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Møtedato: 30. april - 1.mai 2016 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 

Møtetid: Lørdag 08.30 – søndag 16:00 

 

Førstegangsrepresentanter møter til skolering 29. april kl 18:00 på partikontoret i 

Hausmansgate 19. 

 

Det innkalles med dette til ordinært møte i landsstyret i Grønn Ungdom. 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 
Dekking av reise 

Reiseutgifter på over 300 kroner blir dekket for alle deltagere dersom disse reiser med 

billigste og mest miljøvennlige reisevei - og kommer til satt møtetid. Grønn Ungdom dekker 

kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og dette ikke 

innebærer reise om natten. 

 

Reiseutgiftene må dokumenteres. Refusjonsskjema skal sendes innen en måned etter 

arrangementets slutt. 

 

Skolering fredag 29. april 

Førstegangsrepresentanter - de som ikke har vært på landsstyremøte før - skal møte fredag 

29. april kl 18:00 på Partikontoret i Hausmansgate 19.  

 

Skoleringen er obligatorisk for førstegangsrepresentanter. Dersom disse ikke kommer på 

skoleringen, vil deler av/hele reisen ikke dekkes. 

 

Møtetid lørdag 30. april – søndag 1. mai 

Møtet er satt fra lørdag kl 08:30 til søndag kl 16:30.  

 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyre 
Dato 1. mars 2016 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/05/Refusjonsskjema-LS8.pdf


3 
 

   

Sakspapirene kommer ikke til å bli printet ut av Grønn Ungdom til selve møtet. Det er opp til 

hver enkelt deltager om de ønsker å printe ut sakspapirene privat eller bruke egen data. 

 

Møtestedet lørdag og søndag er på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. 

 

Hvordan komme seg til Frivillighetshuset? 

Frivillighetshuset ligger i Kolstadgata 1, rett ved Tøyen t-banestasjon. Samtlige østgående t-

baner stopper på Tøyen. 

 
For øvrige alternativer, sjekker ruter.no eller Google Maps. 

 

Overnatting 

Arrangement i Grønn Ungdom varer så lenge møtet er satt. Det betyr at når møtet er hevet 

lørdagskveld, gjelder fortsatt forretningsorden. Dette gjelder også for deltagere som sover 

privat. 

 

For dem som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting, blir overnattingssted 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 

begge netter. 

 

Mat 

Grønn Ungdom serverer alle måltider innenfor møtetiden. Maten er vegetarisk/vegansk. Den 

tilpasses allergikere dersom det meldes fra om på forhånd. 

 

https://frivillighetshuset.no/
https://ruter.no/
https://www.google.no/maps/dir/@59.9175641,10.7532857,15z
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Møtekonstituering 

019 Valg av ordstyrer og referent        V 

Innstilling: Kristin Eriksen, ordstyrer 

  Isa Maline Alstadius Isene, referent 

 

020 Godkjenning av innkalling       V 

   

021 Godkjenning av forretningsorden      V 

 

022 Godkjenning av dagsorden       V 

 

023 Valg av redaksjonskomité       V 

Innstilling: Isa Maline Alstadius Isene 

  Christine Bangum 

  Teodor Bruu 

 

Beretningssaker 

024 Fylkenes runde         O 

 

025 Arbeidsutvalgets beretning       O 

 

026 Økonomisk beretning        O 

 

027 Internasjonalt utvalgs beretning      O 

 

028 Beretningsdebatt         D 

 

Behandlingssaker 

029 Ruspolitisk plattform        V 

v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

 

030 Resolusjon om bedre kartlegging av artsmangfoldet ved utbygging  V 

v/ Marie Skyer, Grønn Ungdom Telemark 
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031 Resolusjon om økonomisk vekst (revisited)     V 

v/ Lage Nøst, talsperson 

 

032 Status arbeidsplan         D 

v/ Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

 

033 Etiske retningslinjer        V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

034 Økonomiske retningslinjer       V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

035 Budsjettrevisjon         V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

036 Mål og tiltak for verving        V 

v/ Christine Bangum, arbeidsutvalget 

 

037 Strategisk valgkampsutvalg 2017      D 

v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

 

038 Retningslinjer Frifond organisasjon      V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
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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, klapping 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 de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 

fylkeslagets årsmøte. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, 

eller én av talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har 

vedtatt noe annet. 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.  
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§ 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 landsstyremøtet.  

 

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. 

 

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 enhver 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. 
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§ 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 

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

gjelder. 

 

§ 15 - Forslagenes utforming 

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

tilhørende fylke. 

 

§ 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.  
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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 29.04.16  Lørdag 30.04.16  Søndag 01.05.16 
  07:30 Ankomst og innsjekk. 

Frokost på 
Frivillighetshuset 

07:30 Frokost på 

Frivillighetshuset 

  08:30 Formøter 08:30 Status arbeidsplan 

  09:30 Konstituering av møtet 09:00 Etiske retningslinjer 

  10:00 Beretningssaker, 

beretningsdebatt 

10:00 Økonomiske retningslinjer 

  11:30 Skolering 11:00 Budsjettrevidering 

  12:30 Lunsj 11:30 Mål og tiltak for verving 

  13:30 Ruspolitisk plattform 12:00 Strategisk 

valgkampsutvalg 

  15:00 Pause 12:30 Lunsj 

  16:30 Kartlegging av 

artsmangfold ved 
utbygging 

13:00 Retningslinjer Frifond 

organisasjon 

  17:30 Økonomisk vekst 13:30 Votering 

  19:00 Retur til partikontoret 14:00 Rydding og avslutning 

18:00 Skolering nye LS-

representanter 

19:30 Middag   

20:00 Middag 19:40 Hilsningstale MDG   

20:00 Bli kjent 20:00 Sosialt   
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Dato 7. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-029 

 

 

Bakgrunn  1 

Vi har fått i oppdrag av Landsmøtet å behandle en ruspolitisk plattform i løpet av året. En 2 

prosess for behandlinga av saken ble utmeislet på LS-01 i januar. LS fikk behandle en 3 

diskusjonssak om feltet med utgangspunkt i et utfyllende saksframlegg. Deretter skulle 4 

saksbehandler lage et første utkast til ruspolitisk plattform basert på innspill fra LS i januar. 5 

Utkastet skulle ut på høring i mars, og deretter kokes ned til et endelig utkast som AU 6 

innstilte på til LS-02. Høringsrunden har bortfalt på grunn av sykefravær. Utkastet til ny 7 

ruspolitisk som Arbeidsutvalget (AU) behandlet i april var derfor det første utkastet til 8 

plattformen. Arbeidsutvalget leverer nå innstilling på plattformen til landsstyret (LS).  9 

 10 

NB! Dette saksframlegget inneholder noen vanskelige ord og begreper. Det ligger 11 

en ordliste inne i selve plattformen.  12 

 13 

Drøfting  14 

Det forrige saksframlegget Landsstyret (LS) mottok stilte en del prinsipielle spørsmål knyttet 15 

til ruspolitikk. Dette var fordi saksbehandler mente det var nødvendig at landsstyret fikk 16 

diskutere en del grunnleggende etiske og juridiske problemstillinger tilknyttet ruspolitikken. 17 

Dette saksframlegget drøfter ikke på like inngående måte de samme grunnleggende 18 

spørsmålene som det forrige saksframlegget. Dette saksframlegget er heller ment som en 19 

balansert presentasjon av de konkrete forslagene som ligger i det vedlagte utkastet til 20 

ruspolitisk plattfom.  Denne drøftingsteksten er derfor delt inn i avsnitt som samsvarer med 21 

kapittelinndelinga i plattformen. De som ønsker mer utfyllende bakgrunnsinformasjon kan 22 

med hell ta en kikk på sakspapirene tilhørende saken for LS-02.  23 

 

  

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Sakspapirer-LS-1-16.pdf
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Prinsipper 1 

For å kunne utlede gode virkemidler og tiltak i ruspolitikken må en ta utgangspunkt i noen 2 

solide prinsipper. Her drøftet landsstyret i januar ulike muligheter. Det var hovedsakelig tre 3 

alternativer landsstyret drøftet; 1) målet om rusfrihet som prinsipp, 2) et liberalt prinsipp 4 

eller 3) skadereduksjon som prinsipp. Tradisjonelt sett har norsk rusmiddelpolitikk lagt seg 5 

på linje med det første prinsippet, og er blitt omsatt i virkemidler som tar sikte på å begrense 6 

tilgang på rusmiddel gjennom forbudspolitikk. Det liberale prinsippet er ofte brukt av de som 7 

argumenterer for å liberalisere ruspolitikken med mål om økt personlig frihet. Det siste 8 

prinsippet var det som landsstyret ytret et ønske om å legge vekt på; skadereduksjon. Det 9 

er også AU sitt syn at skadereduksjon er et godt prinsipp i ruspolitikken som harmonerer 10 

med målet om et medmenneskelig samfunn (fra De Grønnes formålsparagraf). Når målet er 11 

skadereduksjon kan man innta en pragmatisk holdning til hvilke virkemidler man ønsker å 12 

bruke i ruspolitikken, og ha en konsistent argumentasjon selv om man på den ene siden f. 13 

eks argumenterer for å avkriminalisere narkotika og samtidig argumenterer for en strengere 14 

regulering av alkohol.  15 

 16 

Forebygging  17 

AU mener forebyggende er det viktigste vi kan utarbeide for å bekjempe rusavhengighet. 18 

Det å forebygge rusavhengighet er en veldig kompleks oppgave som krever innsats i 19 

skolepolitikk, helsepolitikk, frivillighetspolitikk og mye mer. Egentlig kan vi si at hele 20 

politikken vår bør kunne være rusforebyggende – vi ønsker tross alt å skape et godt og 21 

medmenneskelig samfunn! Målet må være at i et slikt samfunn så faller færre mennesker inn 22 

i rusavhengighet. Det blir derfor et prioriteringsspørsmål hvilke konkrete virkemidler vi 23 

ønsker å legge inn under kapittelet ”forebygging” i den ruspolitiske plattformen. Det er tross 24 

alt ikke plass til å legge inn hele arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.  25 

 26 

Slik plattformen ser ut nå ligger det kun to punkter under kapitlet om forebygging. Ett som 27 

omhandler å sikre rusfrie fritidstilbud til ungdom i alle norske kommuner, og ett som 28 

omhandler å sikre trygge økonomiske rammer for Uteseksjonen. Spørsmålet er om det 29 

trengs mer? Er det for eksempel riktig å si noe om skoleverket under punktet om 30 

forebygging? Skal vi si noe om å bekjempe frafall på VGS? På den ene siden vet vi at det å 31 

holde unge i aktivitet, enten gjennom skole, praksis eller jobb, er forebyggende for 32 

rusavhengighet. På den andre siden kan vi virke litt fordomsfulle ved å legge inn et punkt om 33 

frafall på VGS under kapittelet om rusforebygging. Det kan tolkes som at vi sier ”pass på å 34 

ikke falle ut av skolen, for da kan du bli narkoman!”, for å sette det litt på spissen.  35 

 36 

Er det så andre konkrete politiske virkemidler som hører hjemme under dette 37 

kapitlet? Dette ber AU Landsstyret om å tygge litt på – og å tenke på mulige 38 

tilleggsforslag.  39 
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Det juridiske  1 

1. Avkriminalisering 2 

Arbeidsutvalget har vurdert det dithen at dagens programpunkt vedrørende å avkriminalisere 3 

all bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika bør bestå. Dette er fordi vi mener 4 

punktet harmonerer med prinsippet om skadereduksjon, målet om å møte den rusavhengige 5 

som pasient og med De Grønnes formålsparagraf. Dessuten vet vi at dagens rettsforfølgelse 6 

av rusavhengige er samfunnsøkonomisk svært kostbart.  7 

 8 

Samtidig finnes det argumenter mot å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser med 9 

narkotika. Noe forskning peker i retning av at risikoen for økt bruk ved avkriminalisering er 10 

tilstede. Det er en kjent sak at økt tilgjengelighet medfører økt bruk og økt bruk medfører 11 

økt misbruk. En avkriminalisering gjør ikke nødvendigvis tilbudet av narkotiske stoffer mer 12 

omfattende, men den mentale tilgjengeligheten kan øke – ved at sanksjoner for bruk og 13 

besittelse bortfaller.  14 

 15 

På den andre siden finnes det forskning og erfaringer fra andre land som peker på at forbud 16 

mot bruk og besittelse av brukerdoser har liten allmennpreventiv effekt. Det betyr at bruk av 17 

narkotiske stoffer kan stige og synke i befolkningen uavhengig av hvorvidt stoffene er 18 

forbudt eller ikke.  19 

 20 

Oppsummert mener derfor AU at den skadereduserende og samfunnsbesparende effekten 21 

som avkriminalisering kan medføre veier tyngre enn risikoen for noe økt bruk. Er LS enig i 22 

det mon tro?  23 

 24 

2. Heroinassistert behandling  25 

Videre innstiller AU på å beholde programpunktet som foreslår å ta i bruk heroinassistert 26 

behandling overfor de tyngste brukerne. Forskningen på feltet og erfaringene fra land som 27 

Nederland og Portugal viser at heroinassistert behandling har skadereduserende effekt ved 28 

1) å begrense antall overdosedødsfall og 2) bedre livskvaliteten til pasientene det gjelder.  29 

 30 

AU mener samtidig at sammenhengen mellom heroinassistert behandling og nedgang i 31 

overdosedødsfall _ikke_ skal overdrives. Nedgangen i overdosedødsfall i Portugal og 32 

Nederland må ses i sammenheng med den helhetlige ruspolitikken disse landene fører. Den 33 

inkluderer langt flere virkemidler enn det ene grepet som tilbud om heroinassistert 34 

behandling er.  35 

 36 

Det finnes argumenter mot å innføre heroinassistert behandling. Et av dem er at det å tilby 37 

heroin på resept på sett og vis er å ”gi opp” pasienten. Målet om komme ut av avhengighet 38 

legges til side. En kan spørre seg hvorvidt dette er moralsk akseptabelt.  39 
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På den annen side tilbyr Norge allerede i dag legemiddelassistert behandling. Metadon og 1 

Subutex (tunge stoffer med lignende egenskaper som heroin) tilbys gjennom LAR. Å tilby 2 

heroinassistert behandling er i så måte bare en gradsforskjell fra dagens praksis, slik AU 3 

vurderer det. AU ber LS-representantene tenke over hvordan en skal veie det moralske i å 4 

”gi opp pasienten” mot den skadereduserende effekten heroinassistert behandling kan ha. 5 

Hva skal vektlegges tyngst?  6 

 7 

3. Sprøyte- og brukerrom  8 

AU mener det å tilby sprøyterom kan ha god skadereduserende effekt. På sprøyterommet er 9 

brukere under oppsyn av helsepersonell som kan bistå med helserådgivning og nødhjelp hvis 10 

overdoser inntreffer.  11 

 12 

Argumentet mot at kommunehelsetjenesten skal tilby sprøyterom er at det kan tolkes som 13 

en form for legitimering av narkotiske stoffer. Samtidig vet vi at årsakene til at mennesker 14 

finner veien inn i rusavhengighet er komplekse, men ikke først og fremst kan tilbakeføres til 15 

at folk finner det attraktivt å bruke narkotika pga. muligheten til stoffinntak i påsyn av 16 

offentlig helsevesen. Argumentene mot sprøyterom tar utgangspunkt i verdier heller en 17 

empirisk kunnskap om hva som virker skadereduserende. AU mener man ikke skal kimse av 18 

verdiargumenter. Miljøpartiet De Grønne er i høyeste grad et verdiorientert parti. Men vi 19 

mener i dette tilfellet at kunnskapen om hva som virker skadereduserende veier tyngst.  20 

 21 

Den samme avveiningen gjør at vi konkluderer med at det må tillates å bruke andre stoffer 22 

enn heroin og andre inntaksmetoder en injisering (bruk av sprøyter) i 23 

sprøyte/brukerrommene. I dag er det regjeringen som gjennom forskrifter i lovverket 24 

regulerer hvilke stoffer og bruksmåter som er tillatt på sprøyterom. Dagens norske 25 

sprøyterom (ett i Bergen og ett i Oslo) tillater kun heroin og tillater kun at heroinen injiseres. 26 

Problemet med dette er at brukere som benytter andre metoder enn injisering eller andre 27 

stoffer i stedet for eller i tillegg til heroin ikke kan benytte sprøyterommet. Det betyr at det 28 

finnes en gruppe tyngre rusavhengige som sprøyteromtilbudet ikke fanger opp. Også her AU 29 

landet på at målet om skadereduksjon må veie tyngre enn risikoen for at noen opplever at 30 

narkotika legitimeres gjennom tilbudet. Vi er nysgjerrige på om LS er enige i denne 31 

konklusjonen og ber dere se på resonnementet vårt med kritisk blikk!  32 

 33 

4. Andre stoffer  34 

I det forrige saksframlegget om ruspolitisk plattform ble det drøftet grundig både fordeler og 35 

ulemper ved legalisering og statlig regulert omsetning av cannabis og psykedeliske stoffer. I 36 

forlengelsen av diskusjonen LS hadde i januar har AU valgt å innstille på to forslag. Det ene 37 

er å utrede ulike modeller for statlig regulert omsetning av narkotiske stoffer som i dag er 38 

forbudt. Merk her to ting: 39 
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1) vi har gått fra å foreslå å utrede modeller for statlig regulert omsetning av cannabis, 
til å foreslå å utrede modeller for statlig regulert omsetning av narkotiske stoffer som 
i dag er forbudt på et generelt grunnlag.  

 
2) dette er radikalt!  

 

Grunnen til at AU har valgt å innstille på dette forslaget er 1) selv om det er relativt radikalt 1 

å ville utrede legalisering av narkotiske stoffer, er det tross alt ikke det samme som å 2 

konkludere med at det er riktig å gjøre det. 2) AU mener det kan være inkonsistent å på den 3 

ene siden mene at hensynet til å bekjempe internasjonal kriminalitet og hensynet til 4 

skadereduksjon skal legitimere legalisering av cannabis – men ikke gjelde for andre stoffer.  5 

 6 

Vi mener samtidig at det er argumenter som taler mot å signalisere at vi ønsker en slik 7 

utredning. En slik utredning vil da ta for seg tunge narkotiske stoffer som er svært farlige og 8 

avhengighetsskapende og som vi ønsker å redusere utbredelsen av. Selv om en utredning i 9 

seg selv er relativt ”harmløs”, kan dette tas som et signal om at vi ikke mener det er moralsk 10 

problematisk at staten skal omsette tunge og farlige stoffer. LS bør derfor spørre seg om de 11 

er villige å gå inn for en slik utredning? Bør forslaget omformuleres for å virke mildere? Skal 12 

vi heller begrense en slik utredning til enkelte navngitte stoffer (f. eks cannabis), eller bare 13 

droppe hele punktet?   14 

 15 

AU har i tillegg valgt å innstille på å gå inn for et forsøksprosjekt med statlig strengt regulert 16 

omsetning av cannabis. På den ene siden kan man si dette er unødvendig, all den tid vi 17 

foreslår en utredning av slike modeller i forslaget som er omtalt over. På den andre siden 18 

kan det tenkes at en utredning vil bli mer solid om den utarbeides parallelt med at det 19 

foregår et forsøksprosjekt på feltet. Hva tenker LS?  20 

 21 

Behandlingstilbud  22 

I prinsippene som AU foreslår å legge til grunn for ruspolitikk slås det fast at rusavhengige 23 

først og fremst skal møtes av helsevesenet, som pasienter, og ikke som kriminelle. I dag har 24 

vi et omfattende behandlingstilbud for rusavhengige, samtidig som rusavhengige vitterlig er i 25 

en skvis mellom rettsvesen og helsevesen. Dessuten tilnærmer man seg rusavhengige på en 26 

litt annen måte enn andre pasientgrupper. Det er svært strenge kriterier for hvilke 27 

legemidler man kan gi rusavhengige i behandling, og pasienter som sprekker (på illegale 28 

stoffer) under behandling i LAR mister plassen.  29 

 30 

AU mener det er ulike tiltak som er viktige for å bedre behandlingstilbudet for rusavhengige. 31 

De kan deles i to kategorier: den første handler om å bedre akuttilbud, den andre handler 32 

om å sikre et reelt godt tilbud, uavhengig av om det er avrusende eller substituerende 33 

behandling, og god samhandling mellom alle de enhetene i helsevesenet ruspasienter må 34 

forholde seg til. 35 
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Et bedre akuttilbud dreier seg blant annet om å sikre et tilgjengelig akuttovernattingstilbud 1 

for rusavhengige. AU har landet på å foreslå at det skal være en nedre grense for antall 2 

akuttovernattingsplasser i de store byene. Er det andre politiske tiltak som bør foreslås 3 

for å bedre dagens akuttilbud?  4 

 5 

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan en får på plass et sømløst tilbud som forebygger at 6 

ruspasienter faller ut av behandling f. eks mellom avrusing og rehabilitering, eller mellom 7 

rehabilitering og ettervern. AU har her landet på en, kanskje litt vag, formulering om å få på 8 

plass et forpliktende samarbeid mellom alle enhetene i helsevesenet og det frivillige, som 9 

behandler ruspasienter. Kan dette konkretiseres?  10 

 11 

Arbeidsutvalgets konklusjon 12 

Arbeidsutvalget (AU) mener plattformen slik den foreligger er dekkende og god og mener i 13 

utgangspunktet den kan vedtas slik den foreligger. AU mener samtidig at landsstyret bør 14 

vurdere å foreslå tilleggsforslag for å gi ”mer kjøtt på beinet” særlig under kapittelet om 15 

forebygging og under kapittelet om behandling.  AU vil også gjøre LS oppmerksom på at vi 16 

mener dagens linje i den norske alkoholpolitikken bør bestå. Det fremkommer for så vidt 17 

implisitt i denne plattformen i og med at det ikke foreslås endringer i dagens alkoholpolitikk. 18 

Like fullt mener vi LS bør vurdere om det skal foreslås inn en konkret formulering som sier 19 

noe om Grønn Ungdoms syn på regulering av alkohol.  20 

 

Forslag til vedtak 
F1: Ruspolitisk plattform vedtas slik den foreligger.  

 

Vedlegg: 1 – ”Ruspolitisk plattform”.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Serafima S. Kvam, 

Talsperson 

 

Oslo, 07.04.2016 
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Ordliste  
Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av 

narkotiske stoffer. Produksjon og omsetning vil fortsatt være forbudt.  

 

Legalisering: betyr at omsetning og eventuelt produksjon av narkotiske stoffer gjøres lovlig i 

en eller annen form. Merk at vi her kan snakke om alt fra fullt frislipp  til svært strengt 

regulert statlig omsetning.  

 

Regulering: betyr at produksjon, import og omsetning av narkotiske stoffer reguleres av 

myndighetene i en eller annen grad. Et eksempel på stoff som etter dagens politikk er strengt 

regulert av myndighetene er alkohol. Myndighetene regulerer stoffet med strengt reglement 

for skjenking, aldersgrenser, åpningstider etc.  

 

Uteseksjonen: kommunal enhet som driver oppsøkende feltarbeid overfor barn, unge og 

andre utsatte i gate og rusmiljøer.  

 

Narkotikaprogrammet med domstolskontroll: Prøveordning som ble etablert i år og går 

ut på at rusavhengige som dømmes for kriminelle handlinger (f. eks vinningskriminalitet) kan 

dømmes til å gå gjennom et behandlingsopplegg.  

 

Substituerende behandling: behandling av rusavhengige som går ut på å erstatte 

rusmiddel med andre stoffer.  

 

LAR: Forkortelse for ”Legemiddelassistert rehabilitering”. Norsk ordning for 

substitusjonsbehandling. Gjennom LAR kan rusavhengige få behandling mot opiatavhengighet 

med bruk av metadon eller buprenorfin.  

 

1. Prinsipper 1 

Rusavhengighet er et onde for individene som rammes, pårørende og samfunnet forøvrig. 2 

Dette gjelder både lovlige og inntil videre ulovlige stoffer. Å begrense de negative 3 

virkningene av rusavhengighet er en viktig politisk oppgave. De Grønnes formålsparagraf 4 

inkluderer målet om et medmenneskelig samfunn. Et slikt samfunn er et samfunn hvor de 5 

negative virkningene av rusavhengighet bekjempes på en konstruktiv måte. Grønn Ungdom 6 

mener i forlengelsen av dette at det er viktig å slå fast hva som er målet med ruspolitikken, 7 

før en foreslår konkrete politiske tiltak.  8 
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1.1  Målet med ruspolitikken er å redusere lidelse og negative konsekvenser av 1 

rusavhengighet. Når ruspolitikk skal utformes må både målet om målet om å 2 

begrense internasjonal kriminalitet og målet om å begrense lidelse uavhengig 3 

av livs og russituasjon tillegges vekt.  4 

 5 

1.2  Grønn Ungdom mener rusavhengige skal møte pasienter og ikke kriminelle. 6 

Det er ikke først og fremst politi og rettsvesen, men helsevesenet som har 7 

ansvar for å møte og gi rushavhengige hjelp.  8 

 9 

2. Forebygging 10 

Det viktigste vi gjør som samfunn for å redusere de negative konsekvensene av 11 

rusavhengighet er å forebygge rusavhengighet. Grønn Ungdom mener dette er en oppgave 12 

som ikke kan isoleres til å omhandle ruspolitikken alene, fordi årsakene til at mennesker 13 

havner i rusavhengighet er svært komplekse.  God forebygging krever oppmerksomhet i 14 

skolepolitikken, helsepolitikken og politikk, arbeidslivs og frivillighetspolitikk. Under nevner vi 15 

noen av grepene Grønn Ungdom mener kan forebygge rusavhengighet.  16 

 17 

2.1  Rusfrie fritidsklubber er viktige arenaer for å forebygge rusavhengighet. Grønn 18 

Ungdom mener norske kommuner skal sørge for at alle ungdommer i sin 19 

kommune har rusfrie aktivitetstilbud utover idrett.  20 

 21 

2.2  Grønn Ungdom mener det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til 22 

Uteseksjonen.  23 

 24 

3. Det juridiske 25 

Fordi bruk av narkotika og besittelse av brukerdoser med narkotika i dag er forbudt møtes 26 

rusavhengige i dag med straff og sanksjoner som ikke bidrar til større sannsynlighet for 27 

rusfrihet eller bidrar til å redusere lidelse hos den rusavhengige. Vi vet i tillegg at det koster 28 

samfunnet store summer å rettsforfølge og fengsle rusavhengige uten at sannsynligheten for 29 

tilbakefall til rusbruk og kriminalitet synker. Derfor mener Grønn Ungdom at lovverket som 30 

omhandler ulovlige rusmidler må reformeres.  31 

 32 

3.1  Grønn Ungdom mener all bruk og besittelse av brukerdoser med narkotiske 33 

stoffer skal avkriminaliseres.  34 

 

3.2  Grønn Ungdom mener det skal tilbys heroinassistert behandling rusavhengige 35 

som etter konsultasjon med behandler/fagperson har funnet løsningen ideell.  36 
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3.3  Grønn Ungdom mener det må være tillatt å opprette sprøyte/brukerom i alle 1 

kommuner.  2 

 3 

3.4  Grønn Ungdom mener forskriftene må endres slik at det blir tillatt å bruke 4 

andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin ved sprøyte-5 

/brukerrommene 6 

 7 

3.5  Grønn Ungdom mener det bør utredes ulike modeller for statlig regulert 8 

omsetning av forbudte narkotiske stoffer.  9 

 10 

3.6  Grønn Ungdom mener det bør igangsettes et forsøksprosjekt med statlig 11 

regulert omsetning av cannabis via en statlig monopolordning.  12 

 13 

3.7  Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en grundig evaluering av og 14 

vurdere å utvide Narkotikaprogrammet med domstolskontroll  15 

 16 

4. Behandlingstilbud 17 

Behandlingstilbudet for rusavhengige skal være bredt. Både de som har et uttalt ønske om 18 

full avrusning, de som har akutt behov for psykisk eller fysisk helsehjelp og de som har 19 

behov for substituerende eller annen skadereduserende behandling skal møte et fordomsfritt 20 

offentlig helsehjelpstilbud. Dette uavhengig av om avhengigheten knytter seg til lovlige eller 21 

ulovlige stoffer. Det offentlige behandlingstilbudet skal være særlig tilpasset ekstra sårbare 22 

grupper som barn, unge, gravide og funksjonshemmede.  23 

 24 

4.1  Grønn Ungdom mener det må etableres en nedre grense for antall plasser til 25 

akuttovernatting i de store byene. 26 

 27 

4.2  Grønn Ungdom mener det må sikres en enkel overgang mellom avrusing, 28 

rehabilitering og ettervern. Det skal tilrettelegges for et tett samarbeid mellom 29 

LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), ideelle organisasjoner som jobber 30 

med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV.  31 

 32 

4.3 Grønn Ungdom mener kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for 33 

medikamentell rusbehandling må erstattes med helhetlig og fleksibel 34 

medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler. 35 

 

4.4  Grønn Ungdom mener statlige midler til behandling av rusavhengige skal 36 

tilfalle den kommunen hvor den rushavhengige oppholder seg og ikke der 37 

vedkommende er folkeregistrert. 38 

  39 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Marie Skyer, fylkesleder i Grønn Ungdom Telemark 

Dato 7. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-031 

 

 

I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av vannkraft til energiproduksjon. NVE, Norges 1 

vassdrags- og energidirektorat, har synliggjort at det fortsatt er et stort potensiale for mer 2 

småkraftutbygging, og en stor del av befolkningen ser på småkraft som en bærekraftig 3 

næring. Utbygging av vannkraftverk kommer til å skje i stor skala også i tiden fremover, og 4 

derfor er det viktig at den ikke skader naturen. Miljøvernorganisasjoner og NVE ser større 5 

nytte av å bygge store kraftverk som kan produsere mer energi, enn småkraftverk som gir 6 

relativt lite energi. Likevel godtar NVE 4 av 5 småkraftverksøknader for å utvinne energi og 7 

for å gi lokale arbeidsplasser.  8 

 9 

Når det søkes om å bygge vannkraftverk med en viss størrelse må området gjennom en 10 

konsekvensutredning for å blant annet finne ut hvilke arter og naturtyper som lever i 11 

området det søkes om. Det er NVE som har ansvaret for å vurdere konsekvensutredningene. 12 

 13 

NVE i samarbeid med miljøkonsulentfirmaet Biofokus utførte i fjor en grundig etterkontroll av 14 

20 slike miljørapporter for småkraftverk. I etterkontrollene ble det kun tatt sikte på å 15 

undersøke lav- og mosearter i de samme områdene. 14 av rapportene hadde grove mangler 16 

og bare 13 av 166 rødlistearter som kunne påvirkes av utbyggingene hadde blitt rapportert. 17 

 18 

Disse resultatene kommer av flere grunner. For det første har de fleste registrantene ikke 19 

tilstrekkelig kunnskap om artsgjenkjennelse. For det andre er det vanligvis ingen som 20 

kontrollerer at det som står i rapporten faktisk stemmer før den legges til grunn for å 21 

vurdere om kraftverket får byggetillatelse. For det tredje kan søkeren selv velge hvilken 22 



21 
 

   

konsulent hen vil ansette for å rapportere arter og naturtyper. Systemet i dag har en tydelig 1 

svakhet når konsulentene er betalt av firmaer som har økonomisk interesse av få 2 

rødlistefunn. Det er her verdt å nevne at Biofokus, som utførte dette oppdraget på vegne av 3 

NVE, får færre henvendelser enn andre lignende firmaer. 4 

 5 

Denne undersøkelsen er foreløpig den eneste som kan underbygge disse påstandene om 6 

dårlig kvalitet på miljørapporter. Men den gir oss likevel grunnlag til å anta at utbygging i 7 

forbindelse med vindkraft, veier, kjøpesentre og andre lignende inngrep lider den samme 8 

skjebnen. 9 

 10 

Grønn ungdom krever 11 

 At det opprettes et nasjonalt kontrollorgan, for eksempel en miljørevisjon som en del 12 

av Riksrevisjonen 13 

 At alle konsulenter skal sertifiseres 14 

 Strengere rutiner for kartlegging av arter i byggesaker  15 

 

Kilder 
Det anbefales sterkt å lese sammendraget og/eller side 59 i rapporten fra Biofokus og 

NVE(1), samt kronikken fra SABIMA(7). 

 

Kilder fra NVE: 

1. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_102.pdf 

2. http://www.biofokus.no/biofokus-og-milj%C3%B8faglig-utreding-med-oppsiktsvekkende-

rapport-om-biologisk-mangfold-og-sm%C3%A5kraft/# 

3. http://evalueringsportalen.no/evaluering/smae-vannkraftverk-evaluering-av-dokumentasjon-

av-biologisk-mangfold/Evaluering%20av%20BM-

unders%C3%B8kelser%20i%20sm%C3%A5kraftsaker.pdf/@@inline 

 

Relevante artikler: 

4. http://www.tu.no/kraft/2015/11/24/stubben-stanset-vannkraft-drommen-i-den-lille-bygda 

5. http://www.smaakraft.no/topp/om-oss/smakrafthistorie/ 

6. http://www.tu.no/artikler/nve-varsler-flere-smakraft-avslag/243990 

 

Kronikk SABIMA: 

7. http://sabima.no/kronikk-smakraft-stor-skade 

 

  

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_102.pdf
http://www.biofokus.no/biofokus-og-milj%C3%B8faglig-utreding-med-oppsiktsvekkende-rapport-om-biologisk-mangfold-og-sm%C3%A5kraft/
http://www.biofokus.no/biofokus-og-milj%C3%B8faglig-utreding-med-oppsiktsvekkende-rapport-om-biologisk-mangfold-og-sm%C3%A5kraft/
http://evalueringsportalen.no/evaluering/smae-vannkraftverk-evaluering-av-dokumentasjon-av-biologisk-mangfold/Evaluering%20av%20BM-unders%C3%B8kelser%20i%20sm%C3%A5kraftsaker.pdf/@@inline
http://evalueringsportalen.no/evaluering/smae-vannkraftverk-evaluering-av-dokumentasjon-av-biologisk-mangfold/Evaluering%20av%20BM-unders%C3%B8kelser%20i%20sm%C3%A5kraftsaker.pdf/@@inline
http://evalueringsportalen.no/evaluering/smae-vannkraftverk-evaluering-av-dokumentasjon-av-biologisk-mangfold/Evaluering%20av%20BM-unders%C3%B8kelser%20i%20sm%C3%A5kraftsaker.pdf/@@inline
http://www.tu.no/kraft/2015/11/24/stubben-stanset-vannkraft-drommen-i-den-lille-bygda
http://www.smaakraft.no/topp/om-oss/smakrafthistorie/
http://www.tu.no/artikler/nve-varsler-flere-smakraft-avslag/243990
http://sabima.no/kronikk-smakraft-stor-skade
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Med vennlig hilsen 

 

Marie Skyer, 

Fylkesleder Grønn Ungdom Telemark 

 

Bø i Telemark, 07.04.16 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Lage Nøst, talsperson 

Dato 7. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-031 

 

Bakgrunn 1 

30. og 31. januar 2016 var Grønn Ungdoms landsstyre samlet i Oslo. De behandlet en 2 

resolusjon med arbeidstittelen ”Vekst; digg alltid?”, innsendt av undertegnede.  3 

 4 

Behandlingen resulterte i følgende vedtak:  5 

”Resolusjon om økonomisk vekst bearbeides av arbeidsuvalget (etter ideer og tanker fra dette 

Landsstyremøtet) og tar opp en ny resolusjon på neste Landsstyremøte. Dette grunnet en for 

lite forklarende resolusjon.” 

 

Resolusjonen (vedlagt) er nå oppdatert med ny tittel ”Rike land bør lage strategier for 6 

midlertidig planlagt resesjon”, og forhåpentligvis tydeligere språk. 7 

 8 

For at landsstyret skal få anledning til å behandle saken godt og grundig, vil jeg her skissere 9 

ulike standpunkter om økonomi og økonomisk vekst. I tillegg vil jeg drøfte vekst i seg selv, 10 

og forsøke å oppsummere argumentene fra alle kanter – ”for”, ”mot” og ”it’s complicated”, 11 

osv.  12 

 13 

OBS! Selv om jeg prøver å skrive balansert, kan framlegget bære preg av mitt 14 

utgangspunkt som forslagsstiller. Det kan derfor være lurt å gjøre seg litt ekstra 15 

flid med å oppsøke motargumenter på egenhånd. Kildelisten kan være til hjelp. 16 

 17 

Dette kan bli litt komplekst (og saksframlegget er langt), så heng med – stykk gjerne opp 18 

lesingen, ta notater og diskuter med fylkeslaget ditt. 19 

20 
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Drøfting 1 

Hva handler debatten om? 2 

Forslaget, som landsstyret altså utsatte behandlingen av, kan kort oppsummeres slik: Norge, 3 

og andre rike, industrialiserte land, bør (planlagt og kontrollert) krympe økonomiene sine – i 4 

alle fall midlertidig – for at verden skal kunne nå klimamålene på en rettferdig måte. 5 

 6 

Du har kanskje hørt folk si at De Grønne vil ha ”nullvekst”, og kjeftet på oss for det? Vel, 7 

dette forslaget er enda mer radikalt: Det innebærer å rigge landet for negativ vekst i en 8 

periode. Minusvekst. Eller ”økonomisk krise”, som vi kaller det når det skjer utilsiktet. 9 

 10 

Hvorfor foreslår jeg det? Er jeg gal? Eller ond? Eller bare uintelligent? 11 

 12 

Jeg skal prøve å forklare, men først vil jeg gå gjennom noen sentrale begreper og 13 

perspektiver i debatten om økonomisk vekst: 14 

 15 

Hva er økonomisk vekst? 16 

Vi kan si at vi har økonomisk vekst når markedsverdien (som regel målt i penger) av alle 17 

varene og tjenestene som produseres i samfunnet øker over tid.1 Dette skjer som regel når 18 

den økonomiske aktiviteten øker i omfang – noe som tradisjonelt skjer når tilgangen til 19 

fysiske og/eller menneskelige ressurser (kapital) øker, samt på grunn av 20 

produktivitetsøkning2 som følge av teknologisk utvikling. 21 

 22 

Eksempel: Vi kan si at økonomien på den øde øya Ødeøy vokser hvis den skipbrudne Bob - 23 

som før måtte nøye seg med å spise ussel nedfallsfrukt, fordi han ikke kunne nå opp til 24 

greinene på frukttrærne - får hjelp av nyankomne Laura til å plukke frukt fra de bugnende 25 

greinene i tretoppene. Han stiller seg på skuldrene hennes, slik at de begge kan spise seg 26 

mette. En økning i humankapital og en dæsj innovasjon (skulderståing) resulterte altså i at 27 

Bob og Laura økte sin tilgang til fysiske ressurser, og produksjonen (og forbruket) av frukt 28 

økte. Hvis de to øyboerne så oppdaget at de kunne plante noen frø fra fruktene for å dyrke 29 

fram flere trær, ville veksten kunne øke betydelig. 30 

 31 

Et vanlig mål på økonomisk vekst er den prosentmessige økningen i bruttonasjonalprodukt 32 

(BNP). BNP er verdien av alt som produseres i et land i en periode, vanligvis årlig (På Ødeøy 33 

kan vi se for oss at Bob og Laura kanskje opererer med bruttoøyprodukt, eller BØP). Det er 34 

altså et mål på all verdiskapning i et land – økonomiens størrelse. 35 

 

                                                           
1 Merk at det ikke nødvendigvis er ordentlig økonomisk vekst bare fordi prisene øker; vi må justere for inflasjon 

(prisene går alltid litt opp fordi verdien av penger stadig faller) for å finne den faktiske veksten. 
2 Produktivitet = Produksjon i forhold til innsats. Produktivitetsøkning gir mer ”output” per enhet ”input”. Det 
anslås at produktivitetsøkning har stått for det meste av den reelle BNP-økningen per innbygger historisk sett. 
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Bruttonasjonalproduktet kan beregnes på ulike måter. En vanlig definisjon er: BNP = 1 

offentlig forbruk + privat forbruk + investeringer + eksportoverskuddet (altså eksport minus 2 

import). Frivillig arbeid, ubetalt hjemmearbeid og svart arbeid er tall som ikke regnes med i 3 

BNP.  4 

 5 

BNP per innbygger er et mål som ofte brukes for å sammenligne det materielle 6 

velstandsnivået mellom land. I 2014 rangerte Norge som nummer syv i verden, med et BNP 7 

per innbygger på 64,856 amerikanske dollar. 8 

 9 

Hvorfor trenger vi økonomisk vekst? 10 

Det korte svaret er: Fordi det økonomiske systemet vi har bygget ikke fungerer uten. Slik 11 

situasjonen er i dag blir samfunnet ustabilt uten vekst; vi får arbeidsledighet, uro og 12 

gjeldsnivåene skyter i været.  13 

 14 

Det er forbruket vårt som gir grunnlaget for veksten. Det er etterspørselen etter varene og 15 

tjenestene som produseres som definerer markedsverdien omtalt ovenfor. 16 

 17 

Hvorfor etterspør vi stadig mer, spør du? Vel, det er jo delvis fordi økonomien krever det av 18 

oss. Ufattelige summer brukes på reklame for å få oss til å forbruke mer.  19 

 20 

Hvorfor det, spør du? Vel, fordi hvis vi ikke forbruker mer stagnerer økonomien, og da kan vi 21 

ikke opprettholde den materielle levestandarden vår.  22 

 23 

Hvorfor kan vi ikke opprettholde levestandarden uten å forbruke, spør du? Vel, det er flere 24 

grunner, og her er noen av dem:  25 

 26 

Bedrifter er avhengige av å vokse for å betale ned lånene sine, og hvis de ikke kan få lån 27 

kan de ikke investere, og hvis de ikke kan investere kan de ikke overleve i en 28 

konkurransebasert økonomi hvor forbrukere forventer en jevn strøm av billigere og bedre 29 

produkter, og hvis de ikke kan overleve kan de heller ikke gi folk jobber slik at de kan 30 

opprettholde levestandarden sin. 31 

 32 

I tillegg er det slik at produktivitetsvekst reduserer behovet for menneskelig arbeidskraft 33 

(maskiner erstatter industriarbeidere, etc.), og for at arbeidsledigheten ikke skal bli 34 

uhåndterlig som en konsekvens av dette må økonomien vokse i takt med 35 

produktivitetsveksten. 36 

 37 

Kort sagt: Vekst er nødvendig for å opprettholde dagens økonomiske system. 38 
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Positive effekter av økonomisk vekst 1 

 

” We need to invest in what will promote [...] economic growth.”  

– Barack Obama 

 

De fleste politikere ønsker å opprettholde dagens økonomiske system3, og ønsker seg derfor 2 

vekst. Det er vanlig å forstå BNP-vekst som en indikator på hvor ”sunn” en økonomi er. Hvis 3 

økonomien vokser, går ting som regel bra.4  4 

 5 

Forskning viser sammenheng mellom økonomisk vekst og bedre levekår: Både 6 

fattigdomsreduksjon, bedre utdanning og helse, høyere gjennomsnittlig forventet levealder, 7 

utvikling av teknologi og forbedringer av infrastruktur knyttes til økonomisk vekst. Noen 8 

mener aggregert økonomisk vekst er den aller viktigste driveren for individuelle 9 

lønnsøkninger. 10 

 11 

Det er også ofte slik at forbedringer på flere av disse områdene genererer enda mer vekst 12 

etterpå.  13 

 14 

Negative effekter av økonomisk vekst 15 

”Det høres jo vel og bra ut med framskritt og utvikling,” tenker du kanskje. Men vekst har 16 

også negative effekter, både sosiale og miljømessige. 17 

 18 

På den sosiale siden ser vi for eksempel at veksten skaper både vinnere og tapere: 19 

Produktivitetsøkning, som gir vekst, får vi som regel ved innføring av nye teknologier eller 20 

andre måter å organisere oss på. Denne prosessen vil innebære at eksisterende teknologier, 21 

bedrifter og strukturer erstattes av noe nytt, som kan føre til arbeidsledighet og endrede 22 

levekår for både lokalsamfunn, storsamfunnet og sosiale grupper. Dette kan lede til sosial 23 

uro.5  24 

 25 

Noen peker også på at perioder med sterk økonomisk vekst har vært ledsaget av en stadig 26 

økende ulikhet i samfunnet; en skeivere fordeling av ressursene. 27 

 28 

Paradoksalt nok kan veksten også ha negative effekter på helse. En aldrende befolkning, 29 

flere tilfeller av kronisk sykdom og bruk av dyr helseteknologi legger stadig mer press på 30 

helsesystemene. I tillegg kommer eventuelle psykiske plager som forsterkers eller oppstår i 31 

et reklamepreget forbrukersamfunn.  32 

 

                                                           
3 De har i det minste ikke nevneverdig lyst til å være dem som endrer det. 
4 I henhold til gitte definisjoner av ”bra”, så klart.  
5 Merk at sosial uro og arbeidsledighet i aller høyeste grad assosiseres med økonomiske nedgangstider også. 
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For vår diskusjon er det likevel miljøkonsekvensene, særlig de negative, som er mest 1 

relevante. 2 

 3 

Vekstens konsekvenser for miljøet 4 

Den globale økonomien er sammensatt av mange ulike sektorer, og når den vokser legger vi 5 

– gjennom vår økonomiske aktivitet – beslag på stadig mer naturressurser og landareal, og 6 

produserer avfall og forurensning. 7 

 8 

Konsekvensene strekker seg fra tap av biologisk mangfold og drastisk reduserte bestander 9 

av dyr og arter til lands og til havs, til ørkendannelse, global oppvarming, forsuring av 10 

verdenshavene, spredning av miljøgifter og utarming av jordsmonn – i tillegg til at vi rett og 11 

slett bruker opp ressurser. 12 

 13 

Forskere ved London School of Economics har nylig regnet på de økonomiske konsekvensene 14 

av klimaendringer, og funnet ut at klimakrisa alene kan komme til å koste verden 24 billioner 15 

dollar. Det utgjør 17 prosent av verdens verdier, og kan rasere den globale økonomien. Hvis 16 

vi i tillegg tar høyde for andre miljøproblemer forårsaket av menneskelig økonomisk aktivitet, 17 

forstår vi at en av konsekvensene av økonomisk vekst kan være at den økonomiske veksten 18 

stanser.  19 

 20 

Økologisk fotavtrykk er et mål på menneskenes forbruk av fornybare ressurser (som 21 

tømmer, fisk, ferskvann, etc.) og uttrykkes som et tall på hvor mye produktivt land- og 22 

vannareal (biokapasitet) vi trenger for å produsere det vi forbruker av mat og fiber, 23 

absorbere utslippene våre og gi plass til infrastruktur.  24 

 25 

Måleenheten for denne biokapasiteten er ”global hektar” (GHa), og det anslås at det totalt 26 

finnes 11,3 milliarder GHa i verden – altså i overkant av 1,5 GHa per person.6 I 2012 la 27 

Norge beslag på ca. 5,0 GHa per innbygger, ifølge Global Footprint Network.  28 

 29 

Det økologiske fotavtrykket gir en god indikator for miljømessig bærekraft.  30 

 31 

Under ser du en graf som sammenligner lands økologiske fotavtrykk med BNP per innbygger 32 

(i 2009). 33 

  

                                                           
6 Med ca. 7,4 milliarder mennesker på jorda. 
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Landene nede til venstre har både lavt økologisk fotavtrykk og lav BNP per innbygger, mens 1 

land oppe til høyre i grafen har høy BNP og belaster naturen og miljøet mye.  2 

 3 

Grafen viser tydelig at det er en kobling mellom størrelsen på et lands økonomi og hvor 4 

stort det økologiske fotavtrykket er – men også at noen land skiller seg ut. Hovedtendensen 5 

er likevel tydelig: Jo rikere landet er, jo mer biokapasitet legger landet beslag på.7   6 

 7 

FNs klimapanel (IPCC) konstaterte i 2014 at økonomisk vekst var den viktigste kilden til 8 

økningen i CO2-utslipp fra forbrenning av fossile brensler i perioden 2000 - 2010, og at den 9 

økonomiske vekstens rolle som driver for utslippsvekst hadde økt kraftig i forhold til 10 

befolkningsvekstens rolle sammenlignet med de tre foregående tiårene. For å si det på godt 11 

norsk: It’s the economy, stupid! 12 

 13 

Samtidig finnes det studier som indikerer at økonomisk vekst kan gagne miljøet lokalt. Det 14 

kan for eksempel være bra for biomangfoldet i et land:  15 

 

                                                           
7 Merk at det er mulig å ta utgangspunkt biokapasitet både globalt og nasjonalt. I det geografisk avgrensede 

landet Norge er biokapasiteten på 8,2 GHa, mens vi som bor her legger beslag på 5 GHa. Her må vi likevel ta 
høyde for at vi importerer mye mat/produkter og har flagget ut mye industri, noe som innebærer at vi ikke bare 
setter fotavtrykk i eget land. Vi lever fremdeles langt over verdensgjennomsnittet og jordas totale bæreevne. 
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Det er ting som tyder på at biomangfoldet rammes hardt i de tidlige stadiene av økonomisk 1 

vekst, mens situasjonen bedrer seg i de senere stadiene. Mellom 1970 og 2008 gikk 2 

biomangfoldet i tropiske områder, som gjerne er fattigere, ned med 61 %, mens i 3 

tempererte – og rikere – områder bedret mangfoldet seg med 31 % i samme periode. 4 

Fattige land hugger gjerne skog, mens rike land planter skog (Her må vi selvfølgelig justere 5 

for at rike land flagger ut miljøeffekten av egen vekst til fattigere lavkostland). 6 

 7 

Det er ofte slik at rike land har bedre utdanningssystemer, mer effektive myndigheter, er 8 

fredeligere og har en demografisk utvikling som legger mindre press på lokale ressurser – 9 

tendenser som gjør effektivt og målrettet naturvern- og miljøarbeid lettere og mer 10 

sannsynlig.  11 

 12 

Men til syvende og sist unnslipper vi ikke det faktum at ressursbruken per hode vanligvis 13 

øker med BNP-vekst over tid. Vi har i alle fall ikke sluppet unna enda. 14 

 15 

Men noen tror vi kan greie det. 16 

 17 

Kan veksten bli grønn? 18 

Nå kommer vi til kjernen av debatten. 19 

 20 

De fleste vil anerkjenne den svært enkle logikken i det følgende resonnementet: Det er ikke 21 

mulig å opprettholde evig vekst i ressursbruk på en klode som har begrensede ressurser. 22 

Enten må ressursbruken justeres til et nivå som er innenfor jordens bæreevne, eller så må 23 

jordkloden (eller ressurstilfanget) bli større. 24 

 25 

Vi kan se på atmosfæren som en begrenset ressurs, og menneskets dumping av 26 

drivhusgasser i atmosfæren som ressursbruk. Når vi kommer til en gitt terskel, vil ikke 27 

klimasystemet godta mer dumping av gasser i atmosfæren. Det vil kollapse, noe som vil 28 

skape trøbbel for oss som bor her. Ressursen (vår mulighet til å dumpe gasser) vil være 29 

oppbrukt.8  30 

 31 

Vi kan se på hele miljøet og naturen, ikke bare atmosfæren og klimasystemet, som en slik 32 

ressurs. Begrepet ”naturkapital” kan brukes for å beskrive det. 33 

 34 

Vi har sett at det er en klar kobling mellom menneskers ressursbruk – vår bruk av 35 

naturkapital – og den økonomiske veksten vi skaper ved vår produksjon og vårt forbruk. 36 

Vekst = økt ressursbruk og dumping av avfall og gasser. 37 

 

                                                           
8 Mange forskere mener terskelen ligger på det nivået som vil gi 1,5 grader global oppvarming. Verdenslederne i 
FN har satt terskelen til 2 grader oppvarming. 
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Den eneste måten vi kan opprettholde økonomisk vekst samtidig som vi holder 1 

ressursbruken og miljøbelastningen innenfor de grenser naturen setter for oss, er ved å 2 

frikoble veksten fra ressursbruken og miljøbelastningen. 3 

 4 

Det sentrale spørsmålet vi må ta stilling til når vi skal bestemme oss for om vi mener 5 

politikken må legge til rette for vekst, nullvekst eller en krymping av økonomien (resesjon) 6 

på makronivå, er om vi tror veksten kan frikobles fra ressursbruken. Er det mulig, liksom? 7 

 8 

Mange mener og satser på at dette er mulig ved hjelp av ny teknologi og 9 

effektiviseringstiltak. De stoler på at teknologiutviklingen vil skyte fart og at utslippsfrie og 10 

miljøvennlige løsninger vil erobre markedsandeler i stor skala, i alle fall hvis politikken legger 11 

til rette for det. 12 

 13 

Det finnes en rekke rapporter, for eksempel den mye siterte ”New Climate Economy”-14 

rapporten (som Jens Stoltenberg var med å skrive sammen med en rekke politiske og 15 

økonomiske verdenskjendiser i 2014, blant andre Lord Nicholas Stern), som hevder at 16 

økonomisk vekst er mulig å forene med å fikse klimakrisa. 17 

 18 

”New Climate Economy” er et omfattende og gjennomarbeidet dokument, og inneholder en 19 

rekke gode klimatiltak, men greier ikke å bevise sin mest fundamentale påstand, nemlig at 20 

en absolutt frikobling av vekst fra utslipp er realistisk i nær framtid.  21 

 22 

Rapporten trekker frem en rekke konkrete eksempler på rike industriland som tilsynelatende 23 

har greid å kombinere vekst med reduserte utslipp, men en gjennomgang av 24 

kildematerialet,9 gjort av Mark Burton (se lenke i kildehenvisningen), viser at påstanden ikke 25 

nødvendigvis lar seg bevise med henvisning til disse eksemplene: Det som beskrives er i 26 

stedet relativ frikobling, som i stor grad skyldes utflagging av skitten industri, ikke absolutt 27 

frikobling, som er nødvendig for å opprettholde varig BNP-vekst.10  28 

 29 

Faktisk inneholder 2015-utgaven av ”New Climate Economy”-rapporten en forutsetning om 30 

at karbonintensiteten i den globale økonomien – altså hvor mye CO2 som slippes ut per 31 

dollar verdiskapning – må reduseres med i snitt 5 prosent i året fram til 2050 for at vi skal 32 

unngå to grader global oppvarming. Et annet anslag, fra PwC, sier at karbonintensiteten må 33 

kuttes med 6,3 prosent per år.  34 

                                                           
9 Legg særlig merke til at en nøkkelpåstand i den første New Climate Economy-rapporten underbygges med en 

henvisning til en rapport som sies å være ”forthcoming”, altså at den ikke er utgitt enda. Dette var i 2014, og det 
er fremdeles, i 2016, ikke mulig å finne spor av denne rapporten på nettet.  
10 Relativ frikobling er når miljøbelastningen reduseres i forhold til BNP (altså kan det fremdeles være økende 

belastning, men i et saktere tempo enn økonomien vokser), mens absolutt frikobling er når miljøbelastningen ikke 
lenger øker men stabiliseres på et nivå som er innenfor naturens tåleevne. Se rapporten Prosperity Without 
Growth (i kildelista) for mer.   
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Siden år 2000 har karbonintensiteten i gjennomsnitt gått ned med 1,3 prosent i året. I fjor 1 

derimot gikk den ned med 2,7 prosent. Det er ikke i nærheten av nok, selv om vi nå ser en 2 

bedring.  3 

 4 

Det er verdt å merke seg at alle disse anslagene over hvor mye karbonintensiteten må gå 5 

ned (som egentlig kan oversettes til: ”...hvor mye klimagassutslipp vi må kutte for å 6 

kompensere for den økonomiske veksten.”) hviler på antagelser om (1) hvor mye global 7 

oppvarming vi vil tåle (i dette tilfellet: to grader celsius) og (2) hvor stor risiko for å 8 

overstige temperaturgrensen vi kan leve med.11 Kombinasjonen av disse to faktorene gir oss 9 

et karbonbudsjett å forholde oss til – altså hvor mye mer CO2 og andre klimagasser vi kan 10 

slippe ut i atmosfæren. Dette budsjettet skal helst fordeles rettferdig på alle verdens land, 11 

noe som innebærer at land som har sluppet ut mye klimagasser fra før (som Norge) må 12 

belage seg på å redusere karbonintensiteten mer enn gjennomsnittet. Det betyr altså at 13 

karbonintensiteten i Norges økonomi må gå ned med langt over 6,3 prosent i året. I 2014 14 

gikk utslippsintensiteten i norsk økonomi ned med 3,0 prosent fra året før. 15 

 16 

Hvis vi likevel vil klamre oss fast til håpet om at teknologiutviklingen vil gjøre et byks 17 

framover veldig snart, må vi sette vår lit til disruptive teknologier. Kanskje er det en kime til 18 

klimahåp at det ble solgt 150 000 elbiler globalt i hele 2014, mens Tesla fikk inn 235 000 (!) 19 

forhåndsbestillinger på deres nye ”Model 3”-bil i løpet av bare to (!) dager våren 2016? En 20 

sånn utvikling vil gjøre noe med oljeetterspørselen.  21 

 22 

Men miljøbelastning er mer enn klimagassutslipp. Vi kommer ikke unna at evig vekst i 23 

ressursbruk er umulig, og at evig ressurseffektivisering trolig også er det. På et eller annet 24 

punkt vil veksten måtte ta slutt, med mindre frikoblingen blir fullstendig absolutt.   25 

 26 

Finnes det alternativer til vekst? 27 

Vi har allerede vist at vekst er nødvendig for å opprettholde sysselsetting og levestandard 28 

innenfor rammene av dagens økonomiske system, og vi har sett at vekst kan ha fatale 29 

konsekvenser. Men hva er alternativene? 30 

 31 

Her vil jeg først bemerke at vi historisk sett er i en ganske unik situasjon som opplever årlig 32 

økonomisk vekst per capita, kombinert med befolkningsvekst. Dette har bare vært normen 33 

siden den industrielle revolusjonen. Innen den tid befant verden seg i en såkalt malthusiansk 34 

felle (etter økonomen Thomas Robert Malthus), hvor teknologiske nyvinninger ikke ledet til 35 

økt inntekt per person, men kun til flere personer. Det var først når vi begynte å brenne 36 

                                                           
11 Det finnes dessverre ikke lenger noen plausible utslippsscenarioer i FNs klimapanels rapporter som har mer 60 

% sannsynlighet for at togradersgrensen ikke overstiges. 
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fossiler at den materielle levestandarden gikk betraktelig opp for det brede lag av en økende 1 

befolkningen.  2 

 3 

Det høres i utgangspunktet ikke så oppmuntrende ut, men det vitner i alle fall om at 4 

menneskeheten har greid å holde et visst sivilisasjonsnivå i tusenvis av år før vekst ble satt 5 

på agendaen.  6 

 7 

Blant dem som arbeider for alternativer til økonomisk vekst, florerer det med begreper og 8 

retninger. Du har kanskje hørt folk snakke om ”ressursbasert økonomi”, ”økologisk 9 

økonomi”, ”steady state-økonomi”, ”degrowth”, ”post-growth” eller ”a-growth”? 10 

 11 

Oppsummert vil alternativene som skisseres gjerne være basert på nye mål for velstand, 12 

som ikke er knyttet til økt forbruk av materielle ting, men hviler mer på sosiale relasjoner og 13 

immaterielle verdier som familieliv, vennskap, kultur og estetiske uttrykk. Målet vil være en 14 

stabil økonomi hvis størrelse ikke overskyter jordas bæreevne, og middelet vil være lavere 15 

forbruk, full materialgjenvinning, deling av arbeid og materielle goder, mer sammenvevde og 16 

integrerte lokalsamfunn og vekt på produksjonsformer som ikke ødelegger natur eller 17 

biomangfold.  18 

 19 

Det er mulig å se for seg at det fremdeles vil kunne være betydelig dynamikk, innovasjon og 20 

økonomisk utvikling innenfor rammene av en økonomi hvis totale størrelse ikke øker. 21 

 22 

Felles for alle som presenterer alternativer, er at de gjerne maler med bred pensel, opererer 23 

med litt vage begreper, og ikke egentlig har så mange vellykkede eksempler å vise til. Enda.  24 

 25 

Resesjon som klimatiltak 26 

Det er verdt å merke seg at forslaget mitt om planlagt, midlertidig resesjon begrunnes med 27 

hensynet til klima.  28 

 29 

Mer spesifikt: De britiske Klimaforskerne Kevin Anderson og Alice Bows-Larkin har gjort 30 

studier som viser at de FN-vedtatte klimamålene mest sannsynlig ikke er forenelige med 31 

økonomisk vekst i rike land på kort og mellomlang sikt. 32 

 33 

Jeg foreslår altså ikke at rike land skal krympe økonomiene sine som et generelt miljøtiltak 34 

eller som ledd i etableringen av en ny, permanent økonomisk verdensorden, men som et 35 

konkret klimatiltak. Debatten om vekstens rolle og hva slags globalt økonomisk system vi 36 

skal ha på lang sikt er absolutt en nødvendig debatt, men mitt forslag forutsetter ikke 37 

nødvendigvis at vi må fordømme veksten til historiens skraphaug fullstendig (enda). Det er 38 

mulig å være positiv til økonomisk vekst og samtidig mene at veksten er en luksus vi ikke 39 
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har råd til akkurat nå – av rene klimahensyn. Det er også derfor jeg vektlegger ordet 1 

”midlertidig” i tittelen. 2 

 3 

Konklusjonen i resolusjonen ”Rike land bør lage strategier for midlertidig planlagt resesjon” 4 

hviler på følgende forutsetninger fra Anderson og Bows-Larkins forskning:  5 

 6 

1. Absolutte reduksjoner av klimagassutslipp på over 3-4 % i året er (per i dag) umulig 7 

å kombinere med en voksende økonomi. 8 

2. Togradersmålet kan knyttes til et karbonbudsjett for samlede utslipp i dette 9 

århundret. 10 

3. Vi aksepterer 50 % sannsynlighet for å overskride togradersgrensen. 11 

4. Vi forutsetter at utslippstoppen for utviklingsland nås i 2025, og at disse landene 12 

deretter må redusere utslippene med over 7 % i året (noe som vil være vanskelig). 13 

5. De rike landenes karbonbudsjett blir i så fall det globale karbonbudsjettet minus 14 

utviklingslandenes karbonbudsjett... 15 

6. ...noe som betyr at rike land må redusere sine utslipp med mellom 8 og 10 % i året 16 

fra nå. 17 

7. Ergo er togradersmålet inkompatibelt med økonomisk vekst i rike land. 18 

 19 

Les gjerne Andersons egen redegjørelse for sine funn her.12 20 

 21 

Merk at punkt 1, om at det ikke går an å redusere utslippene med mer enn 4 prosent og 22 

samtidig ha vekst, er en antagelse som har lite empirisk belegg, men som likevel benyttes 23 

flittig av mange klimaorienterte økonomer (herunder Lord Stern).13 Behovet for umiddelbare 24 

utslippsreduksjoner for rike land ligger uansett på over 10 prosent (særlig hvis vi legger 1,5-25 

gradersambisjonen fra Paris-avtalen til grunn), og det finnes ingen bevis på at dette lar seg 26 

gjøre med vekst i dag.  27 

 28 

Punkt 4 er vesentlig. Her slår Anderson og Bows-Larkin fast at land med mindre historisk 29 

ansvar for klimakrisa skal få slippe ut noe mer CO2 for å gi rom for økonomisk utvikling. 30 

Dette innsnevrer karbonbudsjettet til rike land som Norge, i klimarettferdighetens navn, og 31 

avgjør hvor mye vi må kutte for å holde oss innenfor rammene satt av klimavitenskapen og 32 

det vedtatte klimamålet. Det er selvsagt fullt mulig å belage seg på at land i det globale Sør 33 

må kutte mer tidligere, slik at vi må kutte litt mindre, men det er ikke særlig solidarisk.  34 

 

                                                           
12 http://kevinanderson.info/blog/avoiding-dangerous-climate-change-demands-de-growth-strategies-from-
wealthier-nations/ 
13 I en Twitter-diskusjon med klimaforsker Glen Peters har da også Anderson blitt utfordret på dette. Peters 

mener å kunne vise til et land som har kuttet sine utslipp i den størrelsesordnen og hatt vekst, da ved hjelp av 
atomkraft. Andersons svar: Er det realistisk å se for seg en storskala utrulling av atomkraft i hele verden for å 
oppnå samme resultat overalt?  

http://kevinanderson.info/blog/avoiding-dangerous-climate-change-demands-de-growth-strategies-from-wealthier-nations/
http://kevinanderson.info/blog/avoiding-dangerous-climate-change-demands-de-growth-strategies-from-wealthier-nations/
http://kevinanderson.info/blog/avoiding-dangerous-climate-change-demands-de-growth-strategies-from-wealthier-nations/
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Resolusjonen sier at Norge må lage en plan for hvordan vi kan gjennomføre en resesjon – 1 

altså krympe økonomien – for å redusere klimagassutslippene i tråd med vedtatte klimamål. 2 

Den sier også at planen må sørge for at dette skjer på en sosialt akseptabel måte innad i 3 

landet. Den sier lite om hva det vil innebære konkret, fordi forslaget jo er å lage en plan – 4 

ikke å iverksette en plan som Grønn Ungdom har laget. Planleggingen vil åpenbart kreve et 5 

omfattende utredningsarbeid.  6 

 7 

En planlagt resesjon vil nødvendigvis måtte innebære kraftfulle tiltak for å hindre at folk 8 

mister levebrødet; antagelig vil det måtte innebære en storstilt, midlertidig omstrukturering 9 

av samfunnet, med innslag av rasjonering av mat og ressurser.  10 

 11 

Resolusjonen sier også at det ideelle vil være at rike land samarbeider om gjennomføringen 12 

av en slik strategi. Den politiske realismen i dette er det grunn til å tvile på, men det er ingen 13 

tvil om at det ville være det ideelle, så lenge den globale økonomien er såpass 14 

konkurransepreget.   15 

 16 

Effekter av resesjon 17 

Resesjon er ikke noe å spøke med.  18 

 19 

Når økonomiske nedgangstider inntreffer utilsiktet, skjer vanligvis følgende: Børsfall, tap av 20 

personlig rikdom og den økonomiske veksten bremses. Deretter øker arbeidsledigheten, 21 

boligprisene faller og statsbudsjettet går gjerne i minus. Ofte ser vi også at inflasjonen 22 

dabber av, fordi folk gjerne lar være å kjøpe ting og prisene derfor tenderer til å falle. Hvis 23 

de faller for laft, risikerer vi deflasjon – at prisene bare faller og faller, og folk venter med å 24 

kjøpe fordi det ”sikkert blir billigere i morgen”. Til slutt er produktene mye billigere å kjøpe 25 

enn de var å produsere, og økonomien kan havne i en nedadgående spiral det er svært 26 

vanskelig å komme ut av.  27 

 28 

Vi vet at omfattende arbeidsledighet – i et samfunn tuftet på arbeidslinja, som vårt – kan ha 29 

store negative konsekvenser, både samfunnsmessig og personlig, med psykologiske så vel 30 

som finansielle problemer. Når lønnstakerne blir færre og har mindre å rutte med skader det 31 

også mulighetene for økonomisk vekst; vi har sett hvordan spandable forbrukere er en 32 

forutsetning for økonomisk vekst.  33 

 34 

Det kan altså være vanskelig å hente seg ut igjen av en resesjon.  35 

 36 

Jeg er ikke kjent med historiske eksempler på planlagt resesjon, og vet derfor ikke hvordan 37 

dette ville være annerledes enn en konvensjonell resesjon. 38 
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Kritikk av fokuset på BNP-vekst 1 

I årtier har det blitt rettet kritikk mot det ensidige jaget etter BNP-vekst, og bruken av BNP 2 

som indikator på hvor godt det går i et samfunn. Robert F. Kennedy holdt i 1968 en tale ved 3 

universitetet i Kansas der han tok et oppgjør med vekten vi legger på bruttonasjonaprodukt i 4 

samfunnsutviklingen. Han påpekte at BNP-indikatorer også inkluderer forurensning, 5 

sigarettreklamer, ambulanser som rydder opp etter bilulykker, hengelåser, våpen og mye 6 

annet vi ikke assosierer med positiv utvikling, og at målet ikke sier noe om mange av de 7 

verdiene vi setter høyest; som samhold, dannethet, kjærlighet, det gode og det vakre.  8 

 9 

Miljøpartiet De Grønne har også kritisert BNP som indikator på et samfunns fortreffelighet, 10 

og har tidligere foreslått alternative indikatorer for samfunnsutvikling som vektlegger 11 

livskvalitet (”brutto nasjonal lykke”). 12 

 13 

Men kritikken kan også ramme dem som kritiserer vekst, nettopp fordi man også da tenderer 14 

til å henge seg opp i BNP:  15 

 16 

Hvis man innretter den økonomiske politikken etter et overordnet mål om å redusere BNP, 17 

snarere enn å vektlegge løsninger på konkrete sosiale eller miljømessige problemer, er det 18 

ikke sikkert utfallet blir som forventet. Sammenhengene mellom BNP og velstand og mellom 19 

BNP og miljøbelastning er ikke entydige eller konstante; BNP i et land kan øke uten at 20 

miljøbelastningen øker tilsvarende (i noen tilfeller kan faktisk BNP-vekst gi positive utslag for 21 

miljøet, som vi har sett), og BNP kan gå ned uten at vi dermed er garantert at samlet 22 

miljøbelastning går ned. Akkurat som at BNP er et lite treffsikkert mål på livskvalitet, er det 23 

et lite treffsikkert mål på miljøbelastning – i alle fall på nasjonalt/lokalt nivå.  24 

 25 

Dermed blir det et relevant spørsmål om politikk som tar utgangspunkt i og setter mål for 26 

økonomiens størrelse (BNP) har vesentlige fortrinn eller ulemper sammenlignet med politikk 27 

som tar for seg økonomien og samfunnets innretning. Bør vi diskutere ”degrowth” og 28 

planlagt resesjon, eller bare gi blanke i hele debatten om vekst og fokusere på miljøpolitikk 29 

og annen politikk? (”a-growth” eller ”post-growth”).  30 

 31 

Punkter til diskusjon 32 

 Tror vi at den teknologiske utviklingen vil skyte fart slik at klimamålene kan oppnås 33 

med fortsatt økonomisk vekst? 34 

 Tror vi framtidige teknologiske nyvinninger eller manipulering av klimasystemet 35 

(”geoengineering”) vil kunne kompensere for at vi ikke kutter nok utslipp i dag? 36 

 Vil vi greie å gjennomføre all den gode, grønne politikken vår i økonomiske 37 

nedgangstider? 38 

 Hvordan kan en planlagt resesjon se ut i praksis? Bør vi konkretisere dette, eller kan 39 

vi vedta å ”lage en plan”?  40 
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 Kan en planlagt resesjon gjøres på en sosialt rettferdig måte? Hvordan? 1 

 Er det Grønn Ungdoms oppgave å fronte upopulære standpunkter? Kan vi gjøre dette 2 

tiltaket populært? 3 

 Er det kanskje tilstrekkelig med ”nullvekst” eller lavere vekst? Er resesjon nødvendig? 4 

 Bør vi la være å diskutere abstrakte begreper som ”økonomisk vekst” og heller 5 

snakke om mer konkrete saker? 6 

 7 

Saksbehandlers konklusjon 8 

Per i dag er økonomisk vekst tett sammenkoblet med utslipp av klimagasser og annen 9 

miljøbelastning. Den teknologiske utviklingen ser ikke ut til å kunne kompensere for dette i 10 

tilstrekkelig grad i tide til at verdens klimamål nås på en rettferdig måte, og vi bør ikke 11 

basere politikk på ønsketenkning. Norge bør derfor gå i spissen for at rike land skal krympe 12 

sine økonomier midlertidig, slik at vi har en 50-50 sjanse til å nå målene satt i Paris-avtalen.   13 

 14 

Arbeidsutvalget har innstilt på at denne resolusjonen skal sendes til Grønn Ungdoms 15 

landsmøte i november, da saken er såpass omfattende og forslaget så kontroversielt at bred 16 

forankring kreves for å gå videre med det. 17 

 18 

Miljøpartiet De Grønne er i dag et tydelig vekstkritisk parti, men har aldri tatt til orde for å 19 

krympe økonomien med viten og vilje (selv om enkelte vil hevde at resesjon er en 20 

konsekvens av vår olje- og arbeidslivspolitikk, for eksempel). Hvis Grønn Ungdom går inn for 21 

planlagt resesjon vil vi flytte tyngdepunktet i debatten. 22 

 23 

Dette er også hovedgrunnen til at jeg mener vi, Grønn Ungdom, bør vedta den. MDG vil 24 

trolig ikke våge å si disse tingene på den rikspolitiske scenen, all den tid det vil kunne være 25 

upopulært hos velgerne, men vi kan gjøre det.  26 

 27 

Det er en brannfakkel som vi trolig vil få mediaoppmerksomhet rundt, og som forhåpentligvis 28 

vil skape debatt. Forslaget vil trolig møte den obligatoriske latterliggjøringen fra de etablerte 29 

partiene, men også treffende kritikk som at ”det hjelper ikke hvis bare lille Norge gjør det” 30 

og ”vi trenger penger for å finansiere det grønne skiftet” vil kunne ramme oss. Det vil i så 31 

fall gi oss en glimrende anledning til å rette søkelyset på de ubehagelige fakta som 32 

resolusjonen hviler på: At vi har enormt dårlig tid, at den konvensjonelle klimapolitiske 33 

verktøykassen ikke ser ut til å strekke til, og at veien mot et grønt, bærekraftig og levelig 34 

samfunn kan bli humpete.   35 

 36 

Dessuten behøver Norge – og verden – sårt en diskusjon i den brede offentligheten om 37 

hvilke økonomiske strukturer vi vil – og kan – ha. At noen hiver en brannfakkel som dette inn 38 

i et TV-studio vil bidra positivt i så måte.  39 
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Det kan innvendes – for eksempel ved henvisning til enkelte klimapsykologer – at denne 1 

måten å snakke om klimakrisen på er for komplisert, for abstrakt og for lite positivt ladet til å 2 

få folkelig oppslutning. Men vil det gagne demokratiet på sikt om politikere bare forteller folk 3 

det de vil høre? 4 

 5 

Det er min personlige mening at landsstyret bør innstille på at landsmøtet vedtar 6 

resolusjonen 7 

 

Forslag til vedtak 
F1: Resolusjonen «Rike land bør lage strategier for midlertidig planlagt resesjon» vedtas 

som den foreligger, og oversendes som innstilt vedtatt til Grønn Ungdoms landsmøte. 
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Resolusjon 

 

Økonomisk vekst, ofte målt ved økt bruttonasjonalprodukt (BNP), er politikernes hellige ku; 1 

det er et uttalt mål for de fleste politikere og stater å skape økt produksjon og forbruk av 2 

varer og tjenester per person.  3 

 4 

Globalt vokser økonomien som en helhet bestående av ulike sektorer. Både jordbruk, råvare- 5 

og ressursutvinning, produksjon og tjenesteytelse legger i ulik grad beslag på naturressurser, 6 

forurenser og skaper avfall. 7 

 8 

Det er ingen tvil om at veksten har ført til økt materiell velstand for mange. Likevel vet vi at 9 

global oppvarming og andre økologiske kriser truer vår langsiktige velferd og velstand.  10 

 11 

All denne økonomiske aktiviteten belaster natur og miljø. Vi har i dag rikelig med empirisk 12 

belegg for og kunnskap om hvordan veksten i forbruk og produksjon påvirker livsmangfoldet 13 

og -betingelsene på jorda negativt: Tap av biomangfold, ressursknapphet og global 14 

oppvarming er noen eksempler.   15 

 16 

Siden 1995 har de globale klimagassutslippene bare gått ned én gang, og det var i 2009 - 17 

samme år som den globale økonomien krympet på grunn av finanskrisen. 18 

 19 

Mange håper det vil være mulig å frikoble økonomisk vekst fra økte utslipp og mer global 20 

oppvarming ved hjelp av teknologiske nyvinninger. Samtidig som Grønn Ungdom ønsker 21 

velkommen teknologi som reduserer miljøbelastning og utslipp, vil vi ikke basere 22 

klimapolitikken eller den økonomiske politikken på håpet om at teknologien alene skal redde 23 

oss alene.   24 

 25 

Hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å - på en rettferdig måte - begrense global oppvarming til 26 

godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, må rike land kutte sine utslipp 27 

med rundt 10 % i året. 1,5-gradersambisjonen fra Paris taler for enda dypere kutt. 28 

 29 

Det er en vanlig antagelse blant økonomer og klimaforskere at absolutte utslippsreduksjoner 30 

på mer enn 3-4 % årlig ikke er kompatibelt med en voksende økonomi. Hvis den økonomiske 31 

veksten er på 2 % årlig, må i så fall karbonintensiteten i økonomien reduseres med 6 % 32 

årlig, ved at teknologiske framskritt og energieffektivisering gjør at det blir mindre utslipp per 33 
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krone verdiskapning. Så langt har vi ikke greid å redusere karbonintensiteten med mer enn 1 

1,5 % i året gjennomsnittlig globalt. 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 ensidig innrettet mot 5 

vekst derfor ikke er forsvarlig i et klimaperspektiv.  6 

 7 

Grønn Ungdom mener hensynet til å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer veier 8 

tyngre enn hensynet til økonomisk vekst i rike land på kort sikt. Derfor bør Norge, og andre 9 

industriland med stort historisk ansvar for klimakrisa, lage strategier for midlertidig planlagt 10 

resesjon med sikte på å redusere den negative klimaeffekten og miljøbelastningen forårsaket 11 

av vår økonomiske aktivitet til et nivå som gjør det mulig å begrense global oppvarming til 12 

under to grader, samtidig som fattige land gis rom til økonomisk vekst innenfor det raskt 13 

krympende karbonbudsjettet. 14 

 15 

Planlagt resesjon er ikke risikofritt, og en slik strategi må etterstrebe å sikre akseptable 16 

levekår for landets befolkning, samt rettferdig fordeling av goder og byrder i omstillingen. 17 

Ideelt sett bør verdens rike land samarbeide om, og samordne, implementeringen. 18 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato 24. februar 2016 

Saksnr. LS-2-16-033 

 

Bakgrunn 1 

På landsmøtet i november 2015 ble «Trygg organisasjon» satt inn som kapittel i 2 

arbeidsplanen. Her står følgende: 3 

 

«Grønn Ungdom skal jobbe med å bli en enda tryggere organisasjon for barn og unge og alle 

medlemmer av organisasjonen skal kjenne på at de trygge på arrangement og tilstelninger i regi 

av Grønn Ungdom. Grønn Ungdom skal: 

 Skrive og vedta etiske retningslinjer, samt sanksjoner for disse, for organisasjonen. 

 Forme en akutt plan i tilfeller for: 

- Alvorlig skade 

- Vold 

- Seksuell overskridende adferd» 

 

Trygg organisasjon har blitt tatt opp som sak i arbeidsutvalget (AU) to ganger denne våren, 4 

og dette saksframlegget presenterer det AU har kommet fram til.  5 

 6 

Drøfting 7 

I hovedsak er utarbeidingen av etiske retningslinjer blitt holdt i av generalsekretær som har 8 

hatt kontakt med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU har 9 

gått gjennom første utkastet til Grønn Ungdom etiske retningslinjer og kommet med 10 

tilbakemeldinger. Disse er i stor grad blitt tatt til følge, og resulterer i vedlagte utkast til 11 

etiske retningslinjer. 12 

 13 

LNUs organisasjonsrådgivere er opptatt av å skille mellom normative retningslinjene og tiltak 14 

og rutiner i organisasjonen. Tiltak og rutiner i organisasjonen bør helles legges inn i en 15 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B0GEXqVJjyuceHpiNFdoU216OFE
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beredskapshåndbok som berører både konflikt- og krisehåndtering, samt håndtering av 1 

overskridende adferd og varslersaker – i tillegg til plan for akutt skade og vold, som 2 

beskrevet i arbeidsplanen. Der retningslinjene skal være en rettesnor for oppførsel og etisk 3 

bevissthet i organisasjonen, skal beredskapshåndboken være et verktøy for de tillitsvalgte 4 

som følger opp sensitive og vanskelige saker. Den kan som sådan være mye mer omfattende 5 

enn retningslinjene. Arbeidsutvalget har vedtatt at denne skal behandles på LS-3-16 i 6 

sommer. 7 

 8 

Ved retningslinjene som ligger vedlagt, bør det merkes at kontrollkomitéens mandat endres. 9 

Det foreslås at det er kontrollkomitéen som håndterer de sakene som er generalsekretærens 10 

og talspersonenes bord, dersom generalsekretær og/eller talspersonene er berørt av den. 11 

 12 

Arbeidsutvalgets konklusjon 13 

Det er AUs synspunkt at Grønn Ungdom gjør klokt i å følge rådene som er gitt fra LNU. Det 14 

tas derfor utgangspunkt i at det skilles mellom etiske retningslinjer og beredskapsplan. 15 

 

Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdoms etiske retningslinjer vedtas slik de foreligger. 

F2: Beredskapsplan for Grønn Ungdom behandles på LS-3-16. 

F3: Grønn Ungdoms etiske retningslinjer skal vise til beredskapsplanen når den er ferdigstilt. 

 

 

Vedlegg: 1 - Etiske retningslinjer for Grønn Ungdom (vedlagt) 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 24.02.2016 
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1 Formål og prinsipper 1 

Grønn Ungdoms målsetting er å fremme politisk utvikling i samsvar med Miljøpartiet De 2 

Grønnes program og landsmøtevedtak.14 Dette innebærer å arbeide for følgende 3 

solidaritetsprinsipper i alle deler av organisasjonen: 4 

- Solidaritet med andre mennesker. 5 

- Solidaritet med dyr og natur. 6 

- Solidaritet med fremtidige generasjoner. 7 

 8 

Disse solidaritetsprinsipper skal etterleves i Grønn Ungdom ved å sikre høy etisk bevissthet i 9 

organisasjonen og munner ut i følgende etiske retningslinjer. Retningslinjene skal sikre at 10 

medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom opptrer på en måte som ivaretar hverandre og ikke 11 

skader organisasjonens medlemmer, interesser eller omdømme. Retningslinjene gjelder alle 12 

medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom og tas i bruk når disse står overfor etiske dilemma. 13 

 14 

For å sikre høy etisk bevissthet legges følgende til grunn: 15 

- Medlemmer av arbeidsutvalget, landsstyret og lokal-/fylkesstyret skal gjennomgå 16 

organisasjonens etiske retningslinjer og den praksis som følges, men også reflektere 17 

over etiske dilemmaer. De skal også gjøre seg kjent med organisasjonens vedtekter. 18 

- Nye ansatte skal få en innføring i relevante lover, organisasjonens vedtekter og 19 

retningslinjer, samt etisk praksis i organisasjonen. 20 

 21 

2 Integritet 22 

Alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom plikter å overholde de vedtekter og reglement 23 

som gjelder for Grønn Ungdom. 24 

 25 

Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de verdier 26 

organisasjonen forfekter. Som enkeltpersoner vil de også i fritiden bli assosiert med Grønn 27 

Ungdom. Det forventes derfor at de til enhver tid har en sømmelig atferd. 28 

 

  

                                                           
14 Jamfør § 2.1 i Grønn Ungdoms vedtekter. 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view
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3 Roller 1 

Arbeidsutvalgets medlemmer representerer hele organisasjonen, ikke det fylkeslaget eller 2 

den regionen de kommer fra. Landsstyrerepresentanter representerer sitt fylkeslag og ikke 3 

seg selv. 4 

 5 

4 Valg og nominasjoner 6 

Ved fremme av eget eller andres kandidatur ved valg og nominasjoner skal man ha fokus på 7 

å fremheve de positive aspekter ved egen kandidat eller eget kandidatur. 8 

 9 

Alle kandidater og delegater må ha som utgangspunkt at man velger dem som er best egnet 10 

til å ivareta organisasjonens interesser i tråd med vedtektene og vedtatt politikk i Grønn 11 

Ungdom. 12 

 13 

5 Saksgang 14 

Til møter hvor beslutninger skal treffes, innkalles alle som skal møte, på lik linje. Siling av 15 

informasjon skal ikke forekomme.  16 

 17 

Tillitsvalgte kan reservere seg mot enkeltpunkter ved Grønn Ungdoms politikk dersom dette 18 

strider mot deres personlige overbevisning. Dette må orienteres om til valgkomitéen og 19 

landsstyret før de offentliggjør sitt kandidatur. Når et politisk punkt endres skal de samme 20 

instansene orienteres innen en måned etter at det aktuelle politiske punktet er vedtatt. 21 

 22 

6 Taushetsplikt og informasjon 23 

Fortrolig informasjon som det er blitt belyst om i kraft av ens verv eller arbeidsforhold som 24 

kan skade et felles medlem, et styre eller Grønn Ungdom, skal ikke deles, med mindre andre 25 

tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger for å utføre sine tillitsverv eller 26 

arbeidsoppgaver. 27 

 28 

Informasjon om organisasjonens medlemmer skal behandles som sensitivt og skal ikke 29 

deles, med mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger for å 30 

utføre sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 31 

 32 

Passord til organisasjonens digitale tjenester skal ikke deles, med mindre andre tillitsvalgte 33 

eller ansatte i organisasjonen har behov for slike opplysninger for å utføre sine tillitsverv eller 34 

arbeidsoppgaver. 35 

 36 

Alle i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg skal underskrive en erklæring om taushetsplikt i henhold 37 

til disse retningslinjene.  38 
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Alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom plikter å varsle om lovbrudd til generalsekretær 1 

eller kontrollkomitéen dersom generalsekretær er berørt. Alle medlemmer og ansatte i Grønn 2 

Ungdom oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd Grønn Ungdoms 3 

vedtekter eller brudd på etiske retningslinjer, til nærmeste overordnede leder. 4 

 5 

7 Alkoholpolicy 6 

Grønn Ungdom engasjerer ungdom mellom 12 og 26 år og skal sørge for at alle medlemmer 7 

føler seg trygge på arrangementer og møter i regi av Grønn Ungdom. 8 

 9 

Grønn Ungdom 10 

Det er nulltoleranse mot alkohol og narkotiske stoffer på alle arrangement og møter i alle 11 

ledd i Grønn Ungdom. Dette gjelder fra møtestart til møteslutt. 12 

 13 

Miljøpartiet De Grønne 14 

Tillitsvalgte fra Grønn Ungdom skal ikke å drikke alkohol på arrangement i regi av 15 

Miljøpartiet De Grønne der mindreårige i Grønn Ungdom er tilstede. 16 

  17 

8 Overskridende atferd 18 

Ingen form for fysisk eller psykisk overtramp aksepteres i Grønn Ungdom. Ved mistanke, 19 

bekymring eller anklage om fysisk eller psykisk overtramp skal det meldes fra til 20 

generalsekretær. 21 

 22 

9 Sanksjoner ved brudd på retningslinjene 23 

Brudd på retningslinjer kan føre til følgende konsekvenser, avhengig av alvorlighetsgrad: 24 

 25 

- Arbeidsutvalget kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig virkning. Landsstyret 26 

kan på førstkommende møte opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan 27 

suspenderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.15 28 

- Ved regelbrudd på arrangementer, kan arbeidsutvalget forlange at personen som har 29 

begått regelbruddet skal forlate arrangementet. 30 

- Ved regelbrudd på arrangementer, kan arbeidsutvalget nekte at Grønn Ungdom skal 31 

dekke reise og/eller opphold for arrangementet. 32 

- Dersom et medlem eller en ansatt i Grønn Ungdom er mistenkt eller anklaget for å ha 33 

utøvd grenseoverskridende seksuell atferd eller å ha begått seksuelle overgrep mot 34 

en eller flere personer i Grønn Ungdom, kan generalsekretær og talspersoner kreve 35 

at hen oppgir alle sine verv i Grønn Ungdom i en gitt periode avhengig av 36 

alvorlighetsgraden og ikke tas inn igjen i sine tidligere posisjoner. 37 

                                                           
15 Jamfør § 12.3 i Grønn Ungdoms vedtekter. 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view?pref=2&pli=1
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Generalsekretær har ansvar for oppfølging ved brudd på etiske retningslinjer. 1 

Generalsekretær skal orientere talspersonene og disse tre kan innstille på en sanksjon som 2 

skal behandles av arbeidsutvalget. Dersom generalsekretær og/eller talspersoner er berørte i 3 

saken, henvises det til kontrollkomitéen. 4 
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Til Landsstyret 
Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato 24. februar 2016 

Saksnr. LS-2-16-034 

 

 

Bakgrunn 1 

Grønn Ungdom deltar i prosjektet «Demokratisk økonomistyring» i regi av Landsrådet for 2 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). I forbindelse med dette har vi blitt 3 

oppfordret til å revidere Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 4 

  5 

De økonomiske retningslinjene som ligger vedlagt er inspirert av retningslinjer i 6 

Elevorganisasjonen og PRESS. Slik de foreligger her er retningslinjene først og fremst en 7 

tydeliggjøring av dagens praksis i vår organisasjon.  8 

 9 

Drøfting 10 

Det er forbedringspotensial i Grønn Ungdoms økonomiske rutiner. I denne drøftingen skal 11 

det opplyses om ved hvilke rutiner LNU mener vi bør vurdere å endre vår praksis, slik at 12 

organisasjonens økonomi blir driftet mer demokratisk. Ingen av disse punktene er lagt til i 13 

forslaget til økonomiske retningslinjer, men intensjonen er å opplyse landsstyret om en del 14 

av handlingsrommet de har. Det anbefales at dere leser de økonomiske retningslinjene som 15 

ligger vedlagt på side 50, før dere ser videre på forslag til endring under: 16 

 17 

Punkt 2.2: 18 

Per i dag er det generalsekretær som er organisasjonens regnskapsfører. Vanlig praksis er at 19 

man har en intern regnskapsfører og at beløpet som utbetales godkjennes av 20 

generalsekretær. I Grønn Ungdom per dags dato må beløp over 20 000 kroner godkjennes 21 

av Miljøpartiet De Grønnes økonomiansvarlig. Dersom generalsekretær skal fortsette å være 22 

regnskapsfører i Grønn Ungdom, bør brønnøysundsregistert styreleder godkjenne hver 23 

betaling i tillegg. 24 

 

http://elev.no/content/download/5339/41439/version/1/file/%C3%98konomiske+retningslinjer+for+Elevorganisasjonen+revidert.pdf.
http://press.no/file/okonomiske-retningslinjer-for-press-2014.pdf
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Nytt punkt 2.10 1 

Det kan være gunstig for organisasjonen å legge til erstatningskrav for utstyr som er over en 2 

gitt verdi 3 

 4 

Nytt punkt 3.10 5 

I mange organisasjoner er det vanlig at styremedlemmer får dekket mat på reise innenfor et 6 

gitt beløp (for eksempel 200 kroner dagen) og/eller får kompensasjon for reisen dersom det 7 

gjør at styremedlemmet mister arbeidstimer. Dette vil påføre Grønn Ungdom økonomiske 8 

kostnader som det ikke er lagt til rette for slik budsjettet for 2016 er lagt opp. 9 

 10 

Nytt punkt 6.3 11 

«Lokallagenes bankkonto skal underligge kontoen til Grønn Ungdom sentralt.» Det vil gjøre 12 

det lettere for sentralleddet å bistå lokallagene i det økonomiske arbeidet. I tillegg vil det 13 

sørge for at penger ikke forsvinner ut av organisasjonen dersom et lokallag opphører. 14 

 15 

Punkt 8.1 16 

Per dags dato blir lønnen til de tre honorerte vervene satt etter budsjettpost på landsmøtet. 17 

Dette er en uforutsigbar løsning for både organisasjonen og de frikjøpte. Vanlig praksis er å 18 

sette brutto månedslønn for de ansatte og regne budsjettposten derfra. Det er også vanlig å 19 

øke denne posten med 1 000 kroner i måneden for hvert år man sitter i vervet (se 20 

retningslinjene til Elevorganisasjonen og PRESS). 21 

 22 

Nytt punkt 8.4 23 

Dagens praksis i punkt 8.1 gjør at det heller ikke skjer lønnsforhandlinger. Ideelt er dette 24 

noe som de frikjøpte forhandler med styret om.  25 

 26 

Nytt punkt 8.5 27 

LNU anbefaler at generalsekretær tas ut av styret og blir ansatt som daglig leder heller enn å 28 

bli valgt. I følge LNU bør styret bør være den økonomiansvarlige sin arbeidsgiver og den 29 

økonomiansvarlige bør ikke ha stemmerett i styret. 30 

 31 

Arbeidsutvalgets konklusjon 32 

Det er ikke lagt til noe nytt i forslaget til Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer, og 33 

arbeidsutvalget mener det bør være opp til landsstyret å legge ved nye punkter utenom 34 

dagens praksis. 35 

 36 

Retningslinjene gir insentiv til å gjøre om på en del av organisasjonens rutiner. Disse rutinene 37 

(derav lønn) bør det tas initiativ til fra andre enn organisasjonenes mest sentrale tillitsvalgte. 38 

Det er derfor lagt ved et forslag om at det opprettes en gruppe som skal se nærmere på 39 

dette til neste landsmøte. 40 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13VlDJ_PwvkTpA59O_vWcSOZtAz3rmSbgMjcc6lpr10A/edit#gid=744114345
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Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer vedtas slik de foreligger. 

 

F2: En gruppe på tre personer (Jens Petter Grini Pedersen fra arbeidsutvalget og x og y fra 

landsstyret) går gjennom retningslinjene og sender inn forslag til forbedring av rutiner som 

skal legges til henholdsvis vedtektsendringsforslag og/eller forslag for årsplan 2017 til GULS-

4-16. 

 

 

Vedlegg: 3 Økonomiske retningslinjer for Grønn Ungdom (vedlagt) 

  Økonomiske retningslinjer for PRESS 

  Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 24.02.2016 

  

http://press.no/file/okonomiske-retningslinjer-for-press-2014.pdf
http://elev.no/content/download/5339/41439/version/1/file/%C3%98konomiske+retningslinjer+for+Elevorganisasjonen+revidert.pdf.
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1. Generelt 
1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe 

annet er fastsatt. 

 

1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske 

vurderinger. De økonomiske retningslinjene skal til enhver tid være 

tilgjengelige på organisasjonens hjemmesider. 

 

2. Disposisjonsrett og ansvar 
2.1 Grønn Ungdoms prokura innehas av generalsekretær og styreleder (én av 

talspersonene), samt økonomiansvarlig i Miljøpartiet De Grønne og unntaksvis 

internasjonal kontakt dersom det som gjelder prosjekter i internasjonalt 

utvalg. Kun disse kan undertegne økonomiske dokumenter eller tegne 

økonomisk for Grønn Ungdom. 

 

2.2 Generalsekretær har det overordnede ansvaret for at budsjettet overholdes og 

fører regnskap dersom organisasjonen ikke har anskaffet en ekstern 

regnskapsfører. 

 

2.3 Generalsekretær skal alltid godkjenne kostnader før de pådras. 

 

2.4 Generalsekretær administrerer Grønn Ungdoms nettbank.  

 

2.5 Generalsekretær holder bankkort for Grønn Ungdom. Internasjonal kontakt 

holder bankkort for internasjonalt utvalg. Kortinformasjon skal ikke under 

noen omstendigheter gjøres kjent for andre enn sentralt tillitsvalgte i 

organisasjonen. 

 

2.6 Arbeidsutvalget skal kontinuerlig holdes orientert om organisasjonens 

økonomiske situasjon. 
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2.7 Alle underslag anmeldes. 

 

2.8 Generalsekretær plikter å holde revisor kontinuerlig oppdatert om betydelige 

endringer i organisasjonens økonomiske situasjon. 

 

2.9 Ved inngåelse av avtaler med store eller langsiktige økonomiske konsekvenser 

for organisasjonen bør avtalen vurderes juridisk av fagpersoner. 

Arbeidsutvalget fatter avgjørelser vedrørende denne typen avtaler. 

 

3. Reise og reiserefusjoner 
3.1 Grønn Ungdom kan dekke billigste og mest miljøvennlige reisevei. Alle reiser 

og utlegg som foretas på nasjonalorganisasjons regning skal klareres med 

økonomiansvarlig eller generalsekretær.16 

 

3.2 Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta 

lenger enn 10 timer og dette ikke innebærer reise om natten.17 

 

3.3 Refusjon med bilag skal sendes inn til sekretariatet innen én måned etter det 

aktuelle arrangementets slutt.18 

 

3.4 Om ikke annet er varslet til generalsekretær på forhånd, dekkes reiser kun 

dersom den aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Dette gjelder 

ikke dersom det oppstår uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll. 

Disse må i så fall dokumenteres. 

 

3.5 I forbindelse med landsstyremøter er egenandelen på 300 kroner. Grønn 

Ungdom refunderer kun utgifter over denne egenandelen.19 

 

3.6 Ved reiser på vegne av organisasjonen kan dyrere reise innvilges ved spesielle 

behov. Slike unntak gjøres etter avtale med generalsekretær. 

 

3.7 Bruk av bil skjer bare der hvor dette er eneste hensiktsmessige 

transportmiddel. Dette skal alltid avtales med generalsekretær på forhånd.20 

Kilometergodtgjørelse dekkes med en kilometersats på 4,10. Ved bruk av elbil 

                                                           
16 Etter vedtak fattet på LS-1-1213 
17 Etter vedtak fattet på LS-3-1314 
18 Etter vedtak fattet på LS-1-1213 
19 Etter vedtak fattet på LS-3-1415 
20 Etter vedtak fattet på LS-1-1213 



52 
 

   

(gjelder ikke hybridbiler) gjelder en kilometersats på 4,20. Eventuelle utgifter 

til parkering, bompenger m.m. må dokumenteres med egne bilag. 

 

3.8 Som hovedregel ytes ikke forskudd ved reiser. 

 

3.9 I alle invitasjoner til arrangementer skal det informeres om de krav som disse 

økonomiske retningslinjene stiller til reise og reiseregninger. 

 

4. Deltageravgifter 
4.1 Det er som hovedregel deltageravgift på Grønn Ungdoms landsmøte og på 

den årlige sommerleiren. 

 

4.2 Deltageravgift refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn. 

 

4.3 Arbeidsutvalget betaler ikke deltageravgift på nasjonale arrangementer. 

 

4.5 Arrangørkomitéen kan sette rabatter for andre som gjør en stor innsats i 

forbindelse med arrangementet. 

 

6. Økonomi i lokalledd 
6.1 Lokalledd kan vedta egne økonomiske retningslinjer. Retningslinjene skal alltid 

følge prinsippene vedtatt i dettet dokumentet der dette er relevant. 

 

6.2 Grønn Ungdom sentralt skal bistå lokallagene med å opprette lokallagskonto. 

Slike konti administreres via nettbank. 

 

7. Inntektsskapende arbeid 
 7.1 Medlemskontingenten i Grønn Ungdom ligger på 50 kroner i året. 

Støttemedlemskap ligger på 250 kroner i året. 

 

 7.2 Deltageravgifter på arrangementer i regi av Grønn Ungdom skal så langt det 

lar seg gjøre fastsettes ved budsjettbehandlingen på landsmøtet. 

 

 7.3 Alle fakturaer skal følges opp til oppgjør finner sted. Ansvaret for dette 

arbeidet ligger hos generalsekretær. 

 

 7.4 Dersom det er nødvendig, kan inkasso benyttes til å drive inn fordringer. 

Avgjørelse om slik inndriving tas av arbeidsutvalget. 
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8. Lønn 
8.1 Talspersoner og generalsekretær lønnes i tråd med landsmøtets 

budsjettvedtak. Lønnsutbetaling skjer første virkedag i påfølgende måned.  

 

8.2 Ved vervets opphør har talspersoner og generalsekretær rett på 1 måneds 

fratredelsesytelse. 

 

8.3 Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere vikariater eller engasjementer. 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato 24. februar 2016 

Saksnr. LS-2-16-035 

 

Bakgrunn 1 

Landsstyret skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker, jamfør Grønn 2 

Ungdoms vedtekter. Dette innebærer å revidere Grønn Ungdoms budsjett for 2016.  3 

 4 

Dette saksframlegget skal orientere om hvilke endringer som er foreslått av arbeidsutvalget, 5 

slik at landsstyret kan ta stilling til disse og eventuelt endre forslagene. De foreslåtte 6 

endringene er markert i kursiv, under den oransje kolonnen «Budsjettrevisjon foreslått til LS-7 

2-16» i budsjettrevisjonen som ligger vedlagt. Postene med fet skrift er såkalte «faste 8 

poster», og kan av ulike årsaker ikke endres i denne revisjonen. 9 

 10 

Drøfting 11 

Det mest merkbare ved årets budsjett er at sommerleirposten har gått fra å være en post på 12 

180 000 kroner + inntekter fra deltageravgiften i 2015, til å bli en post på 150 000 kroner ÷ 13 

deltageravgiften i 2016. Totalt er dermed posten blitt på 110 000 kroner. Dette var ikke 14 

intensjonen til forslagsstiller da budsjettet ble lagt fram for landsmøtet i november, og ble 15 

heller ikke diskutert under budsjettdebatten. På AU-3-16 ble denne problemstillingen løftet 16 

opp av sommerleirkoordinator Christine Bangum, og det ble foreslått en rekke endringer i 17 

budsjettet for å gi rom til sommerleir. Det er blitt forsøkt å ta hensyn til dette i 18 

budsjettrevisjonen som ligger framlagt, ved å prøve å flytte 40 000 kroner fra andre poster. 19 

 20 

Det er også verdt å merke seg skyggeregnskapet i posten for landsmøtet og MDGLM-21 

delegasjonen. Her har Grønn Ungdom betalt for utgifter fra fjoråret som fører til at disse 22 

postene blir redusert i 2016. Det foreslås derfor å øke posten for MDGLM-delegasjonen med 23 

15 000 kroner. Posten for landsmøtet vil i realiteten bli redusert fra 80 000 kroner til 60 000 24 

kroner slik budsjettet her framlegges. 25 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view?pref=2&pli=1
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-AU-3-16.pdf
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 1 

I tillegg bør inntektsposten «Støtte/sponsor/gaver» nevnes. Her er det blitt samlet inn 2 

15 500 kroner, som er 10 500 kroner mer enn det er blitt budsjettert med. Disse midlene 3 

skal imidlertidig gå til boten talsperson Lage Nøst fikk for å lenke seg i Vevring og bør derfor 4 

ikke anses som en økning i inntekter for Grønn Ungdom. 5 

 6 

I Arbeidsplanen 2016 står det at vi skal det skal spares penger til valgkampen i 2017. Denne 7 

intensjonen ivaretas i beløpet som ligger i bunnlinja. 8 

 9 

Arbeidsutvalgets konklusjon 10 

Slik budsjettet her er framlagt, blir det et stramt år for Grønn Ungdom. Det er mange poster 11 

som har gått under skjærekniven. Det er likevel arbeidsutvalgets synspunkt at dette er 12 

ansvarlig dersom Grønn Ungdom skal arrangere en tilsvarende vellykket sommerleir som 13 

fjorårets. 14 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen slik den er framlagt. 

 

Vedlegg: 1 - Budsjettrevisjon LS-2-16 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 17. mars 2016 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B0GEXqVJjyuceHpiNFdoU216OFE
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Poster Budsjett vedtatt av 

landsmøtet 

Revidert budsjett foreslått 

til LS-2-16 

Skyggeregnskap 1. april 

2016  

    

 Inntekter   

Medlemskontingent 50 00 50 000 12 550 

Overføring fra MDG 1 000 000 1 000 000 240 642 

Støtte/sponsor/gaver 5 000 5 000 15 550 

Offentlig støtte 200 000 200 000 109 722 

Tilskudd fra fylkeslagene 150 000 150 000 37 000 

Inntekter LM 20 000 20 000 0 

Inntekter sommerleir 40 000 40 000 10 982 

    

Frifond 230 000 230 000 0 

    

SUM 1 695 000 1 695 000 362 914 

    

Poster Utgifter   

Administrative 

kostnader/sekretariat 

70 000 70 000 17 753 

Leie av lokaler MDG 50 000 50 000 0 

Arbeidsutvalget 40 000 40 000 10 082 

Landsmøtet 80 000 80 000 21 338 

Landsstyret 90 000 70 000 16 595 

GU-delegater til MDGLM 10 000 25 000 15 680 

Nettsider 0 0 0 

Politisk kampanje 50 000 35 000 0 

Skolering 35 000 30 000 0 

Materiell 40 000 30 000 0 

Reklame 15 000 10 000 600 
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Internasjonalt Utvalg 20 000 20 000 7 595 

Sommerleir 150 000 190 000 25 500 

Frifond 230 000 230 000 0 

Lønn 750 000 750 000 143 805 

Gjeld fylkeslag 102 298 102 298 292 977 

    

SUM 1 732 298 1 732 298 453 831,74 

    

Resultat −37 298 −32 298 -90 917,54 

Inngående balanse 194 904 194 904 194 904 

Balanse 157 606 162 606 103 986,36 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Christine Bangum og Lage Nøst, vervegruppa 

Dato 6. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-036 

 

 

Bakgrunn 1 

Vervegruppa, bestående av Lage og Christine, har forsøkt å sette seg noen mål og lage en 2 

tiltakspakke innrettet mot å nå dem. Dette er et forsøk på å legge grunnlaget for et 3 

langsiktig, kontinuerlig vervearbeid i Grønn Ungdom; etablere rutiner og tradisjoner for 4 

framtiden. 5 

 6 

Vi ønsker å løfte noen elementer fra dokumentet opp i landsstyret, da vi anser at disse 7 

krever bredere forankring. Det dreier seg om oppdaterte vervemål, både nasjonalt og for 8 

fylkene, samt datoer for eventuelle nasjonale verveuker. 9 

 10 

Drøfting 11 

Begrepsforklaring 12 

Registrert medlem – medlem som har meldt seg inn og står i medlemsregisteret, kan ha 13 

betalt eller ikke betalt. Hvis den ikke har betalt på to år faller den ut av medlemsregisteret 14 

igjen. 15 

 16 

Betalende medlem – medlem som har betalt kontingenten for inneværende år. Det er disse 17 

medlemmene som er ”tellende” for partistøtte, Frifond og andre ordninger. 18 

 19 

Vervemål 20 

Per 30. mars 2016 hadde Grønn Ungdom 748 registrerte medlemmer, hvorav 229 var 21 

betalende. Det nasjonale målet for registrerte medlemmer, vedtatt på landsmøtet, er 2000 22 

innen 2017. Vi ligger altså ca. 1252 registrerte medlemmer unna målet.  23 
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Gitt at den totale medlemsveksten vår i fjor var på 137 nye medlemmer (kilde: framtida.no), 1 

er dette et überhårete mål. Dette er litt av grunnen til at vi ønsker at LS skal vedta 2 

oppdaterte vervemål – ikke nødvendigvis ved å endre det LM-vedtatte målet for registrerte 3 

medlemmer, men ved å vedta et nytt mål for betalende medlemmer. Vi foreslår at dette 4 

settes til 800 betalende medlemmer innen året er omme. I så fall må vi få 571 personer til å 5 

betale medlemskontingent i løpet av året. 6 

 7 

Her følger en fylkesvis oversikt over (1) betalende og registrerte medlemmer i dag (pr. 8 

30.03), (2) allerede vedtatte vervemål for året fra fylkene, (3) nødvendige, proposjonalt 9 

beregnede (dog noe justert for vervepotensial) vervemål for å nå et evt. nytt, nasjonalt mål 10 

om 800 betalende medlemmer og (4) tilsvarende oppdaterte mål for å nå det 11 

landsmøtevedtatte målet om 2000 registrerte medlemmer: 12 

 

Fylke Betalende/registrerte 

medlemmer (30.03) 

Vedtatt vervemål Nødv. mål 

(betalende) 

Nødv. mål 

(registrerte) 

Finnmark 2/9 - 6 17 

Troms 11/30 40 39 50 

Nordland 10/32 100 20 60 

Nord-

Trøndelag 

6/16 34 27 30 

Sør-

Trøndelag 

20/66 30 55 100 

Møre og 

Romsdal 

7/30 30 17 60 

Oppland 9/31 60 22 50 

Hedmark 4/21 20 10 50 

Akershus 36/109 - 70 160 

Oslo 39/144 200 85 200 

Telemark 6/19 - 17 30 

Østfold 10/23 ? 40 40 

Vestfold 6/25 ? 16 45 

Aust-Agder 5/21 - 16 50 

Vest-Agder 9/26 - 23 45 

Rogaland 19/61 170 39 100 

Hordaland 16/51 - 35 95 

Sogn og 

Fjordane 

5/12 - 15 20 

Buskerud 9/21 80 19 50 
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Vi håper at LS skal kunne vedta oppdaterte vervemål også for fylkeslagene, slik at disse blir i 1 

tråd med det nasjonale målet. Vi mener i så fall at et nytt mål for betalende medlemmer 2 

innen 2017 bør være retningsgivende, ikke det hårete 2000-målet for registrerte 3 

medlemmer.  4 

 5 

Vervekonkurranse 6 

Det viktigste elementet i verveplanen er lanseringen av en helårskonkurranse i verving. 7 

Denne bør gjennomføres årlig, fra landsmøte til landsmøte. Hvis vi greier å gjøre 8 

konkurransen til en institusjon i Grønn Ungdom, noe som stadig opphauses i forbindelse med 9 

arrangementer, slik at verving blir noe lystbetont, kollektivt og evig, er mye gjort. 10 

Tradisjoner knyttet til premiering blir viktig i så måte. Vi ønsker å lansere denne 11 

konkurransen i forbindelse med førstkommende landsstyremøte. 12 

 13 

Vi foreslår at GU årlig gjennomfører nasjonale verveuker som ledd i en langsiktig 14 

medlemsstrategi. Dette nevnes ikke i arbeidsplanen for 2016, og vi har ikke satt av penger til 15 

det, men vi ønsker likevel å ta det opp i landsstyret for å kunne iverksette prøveprosjekt 16 

allerede i år med en eller to uker til høsten. Hovedtanken med en verveuke er at 17 

nasjonalleddet setter inn ressurser for å bistå fylkene med aktiv verving i en intensiv, 18 

avgrenset periode; ideelt sett bør AU reise rundt og verve sammen med fylkene (på skoler 19 

og lignende). Hvis dette blir en tradisjon vil medlemstall og eksponering jevnlig få en liten 20 

boost, og verveukene vil kunne ”ramme inn” helårskonkurransen på en hensiktsmessig måte. 21 

 22 

Verveuker 23 

Landsstyret bør bestemme seg for om Grønn Ungdom i år skal gjennomføre prøveprosjekt 24 

med nasjonale verveuker. Dette tar tid fra både fylkene og Arbeidsutvalget, og kan 25 

potensielt gå utover andre aktiviteter fylkene har planlagt eller må gjennomføre. Samtidig 26 

trenger organisasjonen nye medlemmer og aktive ute i fylkeslagene, og verveuker er en 27 

egnet måte å komme ut blant folk for å snakke om politikken vår, samt skape aktivitet i 28 

fylkene. Det er også fullt mulig å arrangere verveuker individuelt for hvert fylke og dermed 29 

legge den til datoer som passer fylkene best. På den andre siden kan det gi større 30 

motivasjon og bli større sannsynlighet for å få gjennomført verveukene om de er nasjonalt 31 

koordinert, med noe hjelp fra nasjonalleddet. 32 

 33 

Så bør Landsstyret eventuelt bestemme seg for hvor mange verveuker som skal 34 

gjennomføres. Vervegruppa har foreslått to stykker, én for å sette i gang og én som en 35 

innspurt til konkurransen er ferdig. Åpenbart vil to være mer arbeid enn én, men man får til 36 

gjengjeld flere medlemmer og større sjanse for å nå vervemålet.  37 
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Tidspunkt for verveuker 1 

Vervegruppa innstilte opprinnelig på uke 35 og uke 44 som verveuker. AUs innstilling er uke 2 

34 og uke 44. Uke 34 er like etter skolestart og i begynnelsen av årsmøtesesongen. Da er 3 

elevene ved friskt mot og leter etter tilhørighet, samtidig som de har et årsmøte å bli invitert 4 

til. Hvis verveuka er før årsmøtet kan det krasje med arbeid til årsmøtet, men samtidig 5 

krasjer det ikke med arbeid som må gjøres etter årsmøtet når det potensielt er en utskiftning 6 

i styret. Uke 44 er før GULM, men ikke rett før, slik at vi får en innspurt for den nasjonale 7 

konkurransen uten å forstyrre landsmøteforberedelsene 8 

 9 

En verveuke kan også for eksempel kombineres med politisk kampanje, eller legges til en 10 

helt annen tid. Kan også tenkes det kan være fordelaktig å ha en før sommeren, slik at ikke 11 

de eventuelle to verveukene kommer på høsten samtidig med mange andre aktiviteter som 12 

skal gjennomføres  13 

 14 

Punkter til diskusjon 15 

 Hva bør LS vedta som nasjonalt vervemål (mål for betalende medlemmer, for ikke å 16 

overkjøre landsmøtet)? 17 

 Hva slags vervemål bør fylkene ha? Kan LS ”tvinge” fylker til å oppjustere vervemål i 18 

tråd med nasjonale mål? 19 

 Hvor mange verveuker bør vi ha? Når bør de være? 20 

 21 

Saksbehandlers konklusjon 22 

Vervegruppa ser det nødvendig å supplere det nasjonale vervemålet med et nytt, hvis vi skal 23 

ha sjanse til å nå det, og samtidig oppjustere fylkenes mål i tråd med målene. Vervegruppa 24 

mener vervemålet bør komme sammen med en vervekonkurranse fram til landsmøtet, som 25 

boostes av verveuker med ekstra fokus på verving, slik at konkurransen ikke blir glemt og 26 

lagt i skuffen.  Vi vurderer det som mest hensiktsmessig å ha to av disse, for å ha bedre 27 

sjanse til å nå målene, og foreslår at de legges til rett etter skolestart og rett før landsmøtet. 28 

 

Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdom skal ha 800 betalende medlemmer innen landsmøtet i 2016  

F2: Landsstyret vedtar nye fylkesmål slik de fremkommer av tabellen i dette dokumentet 

F3: Grønn Ungdom arrangerer nasjonale verveuker i uke 34 og uke 44 

 

 

Vedlegg: 1 – Grønn vekst: Mål og tiltak for verving og medlemspleie 2016 (vedlagt) 
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Vennlig hilsen 

 

Christine Bangum, 

Arbeidsutvalgsmedlem 

 

Lage Nøst, 

Talsperson 

 

 

Oslo, 07.04.16  
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- 
 

Skaffe medlemmer 
Mål: 

1. 2000 registrerte medlemmer før 2017. 

2. Sekundærmål: Antall betalende medlemmer innen utgangen av 2016: 800.  

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

 

Tiltak: 

1. Lage kortfattet, digitalt skriv/hefte om hvordan verve (ferdig innen første verveuke). 

Eksempel: 

 

 

2. Lansere årskonkurranse for verving (landsmøte til landsmøte); Hvem har skaffet flest 

nye (registrerte) medlemmer? 

 

Individuell konkurranse (1. plass = “Vervepresident”. 2. plass = “Person som har 

vervet relativt mange”) og beste fylkeslag. 

Etablere rutiner for å følge med på medlemsøkning og vervinger (f.eks. et skjema), med 

generalsekretær og vervegruppa som ansvarlige. 

- Kan vi ha en oversikt på nettsidene over status vervemål? (Nettsideansvarlig) 

 

Fete premier i forbindelse med nasjonale arrangementer (vi bør budsjettere for 

dette i framtiden): 

Landsmøtet: Årets vervepresident (og “Person som har vervet relativt mye”) og årets 

vervefylke kåres. Seremoni med krone og kake på landsmøtet. 

- Vervepresidenten får privilegier til neste landsmøte. 

- Årets vervefylke får slå på en pinjata.  

10 bud for hvordan skaffe medemmer 

1. Skolebesøk 

2. Verveaksjoner, eksempler 

3. Kommunikasjon: Hva skal man si/ikke si? 

4. Knep og triks for umiddelbare innmelding 

5. Lokkemidler (Kake? Andre ting?) 

6. Hvordan bruke materiell? 
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3. Gjennomføre en eller to nasjonale verveuker i 2016: 

 

Verveukene skal ideelt sett involvere AU/FLO-er og alle fylkeslag. Reise 
finansieres i hovedsak av fylkeslag. 

1. En verveuke rett etter skolestart i august/september (uke 34). 

2. En verveuke i opptakten til landsmøtet i oktober/november (uke 44). 

3. Skape blest om vervemålene i opptakten til alle nasjonale arrangementer (involvere 

FLO) 

 

4. Alle større arrangementer må ta opp verving/vervekonkurranse på en eller annen 

måte. 

 

5. Vervegruppa skal gjennom hele året drive jevnlig motivasjons- og opplysningsarbeid i 

forbindelse med vervingen og i henhold til vedtatte mål. 

- F.eks. lage artige videosnutter. 

 

6. Trykke opp innmeldingsskjema og/eller dedikert vervebrosjyre (overordnet om GU, 

den grønne bevegelsen og politikken vår). 

- Ha ferdig dette til LS i april. 

 

Holde på medlemmer 
Mål: 

1. 800 betalende innen 2017. 

2. Flest mulig GU-ere er også medlem av MDG 

3. Flest mulig aktive GU-ere 

 

Tiltak: 

1. Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn Ungdom. 

 

Velkomstpakke (Digital? Analog?) 

1. Bør inkludere: “Dette er din FLO” og “Dette er din fylkesleder” (m. kontaktinfo). 

2. Hvis analog: Button? Flyer? 

3. Oversikt over arrangementer i nær framtid (nasjonale og/eller lokale). 

4. Kan fylkeslag få ansvar for å sende ut slike pakker? 

5. Sørge for at alle medlemmer som krysser av at de vil være aktive får tilbud om å bli 

det (FLO? Generalsekretær?) 
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2. Lage stillingsbeskrivelse for medlemsansvarlige i fylkene. 

 

3. Sikre noe om medlemspleie inn i lokallagshåndboka. 

(Eksempel: “10 bud for hvordan holde på medlemmer”.) 

 

4. Lage plan for å få inn medlemskontingent hvert år: 

 

Purring (m. tilhørende reklame/video) 

1. Vurdere form, frekvens og timing på purrekampanjer 

2. «Betalingsuker» i tillegg til (eller i forbindelse med) verveuker? 

- Ringefestivaler 

- Premiering (som gratis sommerleir) 

5. Følge opp SMS-betaling. 

- Utrede VIPPS. 

 

6. Rabattert kontingent til MDG (i forhandlinger med MDG, tidligst mulig etter MDGLM). 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Dato 7. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-037 

 

Bakgrunn 1 

På Landsmøtet i november ble det vedtatt at arbeidet med å meisle ut en valgkampstrategi 2 

for stortingsvalget i 2017 skulle begynne i januar. AU fikk i oppgave å sette sammen et 3 

Strategisk valgkamputvalg (SVU 17) bestående av minst to AU-medlemmer og minst to 4 

eksterne medlemmer. Utvalget ble valgt av AU i januar og konstituerte seg 24. Februar, og 5 

består av  6 

 7 

 Anna Serafima S. Kvam (valgt til koordinator foreløpig)  8 

 Mattis Ulvang 9 

 Vårin Sinnes 10 

 Ingrid Ophaug Dahl 11 

 Hulda Holtvedt 12 

 13 

SVU har fått i oppgave å rapportere til Landsstyret (LS) om arbeidet vårt. Vi ønsker også 14 

fortløpende å involvere LS i arbeidet vi gjør. På dette landsstyremøtet ønsker vi innspill på 15 

kapittelfordelinga vi jobber etter enn så lenge. 16 

 17 

Drøfting  18 

Det er SVU sin oppfatning at vi bør basere arbeidet vårt på det grunnlaget vi har fra de to 19 

foregående valgkampene. SVU har gått gjennom både valgkampstrategier og 20 

evalueringsrapporter fra valgkampen 2013 og 2015, og det er utvalgets syn at det har vært 21 

høy grad av måloppnåelse med de forrige valgkampstrategiene. Vi mener derfor det er liten 22 

grunn til å finne opp kruttet helt på nytt.  23 

 24 

Kapittelfordelinga vi nå jobber etter tar derfor utgangspunkt i kapittelfordelinga fra forrige 25 

valgkampstrategi, men med noen endringer og tillegg. Vi vil gjerne at LS ser på 26 

kapittelfordelinga og kommer med innspill.  27 
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Slik ser kapittelfordelinga ut nå:  1 

 2 

1. Mål for valgkampen, inklusive kort formålsbeskrivelse for strategien. 3 

2. Skolevalgkamp 4 

3. Grønn Ungdoms image 5 

4. Organisasjonens styrker og svakheter 6 

5. Politikk 7 

5.1 Politiske hovedsaker 8 

5.2 Media 9 

5.3 Sosiale medier 10 

5.4 GU-kandidater 11 

6. Organisasjon 12 

6.1 Ansvarsfordeling, inklusive forhold til resten av De Grønnes 13 

valgkampmaskineri 14 

6.2 Økonomi 15 

6.3 Materiell 16 

6.4 Skolering 17 

6.5 Mangfold og inkludering 18 

6.6 Verving under valgkamp 19 

6.7 Krisehåndtering  20 

 21 

Punkter til diskusjon  22 

 Er det kapitler som mangler?  23 

 Er rekkefølgen på kapitlene intuitiv?  24 

 Er det noen kapitler som bør tas vekk?  25 

 Er det noen av disse kapitlene som ikke bør være tilgjengelige for andre enn GU-26 

medlemmer?  27 

 Hva bør kapitlene inneholde? Noen som har konkrete innspill allerede?  28 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anna Serafima S. Kvam, 
Talsperson 
 
Oslo, 07.04.2016 
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Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato 5. april 2016 

Saksnr. LS-2-16-038 

 

Bakgrunn 1 

15. april sender Grønn Ungdom inn søknad til støtteordningen Frifond organisasjon. 2 

Søknaden inneholder følgende opplysninger: 3 

- Totalt antall og antall tellende medlemmer i grunnlagsåret 4 

- Totalt antall og antall tellende lokallag i grunnlagsåret 5 

- Særattestasjon fra revisor som dokumenterer grunnlagstallene 6 

- Kopi av den enkelte organisasjons retningslinjer for egen frifondforvaltning hvor det 7 

fremgår når og av hvilket organ disse er vedtatt. 8 

 9 

Formålet med dette saksframlegget er å legge fram retningslinjer for frifondforvaltningen i 10 

Grønn Ungdom i 2016 til godkjenning i landsstyret (LS). Ideelt sett burde retningslinjene 11 

vedtas av LS. Dessverre var vi ikke framsynte nok til å melde opp denne saken til LS-1-16 og 12 

på LS-2-16 er søknadsfristen dessverre gått ut.  13 

 14 

Retningslinjer ligger vedlagt og ble vedtatt av arbeidsutvalget (AU) på AU-7-16.  15 

 16 

Drøfting 17 

I februar fikk Grønn Ungdom oppfølgingsbesøk fra LNU. De hadde følgende tilbakemeldinger 18 

fra Grønn Ungdoms retningslinjer i 2015: 19 

 

«- Organisasjonen har gode interne retningslinjer.  

- LNU anbefaler å inkludere en kort tekst om formålet med Frifond i begynnelsen av de 

interne retningslinjene.  

- Organisasjonen bør få inn punkt 10.7 fra LNUs retningslinjer, som beskriver hva Frifond-

midlene ikke kan brukes til.» 

 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-AU-7-16.pdf
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Dette er tatt til etterretning i det reviderte forslaget til retningslinjer. I tillegg er det 1 

konkretisert en del punkter fra LNU sine retningslinjer som Grønn Ungdom ikke kan endre 2 

praksisen på, men debattere hvorvidt det er nyttig å ha med i egne retningslinjer eller ikke. 3 

Formålet med dette saksframlegget er derimot å klargjøre det som kan endres fra 4 

retningslinjene som ligger vedlagt. 5 

 6 

Formål 7 

Formålet med Frifond fra LNU sin side er lokal aktivitet, men i forslaget til reviderte 8 

retningslinjer er det også lagt til organisasjonsutvikling. Dette er vanlig i mange 9 

organisasjoner som mottar frifondmidler og har vært praksis hos Grønn Ungdom i 2015. Slik 10 

behøver det likevel ikke å være: Se tekst under. 11 

 12 

Inngangskrav 13 

Slik inngangskravene er lagt fram, må alle lag som får midler også være tellende lokallag. 14 

Tellende lokallag er lokallag med minst fem tellende medlemmer, som har kontroll over egen 15 

økonomi, har et demokratisk valgt styre og kan dokumentere dette. I søknaden kan vi kun 16 

regne med tellende lokallag, men i praksis kan midlene utdeles til alle lokalledd i 17 

organisasjonen så lenge de disponerer egen bankkonto. 18 

 19 

Utbetaling 20 

Vi kan velge om vi ønsker å utbetale frifondmidlene som prosjektmidler eller driftstøtte. I 21 

2015 utbetalte vi støtten som driftstøtte og det foreslås i de reviderte retningslinjene at vi 22 

skal fortsette denne praksisen i 2016. Driftstøtten gjør at lokalleddene i stor grad selv kan 23 

bestemme hva de ønsker å bruke midlene på. Ved prosjektstøtte må sentralleddet løpende 24 

behandle søknader og det vil kreve mer kapasitet, i tillegg til mer detaljerte retningslinjer. 25 

 26 

Administrasjon i sentralleddet 27 

LNU tillater at opptil 5% av midlene kan bli brukt til administrasjon i sentralleddet. I 28 

retningslinjene til Grønn Ungdom fra 2015 tillot vi ikke dette. I forslaget til reviderte 29 

retningslinjer legges det opp til at frifondmidler kan bli brukt i sentralleddet dersom det 30 

ligger igjen resterende midler, det vil si at tellende lokallag ikke har anskaffet seg bankkonto 31 

innen frist for å kunne motta midlene. 32 

 33 

Forvaltning 34 

Ideelt sett burde retningslinjene behandles av landsstyret. Dessverre var jeg ikke framsynt 35 

nok til å melde opp dette til LS-1-16. På LS-2-16 er søknadsfristen for å søke om midlene 36 

allerede gått ut. Det betyr at det også i 2016 blir arbeidsutvalget som vedtar retningslinjene 37 

på vegne av Grønn Ungdom. Det foreslås likevel at landsstyret får mulighet til å godkjenne 38 

retningslinjene på LS-2-16.  39 

Saksbehandlers konklusjon 40 
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2015 var det første året Grønn Ungdom mottok frifondmidler. I følge LNU ser det ut til at 1 

organisasjonen allerede har fått på plass gode rutiner for dette. I tillegg har kravene til 2 

lokalleddene ført til bedre struktur på årsmøtene og tilhørende sakspapirer i fylkes- og 3 

lokallagene våre. I følge Arbeidsplanen 2016 skal vi evaluere frifondordningen i 2016. Planen 4 

er at denne evalueringen skal gjennomføres i forbindelse med LS-4-16.  5 

 6 

Det er saksbehandlers mening at Grønn Ungdom ikke skal gjennomgå store endringer i 7 

forvaltningen av frifondmidlene før vi har fått gjennomført evalueringen, slik at vi kan bruke 8 

disse tilbakemeldingene ved neste revidering. Når ordningen slik den blir gjennomført i dag 9 

også ser ut til å være relativt vellykket, er det min oppfordring at vi vedtar retningslinjene 10 

slik de foreligger 11 

 

Forslag til vedtak 
F1: Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 2016 godkjennes av landsstyret. 

 

Vedlegg: 3 Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 2016 (vedlagt) 

  Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 2015 (vedlagt) 

  LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon 2016 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene 

Generalsekretær 

 

Oslo, 16. mars 2016

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0GEXqVJjyuceHpiNFdoU216OFE
http://www.lnu.no/wp-content/uploads/2015/11/Retningslinjer-for-Frifond-organisasjon-2016.pdf
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1 Formål 1 

Formålet med støtteordningen Frifond organisasjon i Grønn Ungdom er å stimulere til lokal 2 

aktivitet i Grønn Ungdoms lokal- og fylkeslag, i tillegg til organisasjonsutvikling i alle ledd i 3 

organisasjonen. 4 

 5 

2 Inngangskrav 6 

Frifondmidlene blir utdelt til tellende lokalledd i Grønn Ungdom. Et lokalledd regnes som 7 

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 

3 Utbetaling 14 

Frifondmidlene blir utdelt til tellende lokalledd som driftstøtte og er en kombinasjon av en 15 

fast sum til hvert lokallag + uttelling per medlem, hvorav 1/3 av frifondmidlene deles likt på 16 

alle lag som kvalifiserer, mens 2/3 fordeles proporsjonalt avhengig av antall medlemmer i 17 

lokalleddene som er kvalifisert. 18 

  19 

Lokalledd som møter alle inngangskrav regnes som tellende i det de anskaffer seg 20 

bankkonto. Midlene blir utdelt til lokalleddets bankkonto når fylkes- eller lokallagsleder og 21 

økonomiansvarlig har skrevet under på at de har lest retningslinjene. 22 

 23 

Frist for utbetaling til lokalledd er 18. november 2016. 24 

 25 

4 Forvaltning og bruk av midlene 26 

Lokalleddet skal løpende dokumentere og rapportere all bruk av frifondmidler gjennom 27 

skjema for bruk av frifondmidler med tilhørende bilag til generalsekretær. 28 

 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/05/Skjema-for-bruk-av-Frifondmidler.pdf
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All bruk av frifondmidler må være rapportert inn innen 28. april 2017. Beløp som ikke er 1 

rapportert inn, må tilbakeføres samme dato til Grønn Ungdom nasjonalt. 2 

 3 

Frifondmidler skal ikke brukes på 4 

- å bygge egenkapital 5 

- drive innsamlingsaktivitet 6 

- bruk utenfor Norge 7 

- lønning av ansatte 8 

- innkjøp av rusmidler 9 

 10 

5 Administrasjon i sentralleddet 11 

Frifondmidler skal ikke gå til administrasjon i sentralleddet, med mindre det ligger igjen 12 

resterende midler etter 18. november. I så tilfelle, kan opptil 5% av det totale beløpet gå til 13 

administrasjon i sentralleddet. 14 

 15 

6 Forvaltning 16 

Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom vedtas av arbeidsutvalget, og 17 

godkjennes av landsstyret. 18 

 19 

Retningslinjene ble vedtatt i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg 6. april 201620 
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 Midlene blir utdelt som driftstøtte og er en kombinasjon av en fast 

sum til hvert lokallag + uttelling per medlem, hvorav 1/3 av støtten 

er en fast sum og 2/3 er en variabel sum avhengig av antall 

medlemmer i lokallaget. 

 

 Lokallag som bruker frifondmidler skal sende skjema med bilag til 

økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget. Skjema og bilag kopieres og 

sendes tilbake til lokallaget.  

 

 Lokallagene skal ha fått utbetaling av midler innen GULM-2-15, som 

finner sted 20. november. 

 

 Midler skal være brukt opp og rapportert inn innen 29. april 2016. 

 

 Tilskuddet skal ikke gå til administrasjon i sentralleddet. 

 

 Retningslinjene vedtas av Arbeidsutvalget i 2015.  

 

 

Retningslinjene er vedtatt av Arbeidsutvalget 8. april 2015 


