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Møtedato: 25.-26. februar 2017 
Møtetid: 10:00 lørdag– 16:00 søndag 
Møtested: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo 
 
Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom landsmøtene og skal ta stilling til viktige 
politiske og organisatoriske saker. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke, i tillegg 
til våre to nasjonale talspersoner i henhold til vedtektenes § 6.2. Fylkeslaget kan i tillegg sende 
en observatør. 
 

Praktisk informasjon 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. Flyreiser 
dekkes kun dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og dette ikke 
innebærer reise om natten. I grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele 
arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, må deltager kontakte generalsekretær. 
 
Refusjonsskjema med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter det aktuelle 
arrangementets slutt. 
 
Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Ved uforutsette 
hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. 
 
For mer informasjon om dekking av reise, se Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 
 
Overnatting 
Under påmelding kan du be om at Grønn Ungdom ordner overnatting for deg. Overnattingssted 
blir da på partikontoret i Hausmannsgate 19. Dere må ta med dere liggeunderlag og 
sovepose. Det er dusj på kontoret. Det vil være en sovende nattevakt fra Grønn Ungdoms 
arbeidsutvalg både natt til lørdag og natt til søndag. 
 
Mat 
Grønn Ungdom serverer alle måltider innenfor møtetiden. Maten er vegetarisk/vegansk. Den 
tilpasses allergikere dersom det meldes fra om på forhånd. 
 
Møtested 
Møtestedet er på Fredshuset i Oslo. Fredshuset ligger i Møllergata 12. Det skal være ganske lett 
å finne fram til Møllergata fra Oslo Sentralstasjon til fots. Se Google maps for øvrige 
alternativer. 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyre 
Dato 16. januar 2017 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/11/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-20161.pdf
http://politiskfravær.no/
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/05/Refusjonsskjema-LS8.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2.pdf
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Oslo, 16. januar 2017 
 
Isa M. A. Isene, 
Generalsekretær 
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Møtekonstituering 

001 Valg av ordstyrer og referent        V 
Innstilling: Sara Marie Blichner, ordstyrer 
  Andrea Søgnen Tveit, ordstyrer 

Isa Maline Alstadius Isene, referent 
 
002 Godkjenning av innkalling       V 
   
003 Godkjenning av forretningsorden      V 
 
004 Godkjenning av dagsorden       V 
 
005 Valg av redaksjonskomité       V 
Innstilling: Sebastian Teigen Nygård 
  Representant fra landsstyret 
  Representant fra landsstyret 
 

Beretningssaker 

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

Behandlingssaker 

011 Resolusjon om skatt og velferd       V 
v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
012 Resolusjon om felles krav for klima og miljø     V 
v/ Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 
 
013 Kommunikasjonsstrategi        V 
v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
014 Vervestrategi         V 
v/ Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 
Christine Bangum, internasjonal kontakt 
 
015 Evaluere frifondordningen og retningslinjer for Frifond 2017  V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
016 Orientering fra kontrollkomitéen      O 
v/ Halvard Sutterud, medlem i kontrollkomitéen 
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017 Status arbeidsplan         D 
v/ Balder Bryn Morsund, arbeidsutvalgsmedlem 
 
018 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget      V 
v/ Anne Nijdam, leder i valgkomitéen 
 
019 Godkjenning av regnskap 2015       V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
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Generelt 1 

§ 1 - Formalia  2 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 3 

retningslinjer. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, er 4 

vedtektene styrende.  5 

 6 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.  7 

Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for 8 

saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres 9 

med alminnelig flertall. 10 
 11 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 13 

best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  14 

 15 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 16 

grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 17 

buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  18 
 19 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  20 

 21 

Representasjon  22 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  23 

Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 24 

Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  25 
 26 

§ 4 - Representanter 27 

Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 28 

årsmøte. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av 29 

talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe 30 

annet. Hvert fylkeslag kan i tillegg sende en observatør. Observatører og hele arbeidsutvalget 31 

har tale - og forslagsrett. 32 
 33 

§ 5 - Andre gjester 34 

Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. 35 
 36 

Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  37 

 38 

§ 6 - Lukkede dører 39 

Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 40 

medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsstyremøtet.  41 

 42 

Saksgang og konstituering  43 

§ 7 - Oppstart av møtet 44 

Landsstyret velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 45 

behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger landsstyrets dagsorden.  46 

 47 

§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 48 
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Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 1 

å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 2 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 3 
 4 

Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser 5 

mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en 6 

annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. 7 
 8 

Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  9 
 10 

§ 9 - Referenter og protokoll  11 

Det velges minst en referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 12 

en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 13 

alle forslag og alle voteringer.  14 

  15 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 16 

Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 17 

Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 18 

 19 

Debatter  20 

§ 10 - Innlegg  21 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 22 

tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk til 23 

innlegg. 24 

 25 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annen hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner 26 

seg samtidig. Ordstyrer kan prioritere førstegangstalende. 27 

 28 

§ 11 - Saksinnledninger 29 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 30 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  31 

 32 

§ 12 - Strek og strykning av taleliste 33 

Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 34 

kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  35 

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  36 

 37 

§ 13 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 38 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning 39 

ved å rekke opp hånden med en hånd over. 40 

 41 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 42 

dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.  43 

 44 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning 45 

for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 46 

 47 

§ 14 - Frister 48 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for debatten til den saken det 49 

gjelder. 50 
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§ 15 - Forslagenes utforming 1 

Alle forslag skal fremmes skriftlig. Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og 2 

tilhørende fylke. 3 

 4 

§ 16 - Avstemninger 5 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 6 

stemmegivningen er avsluttet.  7 

 8 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 9 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 10 

overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  11 

 12 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 13 

representant krever det.  14 

 15 

Diverse  16 

§ 17 - Berusede personer  17 

Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som oppbevarer 18 

andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av medisinske grunner. 19 

Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 20 
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lørdag 25.02.17 søndag 26.02.17 
10:00 Ankomst og innsjekk 08:00 Frokost 

10:15 Formøter 09:00 Orientering om Alliansen Ny 
Landbrukspolitikk 

11:15 Konstituering av møtet 10:00 Frifond 2017 

12:00 Lunsj 11:00 Orientering fra kontrollkomitéen 

12:30 Beretningssaker- og debatt 11:30 Status arbeidsplan 

14:00 Resolusjon om skatt og velferd  12:00 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget 

15:00 Resolusjon om felles krav for klima og 
miljø 

12:30 Lunsj 

16:00 Pause 13:00 Godkjenning av regnskap 2015 

17:00 Kommunikasjonsstrategi 13:30 Votering 

18:00 Vervestrategi 15:00 Møtekritikk 

19:00 Middag 15:30 Møtet heves 

20:00 Sosialt 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Dato 03.02.2017 
Saksnr.   LS-1-17-011 
 

Bakgrunn  1 

I arbeidsplanen står det at Arbeidsutvalget (AU) skal følge opp strategien for 2 

gjennomslag i programprosessen til De Grønne, som ble vedtatt av Landsstyret (GULS) 3 

i juli 2016. I nevnte strategi er det vedtatt at GULS-1-17 skal behandle en resolusjon 4 

om skatt og velferd. Denne saken kommer nå til behandling.  5 

 6 

Drøfting  7 

Tema og avgrensinger  8 

Temaet «Skatt og velferd» er svært bredt. Det omfatter skattepolitikk, 9 

arbeidslivspolitikk og velferdspolitikk. På mange måter hadde dette temaet egnet seg 10 

bedre behandlet i en politisk plattform, hvor vi kan angripe temaet fra et helhetlig 11 

perspektiv. Men nå er det altså ikke slik at det er en plattform landsstyret har bestilt, 12 

men en avgrenset resolusjon.  13 

 14 

Saksbehandler har fundert en del på hvordan denne bør utformes. Hvilke tema skal vi 15 

plukke? Skal vi plukke en enkeltsak vi tror interesserer medlemmene våre, eller skal vi 16 

forsøke å angripe bredere? Hva skal være kriteriene for hvilken enkeltsak og/eller 17 

hvilket tema vi velger for denne resolusjonen?  18 

 19 

AU har funnet det tungtveiende at denne resolusjonen bare vil være gjeldende som 20 

Grønn Ungdoms politikk fram til De Grønne vedtar nytt program i mai. Vi mener det er 21 

tungtveiende at GULS ønsket å behandle denne resolusjonen i forbindelse med 22 

programprosessen til De Grønne. Dette taler for at resolusjonen bør henvende seg til 23 

og «kommentere på» programutkastet til De Grønne. Saksbehandler har derfor brukt 24 

disse kriteriene for å velge saker/tema til resolusjonen 25 

 26 

 Saken/tematikken skal være relevant i forbindelse med behandling av De 27 

Grønnes arbeidsprogram. Med relevant menes et eller flere av følgende:  28 

 29 

a) det er knyttet konflikt/debatt i partiet til saken/tematikken, f. eks synliggjort 30 
gjennom dissens blant programkomiteens i programutkastet.  31 

 32 
b) det er rimelig å anta at Grønn Ungdom sine medlemmer har synspunkter på 33 

saken/tematikken.  34 
 35 

c) saken/tematikken er dagsaktuell  36 

 37 
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 GU har ikke tatt stilling til saken/tematikken siden forrige programprosess i 1 

2013 2 

 3 

Om formen på den innledende teksten  4 

Landsstyret kan merke seg at innledninga i resolusjonsteksten er veldig generell. Det 5 

er fordi den er ment å skulle fungere som begrunnelse for alle de punktene som blir 6 

foreslått. Om det skulle blitt skrevet en slags spesifikk begrunnelse for hvert av 7 

punktene, blir teksten for lang. Om Landsstyret mener denne formen er rar, så går det 8 

an å foreslå ved inngangen til debatten at vi kun skal behandle og debattere ett av 9 

punktene som er foreslått i resolusjonen, og at resolusjon 10 

 11 

Videre bør Landsstyret merke seg at resolusjonen ikke inneholder forslag til konkrete 12 

punkter på skattepolitikk. Saksbehandler i AU har ikke hatt kapasitet til å gjøre en 13 

større skattepolitisk utredning i tidsrommet mellom lanseringa av utkastet til De 14 

Grønnes nye program og sakspapirfristen til GULS. Resolusjonen handler derfor først 15 

og fremst om velferdspolitiske spørsmål.   16 

 17 

Generelt om velferdsstaten  18 

I resolusjonsteksten foreslår AU at Grønn Ungdom skal slå fast at vi har noen 19 

utfordringer i tida som kommer knyttet til finansiering av velferdsstaten. Det er det 20 

flere grunner til.  21 

 22 

For det første blir det i løpet av de neste 50 årene flere eldre som skal få pensjonene 23 

sine finansiert over skatteseddelen.1 Dette gjør at vi antar at utgiftene for å finansiere 24 

velferdsstaten vokser mer enn inntektene. I tillegg vet vi at oljeavhengigheten vår gjør 25 

oss sårbare for svingninger i oljepris og, ikke minst, redusert oljeetterspørsel som følge 26 

av effektiv global klimapolitikk. Fallende oljeinntekter vil uansett årsak påvirke balansen 27 

i statsbudsjettet.  28 

 29 

Det er gode grunner til at vi som offensivt klima og miljøparti skal ta de økonomiske 30 

utfordringene på alvor. Både fordi vi er et maktsøkende parti, som ønsker å realisere 31 

politikken vår, og fordi vi faktisk ønsker å få råd til å gjennomføre den klimapolitikken 32 

som vi mener trengs. Samtidig vet vi at det å gjennomføre en klimaomstilling vil kreve 33 

innsats og omstillingsvilje i befolkningen. Det er god grunn til å tro at i et samfunn 34 

hvor forskjellene øker, og hvor de som har minst blir enda mer sårbare, er vi dårligere 35 

rustet til å omstille oss. Dette er et moment som taler for å gjøre det som står i vår 36 

makt for å bevare en velferdsstat som utjevner forskjeller og sikrer en økonomisk 37 

trygghet for alle. At De Grønne også, med rette, går inn for en del flat avgiftspolitikk 38 

som kan ramme de som har minst, taler for at velferdspolitikken for øvrig må sikre de 39 

lavinntektsgrupper trygghet og forutsigbarhet.  40 

 41 

Så er spørsmålet om det er mulig å innta et standpunkt for Grønn Ungdom hvor vi 42 

både tar på alvor at utgiftene over statsbudsjettet vil øke, men også klart gir uttrykk 43 

for at vi ønsker å bevare en trygg kjerne av velferdsstaten og at dette er et politisk mål 44 

– både i seg selv, og fordi vi ser en trygg velferdsstat som en forutsetning for å gjøre 45 

befolkningen i stand til å gjennomføre klimaomstillinga. Det er ambisjonen i denne 46 

resolusjonen.  47 

 48 

Under innledningsteksten i resolusjonen foreslås følgende punkter:  49 

  50 

                                                           
1 Forfatter ukjent Eldrebølgen tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Eldreb%C3%B8lgen (hentet: 
03.02.2017)  

https://no.wikipedia.org/wiki/Eldreb%C3%B8lgen
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 Grønn Ungdom bør kritisk vurdere de forslagene til dyre utvidelser av 1 

velferdsstaten som ligger i programutkast 2 

 Grønn Ungdom bør jobbe for at De Grønne slår fast at sykelønnsordninga bør 3 

bestå med full kompensasjonsgrad 4 

 Grønn Ungdom bør jobbe for at De Grønne går inn for å avvikle BSU-ordninga 5 

 Grønn Ungdom mener De Grønne bør velge mellom minsteressursnorm for 6 

lærere eller videreutdanning av lærere 7 

 Grønn Ungdom mener det bør formuleres som et politisk mål å utforme 8 

modeller for redusert arbeidstid som på sikt kan gå i null eller blir 9 

kostnadsbesparende for staten.  10 

 11 

Under følger noen drøftinger knyttet til hvert enkelt punkt.  12 

 13 

Utvidelser av velferdsstaten 14 

Arbeidsutvalget har altså foreslått at Grønn Ungdom skal se med et kritisk blikk på 15 

omfattende og dyre utvidelser av velferdsstaten som ligger inne i programmet nå. I 16 

praksis blir det Grønn Ungdoms delegasjon til De Grønnes Landsmøte (MDGLM-17 

delegasjonen) som kan benytte et slikt mandat. Argumentet for et slikt punkt 18 

redegjøres for tidligere i saksframlegget: utgiftene staten har over statsbudsjettet 19 

vokser.  20 

 21 

Noen vil kanskje si at dette er en litt tannløs formulering, og at vi burde slått fast at vi 22 

er mot dyre utvidelser av velferdsstaten i neste stortingsperiode – på et generelt 23 

grunnlag. Et argument for et slikt standpunkt vil kunne være at en del av 24 

klimapolitikken vi skal gjennomføre er dyr, og at vi må vise evne til å prioritere. På den 25 

annen side har Grønn Ungdom allerede vedtatt politikk vi mener er viktig som faktisk 26 

innebærer enkelte utvidelser av velferdsstaten. Dette gjelder for eksempel nasjonalt 27 

kollektivkort til ungdom og utvidelse av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 28 

(BPA) til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er også verdt å nevne at det å 29 

sikre en politikk som begrenser utgiftene ikke nødvendigvis stenger for utvidelser av 30 

velferdsordninger, så lenge utgiftsveksten nulles ut av et annet kutt.  31 

 32 

Med den formuleringen som nå ligger i resolusjonen vil vår MDGLM-delegasjon ha et 33 

mandat til å se med kritisk blikk på flere av de dyreste punktene i programmet, og 34 

potensielt foreslå å stryke dem. Saksbehandler mener dette er et fornuftig standpunkt. 35 

Det signaliserer en bevissthet rundt de finansieringsproblemene vi muligens står 36 

overfor, uten at vi per definisjon går mot dyr politikk. Resten av punktene i 37 

resolusjonen vil også vise at vi er i stand til å foreslå utgiftskutt når det er påkrevd.  38 

 39 

Sykelønn 40 

Et flertall i AU mener det er riktig at Grønn Ungdom tar et standpunkt knyttet til 41 

sykelønn fordi debatten om sykelønnsordninga har gått i partiet det siste året. Den 42 

begynte med at et utvalg nedsatt av sentralstyret foreslo for programkomiteen at 43 

kompensasjonsgraden i sykelønna bør reduseres ned fra 100%.2 Programkomiteen går 44 

i programforslaget ikke inn for dette forslaget. Vi kan likevel ikke se bort fra at 45 

diskusjonen reises opp mot MDGLM. Et annet poeng er at både vi og De Grønne har 46 

vært i flere debatter om denne saken eksternt i løpet av det siste året, og at den typen 47 

diskusjon forplikter også oss til å komme med en avklaring rundt denne saken.  48 

 49 

                                                           
2 2 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et bærekraftig 
velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-
n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 

https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
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Hovedargumentet for å stramme inn sykelønnsordninga (enten ved å redusere 1 

kompensasjonsgrad, eller ved å legge inn karensdag(er)3) er at Norge har en av 2 

verdens mest generøse sykelønnsordninger, og stadig relativt høyt sykefravær.4 Flere 3 

politikere og økonomer argumenterer for at et lite kutt i sykelønna er enkle penger 4 

spart. Forslaget som det interne utvalget i De Grønne opererte med ville kutte 5 

anslagsvis 6,6 mrd. kroner i utgifter. I et land med mange og omfattende universelle 6 

velferdsordninger argumenterer flere for at dette er et kutt befolkninga burde tåle, all 7 

den tid våre nordiske naboer har strammet inn sykelønnsordninga flere ganger. Å kutte 8 

i sykelønna gir raske milliarder. Forslaget utvalget i De Grønne kom med, la også opp 9 

til en mulighet for å skjerme lavinntektsgrupper for kuttet. En slik modell kan veie opp 10 

for belastningen lavinntektsgrupper kan få ved et sykelønnskutt. Her er det imidlertid 11 

verdt å skyte inn at velferdsordninger som skal behovsprøves kan skape mye byråkrati, 12 

og (i verste fall) «velferdshull» som ikke gir lavtlønnede insentiv til å gå etter høyere 13 

lønn, på grunn av ulempe ved å gå ut av gruppa som mottar behovsprøvd ytelse.  14 

 15 

Hovedargumentet mot å stramme inn sykelønna er at ved å stimulere dem som 16 

egentlig kan gå på jobb til å gjøre det (ved å kutte i sykelønna), vil man samtidig 17 

straffe dem som faktisk ikke kan/bør gjøre det. Dette kan være mennesker som er 18 

smittebærere, eller så sjuke at de bør holde seg hjemme. Et viktig moment er at selv 19 

om det på den ene siden er gode grunner til å finne økonomiske insentiver for å få folk 20 

i jobb, kan disse insentivene ramme sårbare aller hardest. Vi skal ikke glemme at det å 21 

være syk ofte kan være dyrere enn å være frisk, og at det å få kutt i inntekt i en slik 22 

situasjon kan forverre situasjonen ytterligere.  23 

 24 

Dette kan være relevant i et samfunnsøkonomisk perspektiv. På lang sikt kan man 25 

risikere at flere smittebærere ute i jobb. Med flere halvsjuke mennesker på jobb kan 26 

man i verste fall risikere at færre vil stå lenge i arbeidslivet. Her er det viktig å skyte 27 

inn at det er liten tvil om at vi _vil_ spare penger over statsbudsjettet på å stramme 28 

inn sykelønnsordninga. Det betyr imidlertid ikke at vi skal se helt fullstendig vekk fra at 29 

det kan finnes samfunnsøkonomiske konsekvenser på sikt, som er vanskelig å spå.  30 

 31 

Men, helt på siden av de økonomiske faktorene er det ikke urimelig å vurdere noen 32 

mer verdipolitiske argumenter i forbindelse med debatten om sykelønn. Mener vi det er 33 

greit, i et scenario hvor vi skal kutte utgifter, å velge et kutt som potensielt rammer 34 

lavinntektsgrupper? Her vil flere argumentere for at før vi begynner å kutte i ytelser 35 

som kan ramme de svake, bør vi heller bekjempe utgiftsveksten og se på hvordan vi 36 

kan øke statens inntekter. Hvor mange andre tiltak for å balansere statsbudsjettet skal 37 

vi vurdere før vi er sikre på at et sykelønnskutt er nødvendig? Og hvor sikre er vi på at 38 

sykelønnskutt ikke vil forsterke de faktorene som skaper ulikhet i samfunnet, og i 39 

verste fall forsterker utenforskapet for de som sliter mest? Det er relevant å påpeke at 40 

det ikke er usannsynlig å tenke seg at vi trenger et sterkt felleskap for å gjennomføre 41 

den klimaomstillingen De Grønne går inn for. Da er også politikken vi fører for å sikre 42 

felleskap, og begrense forskjeller viktig. Debatten om sykelønnsordninga bør føres inn i 43 

en slik sammenheng.  44 

 
  

                                                           
3 Karensdag betyr at man ikke får sykelønn fra første sykdomsdag, men f. eks fra andre eller tredje 
sykedag 
4 Sandvik Siv, Alvorlig at sykefraværet er så høyt, tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/norge/_-alvorlig-at-
sykefravaeret-er-sa-hoyt-1.12202472 (hentet: 03.02.2017)  

https://www.nrk.no/norge/_-alvorlig-at-sykefravaeret-er-sa-hoyt-1.12202472
https://www.nrk.no/norge/_-alvorlig-at-sykefravaeret-er-sa-hoyt-1.12202472
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Videreutdanning av lærere vs. minsteressursnorm for lærere 1 

Videreutdanning av lærere er dyrt. I alle fall når den er obligatorisk. En 2 

minsteressursnorm for lærere er veldig dyrt5. Det er saksbehandlers vurdering at 3 

sistnevnte tiltak faktisk er en dyr utvidelse av velferdsstaten. Gitt det forrige 4 

resonnementet bør vi i det minste be moderpartiet om å velge ett av disse dyre 5 

tiltakene i skolepolitikken. AU har ikke gitt Landsstyret en innstilling på hvilket av 6 

tiltakene vi skal velge, men Landsstyret har mulighet til gi delegasjonen vår til MDGLM 7 

mandat til å foreta en slik vurdering.   8 

 9 

BSU-ordninga  10 

BSU-ordninga er en boligsparingsordning for unge mellom 13 og 33 år. Ordninga gir 11 

mulighet for fradrag på inntektsskatt om man sparer opp til en viss beløpsgrense. BSU-12 

ordninga er ment å gjøre det lettere for ungdom og spare. Den innebærer også en 13 

utgift for staten i form av skattefradrag.  14 

 15 

AU mener Grønn Ungdom bør gå inn for å avvikle BSU-ordninga. BSU-ordninga koster 16 

staten rundt 1,1 milliard gjennom skattefradrag6, uten at noen har greid å påvise at 17 

den reduserer forskjeller eller hjelper de som trenger det mest å komme inn på 18 

boligmarkedet. Enkelte påstår faktisk at det blir vanskeligere. Det kan mot et slikt 19 

standpunkt innvendes at det riktignok finnes unge som hjelpes av BSU-ordninga, og at 20 

interessene til disse er verdt å ivareta. På den andre siden er det hevet over enhver tvil 21 

at de som sparer i BSU er de som fra før er relativt ressurssterke. Det er en rekke 22 

andre boligpolitiske tiltak som i større grad vil hjelpe unge fra lavinntektsfamilier inn på 23 

boligmarkedet.  24 

 25 

Vedrørende redusert arbeidstid 26 

Det er blitt en etablert sannhet at redusert arbeidstid er dyrt for staten. Om man 27 

regner etter en de vanlige samfunnsøkonomiske modellene gir det mening7. Redusert 28 

arbeidstid medfører reduserte skatteinntekter. Samtidig så er det så vidt saksbehandler 29 

bekjent ikke utført noen større helhetlig utredning på hvorvidt redusert arbeidstid kan 30 

gå i null (eller til og med være kostnadsbesparende!) på sikt. Det er ikke urimelig å 31 

tenke seg at mulighet for redusert arbeidstid vil kunne få ned sykefravær, gjøre det 32 

mulig for enkelte å stå lengre i jobb og kanskje til og med inkludere flere i arbeidslivet. 33 

Dette er altså helt hypotetisk, all den tid vi ikke har omfattende undersøkelser å gå 34 

etter. På den annen side mener AU det kan være et nyttig signal fra partiet å sende å 35 

faktisk ha det som uttalt mål å undersøke om redusert arbeidstid kan være 36 

kostnadsbesparende. Slik politikk gir ikke cash money i statskassa på en stund, men 37 

sender i alle fall et signal om at vi ikke er likegyldige til hvordan redusert arbeidstid kan 38 

eller vil påvirke balansen i statsbudsjettet.  39 

 

  

                                                           
5 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et bærekraftig 
velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-
n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 
6 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et bærekraftig 
velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-
n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 
7 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et bærekraftig 
velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-
n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 37-39.  

https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
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Arbeidsutvalgets mening  1 

Arbeidsutvalget mener de kriteriene som er satt opp for å avgrense tema er gode, og 2 

gir vår MDGLM-delegasjon et godt verktøy for å ta stilling til viktige deler av De 3 

Grønnes nye arbeidsprogram.  4 

 5 

Arbeidsutvalget mener det er viktig at Grønn Ungdom slår fast at vi har utfordringer 6 

knyttet til finansiering av velferdsstaten, men at vi også mener det er et politisk mål å 7 

beholde en velferdsstat med universelle ytelser. Velferdsstaten er viktig i seg selv, men 8 

også viktig for å sikre et felleskap som er interessert i å løse klimakrisa.  9 

 10 

Videre mener Arbeidsutvalget at Grønn Ungdom i denne resolusjonen tar noen viktige 11 

verdistandpunkt knyttet til velferdsstaten. Samtidig gir vi MDGLM-delegasjonen mandat 12 

til å se kritisk på de dyreste punktene i programmet og vurdere om Grønn Ungdom 13 

skal foreslå noen av disse ut av programmet. Vi viser gjennom de konkrete forslagene 14 

til kutt (BSU-ordning og videreutdanning/minstenorm for lærere) at vi er i stand til å 15 

vurdere mulige kostnadsbesparende tiltak.  16 

 17 

Forslag til vedtak 18 

F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger 19 

 
 
Vedlegg: 1 – «Bevare velferden»  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anna Kvam, 
Talsperson 
 
Stavanger, 20.01.2017 
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Den norske velferdsstaten er verdifull.  1 

 2 

Den skal sikre trygg oppvekst for alle, like muligheter til utdanning, et sosialt 3 

sikkerhetsnett og kompetent helsevesen i livets sårbare faser og en trygg alderdom. Vi 4 

mener det er et politisk mål at velferdsstaten skal forbli et botemiddel mot ulikhet, 5 

barnefattigdom og utenforskap. Den må kontinuerlig bygges politisk og gjennom et 6 

skattesystem hvor alle bidrar etter evne.  7 

 8 

Vår motivasjon for å bekjempe klimaendringer handler blant annet om et ønske om å 9 

sikre velferd for alle i uoverskuelig framtid. Dessverre er den norske velferdsstaten slik 10 

vi kjenner den er truet. Vår oljeavhengighet gjør oss sårbare i møte med en klimakrise 11 

som vil tvinge verden til å begrense etterspørsel etter fossil energi. Oljeinntektene vil 12 

avta, samtidig som stadig flere pensjoner skal finansieres over skatteseddelen til hver 13 

enkelt arbeidstaker. Tiden hvor hvert eneste statsbudsjett kunne fylles med mer 14 

oljepenger enn året før er snart forbi.  15 

 16 

I en slik tid må vi beskytte den velferdsstaten vi ønsker skal bestå, og hegne om de 17 

ytelsene som utgjør kjernen av velferdsstaten. Særlig vi som vil ta hele folket med på 18 

klimadugnaden må huske at en befolkning hvor felleskapet forvitrer og forskjellene 19 

forsterkes vanskelig vil la seg motivere til å gjennomføre klimaomstillingen. Vi skal ta 20 

på alvor at det kommer til å kreve tøffere prioriteringer enn før å balansere 21 

statsbudsjettene. Samtidig må vi huske at det å begrense utgifter og å øke inntekter 22 

løpende ikke er den eneste måten for staten å spare langsiktig på. Tidlig innsats 23 

overfor barn som sliter på skolen, forebyggende helsepolitikk og et arbeidsliv som 24 

inkluderer kan spare staten for store utgifter på sikt.  25 

 26 

Grønn Ungdom mener De Grønne har et særlig ansvar for å definere hvordan 27 

velferdsstaten skal bestå i en tid hvor Norge skal omstilles. Dette må gjenspeiles i vårt 28 

arbeidsprogram for 2017-2021. Grønn Ungdom har derfor enkelte generelle 29 

synspunkter og noen konkrete forslag i lys av De grønnes programutkast:   30 

 31 

 Dette er en tid hvor vi må se med kritisk blikk på vekst i statens utgifter. De 32 

Grønne bør derfor vurdere alle programpunkter som innebærer dyre utvidelser 33 

av velferdsstaten kritisk.  34 

 35 

 De Grønne bør slå fast at vi vil beholde sykelønnsordninga med full 36 

kompensasjonsgrad. Når vi skal balansere statsbudsjettet i trangere tider er det 37 

mange inntjeningsmuligheter og tiltak for å dempe utgiftsvekst som skal 38 

vurderes før sykelønna kuttes. Ytelsene som bekjemper ulikhet og er med på å 39 

sikre de svakeste trygghet være de siste vi vurderer å stramme inn. 40 

  41 
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 De Grønne bør velge enten å gå inn for ytterligere videreutdanning av lærere 1 

eller en minsteressursnorm for lærere, og ikke la begge punktene bestå som i 2 

dagens programutkast. Å gjennomføre begge deler innebærer en omfattende 3 

kostnadsøkning.  4 

 5 

 De Grønne bør gå inn for avvikling av BSU-ordningen i sitt nye program fordi 6 

ordningen koster staten penger uten at noen har påvist at ordningen gjør det 7 

lettere for unge fra lavinntektsfamilier å komme inn på boligmarkedet. 8 

 9 

 Det bør for De Grønne være et uttalt mål å regne på mulige 10 

kostnadsbesparende effekter ved politikk for redusert arbeidstid. Med mulige 11 

kostnadsbegrensende effekter menes: redusert sykefravær, høyere 12 

sysselsettingsgrad og mulighet for høyere pensjonsalder i enkelte yrkesgrupper.  13 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Adrian Skagen, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 
Dato 31.01.2017 
Saksnr.   LS-1-17-012 
 

Ungdomspartiene i Trøndelag, Grønn Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Rød 1 

Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre stiller felles krav til klima og miljø opp 2 

mot stortingsvalget 2017. 3 

 4 

Vi venter forgjeves på den nødvendige omstillingen. Uavhengig av stortingsflertall har 5 

ikke ord blitt omsatt til tilstrekkelig handling i klima og miljøpolitikken. Nå er det på tide 6 

at de grønne partiene går sammen om felles klima og miljøkrav foran årets 7 

Stortingsvalg. Dette handler om vår og våre etterkommeres framtid, derfor må de 8 

grønne partiene ta ansvar og få fortgang i klimapolitikken uavhengig av rødt eller blått 9 

flertall etter 11.september. Alle fem ungdomspartiene i både Nord- og Sør-Trøndelag 10 

stiller seg bak initiativet. 11 

 12 

Forslag til vedtak 13 

F1: Grønn Ungdom mener at MDG kun skal gå inn i regjering hvis disse kravene blir 14 

innnfridd. 15 

 16 

F2: Grønn Ungdom mener at MDG skal stemme i henhold til disse kravene i den neste 17 

stortingsperioden. 18 

 
 
Vedlegg: «Resolusjon – Felles krav for klima og miljø» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Adrian Skagen 
Styremedlem i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 
 
Trondheim, 31. januar 2017 
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Et suverent stortingsflertall er enige om at klima- og miljøutfordringen vi står overfor er 1 

blant vår tids aller største utfordringer. Norge har forpliktet seg til Paris-avtalen, men 2 

den nødvendige handlingen uteblir. Skal Norge oppfylle avtalen, redusere den globale 3 

oppvarmingen og stoppe ikke-reverserbare miljøødeleggelser, må det skje et taktskifte 4 

i norsk klima- og miljøpolitikk. 5 

 6 

Ingen regjering har de siste tiårene vært i nærheten av å omsette ord til handling i 7 

møte med klima- og miljøutfordringene. Derfor mener vi at de grønne partiene Kristelig 8 

Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre skal gå 9 

sammen om å utforme ti konkrete minstekrav for norsk klima- og miljøpolitikk. Alle de 10 

nevnte partiene forplikter seg til å bare støtte en regjering dersom den stiller seg bak 11 

disse minstekravene. I tillegg forplikter partiene seg til å stemme for forslag som 12 

imøtekommer disse kravene, og mot forslag som ikke gjør det. 13 

 14 

Denne avtalen er ikke ment å oppfylle alle partiene sine fulle miljøambisjoner. Den er 15 

derimot ment som et helt nødvendig minstekrav for at framtidas generasjoner skal 16 

arve et like godt land å leve i som oss. 17 

 18 

KrF, MDG, R, SV og V er uenige på mange områder, men bør være villige til å sette 19 

partipolitisk uenighet til side for å imøtekomme vår tids største utfordring.  20 

  21 

Forslag til minstekrav: 22 

1. Norge skal kutte sine klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen (800 000 tonn CO2) 23 

hvert eneste år. 24 

 25 

2. Innfør varig vern av de sårbare områdene LoVeSe, Mørebanken og Iskanten. 26 

 27 

3. La 23. konsesjonsrunde bli den siste for olje på norsk sokkel. 28 

 29 

4. Minst halvere subsidiene til leting etter olje og gass, og investere tilsvarende beløp i 30 

norsk fornybarnæring. 31 

 32 

5. Bruke en krone på jernbane for hver krone som brukes på vei. 33 

 34 

6. Minimum halvere den totale norske matkastingen i løpet av perioden. 35 

 36 

7. Forby fjorddeponi i Norge 37 

 38 

8. Redusere skatter og avgifter på reparasjoner og gjenbruk. 39 

 40 

9. Respektere naturens egenverdi, og motvirke tapet av biologisk mangfold. 41 

 42 

10. Satse på norske ressurser til fôr i fiskeoppdrett og kjøttproduksjon, sørge for at alle 43 

spiselige produksjonsdyr blir til mat og mangedoble vår produksjon av protein- og 44 
energirike plantevekster.  45 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Dato 03.02.2017 
Saksnr.   LS-1-17-013 
 

Denne saken er unndratt offentligheten. Saksframlegget er å finne i denne lukkede 
mappa. 

  

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucbHZ4TU82T2lLTTg/view?usp=sharing
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem,  

Christine Bangum, internasjonal kontakt 
Dato 03.02.2017 
Saksnr.   LS-1-17-014 
 

 

Bakgrunn 1 

I fjor vedtok landsstyre en vervestrategi for 2016. Nå skal vi vedta en ny for 2017! Vi 2 

får alltid mye nye medlemmer i valgår, så det er enda viktigere nå enn i fjor å ha en 3 

god strategi spesielt for medlemspleie, men og verving. 4 

 5 

Ordliste 6 

Registrerte medlemmer er alle medlemmene vi har registrert i medlemslistene våre. 7 
 8 

Betalende medlemmer er de medlemmene som har betalt kontingenten sin i løpet av 9 
det siste året. 10 

 11 

Drøfting 12 

I arbeidsplanen vedtatt på landsmøtet står det under ”verving og medlemspleie” at 13 

Grønn Ungdom skal: 14 

 15 

 ha minst 1800 registrerte medlemmer innen 2018. 16 

 ha minst 1200 betalende medlemmer innen 2018. 17 

 utvikle og trykke opp sakspesifikke flyers/brosjyrer. 18 

 arbeidsutvalget skal fortsette å sende ut et nasjonalt nyhetsbrev jevnlig. 19 

 sørge for at alle som krysser av at de vil være aktive ved innmelding blir 20 

kontaktet og får tilbud om å bli aktiv. Dette vil hovedsakelig være 21 

medlemsansvarlige i fylkene sin oppgave. 22 

 videreføre og utvikle den gryende tradisjonen med vervekonkurranse i 2017. 23 

 ha en nasjonal verveuke på våren, og en verveperiode i forbindelse med 24 

skolevalget 2017. 25 

 fylkeslag og arbeidsutvalg skal ha en plan for å få inn medlemskontingent fra 26 

medlemmer i løpet av hele året. 27 

 nyvalgte ledere i fylkes- og lokallag skal bli kontaktet av talspersoner og/eller 28 

generalsekretær. 29 

 opprette sms-betaling og sms-innmelding når Hypersys har fått dette systemet 30 

på plass. 31 



22 

 

 sørge for at alle som bare vil være støttemedlemmer, kun skal bli kontaktet om 1 

betaling av medlemskontingent. 2 

 3 

Det er dette som legger grunnlaget for vårt utkast til strategi for medlemspleie og 4 

verving dette året. Fordi det er valgår vil fokuset på verving stå noe skyggen av det å 5 

skaffe nye velgere, selv om disse ofte går hånd i hånd. Vi bør også av den grunn huske 6 

at dette er et år der både vi og fylkeslagene har begrenset med kapasitet. 7 

 8 

I fjor hadde vi to nasjonale verveuker. Vervegruppa ønsker å videreføre dette i tråd 9 

med arbeidsplanen. Vi går også inn for å videreføre vervekonkurransen fra i fjor.  10 

 11 

Det er vår oppfatning at vi har stor medlemsvekst i valgår uavhengig av 12 

verveinnsatsen, men at det vi sliter mest med er medlemspleien – som ofte svinner 13 

hen i det valgdagen er forbi. Vi har derfor lagt ekstra vekt på medlemspleie i denne 14 

strategien. 15 

 16 

Det er altså av saksbehandlernes oppfatning at vi i stor grad bare bør videreføre det vi 17 

gjorde i fjor, også i år, og fokusere på å bygge en tradisjon rundt verving og 18 

medlemspleie i organisasjonen. 19 

 20 

Punkter til diskusjon 21 

 Hvor mange verveuker skal vi ha i 2017? Er det for mye eller for lite med to? 22 

 Vi trenger en vervepremie til vervekonkurransen. Noen idéer? 23 

 Hvordan bør ansvaret for medlemspleie være fordelt mellom fylkeslag og AU? 24 

 25 

Forslag til vedtak 26 

F1: Vervestrategien vedtas slik den foreligger og oversendes til LS for behandling. 27 

 
 
Vedlegg: 1 - ”Grønn vekst – strategi for verving og medlemspleie 2017” 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Guri Barka Martins og Christine Bangum, 
Arbeidsutvalgsmedlem og Internasjonal Kontakt 
 
Bjølsen, 19.01.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

Innledning 1 

2017 er et valgår. Det er ofte i valgår Grønn Ungdom verver og aktiviserer flest 2 

medlemmer. Likevel bør vi sette oss noen mål og ha en strategi for hvordan vi skal 3 

holde på disse medlemmene også etter valgkampen. Grønn Vekst tar for seg de 4 

viktigste momentene innen verving og medlemspleie i organisasjonen, og fordeler 5 

ansvaret mellom fylkes- og lokallagene og arbeidsutvalget. 6 

 7 

Kunsten å skaffe medlemmer 8 

 9 

Mål: 10 

1. 1800 registrerte medlemmer før 2018. 11 

2. Verving skal være prestisje og kult i Grønn Ungdom 12 

3. Alle fylker skal vedta egne vervemål i tråd med nasjonale mål. 13 

 14 

Tiltak: 15 

 Videreføre årskonkurranse for verving som går mellom landsmøtene med 16 

følgende klasser: Vervepresident, person som har vervet relativt mange og 17 

årets vervefylke (vandrepokal). 18 

 19 

 Det arrangeres to nasjonale vervekampanjer. Én på vårparten (uke 17) og én 20 

som går over to uker i forbindelse med skolevalgkampen. 21 

 22 

 Fylkeslagene legger egne planer for verving i tråd med dette dokumentet og i 23 

forbindelse med verveukene. Fokus bør være skolebesøk. 24 

 25 

 Alle større arrangementer må ta opp verving/vervekonkurranse på en eller 26 

annen måte. 27 

 28 

 Vervegruppa skal gjennom hele året drive jevnlig motivasjons- og 29 

opplysningsarbeid i forbindelse med vervingen og i henhold til vedtatte mål. 30 

 31 

Kunsten å holde på medlemmer 32 

 33 

Mål: 34 

1. 1200 betalende medlemmer innen 2018. 35 

2. Alle som ønsker det skal være aktive i Grønn Ungdom skal få muligheten til å 36 

bli det. 37 
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Tiltak: 1 

 Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn Ungdom ved at de 2 

blir oppringt og får tilsendt en velkomstmail med informasjon av fylkeslaget. 3 

Alle fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret. 4 

 5 

 Sørge for at alle medlemmer som krysser av at de vil være aktive får tilbud om 6 

å bli det gjennom oppringning og invitasjon til arrangement (både nasjonale og 7 

lokale). 8 

 9 

 Lage stillingsbeskrivelse for medlemsansvarlige i fylkene. 10 

 11 

 Det skal gjennomføres to ringekampanjer i løpet av året for å informere om 12 

arrangementer og få inn medlemskontingent. Én på vårparten i forbindelse med 13 

verveuken (uke 17) hvor vi informerer om sommerleir, og én rett etter valget 14 

der det informeres om landsmøtet, og ev. årsmøte i fylket. Fylkeslagene har 15 

sammen med FLO ansvar for ringekampanjene. 16 

 17 

 Arbeidsutvalget har ansvar for å purre på medlemskontingenten gjennom 18 

sosiale medier og på mail til medlemmene. 19 

 20 

 Etter at valgkampen er over skal fylkeslagene avholde medlemsmøter og sosiale 21 

kvelder for å holde på de medlemmene som blir aktive under valgkampen. Alle 22 

fylkeslagene skal avholde et medlemsarrangement innen 1. oktober etter 23 

valget. 24 

 25 

 Arbeidsutvalget fortsetter å jobbe med muligheten for SMS-betaling. 26 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Dato 20.01.2017 
Saksnr.   LS-1-17-012 
 

Bakgrunn 1 

Frifond organisasjon er en støtteordning som fordeler tilskudd til frivillig, demokratisk 2 

og lokal aktivitet for barn og unge i Norge. Ordningen forvaltes av Landsrådet for 3 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grønn Ungdom ble 4 

mottagerorganisasjon for støtteordningen i 2015 etter en lengre kvalifiseringsprosess. I 5 

Grønn Ungdoms arbeidsplan for 2016 ble det vedtatt at fordelingen av ordningen i 6 

Grønn Ungdom skulle evalueres. Dette fikk vi av ulike årsaker ikke til i 2016, hvilket 7 

resulterer i følgende saksframlegg. 8 

 9 

Saksframlegget legger først og fremst opp til at landsstyret får den nødvendige 10 

bakgrunnsinformasjonen til å kunne diskutere om Grønn Ungdom benytter seg av 11 

støtteordningen på den måten som er mest hensiktsmessig for organisasjonen.  12 

 13 

Jeg vil minne om at støtteordningen Frifond organisasjon er til for aktiviteten i fylkes- 14 

og lokallag og dermed kommer landsstyret konkret til gode. Dette saksframlegget er 15 

ganske teknisk og kan nok framstå som noe utilgjengelig for mange. Landsstyret bes 16 

derfor å ta stilling til om de mener at dette er riktig bruk at deres tid eller om slikt 17 

administrativt arbeid skal settes til sentralleddet. 18 

 19 

Begrepsavklaring 20 

I dette saksframlegget brukes konsekvent «sentralleddet» om arbeidsutvalget og 21 

sekretariatet (sekretariatet er de ansatte i Grønn Ungdom – altså, per dags dato, 22 

ingen), og «lokalleddet» om fylkes- og lokallag. Når jeg skriver 23 

«mottagerorganisasjonen» er dette en mer generell betegnelse på det som kunne vært 24 

en hvilken som helst organisasjon som mottok frifondmidler – «mottagerorganisasjon» 25 

er med andre ord ikke bare forbeholdt Grønn Ungdom. 26 

  27 
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Drøfting 1 

Ulike fordelingsnøkler 2 

Mottagerorganisasjonen kan fordele frifondmidlene på en eller flere av følgende måter: 3 

driftsstøtte, prosjektmidler eller oppstartstøtte.  4 

 5 

Grønn Ungdom har i 2015 og 2016 fordelt støtten som driftsstøtte. Driftstøtten blir 6 

fordelt til kvalifiserte lokalledd (jeg kommer tilbake til hva som gjør lokalledd 7 

kvalifiserte) som en kombinasjon av en fast sum, samt uttelling per (betalende) 8 

medlem. Denne støtten kunne også blitt fordelt kun som en fast sum eller kun som 9 

uttelling per medlem. Grunnen til at Grønn Ungdom kjører driftstøtte er at denne 10 

fordelingen gjør at lokalleddene (i stor grad) selv får bestemme hva de ønsker å bruke 11 

penger på. Utfordringen er at det kan være vanskelig å rapportere og ha oversikt over 12 

midlene, samt at midlene ikke alltid brukes opp og dermed må betales tilbake til LNU. 13 

 14 

I 2014 var planen at Grønn Ungdom skulle fordele midlene som prosjektmidler. Denne 15 

ordningen krever en del administrasjon gjennom at lokalleddene sender inn søknader 16 

til ulike prosjekter de trenger støtte til. Lokalleddene får innvilget støtte til prosjekter 17 

som er innenfor retningslinjene (som organisasjonen selv setter) og summen til 18 

rådighet. 19 

 20 

I tillegg er det mulig å bruke frifondmidler som oppstartstøtte. Utfordringen for Grønn 21 

Ungdom med denne støtten er at den kun kan fordeles til lokalledd (den kan altså ikke 22 

brukes av sentralleddet til å starte opp lokalledd) og den krever at lokalleddet har egen 23 

konto. Med haltende lokalledd vil det også være utfordrende å følge opp rapportering 24 

for bruk av midlene og å få resterende midler tilbakebetalt dersom de ikke blir brukt 25 

opp. 26 

 27 

Krav for utbetaling 28 

For å motta frifondmidler må mottagerorganisasjonen ha retningslinjer som beskriver 29 

hvordan de vil bruke midlene. Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 30 

for 2016 finner dere her. Mottagerorganisasjonens retningslinjer må inneholde 31 

følgende punkter: 32 

 33 

- Hvor stor del av tilskuddet som går til administrasjon 34 

Max 5% jf. LNUs retningslinjer. 35 

- Frist for utbetaling av midler fra sentralledd til lokalledd  36 

Som er innenfor LNUs frist for rapportering av fordelingen. 37 

- Frist for når lokalleddene må bruke opp midlene 38 

Som er innenfor LNUs frist for rapportering av bruk av midlene. 39 

- Hvordan mottagerorganisasjonen fordeler midlene. 40 

Se «Ulike fordelingsordninger» over. 41 

- Klagerutiner ved tildeling av prosjektmidler. 42 

- Rutiner mottagerorganisasjonen har for å sikre at lokalleddene følger LNUs 43 

retningslinjer. 44 

 45 

Dette kommer i tillegg til LNUs egne retningslinjer. I LNUs retningslinjer er det for 46 

eksempel verdt å merke seg bruket av begrepene «tellende medlem» og «tellende 47 

lokallag». LNU skriver følgende: 48 

 49 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Retningslinjer-Frifond-2016.pdf
http://www.lnu.no/wp-content/uploads/2015/11/retningslinjer-for-frifond-organisasjon-2017.pdf
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«Med tellende medlem menes en person som per 31. desember i grunnlagsåret8 er 1 
under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i organisasjonen (…) 2 

Hvert tellende medlem skal hvert grunnlagsår ha innbetalt minst kr 50,- i kontingent 3 

som skal tilfalle søkerorganisasjonen (...) 4 
 5 

Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er det laveste, 6 
demokratiske og selvstendige enhet i organisasjonen, har gjeldende vedtekter, minst 7 

fem tellende medlemmer og et eget styre valgt av og blant medlemmene. (…) Tellende 8 

lokallag må ha kontroll over egen økonomi for å regnes som selvstendig. 9 
Organisasjonene må kunne dokumentere overfor revisor at de tellende lokallagene 10 

oppfyller disse kravene.» 11 

 12 

Grønn Ungdom har møtt disse kravene ved at vi i våre retningslinjer krever at 13 

lokalleddet disponerer egen bankkonto, at de har et årsmøtereferat og, dersom 14 

referatet ikke kan vise dette, at de har en årsmelding som viser at flere enn fem 15 

tellende medlemmer har hver aktive. Der lokalleddet ikke har vedtatt noe annet, 16 

regnes gjellende vedtekter som de overordnede vedtektene i Grønn Ungdom. I tillegg 17 

er det verdt å merke seg at fylkeslag med tilhørende lokallag ikke kvalifiserer som 18 

tellende lokallag. Men, skriver LNU, «fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som 19 

tellende lokallag». 20 

 21 

Frister og rapportering 22 

LNU forvalter altså pengene som de fordeler på sine mottakerorganisasjoner. Dermed 23 

forvalter sentralleddet i mottagerorganisasjonene pengene som de fordeler på sine 24 

lokalledd. Dette er viktig huske på når det kommer til fristene som settes i 25 

retningslinjene. LNU setter sine frister på rapportering av fordeling og bruk av 26 

frifondmidler til sentralleddene, og sentralleddene må sette sine frister for rapportering 27 

av fordeling og bruk av frifondmidlene i lokalleddene. 28 

 29 

LNU utbetaler vanligvis midlene til mottagerorganisasjonene i løpet av juni og legger 30 

opp til at sentralleddene skal ha fordelt ut pengene til lokalleddene i løpet av 31 

kalenderåret. Dersom midlene ikke er blitt fordelt slik retningslinjene krever, må 32 

sentralleddet i mottakerorganisasjonen varsle LNU i desember. 33 

Mottakerorganisasjonene må få bekreftelse fra lokalleddene på at midlene er brukt opp 34 

innen 30. juni året etterpå – og må kreve tilbake ubrukte midler, som dermed 35 

overføres tilbake til LNU. Grønn Ungdom har i sine retningslinjer satt frister som er ca. 36 

en måned før LNU sine, slik at det er rom til å purre dersom lokalleddene ikke rekker å 37 

holde den satte fristen. 38 

LNU har en del krav på hva midlene ikke skal bli brukt på. For å få utdelt frifondmidler i 39 

Grønn Ungdom har det vært et krav om at lokalleddets leder og økonomiansvarlig 40 

skriver under på at de forstår dette. I tillegg må all bruk også rapporteres. Dette er 41 

både for å sørge for at midlene går til godkjent aktivitet, men også for å ha en oversikt 42 

over hvor stor del av midlene som er blitt brukt i løpet av sesongen. 43 

 44 

Utfordringer i Grønn Ungdom 45 

Når vi nå skal vedta nye retningslinjer i 2017, må vi se gjennom hva som er 46 

utfordrende med den modellen Grønn Ungdom har brukt til nå og hva vi kan gjøre 47 

annerledes. En del av utfordringen ligger i rapporteringen. Det er få fylkeslag som 48 

                                                           

8 Grunnlagsåret = Det året mottakerorganisasjonen søker midler for, altså to år tilbake i tid. I 

2017 søker man midler for tallene i 2015. 
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rapporterer bruken av midlene løpende og det virker som om de færreste har kontroll 1 

på hva som blir brukt lokal aktivitet og hva som brukes til vanlig drift. 2 

 3 

En annen utfordring er at ca halvparten av den totale potten som er blitt utdelt til 4 

lokalleddene må tilbakebetales. Det er gjerne lokalledd vi vet at har lav aktivitet som 5 

ikke får til å bruke opp midlene – med andre ord, kanskje de som trenger midlene 6 

mest. 7 

 8 

En tredje utfordring, som det nå blir forsøkt å gjøres noe med i retningslinjene for 9 

2017, er at det virker som om midlene blir uhensiktsmessig fordelt – noen ledd får mer 10 

penger enn de behøver, mens andre ledd nesten ikke får nok til å drive aktiviteten som 11 

trengs i løpet av en sesong. 12 

 13 

Retningslinjer for 2017 14 

I retningslinjene for 2017 ser de fleste en velkjent modell etter de foregående årene. 15 

Det er likevel noen nye tiltak som landsstyret bør ta en ekstra titt på: 16 

 17 

Det foreslås av ¾ av midlene fordeles som driftstøtte slik vi er vant med, men at ¼ 18 

fordeles som prosjektmidler.  19 

Prosjektmidlene er ment som ekstra støtte for lokalledd som har under 10 000 kroner i 20 

egenkapital og trenger ekstra støtte til valgkamp og medlemsaktivitet. Det blir dermed 21 

mulig for lag som tenker seg noen større arrangementer, men som har hatt få 22 

betalende medlemmer, å få litt ekstra penger. 23 

 24 

Det foreslås en maksgrense for fordeling av midler 25 

Maksgrensen som foreslås er på 35 000 kroner. Det er kun ett lokallag som har fått 26 

tildelt midler over denne grensen i 2016. Det er også foreslått at ingen lokalledd kan få 27 

mer enn 5 000 kroner i prosjektstøtte. Tanken er at frifondmidlene bør fordeles på lag 28 

som virkelig trenger det. Det er ingenting som tilsier at vi skal ha en maksgrense i all 29 

evighet, men det er forslagsstillers syn at en revurdering av dette kan skje når Grønn 30 

Ungdom er en større organisasjon med flere sterke lokalledd. 31 

 32 

Retningslinjene vedtas i landsstyret 33 

Retningslinjene har tidligere blitt vedtatt av arbeidsutvalget, men blir i 2017 vedtatt av 34 

landsstyret. Det er derimot usikkert om dette er god bruk av landsstyrets tid. Det er 35 

derfor satt opp to motstridende forslag til vedtak, slik at landsstyret kan bestemme hva 36 

de synes er den beste måten å håndtere det på i framtiden. 37 

 38 

Arbeidsutvalgets konklusjon 39 

Arbeidsutvalget mener at de reviderte retningslinjene kommer til å tjene Grønn 40 

Ungdom hensiktsmessig og at de bør vedtas slik de foreligger, men at generalsekretær 41 

må foreslå en måte som gjør rapporteringen for bruk av midlene enklere. 42 

Arbeidsutvalget ønsker ikke å ta stilling til hvorvidt retningslinjene for bruk av 43 

frifondmidler skal vedtas i arbeidsutvalget eller landsstyret, men mener at landsstyret 44 

selv bør bestemme hva de mener er best – spesielt med tanke på at disse midlene er 45 

ment for lokalleddene. 46 

 47 

Punkter til diskusjon 48 

 Hvilken fordelingsmodell er mest hensiktsmessig for Grønn Ungdom? 49 

 Hvordan kan det bli enklere for lokalleddene å rapportere inn bruk av 50 

frifondmidler til sentralleddet? 51 
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 Er det riktig bruk av tid for landsstyret å vedta retningslinjer for frifond, eller er 1 

dette et administrativt anliggende som bør legges til sentralleddet? 2 

 Hvordan kan vi sørge for en mest mulig rettferdig fordeling av midlene? 3 

 Hvordan kan vi sørge for at lokalleddene bruker opp midlene de får tildelt?  4 

 5 

Forslag til vedtak 6 

F1: Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom 2017 vedtas slik de 7 

foreligger. 8 

 9 

F2: Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom skal framover vedtas i 10 

landsstyret. 11 

 12 

F3: Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom skal framover vedtas i 13 

arbeidsutvalget. 14 

 
 
Vedlegg: «Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom 2017» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Isa Maline Alstadius Isene, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 20.01.2017 
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV 

Formål 1 

1.1 Formålet med støtteordningen Frifond organisasjon i Grønn Ungdom er å 2 

stimulere til lokal aktivitet i Grønn Ungdoms lokal- og fylkeslag, i tillegg til 3 

organisasjonsutvikling i alle ledd i organisasjonen. 4 

 5 

Inngangskrav 6 

2.1 Frifondmidler blir utdelt som driftsstøtte til tellende lokalledd i Grønn Ungdom. 7 

Et lokalledd regnes som tellende når det: 8 

- er den laveste, demokratiske og selvstendige enheten i organisasjonen. 9 

- kan dokumentere at det har minst fem aktive medlemmer. 10 

- kan dokumentere at det har holdt årsmøte ved foregående år. 11 
- har kontroll over egen økonomi ved å disponere egen bankkonto. 12 

 13 

2.2 Frifondmidler blir utdelt som prosjektmidler til tellende lokalledd dersom 14 

lokalleddet: 15 

- kan dokumentere at det har en egenkapital på under 10 000 kroner. 16 
- kan dokumentere at midlene brukes på valgkampsrettet aktivitet i valgår og 17 

medlemsrettet aktivitet i mellomvalgsår. 18 
- sender inn søknadsskjema innen fristen. 19 

 20 

2.3 Søknad om prosjektmidler må godkjennes av arbeidsutvalget etter innstilling fra 21 

generalsekretær. 22 

 23 

Utbetaling 24 

3.1 Midlene blir utbetalt til lokalleddets bankkonto når søknaden for prosjektmidler 25 

er godkjent og/eller leder og økonomiansvarlig i lokalleddet har skrevet under 26 

på at de har lest retningslinjene. 27 

 28 

3.2 Midlene fordeles etter en fordelingsnøkkel der ¼ går til prosjektmidler og ¾ 29 

går til driftsstøtte. 30 

 31 

3.3 Driftstøtte fordeles etter en fordelingsnøkkel der 1/3 fordeles som en fast sum 32 

på alle tellende lokalledd og 2/3 fordeles etter per betalende medlem. 33 

 34 

3.4 Ingen lokalledd skal få utbetalt mer enn 35 000 kroner i driftstøtte eller mer 35 

enn 5 000 kroner som prosjektmidler. 36 

 37 

3.4 Frist for utbetaling til lokalledd er 24. november 2017. 38 
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 1 

Forvaltning og bruk av midlene 2 

4.1 Lokalledd skal løpende dokumentere og rapportere bruk av frifondmidler 3 

gjennom skjema for bruk av frifondmidler med tilhørende bilag til 4 

generalsekretær. 5 

 6 

4.2 Frifondmidler skal ikke 7 

- disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag 8 

- brukes til å lønne ansatte 9 
- brukes til innsamlingsaktivitet 10 

- brukes til å bygge egenkapital 11 

- brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet 12 

- brukes til innkjøp av rusmidler 13 

 14 

4.3 Bruk av midler må rapporteres inn innen 27. april 2018. Beløp som ikke er 15 

rapportert inn, må tilbakeføres samme dato til Grønn Ungdom nasjonalt. 16 

 17 

Klageadgang 18 

5.1 Lokalledd som har søkt om prosjektmidler, men ikke fått søknaden godkjent, 19 

har rett til å sende skriftlig klage innen én uke etter svar på søknad. Ved klage 20 

må søknaden vurderes på nytt. 21 

 22 

Administrasjon i sentralleddet 23 

6.1 Frifondmidler skal ikke gå til administrasjon i sentralleddet, med mindre det 24 

foreligger resterende midler etter frist for utbetaling. Dersom det foreligger 25 

resterende midler, kan opptil 5% av det totale beløpet gå til administrasjon i 26 

sentralleddet. 27 

 28 

Forvaltning 29 

7.1 Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom vedtas av landsstyret. 30 

  31 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/05/Skjema-for-bruk-av-Frifondmidler.pdf
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Anne Nijdam, leder i valgkomitéen 
Dato 03.03.2017 
Saksnr.   LS-1-17-018 
 

Om valgkomiteen 
Valgkomiteen ble valgt av Grønn Ungdoms landsmøte 25.-27. november 2016, og har 1 

bestått av Anne Nijdam, Anne Line Nilsson, Line Fjørstad, Ingvild Garmo Nilsson, 2 

Christopher Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud Opedal. Valgkomiteen konstituerte 3 

seg selv på sitt første møte 2. desember 2016, med Anne Nijdam som leder, og Anne 4 

Line Nilsson, Line Fjørstad, Ingvild Garmo Nilsson, Christopher Bergli Hermansen og 5 

Håkon Nakkerud Opedal som ordinære medlemmer.  6 

 7 

Mandat 8 

Grønn Ungdoms vedtekter gir følgende mandat for valgkomiteen: 9 

 10 

§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som 11 

velges av landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på 12 

hvor mange arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens 13 

forslag skal være ferdig tre uker før landsmøtets start. 14 

 15 

§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige 16 

strømninger i organisasjonen er representert. 17 

 18 

Vedtektenes § 5.6 omtaler ikke hvilke verv komiteen skal innstille på, men § 5.5 viser 19 

til at landsmøtet skal velge internasjonalt utvalg, kontrollkomité, arbeidsutvalg og 20 

valgkomité. Sistnevnte skal innstilles til av landsstyret, i henhold til vedtektenes § 10.1.  21 

 22 

Valgkomiteen sin oppgave er dermed å innstille kandidater til: 23 

 24 

Valg av internasjonalt utvalg 25 

Valg av kontrollkomité 26 

Valg av arbeidsutvalget bestående av 27 

to talspersoner av forskjellig kjønn 28 

generalsekretær 29 

inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 30 

internasjonal kontakt 31 

 32 

Valgkomiteens arbeid 33 

Under GULM 2016 ble den nylig innstilte valgkomiteen gitt i mandat å supplere AU med 34 

et ordinært AU-medlem (fast medlem) som skal innstilles på til LS-1-17. Valgkomiteen 35 

begynte sitt arbeid tidlig i desember, og har hatt tre ordinære møter. Komiteen har 36 
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pålagt seg selv taushetsplikt. Kriteriene brukt i prosessen er lik kriteriene som den 1 

forrige valgkomitéen brukte i sine innstillinger, med noen få justeringer.  Vi valgte å 2 

bruke disse da dette sparte mye tid, samt gjorde prosessen lettere. Dermed tok ikke 3 

valgkomitéen kontakt med medlemmene av arbeidsutvalget for å få innspill denne 4 

gang, men planlegger å gjøre dette til neste innstilling.  5 

 6 

Suppleringen av arbeidsutvalget ble først utlyst på Facebook 3. desember 2016 7 

gjennom Grønn Ungdom internkommunikasjon. Videre utlysning kom gjennom 8 

medlemsmail og på Grønn Ungdoms nettsider fortløpende gjennom desember. Den 9 

opprinnelige tidsfristen for å sende inn innspill ble satt 20. desember, men pga mangel 10 

på kandidater utsatte vi fristen til 1. januar. Vi mottok totalt innspill om 7 kandidater, 11 

som alle ble foreslått fra personer innen organisasjonen. Alle kandidater har blitt 12 

kontaktet, og de som var interesserte har blitt intervjuet i løpet av januar i forkant av 13 

komiteens innstillingsmøte 22. januar. Vi har hatt et mål om å være minst to fra 14 

valgkomiteen tilstede på alle intervjuer, og vi overholdt dette målet.  15 

 16 

Komiteen vedtok en fremdriftsplan tidlig i prosessen hvor vi satt oss som mål å bli 17 

ferdige med intervju innen 22. januar, og å ha innstillingen klar til innen 3. februar for 18 

å sendes ut med sakspapirer til LS-1-17. I løpet av desember ble det imidlertid klart at 19 

det var mangel på kandidater. Dette kan skyldes at suppleringen da enda ikke hadde 20 

blitt utlyst gjennom nyhetsbrev og på nettsidene til Grønn Ungdom. Dermed bestemte 21 

valgkomitéen enstemmig å utsette fristen for innsending av innspill fra 20.12.16 til 22 

01.01.17. Innstillingen er likevel ferdig innen komitéens frist.  23 

 24 

Etter innstillingsmøtet 22. januar ble vi oppmerksomme på §5.5 i vedtektene. Komitéen 25 

ble usikker på om kvoten på om kjønnsfordeling gjaldt for arbeidsutvalget som helhet 26 

eller kun for styremedlemmene. I den forbindelse valgte valgkomitéen å kontakte 27 

kontrollkomitéen 23. januar, og fikk tilbakemelding med tolkning 31. januar 28 

(tolkningsteksten ligger vedlagt). Tolkningen sier at ordlyden i §5.5 tilsier at regelen 29 

om maks 60% av ett kjønn kun gjelder for arbeidsutvalgets styremedlemmer, og ikke 30 

arbeidsutvalget som helhet. Ettersom valgkomitéen hadde innstilt på en kandidat som 31 

motstridet §5.5, måtte denne innstillingen heves og en ny innføres. Dermed innstilte 32 

valgkomitéen på en ny kandidat som vi tror kan gjøre en fantastisk jobb.  33 

 34 

I innstillingen har komitéen lagt vekt på politiske standpunkt, kjønn, bosted og 35 

kompetanse. Ettersom dette er en supplering har vi innstilt på en kandidat som 36 

allerede har mye erfaring fra Grønn Ungdom, og kan komme fort i gang med arbeidet i 37 

AU og bidra med sin kunnskap. Basert på tidligere tilbakemeldinger har vi ønsket å 38 

supplere AU med noen fra det sentrale Østlandet. Ved å innstille på denne kandidaten 39 

vil kjønnsbalansen være i samsvar med vedtektene.   40 

 41 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Det har vært flere egnede kandidater som alle 42 

hadde gjort en fantastisk jobb i arbeidsutvalget. Valgkomitéen er sikre på at innstilling 43 

er solid, og vi føler oss trygge på at organisasjonen få stort utbytte av å ha denne 44 

kandidaten som styremedlem i arbeidsutvalget gjennom dette valgåret. Vi er spente på 45 

å følge organisasjonens utvikling videre.  46 

 47 

Oversikt over innstillingen 48 

Trine Jacobsen Rydland (supplering av ordinært styremedlem i AU) 49 

Trine er 25 år og bor på Grønland i Oslo. Hun er gift og har en datter på 2 år og har 50 

vært engasjert i organisasjoner siden hun fikk sitt første verv for åtte år siden. Trine 51 

har vært styreleder i Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, UngOrg, i to år, og 52 
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nestleder i tre år før det. Videre har hun hatt verv som styreleder i Hyperion, rådgiver i 1 

MDGs bystyregruppe i Oslo og fylkesstyremedlem i Oslo MDG. 2 

Trine meldte seg inn i GU høsten 2015, og ble dratt inn i styret samme høst. Hun ble 3 

da både fylkessekretær og økonomiansvarlig for Oslo Grønn Ungdom, og i 2016 ble 4 

hun gjenvalgt som økonomiansvarlig. Hun har trivdes veldig godt i Oslo GU, og har likt 5 

å kunne bidra med den lange organisasjonserfaringen hun har. Før GU har Trine aldri 6 

jobbet politisk, men hun har likt å utrede og skrive politiske saker av og til, som f.eks. 7 

programinnspill og resolusjoner. Det hun liker aller best med GU er at det er et fint 8 

miljø og at alle som er med bare vil gjøre sitt aller beste. 9 

 10 

Organisasjonsarbeid er det Trine er helt klart best på. I tillegg tror hun det er nyttig at 11 

hun har hatt et ganske annet liv enn de fleste andre i AU og i GU. Trine ble ganske syk 12 

omtrent da hun begynte på vgs og i tre-fire år, endte med å droppe ut av skolen og 13 

har aldri fullført noe mer utdanning etter det. Etter at hun ble frisk har hun blitt brukt 14 

som "erfaren ungdomsbruker" ved Oslo universitetssykehus til å snakke med unge med 15 

kronisk sykdom og foreldrene deres, og hun tror dette gir mye erfaring som kan være 16 

nyttige å ha med. 17 

 
 
Vedlegg: «Kontrollkomitétolkning 1-16/17» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Nijdam, 
Leder i valgkomitéen 
 
Stavanger, 2. februar 2017 

18 
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1 

Om reglene for kjønnsfordeling i Arbeidsutvalget. Om vedtektene tilsier at regler for 2 

kjønnsfordeling kun gjelder arbeidsutvalgets ordinære styremedlemmer, eller hele 3 

arbeidsutvalget. Vedtak utsendt 2.2.2017.  4 

 5 

Forespørsel fra valgkomiteens leder 6 

Kontrollkomitéen mottok en henvendelse fra valgkomiteens leder Anne Nijdam 7 

Svindland, den 23.1.2017. Valgkomiteens leder viser til at § 5.5 i vedtektene regulerer 8 

kjønnsfordelingen i Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg.  9 

 10 

“§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  11 

[...] 12 

Valg av arbeidsutvalget bestående av 13 

to talspersoner av forskjellig kjønn  14 

generalsekretær  15 

inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 16 

internasjonal kontakt  17 

[...]”  18 

 19 

Spørsmålet er hvorvidt bestemmelsen “hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn” gjelder 20 

for hele arbeidsutvalget eller kun arbeidsutvalgets ordinære styremedlemmer. 21 

 22 

Kontrollkomiteens tolkning  23 

Slik § 5.5 er formulert er det rimelig å tolke den dithen at arbeidsutvalget skal bestå av 24 

fire ulike sett med verv, hver med sine ulike regler for kjønnsfordeling. 25 

 26 

 to talspersoner av forskjellig kjønn 27 

 generalsekretær [av hvilket som helst kjønn] 28 

 inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 29 

 internasjonal kontakt [av hvilket som helst kjønn]  30 

 31 

En slik tolkning av vedtektens ordlyd tilsier at bestemmelsen “hvorav ikke mer enn 60 32 

% av ett kjønn” kun gjelder for de ordinære styremedlemmene i arbeidsutvalget. 33 

 34 

Det kan også være interessant å vurdere hva intensjonen med å vedta formuleringen 35 

var. 36 

 37 

Formuleringen “hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn” kom inn i vedtektene på 38 

Grønn Ungdoms Landsmøte i 2013. Av referatet fra Landsmøtet og LS 4-121319 39 

kommer det fram at formuleringen “hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn” ble 40 

fremmet som endringsforslag i en debatt som tydelig omhandlet kjønnsfordelingen 41 

blant arbeidsutvalgets ordinære styremedlemmer. Dette tyder på at landsmøtets 42 

intensjon var at bestemmelsen skulle gjelde for arbeidsutvalgets ordinære 43 

styremedlemmer. 44 

 45 

Konklusjon 46 

                                                           
9 Se diskusjonen om forslag F7 under behandlingen av vedtekter 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/landsm%C3%B8te-2013-3.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-LS-4-1213.pdf


36 

 

Kontrollkomiteen konkluderer med at bestemmelsen “hvorav ikke mer enn 60 % av ett 1 

kjønn” i § 5.5 kun gjelder for arbeidsutvalgets ordinære styremedlemmer.  2 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Dato 20.01.2017 
Saksnr.   LS-1-17-01x 
 

Bakgrunn 1 

I følge Grønn Ungdoms vedtekter skal landsmøtet behandle saken «Godkjenning av 2 

regnskap for foregående år.» Grunnet manglende attestering fra revisor til landsmøtet i 3 

2016, ble godkjenning av regnskap for 2015 oversendt landsstyret. 4 

 5 

Revisors beretning er fortsatt ikke klar i skrivende stund. Dersom beretningen ikke er 6 

klar til landsstyremøtet, melder saksbehandler seg inhabil i behandlingen av saken, slik 7 

at landsstyret får rom til å gjøre de nødvendige vedtakene på vegne av 8 

organisasjonen. Saken blir i så fall holdt i av talsperson Anna Kvam som er 9 

brønnøysundsregistrert styreleder og dermed har hovedansvaret for å sikre at 10 

generalsekretær gjør regnskapet skikkelig i følge økonomiske retningslinjer pkt 2.3. 11 

 12 

Drøfting 13 

Året 2015 var preget av valgkamp og stor utskifting i Grønn Ungdoms 14 

økonomiansvarlige, i tillegg til et stort prosjekt i internasjonalt utvalg. Grønn Ungdom 15 

disponerte en regnskapsfører gjennom Miljøpartiet De Grønne fram til hen ble 16 

sykemeldt i mars 2015. Tiden i etterkant er derfor blitt brukt til en del prøving og 17 

feiling fra generalsekretærs side og dette gjenspeiles i løpende korrigeringer i 18 

regnskapet og tiden revisor har måttet bruke på å gå gjennom regnskapet.  19 

 20 

Inntekter 21 

I sum var Grønn Ungdom kr 112 176,- fra det totale beløpet vi budsjetterte for på 22 

inntektssiden i 2015. Dette skyldes i stor grad støtten fra moderpartiet som led av et 23 

underskudd på over kr 200 000,-. Bakgrunnen for dette er likviditetsproblemene som 24 

både ungdoms- og moderparti led av under valgkampen, som krevde utgifter vi ennå 25 

ikke hadde fått inn på inntektssiden. 26 

 27 

Utgifter 28 

Vi ser på utgiftssiden at vi stort sett har vært forsiktige med å bruke opp 29 

budsjettpostene i 2015. Det er to poster som er unntatt dette: «Administrative 30 

kostnader/sekretariat» og «Lønn». Disse er også to største postene. Når «Lønn»-31 

posten har gått nesten 100 000 kroner over budsjett, skyldes dette at vi ikke hadde 32 

regnet med kostnadene for den avtroppende ledelsen i januar-mars. Posten 33 

«Administrative kostader/sekretariat» fikk en kjempesmell på tampen av 2015 i form 34 

av en revisorregning vi ikke hadde påberegnet. Når revisorregningene blir såpass store, 35 

tyder det på at det er litt rot fra regnskapsførers side – et resultat av å ha en ufaglært 36 

som regnskapsfører (undertegnede). 37 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/11/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-20161.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2.pdf
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 1 

Den observante delegat vil også merke seg «Prosjekter IU» som ikke er medtatt i det 2 

opprinnelige prosjektet. I 2015 hadde internasjonalt utvalg (IU) to store prosjekter, i 3 

samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Kenya og Georgia. Dette har de fått 4 

mulighet til å gjøre gjennom støtte fra Landsrådet for Norges barne- og 5 

ungdomsorganisasjoner (LNU). Prosjektene later til å ha gått i minus i regnskapet, men 6 

dette nulles i utgangspunktet ut i bunnlinjen, der vi finner støtten som ble tildelt av 7 

LNU fra 2014. 8 

 9 

I tillegg bør man merke seg posten «Svinn», som er et resultat av et innbrudd som 10 

skjedde på partikontoret. Her ble kontantkassa vår stjålet, sammen med de rundt 11 

5 000 kronene vi oppbevarte der. 12 

 13 

Det er også verdt å nevne at overskuddene fra posten «Landsmøte», «GU-delegater til 14 

MDGLM» og «Frifond» er beløp som ble betalt inn i 2016.  15 

 16 

Landsstyrets handlingsrom 17 

Landsstyret kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette regnskapet. Det er ikke 18 

mulig å gjøre om på regnskapet, ettersom dette er penger som allerede har blitt brukt. 19 

Det er i tillegg mulig for landsstyret å legge til merknader om hvordan de mener denne 20 

saken burde blitt behandlet. 21 

 22 

Forslag til vedtak 23 

F1: Landsstyret godkjenner regnskapet for 2015. 24 

 
Vedlegg: 

- Regnskap for 2015 (under) 
- Revisors beretning (ettersendes) 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Isa Maline Alstadius Isene 
Generalsekretær 
 
Oslo, 1. februar 2017  
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Budsjett

revisjon 
vedtatt 

av LS 

REGNSKAP 
Differanse Kommentarer 

Inntekter 
    

Medlemskontingent 25 000 32 600 7 600 
 

Overføring fra MDG 1 000 000 797 240 −202 760 
 

Støtte/sponsor/gaver 40 000 13 589 −26 411 Gaver, overbetalte 
medlemskontingenter, 
grasrotsandelen 

Offentlig støtte 250 000 301 004 51 004 Hvorav 72 732 er fra Fylkesmannen 
fra Sogn og Fjordane til 
fylkeslagene. 

Tilskudd fra 
fylkeslagene 

75 000 71 642 −3 358 
 

Frifond 212 657 212 657 0 
 

Andre inntekter 
 

61 749 61 749 Retting av feil, refusjon av utlegg, 
bankrenter, avsluttet konto Cultura 
bank 

SUM 1 602 657 1 490 481 −112 176 
 

     

Utgifter 
    

Administrative 
kostnader/sekretariat 

80 000 117 039 −37 039 Revisor, medlemssystem, 
medlemsskap osv. 

Arbeidsutvalget 60 000 55 537 4 463 
 

Landsmøtet 140 000 115 473 24 527 To landsmøter dette året. 

Landsstyret 107 000 106 148 852 
 

GU-delegater til 

MDGLM 

15 000 953 14 047 
 

Internasjonalt utvalg 18 000 6 563 11 437 
 

Prosjekter IU 
 

166 513 −166 513 
 

Utdanningspolitisk 

utvalg 

0 0 0 
 

Sommerleir 180 000 164 555 15 445 
 

Frifond 212 657 165 729 46 928 Differansen må betales tilbake til 
LNU. 

Valgkamp 315 510 308 746 6 764 
 

Lønn 700 000 798 468 −98 468 Ikke medregnet VKK 

Støtte til lokal 

aktivitet 

 
3 829 −3 829 

 

Svinn 
 

5 040 −5 430 Kontanter på patikontoret + ikke 
regnskapsførte lommepenger 
Kenya 

SUM 1 828 167 2 014 593 −18 6426 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCkGKiDIrADt02zNH8Lp3qHrFSwStm_TooqbkV9xYAw/edit#gid=0
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Resultat −225 510 −524 112 
  

Inngående balanse 778 959 759 847 
  

  
553 264 Saldo driftskonto 31.12.14 

  
28 208 Skattetrekkskonto 31.12.14 

  
147 875 Fond prosjektmidler 31.12.14 

  
1 954 Internasjonalt utvalg 31.12.14 

  
23 547 Cultura bank 31.12.14 

  
5 000 Kontanter 

Balanse 553 449 235 736   

 


