn Ungdoms landsstyre 26. mai 2012, ”Human Ruspolitikk”, s. 6 https://www.gronnungdom.no/wp-
content/uploads/2012/04/GUs-innspill-human-ruspolitikk.pdf  

http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2014/12/sirusrap.2.13.pdf
http://www.sirus.no/syntetiske-cannabinoider-et-nytt-skrekkdop-pa-narkotikamarkedet/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/mann-22-doede-av-syntetisk-cannabis/a/23487462/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=6464:0:25,6414&List_6212=6218:0:25,6422:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=6464:0:25,6414&List_6212=6218:0:25,6422:1:0:0:::0:0
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/GUs-innspill-human-ruspolitikk.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/GUs-innspill-human-ruspolitikk.pdf
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subuxone) og metadon. Stoffene ligner på heroin og fungerer som erstatningsmidler i 1 

behandling av mennesker som er tungt avhengige av heroin eller andre morfinlignende 2 

preparater. Denne behandlingen er forbeholdt tungt avhengige mennesker. Enkelte land, 3 

eksempelvis Portugal26, har tatt i bruk heroinassistert behandling som et supplement til 4 

annen substitusjonsbehandling av rusavhengige. Intensjonen er å sørge for et mer verdig 5 

tilbud til de tyngste avhengige, og redusere faren for overdosedødsfall.  6 

 7 

Det finnes argumenter mot heroinassistert behandling. Det første dreier seg om målet om 8 

rusfrihet. Målet i norsk ruspolitikk har som nevnt lenge vært at flest mulig skal være rusfrie. 9 

Derfor kan det å gi nettopp det avhengighetsskapende stoffet på resept er nærmest det 10 

samme som å gi opp den rusavhengige.  11 

 12 

Et annet argument mot heroinassistert behandling er at det på sett og vis legitimerer bruk av 13 

tunge rusmidler. Det samme argumentet har blitt brukt mot å bygge sprøyterom for 14 

narkomane og å dele ut rent brukerutstyr. Her er det viktig å innvende at staten allerede 15 

tilbyr sterkt heroinlignende preparater på resept. I tillegg tillater norsk lov å bygge 16 

sprøyterom og utdeling av rene sprøyter. Dette viser at politikerne langt på vei allerede har 17 

gjort en etisk avveining som gjør at heroinassistert behandling bare vil utgjøre en 18 

gradsforskjell i politikk vi allerede praktiserer.  19 

 20 

Videre er det særlig to momenter som taler for å dele ut heroin på resept til brukerne det er 21 

aktuelt for. For det første vil brukeren ha nærmest full kontroll på hva det er vedkommende 22 

inntar. På gata er stoff ofte utblandet med all mulig dritt, bokstavelig talt, som er svært 23 

skadelig for menneskekroppen. Stoff blandes ut med alt fra rottegift til gamle bildekk og 24 

hvetemel. Ved at brukeren går over til rent stoff, helst kombinert med rent brukerutstyr, 25 

reduseres faren for både overdoser, sykdom og infeksjoner.  26 

 27 

For det andre vil heroinassistert behandling kunne bedre livskvaliteten til de tyngste 28 

heroinavhengige. Ofte bruker en heroinavhengig hele døgnet sitt på å skaffe stoff. På veien 29 

gjør vedkommende seg selv kriminell, og utsetter seg ofte for stor risiko. En heroinavhengig 30 

som ikke trenger å bruke tilnærmet all tid på å skaffe stoff vil kunne ha en langt mer 31 

forutsigbar hverdag. En annen bonuseffekt er at vinningskriminalitet vil kunne gå ned.  32 

 33 

Psykedeliske stoffer  34 

Psykedeliske stoffer er en type rusmidler som påvirker opplevelsen av bevissthet. Med 35 

psykedeliske stoffer menes i denne sammenheng og heretter LSD og Psilocybin eller 36 

Meskalin, en stoffgruppe som ofte kalles hallusinogener27. Stoffene kjennetegnes ved at de 37 

gir rus med endrede bevissthetsopplevelser28. Det sentralstimulerende stoffet MDMA 38 

forveksles ofte inn i gruppen hallusinogener, men diskuteres ikke i dette saksframlegget.  39 

 40 

Inntil nylig var forskning på disse stoffene forbudt, men siden begynnelsen av totusentallet 41 

har det gradvis blitt åpnet for forskning på stoffene. De siste årene er det gjort enkelte 42 

omfattende metaundersøkelser. Per i dag pågår det en rekke studier på effekter av bruk av 43 

psykedeliske stoffer.29  44 

Psykedeliske stoffer skiller seg fra de andre stoffene som er omtalt i dette saksframlegget 45 

ved at de later til i svært liten grad å være avhengighetsskapende eller forårsake skader på 46 

                                                           
26 Ukjent artikkelforfatter, ”Drug policy of Portugal” https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal  
27 Mørland Jørgen, ”Hallusinogener” https://sml.snl.no/hallusinogener  
28 Mørland Jørgen, ”Psykedeliske stoffer” https://sml.snl.no/psykedeliske_stoffer  
29 Nichols Dave, ”Light in the end of the Tunnel” Hefter Reaserch Institute http://www.heffter.org/news/heffter-
newsletter-light-end-tunnel/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal
https://sml.snl.no/hallusinogener
https://sml.snl.no/psykedeliske_stoffer
http://www.heffter.org/news/heffter-newsletter-light-end-tunnel/
http://www.heffter.org/news/heffter-newsletter-light-end-tunnel/
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mental helse.30 Rapporten som det vises til er gjort av et norsk-amerikansk forskerpar og 1 

inngår i en rekke av metaundersøkelser disse har utført. Hovedfunnene er at stoffene LSD, 2 

psilocybin og meskalin ikke ser ut til å virke negativt inn på mental helse, eller være 3 

avhengighetsskapende verken ved sporadisk bruk eller regelmessig bruk.  4 

 5 

Det er hevdet at bruk av psykedeliske stoffer medfører fare for å bli overmodig eller tillegge 6 

seg selv egenskaper en ikke har, og at dette kan føre til alvorlige ulykker.I følge European 7 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction er imidlertid slike ulykkestilfeller svært 8 

sjeldne ved bruk av stoffet LSD.31  9 

 10 

Begrunnelsen for å forby rusmidler er vanligvis at de er skadelige og avhengighetsskapende 11 

(gjerne i kombinasjon). Dermed kan det i ytterste konsekvens sies at de som vil beholde en 12 

forbudslinje overfor psykedeliske stoffer har bevisbyrden på sin side.  13 

 14 

Men en sak er sjeldent svart-hvit. Ei heller med disse stoffene. Og det er også et moment 15 

som taler mot å avkriminalisere psykedeliske stoffer: Føre-var-prinsippet. Nettopp fordi det 16 

ikke er mer enn et drøyt tiår siden forskningen på psykedeliske stoffer ble gjenopptatt er det 17 

muligens lurt i å vente med å vurdere avkriminalisering til vi har en større mengde solid 18 

forskning på feltet. Dette antas det som nevnt at vi kommer til å få i årene som kommer.  19 

 20 

Selv om psykedeliske stoffer skulle vise seg å være farligere enn vi i dag tror, kan en tenke 21 

seg fordeler ved å avkriminalisere dem. Den første er nevnt tidligere i saksframlegget om 22 

handler om stoffkvalitet. Det vil alltid være en risiko for dårlig eller i verste fall farlig stoff når 23 

en handler på det illegale markedet. Men på den annen side vet vi at antall brukere av 24 

psykedeliske stoffer i Norge er lavt. Det er derfor å anta at den skadereduserende effekten 25 

er liten. I tillegg vet vi at den vanligste måten å innta stoffet psilocybin på er ved å spise 26 

fleinsopp, som vokser naturlig i norsk fauna. Her er det åpenbart at justispolitikk har lite å si 27 

for stoffkvaliteten.  28 

 29 

Forskerne det henvises til i dette saksframlegget mener å påvise at psykedeliske stoffer kan 30 

ha positive helseeffekter og fungere effektivt i behandling av ulike typer lidelser. I 31 

forlengelsen av dette er det viktig å nevne at et stoff sin mulige medisinske nytteeffekt av og 32 

til brukes som argument for avkriminalisering av stoffet. Det er ikke et sterkt argument. En 33 

rekke stoffer som er oppført på narkotikalisten brukes allerede i behandling av pasienter. Et 34 

eksempel er morfin. Hvis psilocybin eller LSD beviselig har nytteeffekt i medisins behandling 35 

står hvem som helst fritt til å søke om å ta det i bruk i behandling. Saksbehandler utelater 36 

derfor eventuelle medisinske fordeler stoffer kan ha i dette saksframlegget, da det ikke 37 

trengs lovendringer for å ta slike stoffer i bruk i medisinsk behandling.  38 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Anna Serafima S. Kvam, 
Talsperson 
 
Midtre Syndin, 06.01.2016  

                                                           
30 Krebs Teri, og Johansen Pål Ørjan,”Psychedelics and mental health: A population study” 19.08.2013 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063972, Furberg Kristoffer, ”LSD kan være 
sunt”, Universitetsavisa http://www.universitetsavisa.no/forskning/article49388.ece   
31 EMCDDA, ”LSD (Lysergide)” http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/lsd  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063972
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article49388.ece
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/lsd
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Lage Nøst, talsperson 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-016 

 

Grønn Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte i Oslo 29. til 31. januar 2016, viser til 1 

den globale klimaavtalen vedtatt under den 21. partskonferansen til FNs klimakonvensjon i 2 

Paris den 12. desember 2015, og bemerker at: 3 

 4 

1) Paris-avtalen representerer et betydelig - men utilstrekkelig - framskritt i det 5 

internasjonale arbeidet for å begrense farlige klimaendringer. 6 

 7 

2) Paris-avtalen plasserer ansvaret for utslippskutt og omstilling i domenet for nasjonal 8 

politikk, da den er bygget på frivillige bidrag fra alle enkeltland. 9 

 10 

3) Paris-avtalen garanterer dessverre ikke rettferdig byrdefordeling mellom stater globalt. 11 

Det er desto viktigere at rike land som Norge går foran i omstillingen. 12 

 13 

4) Paris-avtalens mål om å holde global temperaturstigning til “godt under 2 ℃” og 14 

etterstrebe å gjennomføre tiltak for å begrense oppvarmingen til 1,5 ℃ sammenlignet 15 

med førindustriell tid, samt formuleringen om at de nasjonale klimamålene skal reflektere 16 

landenes “høyest mulige ambisjon”, betyr at Norge umiddelbart må øke sin innsats og 17 

raskt oppjustere sine mål for utslippsreduksjoner.  18 

 19 

5) Dagens mål om at Norge sammen med EU skal bidra til å redusere utslippene med inntil 20 

40 prosent sammenlignet med Norges utslippsnivå i 1990, samsvarer ikke med Norges 21 

rettferdige andel av en ambisiøs global klimainnsats: Norge må redusere utslippene 22 

innenlands med godt over 60 prosent fra 1990-nivå, samt bidra med finansiering, støtte 23 

og teknologioverføring for å virkeliggjøre globale reduksjoner tilsvarende over 500 24 

prosent fra 1990-nivå, dersom togradersmålet skal være innenfor rekkevidde på en 25 

rettferdig måte.     26 

 27 

6) Det er ikke rom for utbygging av nye, norske olje- og gassfelt innenfor globale 28 

karbonbudsjett som samsvarer med utslippsscenarier med høy sannsynlighet for å nå 29 

temperaturmålene i Paris-avtalen, særlig ikke hvis vi vil respektere det grunnleggende 30 

prinsippet om at land har “felles men differensiert ansvar” (“common but differentiated 31 

responsibility”) for utslippskutt sett i lys av deres historiske ansvar for opphopningen av 32 

drivhusgasser i atmosfæren. 33 

 34 
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7) Hvis vi vil forsøke å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 ℃ eller godt under 1 

2 ℃, må 23. konsesjonsrunde avlyses. 2 

 3 

8) For at de av klimakonvensjonens parter som defineres som utviklingsland og minst 4 

utviklede land skal kunne sikre anstendige liv for folk, omstille økonomien, redusere sine 5 

utslipp og tilpasse seg til klimaendringene som allerede skjer og er uunngåelige, må rike 6 

land som Norge blant annet oppjustere sine finansielle bidrag betraktelig. 7 

 8 

9) Norge må årlig bevilge minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til klimatiltak i det 9 

globale Sør gjennom FNs grønne klimafond (GCF). 10 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lage Nøst, 
Talsperson 
 
Oslo, 8. januar 2016  
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-017 

 

Bakgrunn  1 

Nytt år – nye muligheter. Grønn Ungdom har fått et nytt arbeidsutvlag (AU) og noen fylker har 2 

fått nye fylkeslagsoppfølgere (FLO). Etter et høstsemester hvor flere av fylkeslagene har brukt 3 

mye kapasitet på å komme i gang etter årsmøtene og få plass obligatorisk etter-årsmøte-4 

byråkrati, er dette tidspunktet å se fremover.  5 

 6 

Målet med å ta opp denne saken er å skape diskusjon rundt fylkeslagenes planer for det 7 

kommende året. På denne måten håper saksbehandler at fylkeslagene blir bevisstgjort sine 8 

egne planer, at de kan dra inspirasjon fra de andre fylkeslagenes planer, og at arbeidsutvalget 9 

blir informert om fylkeslagenes planer slik at de kan gi lagene den hjelpen de trenger. 10 

 11 

Ett av mange funksjoner til mål og planer (veien til målet) er at de peker ut en retning. 12 

Fylkeslag som operer uten mål og planer vil møte utfordringer når det gjelder prioriteringer, 13 

effektivitet, formål og vil i større grad oppleves som rotete. 14 

 15 

Punkter til diskusjon 16 

 Hvor er fylkeslaget om ett år? 17 

 Hvordan kommer dere dit? Hva har dere for planer i 2016? 18 

 Hvilke deler av styrearbeidet synes dere er vanskeligst? 19 

 Hva kan arbeidsutvalget hjelpe dere med i 2016? 20 

 

 

Vedlegg:   

- Oversikt over fylkenes FLOer for 2016 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

John Slinning Jannesson, 

FLO-koordinator 

 

Göteborg, 6. januar 
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OVERSIKT OVER FYLKENES FYLKESLAGSLOPPFØLGERE 2016 
 

Fylke FLO 

Oslo Christine 

Møre og Romsdal Christine 

Akershus Ola 

Østfold Mattis 

Vestfold Mattis 

Buskerud Jens Petter 

Telemark John 

Oppland Teodor 

Hedmark Christine 

Aust-Agder Ingvild 

Vest-Agder Ingvild 

Rogaland Teodor 

Hordaland Jens Petter 

Sogn og Fjordane Teodor 

Sør-Trøndelag Guri 

Nord-Trøndelag Guri 

Nordland John 

Troms Ola 

Finnmark Ola 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget  

Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Dato 7. januar 2016 

Saksnr. LS-1-16-018 

 

 

Bakgrunn  1 

Grønn Ungdoms Landsmøte vedtok i november en arbeidsplan. Der legges det opp til at vi i 2 

løpet av januar 2016 skal nedsette et Strategisk valgkamputvalg for stortingsvalgkampen 3 

2016. AU-medlemmene Mattis Ulvang og Anna Serafima Svendsen Kvam innstiller på tre andre 4 

medlemmer til utvalget. AU velger medlemmer til utvalget innen LS-01. Utvalget presenteres 5 

på LS-01.  6 

 7 

For å sikre en klar arbeidsfordeling mellom AU og Strategisk valgkamputvalg, heretter SVU, 8 

bør sistnevnte gis et tydelig mandat. Landsmøtet har gitt landsstyret i oppgave å vedta et slikt 9 

mandat.  10 

 11 

Drøfting  12 

Et slikt mandat kan ha mange former og varierende innhold. Landsstyret kan gi et konkret 13 

mandat, hvor det tydelig framkommer hva som skal produseres innen hvilken frist, og i hvilken 14 

retning valgkampen skal styres. Et slikt konkret mandat gir Landsstyret kontroll over arbeidet, 15 

og krever at landsstyret på forhånd har tenkt gjennom hvordan valgkampen skal utformes.  16 

 17 

Et bredere mandat gjør at utvalget står friere til å analysere og vurdere hvordan valgkampen 18 

skal gjennomføres.  19 

 20 

Det er nå andre gang GU setter ned et strategisk valgkamputvalg som skal lage strategi for 21 

neste valgkamp. Vi har får et utvalg som består av medlemmer som har drevet kampanjer for 22 

organisasjonen før. Utvalget kommer til å bruke 9 måneder på å lage strategien de foreslår 23 

for Landsmøtet 2016. Den samme situasjonen var vi i da AU ga det Strategiske 24 

valgkamputvalget for 2015 mandat. Den gangen ble det gitt et ganske bredt mandat. 25 

Evalueringen av valgkampen 2015 viser at de fleste målene organisasjonen hadde satt seg ble 26 

nådd. Dette taler for at strategiarbeidet forrige gang var vellykket. Alt dette taler igjen for å gi 27 

SVU17 et mandat som ligner på det mandatet som ble gitt SVU15.  28 
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Det foreslås derfor å gi SVU et bredt mandat. Da kan utvalget ta til seg de innspillene som 1 

kommer, og er ikke låst til én måte å legge opp arbeidet på.  2 

 3 

Saksbehandlers konklusjon 4 

Saksbehandler konkluderer med at mandatet som er foreslått under gir SVU en tydelig 5 

oppgave, men stor frihet til selv å velge hvordan arbeidet skal legges opp.  6 

Det er saksbehandlers mening at SVU er satt ned nettopp for å finne ut og gjennomføre et 7 

mer konkret mandat for valgkampen. Derfor bør mandatet ikke være for begrenset men gi 8 

rom for tolkning og innspill fra hele organisasjonen.  9 

 10 

Forslag til vedtak 11 

F1: Strategisk valgkamputvalg skal innen AU-møtet som innstiller til LS-04 komme med 12 

overkommelige og godt begrunnede mål for valgkampen 2017, samt en strategi for å nå 13 

målene.  14 

 15 

F2: Strategien skal 16 

 17 

 Inspirere fylkeslagene til å gjennomføre en engasjerende og inkluderende valgkamp 18 

med bred deltakelse  19 

 Inkludere både politiske og organisatoriske strategivurderinger  20 

 Avklare AU sin rolle i valgkampen 21 

 Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2017  22 

 23 

F3: Strategisk valgkamputvalg skal fremme Grønn Ungdom sine interesser i forbindelse med 24 

nominasjonene til stortingslister i fylkene. Dette innebærer å arbeide for ung representasjon 25 

i både nominasjonskomiteer og på selve listene.  26 

 

 

Med vennlig hilsen 
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