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Møtedato: 30.-31. juli 2016 

Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtetid: 09.00 (lørdag) – 17:00 (søndag) 

 

Landsstyret består av en representant fra hvert fylke, i tillegg til våre to nasjonale 

talspersoner i henhold til vedtektenes § 6.2. På møtet skal det, som vedtektsfestet, 

behandles viktige organisatoriske og politiske saker. Det blir ikke anledning til å sende 

observatører. 

 

Praktisk informasjon 
Dekking av reise 

Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. 

Flyreiser dekkes kun dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og dette 

ikke innebærer reise om natten. I grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt på 

hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, må deltager kontakte 

generalsekretær. 

 

Refusjonsskjema med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter det 

aktuelle arrangementets slutt. 

 

Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Ved 

uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. 

 

For mer informasjon om dekking av reise, se Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 

 

  

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyre 

Dato 21. juni 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
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer1.pdf


3 

 

Møtetid lørdag 30. juli-31. juli 

Møtet er satt fra lørdag kl 09:00 til søndag kl 17:00  

 

Sakspapirer til møtet blir sendt ut til 23. juni 2016. De 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. 

 

Hvordan komme seg til partikontoret? 

Partikontoret ligger i 3. etasje i Hausmannsgate 19 i Oslo, rett over en Coop Prix (Rimi på 

bildet). Dere kommer dere til Hausmannsgate ved å ta 30- eller 31-bussen, 12-, 13- eller 11-

trikken til Hausmannsgate, eller 34- eller 54-bussen til Jakob kirke. Partikontoret ligger ca 10 

min fra Oslo sentralstasjon, så det er også fullt mulig å komme seg dit til fots! 

 

 
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, er du fortsatt på landsstyremøte i regi av Grønn Ungdom. Dette gjelder også 

deltagere som sover privat. Se Grønn Ungdoms etiske retningslinjer for mer informasjon. 

 

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

partikontoret eller hos et medlem fra Grønn Ungdoms arbeidsutvalg. Mer info om dette 

kommer. 

  

Mat 

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

tilpasses allergikere dersom dette meldes fra om på forhånd. 

 

  

https://ruter.no/
https://www.google.no/maps/dir/@59.9175641,10.7532857,15z
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-retningslinjer-for-Gr%C3%B8nn-Ungdom2.pdf
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Videre reise til sommerleir 

Rett etter LS er det duket for sommerleir. Dersom du ikke har fått plass på GU-bussen 

bestiller du buss fra Oslo til Tvedestrand (Fiansvingen) som må være på Fiansvingen innen kl 

16:00 mandag, der GU-bussen henter dere. Tilbake fra leiren bestiller dere på vanlig vis, og 

hvis dere ikke tar GU-bussen må dere bestille buss fra Fiansvingen fredag etter kl 14:00. 

Frist for å bestille reise var 1. juni. 

 

Mer info om reise til sommerleir finnes her. 
 

 

 

Oslo, 23. juni 2016 

 

Isa M. A. Isene, 

Generalsekretær 

 

https://www.gronnungdom.no/sommerleir-2016/reiserefusjon/
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Møtekonstituering 

039 Valg av ordstyrer og referent        V 

Innstilling: Hallvard Surlien, ordstyrer 

  Isa Maline Alstadius Isene, referent 

 

040 Godkjenning av innkalling       V 

   

041 Godkjenning av forretningsorden      V 

 

042 Godkjenning av dagsorden       V 

 

043 Valg av redaksjonskomité       V 

Innstilling: Isa Maline Alstadius Isene 

  Teodor Bruu 

  Representant fra LS 

  Representant fra LS 

 

Beretningssaker 

044 Fylkenes runde         O 

 

045 Arbeidsutvalgets beretning       O 

 

046 Økonomisk beretning        O 

 

047 Internasjonalt utvalgs beretning      O 

 

048 Beretningsdebatt         D 

 

Behandlingssaker 

049 Resolusjon om fraværskvote i videregående skole    V 

v/ Grønn Ungdom Nordland 

 

050 Resolusjon om feminisme for menn      V 

v/ Grønn Ungdom Nordland 

 

051 Dyrevernpolitisk plattform       V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

052 Beredskapshåndbok        V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
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053 Status arbeidsplan         D 

v/ Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

 

054 Evaluering av regionseminarer       D 

v/ Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 

 

055 Valg av forberedende valgkomité      V 

v/ Lage Nøst og Anna Serafima Svendsen Kvam, talspersoner 

 

056 Budsjettrevisjon         V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

057 Nytt program i Miljøpartiet De Grønne      V 

v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

 

058 Status årsmøter i fylkene        O 

 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

 

O er orienteringssaker 

D er debattsaker 

V er vedtakssaker 
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Generelt 
§ 1 - Formalia  

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 

retningslinjer. 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.  

 

§ 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.  
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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. 

 

§ 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 
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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.  

 

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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 Lørdag 30.07.16  Søndag 31.07.16 
08:00 Ankomst og innsjekk, frokost. 08:30 Frokost 

09:00 Formøter 09:00 Evaluering regionseminarer 

10:30 Konstituering av møtet 09:30 Budsjettrevisjon 

11:30 Beretningssaker, 
beretningsdebatt 

10:00 Nytt program i Miljøpartiet De 
Grønne 

12:30 Lunsj 11:00 Status årsmøtesesong i fylkene 

13:30 Resolusjon om fraværsgrensa 11:45 Lunsj 

14:15 Resolusjon om feminisme for 
menn 

13:00 Pause til å lese gjennom 
redaksjonskomitéens innstilling 

15:00 Pause 13:30 Votering 

16:00 Dyrevernpolitisk plattform 15:30 Møtekritikk 

17:30 Beredskapshåndbok 16:00 Avslutning 

18:30 Valg av forberedende valgkomité   

19:00 Middag   

20:00 Sosialt   
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 
Dato  13.06.2016 

Saksnr.  LS-3-2016-049 
 

 

Bakgrunn  1 

I lys av innføringen av fraværsgrensen og motreaksjonene til dette er det betimelig å gjøre 2 

en vurdering av hvordan Grønn Ungdom ønsker at rammene skolen danner rundt norsk 3 

ungdom skal være. 4 

 5 

Se resolusjonen om fraværskvote vedlagt. 6 

 7 

Drøfting 8 

Distinksjonen mellom punkt 2 og 3 er i hvor stor grad man skal kunne spare disse 9 

fraværsdagene. Vi ønsker å ha en kvote som fylles etter et semester slik at elever har 10 

kvotedager igjen i tilfelle uforutsette hendelser skulle forekomme i 2. semester. 11 

 12 

Punkt 4 er der for å oppklare hvordan situasjonen vil være for elever av alle kjønn. Årsaken 13 

til at forslagets form er at de ekstra fraværsdagene tross alt er tiltenkt 14 

menstruasjonssmerter. 15 

 16 

Punkt 5 er foreslått slik at dette blir vanskeligere å benytte til å bevisst unngå vurderinger i 17 

et fag uten en årsak utenfor skolen. 18 

 19 

I forhold til punkt 6 er det en problemstilling som bør diskuteres. Argumentet for ikke å 20 

passere punkt 6 vil være at dette er å kreditere også å ikke benytte sine fraværsdager. På 21 

den andre siden er et tall som dette lite talende om de reelle årsakene bak dette om man 22 

kan si at dette er noe av de vi ønsket å unngå i første omgang med å innføre dette. 23 

 24 

Punkt 7 er tiltenkt å sikre ungdom rett til øvrig fravær dersom dette skulle være nødvendig 25 

samt å fjerne forvirring over hvorvidt fraværskvoten betyr et absolutt tak for mulig fravær. 26 
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 1 

Saksbehandlers konklusjon 2 

Landsstyret bør behandle og vedta resolusjonen om fraværskvote. 3 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christopher Hermansen 

Grønn Ungdom Nordland 

 

 

Tverlandet, 13.06.2016  
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Resolusjon 

  

I våre øyne er det kompatibelt med grønn ideologi å ønske en skole som er mer menneskelig 1 

enn den vi har beveget oss i retning av å få. Vi ønsker ikke at udokumenterbart og ugyldig 2 

fravær etter dagens standarder som å miste noen som står en nært, problemer i hjemmet 3 

og å slite med psykisk helse og motivasjon skal gå så hardt ut over elevenes 4 

skoleprestasjoner og framtidsutsikter som det vil gjøre etter innføringen av fraværsgrensen. 5 

 6 

Derfor ønsker vi å gi norske elever rett til å ta inntil et visst antall dager fri fra skolen uten 7 

dokumentasjon og uten at dette skal telles som ugyldig fravær. Dette vil gi elevene 8 

muligheten til å få tid til å komme seg etter krevende opplevelser i privatlivet, få anledning til 9 

å ordne opp om man havner på etterskudd med mye eller et avbrekk om man føler det 10 

nødvendig i en stressende hverdag. 11 

 12 

Vi vil også foreslå at jenter og ungdom av øvrige kjønn som menstruerer gis 5 flere 13 

fraværsdager innenfor denne kvoten per semester slik at de slipper å bli straffet for å ha 14 

menstruasjonssmerter. 15 

 16 

Grønn Ungdom ønsker derfor: 17 

 18 

 Å innføre en kvote med et gitt antall dager en elev kan benytte til å ta fri fra skolen 19 

dersom hen skulle finne det nødvendig. 20 

 21 

 Å arbeide for at denne fraværskvoten blir på 7 dager per semester for gutter og 12 22 

dager per semester for jenter.  23 

eller 24 

 Å arbeide for at denne fraværskvoten blir på 14 dager per skoleår for gutter og 24 25 

dager per skoleår for jenter. 26 

 27 

 At det for transpersoner og personer med ikke-binære kjønn vil hvorvidt hen 28 

menstruerer avgjøre om hen får 7 eller 12 dagers fraværskvote. 29 

 30 

 At dersom lærer ser at fraværskvoten benyttes av en elev til prøveskulking kan hen 31 

kreve dokumentasjon av gyldig fraværsgrunn etter ordinære betingelser ved 32 

fremtidige prøvedatoer for dette semesteret. Det oppfordres til kommunikasjon 33 

mellom lærer og elev dersom en slik situasjon oppstår slik at det kan avklares og 34 

konflikt minimeres. 35 

 36 

 At antallet dager av fraværskvoten som har blitt benyttet ikke skal føres på 37 

vitnemålet. 38 

 39 

 At ytterligere fravær fremdeles skal tillates med gyldig dokumentasjon.  40 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Sunniva Halstensen, Grønn Ungdom Nordland 
Dato  13.06.2016 

Saksnr.  LS-3-2016-050 

 

Resolusjon 

Feminisme kan sjåast på som ein kombinasjon av jamstilling mellom kjønn og aksept av 1 

feminitet, og ikkje berre at kvinner ”skal vere lik menn”. Grøn Ungdom vil gå føre med ein 2 

politikk som forandrar måten ein tenkjer på jamstilling og kjønnsrollar på. Vi vil setje lys på 3 

maktfordelinga mellom kjønn og konsekvensane dei har for menn, samt synleggjere 4 

normene som formar denne fordelinga.  5 

 6 

Den feministiske kampen har lenge fokusert på kvinner og delaktigheita deira i samfunnet. Vi 7 

veit mykje om lønsforskjellane, glastaket  og at kvinner blir utsett for vald frå menn. Vi skal 8 

framleis synleggjere og kjempe mot all form for diskriminering som rammar kvinner. Grøn 9 

Ungdom skal sjølvsagt liggje i forkant i kampen for kvinners rettar i Noreg og internasjonalt. 10 

Å inkludere menn i jamstillingsarbeidet er ikkje å miste fokus på kvinnene - tvert i mot er det 11 

ein del av ein radikal og moderne feministisk politikk. 12 

 13 

Den noverande maktfordelinga mellom kjønn har konsekvensar også for menn. Alle menn 14 

tener ikkje alltid på denne særstillinga. Menn som bryt med normer og forventningar om 15 

korleis mannen ”skal” vera blir fort medviten om at det han gjer er feil og risikerer å bli 16 

straffa av omgjevingane. 17 

 18 

Det er ikkje berre menn som bryt med normene som kan rammast negativt. Det er tydeleg 19 

vanlegare at menn både nyttar og blir utsett for vald. Menn er overrepresentert blant dei 20 

som blir dømt for overgrep, og då spesielt seksuelt overgrep. Samstundes er dei 21 

underrepresentert blant dei ofra for seksuelle overgrep som meld i frå om hendinga. 22 

 23 

Gutar får i dag generelt lægre karakterar enn jenter og tek lægre utdanning. Menn tek 24 

framleis berre ut under ein femtedel av foreldrepermisjonen og har ikkje eit like stort ansvar 25 

for heimen og borna deira. Det gjev tydelege konsekvensar for kvinners medverknad på 26 

arbeidsmarknaden. Dette resulterer også i at menn blir meir distansert til borna deira, noko 27 

som igjen fører til at mor gjerne får omsorgsretten til borna ved ei skilsmisse. 28 

 29 

For oss er det sjølvsagt at det ikkje lenger rekk med kvinnekamp for å bryte maktfordelinga 30 

mellom kjønna. Jamstilling er ikkje berre eit kvinnespørsmål, ho påverkar og er viktig for alle, 31 

uansett kjønn. Difor vil vi synleggjere korleis normer om korleis ein mann ”skal” vere og te 32 

seg påverkar skulen og arbeidsmarknaden. Vi vonar at alle skal få ein djupare forståing for 33 

maktfordelinga mellom kjønn og bli inspirert til å forandre ho. 34 

 35 

Grøn Ungdom vil: 36 

 utrede ein jamstillingsbonus for dei føresette som deler foreldrepermisjonen likt 37 
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 1 

 ha en tredelt foreldrepermisjon med aukande individualisering på sikt 2 

 3 

 innføre fleire verjer for borna 4 

 5 

 ha aktive tiltak for at fleire menn skal velja kvinnedominerande utdanningar og yrke 6 

 7 

 kjønnsnøytralisere utdanningstilbodet 8 

 9 

 høgre lønane i kvinnedominerte yrke 10 

 11 

 satse på forsking som på sikt kan betre menns psykiske helse  12 

 13 

 ha permanente ressursar til normkritisk jamstillingsarbeid i kommunane 14 

 15 

 ha utdanning for studie- og yrkerådgjevarar i å bryte kjønnsstereotypiske 16 

utdanningsval 17 

 18 

 ha obligatorisk utdanning i normkritisk sex- og samlivsundervisning som ein del av 19 

lærarutdanninga 20 

 21 

 ha obligatorisk og utvida normkritisk kjønns- og jamstillingsundervisning på 22 

lærarprogrammet 23 

 24 

 ha kontinuerleg vidareutdanning av skulepersonell i jamstillingsarbeid grunna i 25 

pedagogikk retta mot sosialt kjønn 26 

 27 

 at lærarar og elevar skal ha moglegheita til å utvikle ein kritisk måte å stelle seg til 28 

stereotypiske framstillingar av kjønn i læremidla 29 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  21.06.2016 

Saksnr.  LS-3-2016-051 

 

 

Bakgrunn  1 

Arbeidsutvalget vedtok på AU-8-16 at Grønn Ungdom skulle utforme en dyrevernpolitisk 2 

plattform som kan brukes som innspill i programprosessen til Miljøpartiet De Grønne. 3 

Programgruppa bestående av Anna Kvam, Ola Eian og Lage Nøst spurte om undertegnende 4 

kunne holde i dette. Arbeidet har resultert i den vedlagte plattformen etter behandling på 5 

henholdsvis AU-10-16 og AU-11-16. 6 

 7 

Grønn Ungdom har behandlet flere resolusjoner med utgangspunkt i dyrevern. Av disse er 8 

det verdt å nevne Dyr har egenverdi! (vedtatt på GULM 2012), Ulovlig kyllinghold (vedtatt på 9 

GULM 2013) og Forby import av pels (vedtatt på GULM 2014). For å forme dyrevernpolitisk 10 

plattform har jeg tatt utgangspunkt i disse, samt nåværende partiprogram til Miljøpartiet De 11 

Grønne og sett etter felt utover vedtatt politikk som bør løftes fram. Jeg har brukt Rune 12 

Ellefsens «Med lov til å pine – Om bruk og beskyttelse av dyr» fra 2013 og samleverket 13 

«Hvem er villest i landet her? – Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets 14 

tidsalder» fra 2013 for å samle informasjon om dyrevernsfeltet. I tillegg har jeg møtt med 15 

Siri Martinsen fra NOAH og Anine Moldskred fra Dyrevernalliansen. Det er også forsøkt å 16 

samle innspill fra medlemmer og andre interesserte gjennom facebookgruppa Grønn 17 

Ungdom internkommunikasjon og Grønn Ungdoms egen facebookside. 18 

 19 

Før vi gå over til drøftingen, mener jeg at det er riktig å opplyse LS om at jeg som 20 

saksbehandler er svært opptatt av temaet. Dette bærer saksfremlegget preg av. 21 

 22 

Drøfting 23 

Dyrevern er et stort felt og mange enkeltindivider og arter blir på ulike vis berørt av den praksis 24 

mennesker påfører dem. Dyrevernpolitisk plattform kan ikke nevne all form for dyrehold, men 25 

det er forsøkt å dekke det meste ved å legge den på en mer generell linje. Kun noen få områder 26 

er nevnt spesifikt. Dette er områder vi tidligere har fokusert mye på eller vi vet at det kommer 27 

til å bli debatt rundt. Eksempler på dette er kyllinghold, pelsdyr og hvalfangst. 28 

 

  

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Dyr-har-egenverdi.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Ulovlig-kyllinghold.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2014/03/Forby-import-av-pels.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf
https://www.facebook.com/groups/342094079136451/
https://www.facebook.com/groups/342094079136451/
https://www.facebook.com/gronnungdom/?fref=ts
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Begrepsavklaring 1 

Ordene dyrevern, dyrevelferd og dyrs rettigheter brukes i dag om hverandre. Man kan skille 2 

på begrepene slik: 3 

 4 

Dyrevern er en bred og mer generell betegnelse på forsvar av dyrs interesser (Ellefsen 5 

2013:137). 6 

 7 

Dyrevelferd er en fornorsking av engelske «animal welfare» og omhandler det enkelte dyrets 8 

situasjon ved å redusere dyrets lidelser mens de lever og brukes av mennesker (Ellefsen 9 

2013:35). 10 

 11 

Dyrs rettigheter er en annerkjennelse av enkeltdyrets rettigheter til å ikke bli påført pine, og 12 

for mange, rett til liv.1 Dette står i kontrast til dagens lovverk, der dyr defineres som 13 

menneskers eiendom og behandles som «ting skal kan eies, selges, leies, lånes bort, gis 14 

bort, mistes, avlives og bli gjenstand for eiendomsforbrytelser som tyveri, heleri og 15 

skadeverk» (Ellefsen 2013:37). 16 

 17 

Dyrs moralske status 18 

For å svare på noen moralske spørsmål – slik som spørsmålet om hvordan vi bør behandle 19 

dyr – må vi drøfte rundt verdigrunnlaget vårt, og hvilke normer eller prinsipper vi må følge 20 

for å handle etter det vi mener er etisk forsvarlig og ikke. Forvaltningen av dyr i Norge i dag 21 

er preget av et dominerende syn på at menneskets fornuft og selvbevissthet gir oss rett til å 22 

bruke dyr som vi ønsker. Dyrene anses altså å ha instrumentell verdi. Dette er til en viss 23 

grad blitt tatt tak i, for dyrevelferdloven av 2009 stadfester at dyr har verdi utover nytten ha 24 

for oss mennesker.2 25 

  26 

«Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr 27 

skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og 28 

belastninger.» 29 

        Lov om dyrevelferd (2009), § 3 30 

 31 

Dyrevelferdsloven i Norge anerkjenner altså dyrs egenverdi, og gir dem som sådan moralsk 32 

status. Dette gir en slags beskyttelse i at vi mennesker blir forpliktet til å ta hensyn til deres 33 

velferd. Spørsmål videre blir dermed: Hvilken moralske status skal dyr ha i Norge? Hvilke 34 

verdier og normer bør vi ta hensyn til når vi foretar belsutninger om bruk av dyr? Flere 35 

dyrevernorganisasjoner har kritisert dyrevelferdsloven for ikke å svare konkret på dette. 36 

 37 

Verdilinje 38 

Rune Ellefsen tegner opp fire diskurser i dyrevelferdsdebatten i sin bok «Med lov til å pine - 39 

om bruk og beskyttelse av dyr»: Kritikkdiskursen, reguleringsdiskursen, 40 

dyrerettighetsdiskursen og dyreproduksjonsdiskursen (Ellefsen 2013:76). 41 

 

                                                           
1 http://www.dyrsrettigheter.no/om-noah/noahs-dyrerettighetserklaering/ 
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 
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Kritikkdiskursen kjennetegnes ved at det uttrykkes skepsis til måten dyr behandles på innen 1 

industrialisert husdyrhold, men uten at spørsmål om dyrs rett til liv og den generelle 2 

legitimiteten i dagens produksjonsdyrehold problematiseres. 3 

 4 

Reguleringsdiskursen kjennetegnes ved en forståelse av regulering av dyrehold innen de 5 

rammene som er satt av forskrifter og bestemmelser. 6 

 7 

Dyrerettighetsdiskursen kjennetegnes ved at det stilles grunnleggende prinsipielle spørsmål 8 

om dyrs status i samfunnet og i gjeldende lovverk. 9 

 10 

Dyreproduksjonsdiskursen kjennetegnes ved fokuset på praktiske og økonomiske 11 

konsekvenser av dyrevelferdsloven for næringen som driver industrielt husdyrhold. 12 

 13 

For bedre forståelse av diskursene, se figur under. 14 

 

Aktørene og diskursene innen dyrevelferdsdebatten3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøpartiet De Grønne har tradisjonelt lagt seg på mer eller mindre samme linje som 15 

Dyrevernalliansen, der vi stiller spørsmål rundt dyrs status i samfunnet, mener at dyr har rett 16 

til ikke å bli påført pine og kritiserer dagens dyrehold. Vi ønsker derimot ikke å legge ned 17 

dyrehold i landbruket og mener ikke at dyr har rett til liv. Dette er også den linjen 18 

plattformen er lagt på – men dette er det lov til å være uenig i!  19 

  

                                                           
3 Figuren er direkte kopiert fra Ellefsen 2013:86. 

 
Diskursenes kjennetegn: Problematisering av dyrs 
rettslige og moralske status. 
Diskursenes sosiale konsekvens: Endring av dyrs 
rettslige og moralske status. 

 
Diskursenes kjennetegn: Legitimering av synes på dyr 
som eiendom og varer. 
Diskursenes sosiale konsekvenser: Reproduskjon av dyrs 
rettslige og moralske status. 
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Kapittelinndeling 1 

I en vurdering av partienes dyrevernspolitikk av NOAH fra 2013, kommer det fram at 2 

Miljøpartiet De Grønne er det mest dyrevennlige partiet og har den mest offensive 3 

dyrevernspolitikken.4 Dette kommer også fram i samtalene jeg har hatt om dyrevernpolitisk 4 

plattform med dyrevernsorganisasjonene. Dyrevern er et felt Miljøpartiet De Grønne er gode 5 

på og noe av det viktigste Grønn Ungdom kan gjøre for å sette dyrevern på dagsorden, er å 6 

jobbe for å bevare punktene som allerede er i partiprogrammet. Etter et lite dypdykk er det 7 

likevel klart at det er flere områder som ikke nevnes i arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De 8 

Grønne. I drøftingen under er det først og fremst disse punktene jeg argumenterer for.  9 

 10 

I et forsøk på å dekke all forvaltning av dyr i Norge, har jeg delt opp plattformen i fem deler:1. 11 

Et dyrevennlig landbruk, 2. Pelsdyr og forsøksdyr, 3. Dyr i familie og oppvekst, 4. 12 

Underholdning og 5. Ville dyr. 13 

 14 

Kapittel 1: Et dyrevennlig landbruk 15 

Punkt 1.7 – Om husdyr i løsdrift 16 

Etter innspill fra Dyrevernalliansen er det særlig løsdrift er tema Grønn Ungdom må ta tak i. 17 

Det er noen elementer her det er verdt å drøfte. Miljøpartiet De Grønne mener at Norge så 18 

langt det lar seg gjøre skal være selvforsynt og dermed må ta i bruk store deler av landet til 19 

matproduksjon. Dette betyr at det er viktig for oss som parti å støtte småskalalandbruk og 20 

husdyr i løsdrift kan være en økonomisk utfordring for småskalabønder. Det er flere forhold 21 

å ta tak i her: 22 

 23 

For det første kan småskalalandbruk vinne på mer løsdrift. I Norge utgjør dyrka mark kun 3 24 

% av landarealet.5 Skal Norge være selvforsynte, må beiteressursene utnyttes bedre. 25 

Småskala dyrehold kan som sådan sikre god dyrevelferd gjennom løsdrift som benytter seg 26 

av beiteressurser. 27 

 28 

For det andre er det ikke nødvendigvis sånn at småskala landbruk automatisk betyr god 29 

dyrevelferd. Argumentene som tilsier at det skulle være det, er at bonden får bedre tilsyn 30 

over egne dyr. Det er likevel verdt å merke seg at mange av dyra i landbruket har det bedre 31 

i det mennesker involverer seg mindre i livene deres og kan danne egne flokksystem og 32 

egne rutiner (f.eks. i bruk av melkerobot). I 2004 fastsatte Landbruks- og matdepartementet 33 

krav om løsdrift for storfe til 2024. Dette kravet er nå utsatt til 2034. Dyrevernalliansen tar til 34 

ordet for at dyrevelferd ofte ofres for distriktspolitikk, og det er blant annet det som har 35 

skjedd her. Jeg har likevel satt 2024 som frist, i det jeg mener at Grønn Ungdom bør anse 36 

dette som et dyrevelferdstiltak som haster.  37 

 38 

Punkt 1.7 i utkast til dyrevernpolitisk plattform som foreligger lyder altså nå: 39 

 40 

1.7 Kreve at husdyr i landbruket skal gå over i løsdrift til 2024 som planlagt og at det 41 

tilrettelegges for utemuligheter. Øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom 42 

                                                           
4 http://www.dyrsrettigheter.no/menneske-og-andre-dyr/politikk-og-samfunn/hvordan-stemmer-jeg-dyrevennlig/ 
5 http://www.bondelaget.no/jordvern/ 
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rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig 1 

forsvarsinstinkt.  2 

 3 

Punkt 1.9 og 1.10 – Om fiskeoppdrett 4 

Fiskenæringa er et stort felt i seg selv og kunne nesten vært et eget kapitel. Punktene om 5 

fiskeoppdrett er først og fremst inspirert av denne artikkelen fra Dyrevernalliansen sine 6 

nettsider, hvor det legges ut om helseproblemer hos særlig laks i oppdrettsnæringa.6 Disse 7 

helseproblemene kan sammenlignes med det vi ser hos kylling, i det fisken er avlet opp til å 8 

vokse raskere enn det kroppen deres i realiteten tåler. Punktet om oppdrettsfisk har fått inn 9 

tre konkrete punkter på hvordan å bedre dyrevelferden; innføre maksimumsgrenser for 10 

antall fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak og stoppe triploid laks fra å tas i bruk i 11 

stor skala. Triploid laks er sterilisert laks som skal hindre at oppdrettslaks rømmer og 12 

formerer seg med villaks. Dette gjøres ved at fiskens egg, som vanligvis er diploid og har ett 13 

kromosom fra hver forelder, beholder begge kromosomene fra mor og ett fra far og således 14 

blir triploid. Denne løsningen medfører store lidelser hos fisken, blant annet ved 15 

skjelettdeformasjoner, feilutvikling av hjertesekk, grå stær og nedsatt appetitt.  16 

 17 

Punkt 1.9 som fiskeoppdrett lyder nå: 18 

 19 

1.9 Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere 20 

maksimumsgrenser for antall fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak og stoppe 21 

triploid laks fra å tas i bruk i stor skala. 22 

 23 

Kapittel 2: Pelsdyr og forsøksdyr 24 

Punktene i dette kapitelet handler i stor grad om verdispørsmålet rundt hvordan samfunnet 25 

skal forholde seg til unødig lidelse i bruk av dyr. Punktene kan derfor framstå som svært 26 

generelle. 27 

 28 

I spørsmålet om dyreforsøk, er det viktig å presisere at Grønn Ungdom i forslaget slik det 29 

foreligger ikke går inn for et forbud generelt, men at vi legger til noen restriksjoner. Bruk av 30 

dyr i forskning skal ikke være smertevoldende eller forårsake stress og angst. Der man kan 31 

erstatte dyreforsøk bør dette gjøres. 32 

 33 

Forbud mot kosmetikktesting på dyr ble innført i EU og EØS i 2013. Dette punktet fra 34 

Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram er dermed utdatert. Husholdningsprodukter, 35 

derimot, dekkes ikke av Kosmetikkdirektivet og det er fremdeles lovlig å teste produkter som 36 

oppvaskmidler og vaskemidler på dyr.7 Det er derfor lagt til et punkt i plattformen om atte 37 

bør forbys. 38 

 39 

Kapittel 3: Dyr i familien og oppvekst 40 

Punkt 3.2 – Om dyresertifikat 41 

                                                           
6 https://www.dyrevern.no/andre_dyr/fisk/fakta_om_fiskeoppdrett 
7 http://dyrevennlig.org/sminke/vaskemidler-oppvaskmidler/ 

https://www.dyrevern.no/andre_dyr/fisk/fakta_om_fiskeoppdrett
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Talsperson Lage Nøst har tidligere uttalt seg om at det bør innføres dyresertifikat i Norge. 1 

Dette skal forhindre at mennesker anskaffer seg kjæledyr som de ikke vet hvordan de skal ta 2 

vare på.8 Innføre dyresertifikat, slik at alle som anskaffer seg dyr må kunne bevise at de har 3 

et gjennomført kurs i godt dyrehold for den aktuelle arten. 4 

 5 

 6 

Punkt 3.4 – Om dyrebutikker 7 

Til tross for at noen dyr får det bedre hos nye eiere, er det vanskelig å forsvare produksjon 8 

og dyrehold i dyrebutikker i et dyrevelferdsperspektiv. Det er sjelden dyrebutikker selv har 9 

kapasitet til å drive selvstendig, dyrevennlig og målrettet avl av en eller flere arter. Dyrene 10 

som anskaffes er som regel bestilt fra masseoppdrett. Her avles det fram nye dyr løpende og 11 

de som ikke selges, avlives. 9 I Norge i dag selges ikke hund og katt i dyrebutikker. Det er 12 

arbeidsutvalgets synspunkt at dette også må gjelde fugl og andre pattedyr av de samme 13 

årsakene. 14 

 15 

Punkt 3.5 – Om hjemløse kjæledyr 16 

Trap-neuter-return er et program for hjemløse katter som skal legge til rette for at de kan få 17 

et godt liv selv om de ikke tilhører noen mennesker. Kattene fanges for å bli kastrert og 18 

vaksinert, før de slippes tilbake der de ble funnet.10 Programmet sørger for færre utekatter 19 

og tillater katter å bli en positiv del av bybildet heller enn negativ (sjekk Cats of Istanbul!). 20 

Dette er en gladsak vi som parti kan tjene mye på og anbefales av NOAH. 21 

 22 

Punkt 3.7 – Om dyrevelferd i skolen 23 

Grønn Ungdom vedtok i resolusjonen Dyr har egenverdi!uat dyrevelferd skulle inn i skolen. 24 

Dette er blitt konkretisert i den nye plattformen, slik at det lyder  25 

 26 

3.7 Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen. 27 

 28 

Dette kommer i tillegg til punkt 1.11 som handler om å opprette et Opplysningskontor for 29 

dyrevelferd, som blant også skal skoleelever om dyr og fisks artstypiske behov og evne til å 30 

føle frykt og smerte.  31 

 32 

Kapittel 4: Underholdning 33 

Punktene i kapittel 4 har skapt mye debatt i arbeidsutvalget. Fordi mange blir kjent med og 34 

glad i dyr gjennom underholdning, kan dette være et vanskelig felt som potensielt kan støte 35 

selverklærte dyrevenner fra oss. 36 

 37 

Punkt 4.2 – Om dyr i konkurranse 38 

Dyr i konkurranse gjelder f.eks. ved ulike type hestesporter, kjæledyrutstillinger og 39 

hundeløp- og kjøring. Mange dyr blir påført lidelse i disse industriene og det er 40 

arbeidsutvalgets synspunkt at Grønn Ungdom må tørre å ta denne debatten. For mer 41 

                                                           
8 http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/09/10/194871490/vil-innfoere-dyresertifikat 
9 http://www.dyrsrettigheter.no/infosenter/kjaeledyrindustri/dyrebutikker/ 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Trap-neuter-return 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/09/10/194871490/vil-innfoere-dyresertifikat
https://www.instagram.com/catsofistanbul/
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Dyr-har-egenverdi.pdf
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/09/10/194871490/vil-innfoere-dyresertifikat
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informasjon, se for eksempel denne artikkelen om hestehold.11 Punktet om konkurranse 1 

lyder nå: 2 

 3 

4.2 Sette høyere krav for dyrevelferd ved bruk av dyr i konkurranse. Øke andel tilsyn på 4 

konkurranser og utstillinger der dyr blir brukt. 5 

 6 

Punkt 4.3 – Om dyreparker 7 

Etter at Kristiansand Dyrepark avlivet wallaby-kenguruer for å få plass til geparder i 8 

dyreparken i 2013, har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i dyreparkene. 9 

Mange mener dyreparkene tilbyr positive opplevelser med nærkontakt med dyr og at de er 10 

viktig for vern av arter. 12 Dyrebeskytelsen skriver om dette:  11 

 12 

Dyreparkene hevder at deres virksomhet bidrar til å redde truede dyrearter, men kan 13 

ikke bevise påstanden. Nærmere 6 000 dyrearter regnes som truet i 14 

verdenssammenheng. Til sammenligning har dyreparker på verdensbasis totalt 15 

bidratt til færre enn tyve reintroduksjoner av populasjoner tilhørende slike arter i 16 

naturen. Det finnes ikke beviser for at dyreparker har reddet en eneste art fra 17 

utryddelse.13 18 

 19 

Dette punktet har skapt mye debatt i arbeidsutvalget. Vi har likevel landet på at vern av 20 

truede arter er viktig nok til at dette også må kunne skje i dyreparker. Punktet lyder altså nå: 21 

 22 

4.3 Utfase hold av dyr i dyreparker, med unntak av tilfeller hvor dyreholdet er begrunnet i 23 

vern av truede arter. 24 

 25 

Kapittel 5: Ville dyr 26 

Norsk natur og ville dyr er statens eiendom og må sees i tråd med dyrevelferdsloven og 27 

behandling av dyr for forøvrig. Likevel avlives f.eks. rev, bevere og mår fordi de anses som 28 

skadedyr.14  29 

 30 

Punkt 5.1 – Om fangst- og jaktformer 31 

Jaktformer som løshundjakt, snarfangst og hiejakt forårsaker stor redsel og lidelsene for 32 

byttedyrene. Vi har derfor utarbeidet et punkt som lyder 33 

 34 

5.1 Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven. 35 

Punkt 5.2 – Om rovdyr 36 

Rovdyr skaper mye debatt, både internt i partiet og utenfor. Likevel har Miljøpartiet De 37 

Grønne gått hardt ut mot rovdyrforliket og er blant de partiene som er mest positiv til ulv i 38 

Norge. Arbeidsutvalget mener vi skal fortsette å legge oss på denne linjen, og har derfor 39 

innstilt på følgende punkt: 40 

 41 

5.2 Øke bestandsmålet for rovdyr i Norge, samt utvide ulvesonen.  42 

                                                           
11 http://www.dyrsrettigheter.no/kjaeledyrindustri/et-hesteliv/ 
12 https://www.dyrevern.no/andre_dyr/sirkus_og_dyrehage 
13 http://old.dyrebeskyttelsen.no/faktaark/faktaark_dyreparker.pdf 
14 http://www.ostlendingen.no/jakt/nyheter/jakt/flere-jakter-pa-mikkel-rev/s/2-2.2757-1.7964849 

http://www.dyrsrettigheter.no/kjaeledyrindustri/et-hesteliv/
http://www.nrk.no/sorlandet/vil-boikotte-kristiansand-dyrepark-1.11371991
http://www.ostlendingen.no/rovdyr/dyrevern/jakt/omstridt-jervejakt-skaper-reaksjoner-du-kan-bli-hjemsokt-av-jerv-pa-dodsleiet/s/5-69-189030


23 

 

 1 

Punkt 5.3 – Om hval- og selfangst 2 

Det har vært viktig for meg som saksbehandler at Grønn Ungdom arbeider for å beholde det 3 

kontroveriselle punktet om hval- og selfangst fra arbidsplanen i Miljøpartiet De Grønne. 4 

Mange spør seg om hvorfor vi ikke skal ha hvalfangst i Norge. Jeg snur spørsmålet og lurer 5 

på hvorfor vi skal ha det. 6 

 7 

I 1993 trosset Norge, sammen med Japan og Island, Den internasjonale 8 

hvalfangstkommisjonens (IWC) forbud mot kommersiell hvalfangst, og gjenopptok fangsten 9 

på vågehval. De vanligste argumentene for norsk hvalfangst var da at hvis ikke hvalen 10 

fanges, spiser den opp fisken vår.15  Hvalfangstforkjempere mener også at man skal kunne 11 

høste av naturen, og at dette bør gjelder hval likeså vel som elg og hjort.  12 

 13 

Det er flere elementer å ta tak i her: 14 

Nyere forskning viser at hvalens nitorogenutslipp og avføring er vesentlige tilføringer til fisk 15 

lenger ned i næringskjeden. Det betyr at forekomst av hval ikke reduserer, men faktisk ser 16 

ut til å øke noen fiskebestander. 17 

 18 

Det er mange forskere som mener å observere både kultur og selvbevisshet hos mange 19 

hvalarter, og viser til at hvalens intelligens og følelsesliv gjør at den vanskelig kan 20 

sammenlignes med annet vilt.16 Det er saksbehandlers oppfatning at dyr med slike 21 

egenskaper har en moralsk verdi og at dette bør affektere hvordan vi forholder oss til dem.  22 

 23 

Et siste argument mot hvalfangst er at dette ikke er lønnsomt. Subsidiene den norske stat 24 

legger i hvalfangst ser ikke ut til å gå i pluss på den andre siden og flere dagligvarekjeder 25 

har sluttet å selge hvalkjøtt på grunn av lav etterspørsel.17 26 

 27 

Punkt 5.4 – Om slåmaskiner og jernbane 28 

Arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne har en del punkter om ville dyr som er veldig 29 

konkrete og som det går av å generalisere. Dette gjelder både punktet om påkjørsel av 30 

jernbane og punket om rådyrkalver og slåmaskiner. Disse er blitt slått sammen til å lyde: 31 

 32 

5.4 Innføre obligatoriske tiltak for å hindre ville dyr uhensiktsmessig blir avlivet av 33 

menneskelig aktivitet ved for eksempel trafikk, slåmaskiner og jernbane. 34 

 35 

Punkter til diskusjon  36 

 Hvilken diskurs bør Grønn Ungdom legge seg bak? 37 

 Mener Grønn Ungdom at dyr har rett til å leve? 38 

 Hva bør Grønn Ungdom mene om kontroversielle punkter som rovdyr, forsøksdyr, 39 

dyreparker og sel- og hvalfangst? 40 

 Er det andre områder i dyrevelferdsfeltet Grønn Ungdom bør ha meninger om? 41 

  

                                                           
15 Johansen, Hanne (2014). Ecological Ethics in the Debate about Norwegian Whaling. 
16 Whitehead & Rendell (2015). The Cultural Lives of Whales and Dolphins. 
17 http://www.dyrsrettigheter.no/kjottindustri/hvalfangst/hvalfangsten-et-meningslost-pengesluk/ 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40752/Master-thesis---Hanne-Johansen.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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Saksbehandlers konklusjon 1 

Utkastet til plattformen og drøftingen er preget av en lite objektiv holdning til spørsmålet, og 2 

bør derfor sees på med et kritisk blikk. Det er likevel mange punkter her som jeg mener 3 

Grønn Ungdom bør stille seg bak, om ikke annet, for å skape debatt.  4 

 5 

Jeg har også behov for å understreke at det er dyrene som bør legges til grunn for 6 

argumentasjonen i plattformen. Det betyr at selv om kjøttindustrien forårsaker enorme 7 

klimagassutslipp, bør ikke dette være hovedargrumentasjonen for å redusere kjøttindustrien 8 

her. I alt for mange saker blir dyrevern sekundærårsaken for å endre en praksis. I denne 9 

plattformen bør dyrevern være primærårsaken. 10 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret vedtar dyrevernpolitsk plattform slik den foreligger. 

 

Vedlegg: 3 

- «Kapitel 1.8 – Dyrevern» fra partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne 

- «Dyr har egenverdi!» - resolusjon vedtatt av Grønn Ungdom GULM 2012 

- Dyrevernpolitsk plattform 
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Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 10-12 februar 2012:  

Dyr har egenverdi!  
I løpet av de siste tiårene har vitenskapen gitt oss 
ekstremt viktig kunnskap om dyrs atferd, behov, 
intelligens og følelser. Til tross for dette utnytter  
vi flere dyr, på mer grusomme måter, enn noen 
gang før.  
  
Grønn Ungdom ser ikke på dyr som ressurser, men sansende enkeltindivider med et ønske om å leve, 
og som er bevisste på verden rundt seg.  
  
Avvikling av Norsk pelsdyroppdrett I Norge, som i flere andre land, har vi sett "avsløringer" 
med syke og skadde dyr gang på gang. Det er viktig å huske på at dette kun er et resultat av det 
grunnleggende problemet: ville dyr som sitter innestengt hele livet i nettingbur. Dyrehold kommer 
vanskelig i enda større konflikt med vår kunnskap om dyrs atferd og behov enn dette: burlivet fratar 
dyrene så godt som alt som gjør livet verdt å leve, og nekter dem deres mest basale behov. Dette 
livet driver dyrene til vanvidd, og mange utvikler alvorlige atferdsforstyrrelser. Etter omtrent et halvt 
år tas de livet av for å bli til et produkt ingen har bruk for i dagens samfunn. 
 
Grønn Ungdom ønsker derfor at avvikling fortsatt skal være en del av partiprogrammet. I andre land 
hvor det har blitt vedtatt avvikling har næringen gjerne fått 10-15 års overgangstid før de må legge 
ned. Grunnet de store lidelsene pelsdyrnæringa forårsaker hvert år, satt opp mot de få 
arbeidsplassene den gir, hvorav de fleste er deltid, mener vi dette er unødvendig lenge. Grønn 
Ungdom ønsker derfor kortest mulig overgangstid.  
 
Importforbud mot pelsprodukter Avvikling av pelsdyrnæringa i Norge vil føre til at vi sparer 
mange rev og mink fra lidelse og død her hjemme, mindre markedsføring av pelsprodukter både i 
Norge og i utlandet, samt en generell holdningsendring blant befolkningen. Samtidig må vi ikke 
glemme at Norge importerer store mengder pels fra utlandet. Det har vist seg at pelsdyrnæringa i 
andre land er minst like problematisk som i Norge, og i land hvor reglene for pelsdyroppdrett har 
fått nevneverdige innstramminger har dette ført til at næringen har blitt nødt til å legge ned, da det 
ikke lenger har vært økonomisk lønnsomt å drive videre. Grønn Ungdom ønsker derfor et 
importforbud mot pelsprodukter, også de som kun inneholder pelsdetajler som f.eks. jakker med 
pelskrage.  
  
Importforbud mot dyretestet kosmetikk Kosmetikktesting på dyr er i praksis forbudt i 
Norge, men likevel importeres det store mengder dyretestet kosmetikk fra utlandet. Dyretesting for 
kosmetikkprodukter påfører enorme smerter på trolig flere millioner dyr årlig, og gir ofte 
unøyaktige og misvisende resultater. Bruk av dyr for å teste enda flere nye kosmetikkprodukter er 
en åpenbar unødvendig praksis, og det finnes dessuten svært gode alternativer. Grønn Ungdom 
mener derfor at det bør innføres et importforbud mot all dyretestet kosmetikk. Støtte til 
dyrevernorganisasjonene Dyrevernorganisasjonene gjør en viktig jobb med alt fra omplassering av 
hjemløse dyr, til holdningskampanjer, til politisk arbeid. I dag er det kun enkelte 
dyrevernorganisasjoner som mottar støtte, samtidig som pelsdyrnæringa mottar flere titalls 
millioner årlig. Grønn Ungdom vil at ingen dyrevernorganisajoner skal nektes statsstøtte og at den 
nåværende støtten økes ved at man har som mål å flytte subsidiene som pelsdyrnæringa årlig 
mottar til dyrevernorganisasjonene.  
 
Dyr i sirkus Norge har svært få gjenværende sirkus som fortsatt benytter seg av dyr i 
underholdningen. Lange, ofte daglige transporter, trange og unaturlige leveforhold, og rutinemessig 
bruk av vold ved trening, har skapt reaksjoner hos mange. Bruk av dyr i sirkus kan med vår kunnskap 
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om dyrs behov ikke forsvares. Grønn Ungdom ønsker derfor å endre programmet fra forbud mot 
ville dyr i sirkus til forbud mot dyr i sirkus generelt (alle dyr).  
  
Dyr i matproduksjon Grønn Ungdom anerkjenner de store problemene for dyr i 
matproduksjonen. Høner som sitter i bur på størrelse med et A4-ark, timeslange transporter før 
dyrene tas livet av på slakteriet, såkalt ”frittgående” dyr som lever under ekstremt trange og 
ubehagelige omgivelser - gjerne mange tusen stuet inn i samme rom, er noen eksempler. I tillegg til 
dyrevernsaspektet innebærer produksjon av kjøtt en enorm belastning på miljøet.   
Grønn Ungdom vil derfor:  
- At alle offentlige kantiner og skoler skal ha minst en rett fri for produkter som kommer fra dyr. 
- Innføre kjøttfri mandag i alle offentlige kantiner og skoler  
- Opprette et statsstøttet opplysningskontor for vegetarmat, med fokus på dyr, helse og miljø  

  
Hjemløse dyr Flere titalls tusen domestiserte dyr er hjemløse i Norge. Dette skyldes for det 
meste ansvarsløshet og liten respekt for dyr: mange skaffer seg dyr på impuls og finner senere ut at 
de ikke ønsker dette ansvaret, og overlater dyrene ute for seg selv.   
Grønn Ungdom ønsker restriksjoner på kjøp, salg og avl av dyr, samt obligatorisk innføring i dyrs 
grunnleggende behov for dyreeiere.  
  
Dyrevern i skolen Respekt for dyr er avgjørende for hvordan vi behandler dem, og menneskers 
empati for dyr henger sammen med hvordan vi behandler andre mennesker. Grønn Ungdom mener 
det er viktig å innføre kunnskap om dyrs atferd, behov, intelligens og følelser som en del av pensum i 
skolen.  
  
Jakt med pil og bue En rekke rapporter har vist at buejakt har dårligere presisjon enn 
kruttvåpen, men til tross for dette vurderer myndighetene nå å innføre en prøveperiode på buejakt.  
Vi mener større respekt for dyr er viktigere enn innføring av nye jaktformer, og at dette ville vært et 

steg i feil retning. Grønn Ungdom ønsker derfor ingen prøveperiode for buejakt.   
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Til tross for økende kunnskap om dyrs atferd, behov, intelligens og følelser, utnuyttes flere 1 

dyr enn noen gang før. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt 2 

for dyr. Solidaritetsprinsippene i Miljøpartiet De Grønne at man skal utøve politikk i solidaritet 3 

med dyr og natur. Grønn Ungdom mener at dette må speiles i dyrevelferdspolitikken. Grønn 4 

Ungdom ser på dyr som sansende enkeltindivider med et ønske om å leve og som er 5 

bevisste på verden rundt seg og mener at dyrevelferd må bli en oppgradering av dyrs status 6 

fra ting til en status som sansende vesener! 7 

 8 

1. Et dyrevennlig landbruk 9 

Landbruket er den sektoren i Norge som forvalter flest dyr, med over 100 millioner individer 10 

av ulike arter. Forvaltningen har en tendens til å tilsidesette enkeltindividene med økonomisk 11 

fortjeneste. Dyr har rett til ikke å bli pint og der bør settes klare rammer for dyreholdet i 12 

landbruket. 13 

 14 

Grønn Ungdom vil derfor:  15 

 16 

1.1  Kreve at dyr i fangenskap skal ha utfoldelse for sine artstypiske behov, 17 

uavhengig av økonomiske hensyn. 18 

 19 

1.2 Sette som nasjonalt mål å redusere kjøtt- og meieriforbruket og fremme 20 

vegetariske og veganske alternativer i offentlige innkjøp. Statens engasjement 21 

i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles til 22 

fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og helse. 23 

Opplysningen må ta hensyn til dyrevelferd.  24 

 25 

1.3  Gjennomgå næringsforskrifter som regulerer håndtering av dyr. Dette for å 26 

sikre at intensjonene i dyrevelferdsoven etterfølges i bedre praktisk regelverk. 27 

 28 

1.4 Endre slakteindustrien slik at dyretransporter blir kortere, og høyst fire timer 29 

lange. Bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri er en del av løsningen. Dyra 30 

skal ha fri tilgang til vanningsautomat underveis, eller annenhver time. 31 

Dersom kravene ikke oppfylles, må mobilt slakteri påkostes. 32 

 33 
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1.5 At kylling skal anses som enkeltindivider med de rettigheter som følger av 1 

Dyrevelferdsloven. Dyretettheten i kyllingproduksjon må måles i antall dyr per 2 

kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter. 3 

 4 

1.6 Avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader eller 5 

lidelser for dyrene må ikke tillates.  6 

 7 

1.7 Kreve at husdyr i landbruket skal gå over i løsdrift til 2024 som planlagt og at 8 

det tilrettelegges for utemuligheter. Øke støtten til tiltak som kan dempe 9 

konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking 10 

og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt.  11 

1.9 Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere 12 

maksimumsgrenser for antall fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak 13 

og stoppe triploid laks fra å tas i bruk i stor skala. 14 

 15 

1.10 Opprette et eget dyretilsyn under klima- og miljødepartementet, og lovfeste 16 

husdyrtilsyn ved veterinær to ganger i året. 17 

 18 

1.11 Opprette et Opplysningskontor for dyrevelferd, som blant annet skal informere 19 

myndigheter, forbrukere og skoleelever om dyr og fisks artstypiske behov og 20 

evne til å føle frykt og smerte. 21 

 22 

2. Pelsdyr og forsøksdyr 23 

Til tross for at den norske dyrevelferdsloven stadfester at dyr ikke skal bli utsatt for 24 

unødvendig lidelse, holder Norge fortsatt dyrehold som vanskelig kan ansees som 25 

nødvendig. Dette gjelder pelsdyrindustrien som påfører stor lidelse for rovdyr som ikke hører 26 

hjemme i bur, men også mye av bruken av dyr i industri og forskning. 27 

 28 

Grønn Ungdom vil derfor: 29 

 30 

2.1 Umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr. Blir ikke et forbud innført straks, må 31 

statsstøtten til pelsdyrnæringen umiddelbart avvikles. 32 

 33 

2.2  Forby produksjon, import og salg av produkter som påfører dyr unødig fysisk 34 

eller psykisk lidelse. 35 

 36 

2.3 Forby smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som forårsaker stress og 37 

angst. Erstatte dyreforsøk med alternative tilnærminger, redusere antall dyr 38 

per forsøk og forbedre forholdene for dyrene som blir brukt i forsøk, blant 39 

annet ved riktig bruk av smertestillende midler og bedre oppholdsrom. 40 

 41 

2.4 Forby testing av husholdningsprodukter på dyr. 42 

 43 

3. Dyr i familien og oppvekst 44 
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Dyr som blir holdt som kjæledyr ansees gjerne som en del av familien og får rikelig med stell 1 

og oppmerksomhet - og har etter alt å dømme gode liv. Likevel er ikke disse dyrene også 2 

svært sårbare for dyremishandling og skjødesløshet. 3 

 4 

Grønn Ungdom vil derfor: 5 

 6 

3.1 Skjerpe rasekrav for landbruks- og familiedyr. Avl og import av dyreraser som 7 

genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke 8 

tillates.  9 

 10 

3.2 Utrede innføring av dyresertifikat. 11 

 12 

3.3 Påby ID-merking av kjæledyr og oppfordre kjæledyreiere til å kastrere 13 

selskapsdyr. 14 

 15 

3.4 Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker. 16 

 17 

3.5 Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene. Sentrene skal 18 

drive omplassering og gi informasjon til publikum om dyrehold og dyrs atferd, 19 

samt støtte frivillig arbeid med oppstalling og omplassering av dyr over hele 20 

landet. Utvikle omsorgsprogram som «Trap-Neuter-Return» for hjemløse 21 

katter. 22 

 23 

3.6 Opprettholde forbudet mot import av herptiler. 24 

 25 

3.7 Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen. 26 

 27 

3.8 Opprettholde prøveprosjektet med dyrepoliti i Trøndelag og innføre dette i 28 

resten av landet. 29 

 30 

4. Underholdning 31 

Dyr i konkurranse- og underholdningindustrien er ufrivillige deltagere som sliter ut kroppene 32 

sine og ikke får utløp for deres artstypiske behov. Grønn Ungdom mener at disse dyrene har 33 

egenverdi utover prestasjon og må behandles deretter. 34 

 35 

Grønn Ungdom vil derfor: 36 

 37 

4.1 Forby misbruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus.  38 

 39 

4.2 Sette høyere krav for dyrevelferd ved bruk av dyr i konkurranse. Øke andel 40 

tilsyn på konkurranser og utstillinger der dyr blir brukt. 41 

 42 

4.3 Utfase hold av dyr i dyreparker, med unntak av tilfeller hvor dyreholdet er 43 

begrunnet i vern av truede arter. 44 
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5. Ville dyr 1 

Det finnes ikke lenger noe sted på denne jorden som er helt fri for menneskelig påvirkning. 2 

Norsk natur og ville dyr er statens eiendom og må dermed sees i tråd med dyrevelferdsloven 3 

og behandling av dyr for forøvrig. Grønn Ungdom mener at det skal legge til ville dyrs 4 

utfoldelse uavhengig av menneskets bekvemhet. 5 

Grønn Ungdom vil derfor: 6 

5.1 Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven. 7 

5.3 Øke bestandsmålet for rovdyr i Norge, samt utvide ulvesonen.  8 

5.4 Forby all fangst på havpattedyr som hval og sel. 9 

5.5 Innføre obligatoriske tiltak for å hindre ville dyr uhensiktsmessig blir avlivet av 10 

menneskelig aktivitet ved for eksempel trafikk, slåmaskiner og jernbane.  11 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Dato  21.06.2016 

Saksnr.  LS-3-2016-052 

 

 

Bakgrunn  1 

Landsmøtet vedtok i november at Grønn Ungdom skulle jobbe for å bli en enda tryggere 2 

organisasjon for barn og unge gjennom å utarbeide etiske retningslinjer og forme akutt plan 3 

i tilfeller for alvorlig skade, vold og seksuell adferd. 4 

 5 

I forbindelse med utarbeidelsen av etiske retningslinjer foreslo organisasjonsrådgivere i LNU 6 

å skille mellom normative retningslinjer og tiltak og rutiner i organisasjonen. Dette ble tatt til 7 

følge gjennom vedtak fattet av GULS-2-16, som bestemte at en beredskapsplan for Grønn 8 

Ungdom skulle behandles på GULS-3-16. 9 

 10 

Drøfting  11 

Beredskapshåndboka er inspirert av retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og 12 

seksuelle overgrep i Sosialistisk Ungdom, mal til beredskapsplan i LNU, samt allerede 13 

vedtatte retningslinjer i Grønn Ungdom. Saksbehandler har også vært i kontakt med Røde 14 

Kors. 15 

 16 

Beredskapshåndboka som ligger vedlagt berører både konflikt- og krisehåndtering, samt 17 

håndtering av overskridende adferd og varslersaker – i tillegg til plan for akutt skade og vold, 18 

som beskrevet i arbeidsplanen. Der de etiske retningslinjene er en rettesnor for oppførsel og 19 

etisk bevissthet i organisasjonen, skal beredskapshåndboken være et verktøy for de 20 

tillitsvalgte som følger opp sensitive og vanskelige saker. Håndboka kan deles opp i to deler: 21 

Forebyggende arbeid og retningslinjer når en situasjon har oppstått. 22 

 23 

Arbeidsutvalget har vedtatt at det skal legges til et punkt om drukning og et punkt om 24 

blødning i beredskapshåndboka. Dette er å vente at kommer til å skje i løpet av september. 25 

 26 

Saksbehandlers konklusjon 27 

Beredskapshåndboka er et verktøy medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom skal bruke til 28 

arrangementer eller annen håndtering av saker, og er som sådan ikke et politisk dokument. 29 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-retningslinjer-for-Gr%C3%B8nn-Ungdom2.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-LS-2-16.pdf
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Det er derfor saksbehandlers synspunkt at dette ikke er et dokument som skal behandles i 1 

detalj i landsstyret, men at håndboka godkjennes og tas til orientering, slik at alle fylkeslag 2 

vet at den finnes. Det vil være behov for å oppdatere håndboka når situasjoner som ikke er 3 

omtalt oppstår, eller man ser at retningslinjene slik de foreligger ikke holder. Jeg mener at 4 

slike oppdateringer skal skje gjennom arbeidsutvalget, slik at de kan skje hyppig. 5 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret godkjenner beredskapshåndboka slik den foreligger. 

F2: Arbeidsutvalget får mandat til å gjøre endringer ved behov. 

 

Vedlegg: 1 – Beredskapshåndbok i Grønn Ungdom 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 17.06.2016 
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Om håndboka 
I 2015 vedtok landsmøtet i Grønn Ungdom å jobbe for å opparbeide bedre rutiner for trygg 

organisasjon. 

 

Denne beredskapshåndboka er et verktøy for alle tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom 

som står overfor utfordrende situasjoner i organisasjonen. Håndboka kommer i tillegg til 

Grønn Ungdoms vedtekter og etiske retningslinjer. Disse dokumentene er å finne på Grønn 

Ungdoms hjemmesider. 

 

Beredskapshåndboka skal være et digitalt verktøy som oppdateres ved behov. 

Oppdateringene skjer gjennom behandling i arbeidsutvalget. 

 

 

Håndboka deles inn deles inn i følgende kapitler: 

 

1. Forbyggende rutiner på arrangementerr 

2. Retningslinjer for generell krisehåndtering 

3. Retningslinjer ved akutt skade 

3.1 Førstehjelp 

3.2 Hjertekompresjon 

3.3 Blødning (kommer!) 

3.4 Drukningsulykke (kommer!) 

4. Retningslinjer for håndtering av overskridende adferd 

5. Varslersaker 

6. Retningslinjer til konflikthåndtering 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Isa M. A. Isene 

Generalsekretær 

 

 

Oslo, 14. juni 2016  

https://www.gronnungdom.no/om-oss/sakspapirer/vedtekter/
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Grønn Ungdom engasjerer ungdom mellom 12 og 26 år og skal sørge for at alle medlemmer 

føler seg trygge på arrangementer og møter i regi av organisasjonen. For å sørge for høyest 

mulig grad av sikkerhet på Grønn Ungdoms arrangementer skal det utarbeides en sikkerhets- 

og beredskapsplan (se mal under), samt settes opp en risikoanalyse der potensiell situasjon 

settes opp mot konsekvens og sannsynlighet, slik: 

 

 

 

Basert på tidligere risikoanalyser, er det tre situasjoner alle arrangører i Grønn Ungdom skal 

ha en plan på i sikkerhets- og beredskapsplanen. Dette er: 

 

Brann 
De fleste lokaler har en brannplan. Denne må leses nøye av arrangører. Ved overnatting skal 

det alltid være minst én nattevakt som kjenner brannrutinene. 

 

Terror 
Det er usannsynlig at Grønn Ungdom blir utsatt for terror, men som politisk 

ungdomsorganisasjon er dette noe vi må ha en plan på. Ring politidistriktet i forkant av 

arrangementet og fortell hvem dere er, hvor dere er og hvor mange dere blir, slik at politiet 

er informert. Sikkerhetsansvarlig skal finne et sted i nærheten av arrangementsstedet som 

kun arrangørene skal vite om. Dersom noe skulle oppstå, skal arrangører få så mange som 

mulig av deltagerne over til evakueringsstedet. 

 

Seksuelt overskridende adferd 
Snakk om grenser når arrangementet starter slik at deltagerne får reflektert over egne og 

andres grenser og grensesetting. Ha alltid to trivselsansvarlige som representerer to 

forskjellige kjønn som deltagere kan oppsøke dersom noe skulle oppstå.  
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Dette er en sikkerhets- og beredskapsplan som skal  

- gjennomgås med alle ledere i forkant av arrangementet  
- gjennomgås og gjøres tilgjengelig for ansvarlige i organisasjonen 
- være lett tilgjengelig/oppslått under hele arrangementet 
- evalueres etter hvert arrangementet 

 

[Arrangementet] er et sted for gode opplevelser, men kriser og ulykker kan oppstå. 

Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige 

kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan 

dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. 

 

På arrangementet 

Arrangementsansvarlig 

Kontakt arrangementsansvarlig for [arrangementet]: 

[Navn, mobilnummer og eventuelt sted der vedkommende sover] 

 

Dersom arrangementsansvarlig ikke svarer, ta direkte kontakt med [navn]. 

[Navn, mobilnummer og eventuelt sted der vedkommende sover] 

 

Kriseteam 

Kriseteamet for [arrangementet] består av  

Leder:   [Navn, arrangementsansvarlig] 

  [Navn, trivselsansvarlig] 

  [Navn, trivselsansvarlig] 

  [Navn, øvrig medlem] 

  [Generalsekretær] 

OBS! Minst to av disse bør ha tatt førstehjelpskurs, evt livredningskurs ved vann. 

 

I organisasjonen 

Generalsekretær er øverste ansvarlige for alle arrangement i Grønn Ungdom. 

Generalsekretær skal kunne samle informasjon, gi oppdatert informasjon til pårørende, 

eventuelt håndtere presse og starte organisering av krisearbeidet hjemmelokalisert.  

 

Kontakt generalsekretær i Grønn Ungdom: 

[Navn, mobilnummer] 

 

Eksternt 

Kontaktinfo til nærmeste legevakt er [kontaktinfo] 

                                                           
18 Denne malen er basert på malen for sikkerhets- og beredskapsplan utarbeidet av LNU, Kirkerådet og 
KFUK/KFUM. 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6jaa5j6fNAhWIQJoKHWlbDaoQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FLNUBeredskapsplan.doc&usg=AFQjCNHXhdc0KuHN54H805lV6GkL2mcCwg&sig2=845eiBwhmX87bH4ZWY7T6g


40 

 

 

Området tilhører [områdets politidistrikt, kontaktinfo] 

 

Hvilke situasjoner vil medføre iverksetting av kriseteamet 

Arrangementsansvarlig har ansvar for å vurdere om kriseteamet skal innkalles. Ved innkalling 

vurderer kriseteamet om ytterligere kriseberedskap skal iverksettes. 

 

Beredskapsinstruks for varsling av alvorlige hendelser/dødsfall 

Ved dødsfall eller svært alvorlig skade er myndighetene ansvarlig for informasjonen, dette 

skal ikke gå via kontaktperson på hjemstedet/i Norge. I slike situasjoner kan følgende 

setning måtte brukes "Det har skjedd en alvorlig ulykke. Jeg kan dessverre ikke si mer nå" 

selv om du vet at noen er død og hvem det er. Dødsmelding skjer alltid gjennom politi/prest.  

 

Beredskapsinstruks for kontakt med presse/hvem uttaler seg ikke 

Ved større ulykker vil pressen ta kontakt. Ikke spekuler i årsak til ulykke, skyldspørsmål eller 

omfang. Det er politiets oppgave.  

 

Vi skal ikke offentliggjøre navn på forulykkede eller skadde, dette er politiets oppgave.  

Hvis lokal kontaktperson er godt nok informert om hva dere gjør, henvis pressen til 

ham/henne for praktiske spørsmål og faktainformasjon.  

 

Det er som hovedregel kun generalsekretær [navn] som uttaler seg på vegne av Grønn 

Ungdom. Dersom generalsekretær ikke er tilgjengelig, kan pressehenvendelser tas gjennom 

arrangementsansvarlig [navn] 

 

Forebygging av kriser 

Det er arrangementsansvarlig sitt ansvar at 

- det til enhver tid foreligger korrekte deltagerlister 

- nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig 

- det foreligger plan for brann- og evakuering 

- gjennomføres brannøvelser 

- det snakkes om grenser i begynnelsen av arrangementet 

- politidistriktet kontaktes for å opplyse om arrangementet 

- [fyll inn andre ting dere vil legge til] 

 

 

[Sted] 

[Dato] 

[Navn til den som har utarbeidet planen] 
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Hva er en krise? 
En krise kan være ulykker i forbindelse med et arrangement i Grønn Ungdom eller 

situasjoner der man som enkeltperson eller som organisasjon står i fare for å tape 

omdømme. I denne håndboka skal vi gå gjennom flere konkrete tilfeller av kriser, men her er 

retningslinjer det er greit å ha med seg i enhver form for krisesituasjoner. 

 

Generell håndtering av krisesituasjoner 
1. Til den første som oppdager krisen 

a) Er person(er) bevisstløs? Se råd for umiddelbar førstehjelp (kapitel 3). 
Din innsats kan redde liv. Ta ledelsen, eller bistå andre som allerede hjelper.  
Redd liv, deretter eventuelle materielle verdier. 

 
b) Hvis det er fare for liv, ring nødnumrene:  

i. Brann: 110 

ii. Politi: 112  

iii. Ambulanse: 113 

 

c) Husk å oppgi: 

i. ditt navn 

ii. hvor du ringer fra 

iii. hva har skjedd 

iv. hvor mange er skadet 

 

d) Du vil få veiledning når du ringer nødnummeret. 

 

2. Få oversikt/kontroll over situasjonen. 

Hva er det som har hendt – hvem er involvert og i hvilken befatning finner de 

involverte partene seg i nå? Snakk med relevante parter og sørg for god 

informasjonsflyt. 

 

3. Begrense skadeomfanget 

Avhengig av hva slags situasjon som har oppstått, må man gjøre tiltak for å begrense 

skadeomfanget. Ta hånd om de involverte/berørte. Sørg for at de(n) utsatte 

part(ene) er i gode hender og at noen er der for vedkommende. Ivareta de 

menneskelige hensynene: alle kan gjøre feil, og det skal i de aller fleste tilfeller tilgis. 

 

4. Kontakt generalsekretær 

Generalsekretær har hovedansvaret for kriser i Grønn Ungdom og skal alltid være 

tilgjengelig per telefon. Kontaktinformasjonen til generalsekretær skal ligge i 

beredskapsplanen for arrangementet og ligger på Grønn Ungdom sine hjemmesider. 

Dersom generalsekretær og/eller nasjonale talspersoner er berørte i saken, henvises 

det til partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. 
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5. Ta hånd om organisasjonen som helhet 

Vær tilgjengelig for spørsmål og tenk helhetlig når du svarer.  

 

6. Dersom media involverer seg: 

Det er som hovedregel generalsekretær som uttaler seg på vegne av organisasjonen 

dersom media involverer seg. Kontakt derfor først generalsekretær eller 

kommunikasjonssjef i Miljøpartiet De Grønne. Dersom det likevel skulle oppstå en 

situasjon hvor du må uttale deg, er dette gjelende retningslinjer: 

 

a) Skriv kortfattede og tydelige svar på alle mulige spørsmål. 

 

b) Ikke gi informasjon før man er helt sikre selv på hva som har skjedd. 

 

c) Ta kritikk på alvor og ikke forsøk å forminske problemet. Vis forståelse, 

lydhørhet og empati. 

 

d) Innrøm feil hvis man har gjort feil. Gi unnskyldning uten forbehold og 

bortforklaringer. 

 

e) Forklar hva man konkret gjør for å rette opp i situasjonen og forhindre at 

problemet oppstår igjen.  
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Førstehjelp19   
Dette gjør du ved bevisstløshet 

1. Puster personen? Se, lytt og føl i inntil 10 sekunder 
  

2. Beveger brystkassen seg? 
 

3. Lytt etter pustelyder 
 

4. Føl om personen puster mot kinnet ditt 
 

5. Se etter tegn på ytre skade 
 

6. Se etter eventuell nødhjelpsbrikke som 
informerer om pasienten har en underliggende 
sykdom som epilepsi eller diabetes 

 

Når pasienten ikke puster 

1. Tilkall hjelp. Få noen til å ringe 113 
 

2. Legg pasitenten på ryggen om mulig  
 

3. Bøy hodet godt bakover 
 

4. Løft haken frem  
 

5. Dette kan føre til at pusten kommer tilbake.  
 

6. Forsiktig med å bøye hodet hvis nakkeskade mistenkes 
 

7. Fjerne løse gjenstander, mat, slim eller løse tenner 
 

Slik utfører du munn-til-munn innblåsning 

1. Legg din ene hånd på pasientens panne, bøy hodet godt bakover, klem neseborene 
sammen med tommel og pekefinger 
 

2. Med den andre hånden løftes haken godt opp, eventuelle fremmedlegemer eller 
gebiss fjernes 
 

3. Legg leppene dine rundt hele munnen. Blås inn til brystkassen hever seg (ca. to 
sekunder). Ta bort munnen din så luften slipper ut igjen. Blås på ny 
 

4. Dersom pasienten fortsatt ikke våkner, fortsett med hjertelungeredning 

  

                                                           
19 (informasjonen er hentet fra www.nhi.no – Norsk Helseinformatikk) 

http://nhi.no/forside/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-barn-18584.html
http://www.nhi.no/
http://resource.nhi.no/resource/72-21-hakeloft-ved-innblasingsteknikk.jpg?size=800
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Hjertekompresjon 

Hjertekompresjon utføres med strake armer og med bruk av tyngden fra overkroppen. 

Kompresjonens dybde avhenger av kroppsstørrelse, men noe kraft må benyttes. Dette er 

fysisk krevende og fordrer god teknikk 

 

Framgangsmåte 

1. Legg deg på kne inntil pasientens arm 

 

2. Hendene dine plasseres oppå hverandre på 

brystbeinet, midt mellom brystvortene. 

Håndbaken på den nedre hånden skal trykke mot 

brystbeinet, ikke flat hånd 

 

3. Trykk rett ned og slipp opp igjen (røde piler). Det 

kreves et relativt hardt trykk 

 

4. Trykk 30 ganger i rask rekkefølge. Tell høyt 

 

5. Deretter 2 innblåsninger før 30 nye trykk, o.s.v. 

  

http://resource.nhi.no/resource/2904-21-dsc01505.jpg?size=800
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Når er seksuell overskridende adferd en sak for Grønn Ungdom? 
Seksuell overskridende adferd er en sak for Grønn Ungdom når et medlem eller en ansatt i 

Grønn Ungdom eller Miljøpartiet De Grønne er mistenkt eller anklaget for å ha utøvd 

grenseoverskridende seksuell atferd mot en eller flere personer i Grønn Ungdom, eller 

utenfor, men i partisammenheng – eller – en har en bekymring eller får kjennskap til at et 

medlem eller en ansatt i Grønn Ungdom er utsatt for grenseoverskridende seksuell atferd av 

noen i Grønn Ungdom eller Miljøpartiet De Grønne, eller utenfor, men i partisammenheng. 

 

Håndtering av seksuell trakassering 

1. Dersom en selv opplever eller bevitner seksuell trakassering skal dette meldes fra om 

til nærmeste leder. Dersom saken er av en alvorlig karakter, skal det meldes fra om 

til generalsekretær. 

 

2. Fylkesledelsen og lokallagets tillitsvalgte har ansvar for å hindre ryktedannelse- og 

spredning av hensyn til de involverte i saken og for eventuell tilretteleggelse på 

konferanser og i møtesammenheng i lokal- eller fylkeslag. 

 

3. Dersom saken er meldt fra om til generalsekretær, er det generalsekretær i samråd 

med talspersonene som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte 

partene. Dersom generalsekretær og/eller nasjonale talspersoner er berørte i saken, 

henvises det til partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. 

 

Håndtering av seksuelle overgrep og vold 

1. Alle mistanker og bekymringer om vold eller seksuelle overgrep skal meldes direkte til 

generalsekretær. Det er generalsekretær i samråd med talspersonene som skal følge 

opp slike saker. Dersom generalsekretær og/eller nasjonale talspersoner er berørte i 

saken, henvises det til partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. 

 

2. Sakene skal behandles forsvarlig, både overfor den utsatte og den som er anklaget 

for vold eller seksuelt overgrep. De involverte skal møtes med tiltro, respekt og 

varsomhet. Begge eller alle parter skal tilbys kontaktpersoner dersom dette er et 

ønske. 

 

3. Anmeldelse eller bekymringsmelding skal behandles konfidensielt.  

 

4. Ingen organer eller ledd i Grønn Ungdom er en rettsinstans og ingen skal sette i gang 

etterforskning på egenhånd.  

 

5. Grønn Ungdom skal som hovedregel varsle politiet. Dersom den fornærmede part 

velger å gå til anmeldelse, skal Grønn Ungdom støtte vedkommende med dette. 
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6. Generalsekretær har ansvar for å følge opp saken overfor Grønn Ungdoms involverte 

enheter og personer. Generalsekretær plikter å informere fornærmede og eventuelt 

dennes foreldre om alle steg i videre prosess i organisasjonen. 

 

7. Generalsekretær og talspersoner har ansvar for å hindre ryktedannelse- og spredning 

av hensyn til de involverte i saken og for eventuell tilretteleggelse på konferanser og i 

møtesammenheng i lokal- eller fylkeslag.  
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Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. 

Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på Grønn Ungdoms vedtekter eller brudd 

på etiske retningslinjer. Overtredelser kan gjelde både personlig adferd, politiske og 

organisatoriske overtramp.  

 

Alle ansatte og medlemmer i Grønn Ungdom oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold 

i egen organisasjon, i Miljøpartiet De Grønne eller om forhold som har direkte eller indirekte 

konsekvenser for Grønn Ungdom eller Miljøpartiet De Grønne. 

 

1. Grønn Ungdom plikter å rydde opp i kritikkverdige forhold.  

 

2. Personene som er involvert skal ivaretas, både de impliserte og varsler. Den 

fornærmede part skal prioriteres. 

 

3. Varsler skal ha tilbakemelding om oppfølging så snart som mulig. 

 

4. Den som varsler skal ikke møte represalier for dette. 

 

5. Varsler har muntlig forklaringsrett overfor beslutningstaker(e). 

 

6. Som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er 

berørt. 

 

7. Med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent, skal varslers identitet holdes fortrolig.  
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Hva er en konflikt? 
To individer, eller et individ og en gruppe, eller to grupper – er i konflikt når den ene parten 

opplever den andre som en kilde til frustrasjon eller hindrer en i å gjøre sitt arbeid. Avhengig 

av sakskompleks, alvorlighetsgrad og partenes vilje til å finne løsninger, må valg av 

løsningsmetode vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Håndtering av konfliktsituasjoner 
1. Målet med konfliktløsningen skal være: 

a. At arbeidsmiljøet er godt for både de involverte og de utenom den 

aktuelle konflikten. 

b. At de involverte partene kan samarbeide. 

 

2. Involver så få som mulig i konflikten.  

Dersom partene selv ikke greier å håndtere konflikten alene, skal nærmeste leder 

(leder i lokalleddet/generalsekretær i sentralleddet) ta rollen som tredjepart. 

Dersom leder er involvert i konflikten, skal sentralleddet kontaktes. Dersom 

generalsekretær og/eller nasjonale talspersoner er berørte i saken, henvises det 

til partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. Styret i lokallaget skal kun involveres i 

prosessen dersom konflikten kan være til skade for organisasjonen. Konflikten tas 

da opp på et styremøte som en lukket orienteringssak. 

 

3. Kontakt sentralleddet.  

Det er viktig å orientere fylkeslagsoppfølger (FLO) fra arbeidsutvalget om at det 

pågår en konflikt. Dersom konflikten er av et stort omfang, skal fylkeslaget 

involvere generalsekretær. 

 

4. Få oversikt over situasjonen.  

Snakk med alle partene involvert hver for seg, slik at de kan forklare hvordan de 

opplever situasjonen. Møt alle parter med saklighet og rettferdighet - ikke 

forutinntatte meninger. Tredjeparten skal ikke ta noen side. 

 

5. Presenter en plan for løsning. 

Avhengig av hva slags type konflikt det er, skal tredjeparten presentere en plan 

for løsning for de to partene. Denne skal ha et tydelig mål, samt delmål som 

indikerer hva som skal gjøres når. 

 

6. Avhold et møte med de involverte partene. 

Første møte med begge parter skal ikke settes før omtrent halvveis i prosessen, 

dersom alle involverte parter føler at de er klare til å ta opp konflikten med 

motparten(e). 
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7. Skriv en rapport om konflikten. 

Etter endt prosess, skal det skrives en skriftlig rapport om konflikten. Denne skal 

ikke inneholde navn, kun saksgang og vurdering av håndteringen. Rapporten skal 

sendes til generalsekretær.  
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 
Dato  16.06.2016 

Saksnr.  LS-03-2016-053 
 

 

Bakgrunn 1 

Et av Grønn Ungdoms viktigste styringsdokument er arbeidsplanen. Arbeidsplanen blir 2 

vedtatt på hvert Landsmøte, og fastsetter, i grove trekk, hva Grønn Ungdom skal jobbe med 3 

fram til neste Landsmøte.  4 

 5 

Arbeidet med arbeidsplanen tas, som hovedregel, opp som en egen sak på hvert 6 

landsstyremøte. På denne måten sikrer en at landsstyret blir oppdatert på hvor langt 7 

organisasjonen har kommet i sitt arbeid med å oppfylle arbeidsplanens instruks. 8 

 9 

Ettersom arbeidsutvalget er organet med ansvaret for det daglige arbeidet i Grønn Ungdom 10 

er det også arbeidsutvalget som har størst oversikt over hvordan det går med arbeidet med 11 

arbeidsplanen. For at landsstyret skal få en så grundig oversikt over arbeidet med 12 

arbeidsplanen som mulig tas derfor «Status Arbeidsplan» opp som en sak hvert 13 

landsstyremøte. I denne saken skal vi gjennomgå i hvilken grad organisasjonen har oppfylt 14 

arbeidsplanens instruks så langt. 15 

 16 

Punkter til diskusjon 17 

 I hvilken grad har organisasjonen klart å oppfylle arbeidsplanens instruks så langt i 18 

år? 19 

 Gir vedlagte oversikt, «Status Arbeidsplan», en nøyaktig gjengivelse av hvordan 20 

arbeidet med arbeidsplanen har gått så langt? 21 

 

Vedlegg: 1: Status Arbeidsplan 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jens Petter Grini Pedersen, 

Arbeidsutvalgsmedlem 

 

Bergen, 16.6.2016 

https://drive.google.com/open?id=1cD_EfEXtWlNHNmh0E_E0RUyWwtgRD5qff4VaM86t9rU
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Til  Landsstyret  
 

 

 

Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Lage Nøst og Anna Serafima Svendsen Kvam, talspersoner 
Dato  23.06.2016 

Saksnr.  LS-03-2016-055 
 

 

Bakgrunn 

Vedtektene regulerer valg i Grønn Ungdom slik at det er Landsstyret som har ansvar for å 1 

innstille på ny valgkomité til Landsmøtet. Grunnen til dette er at det ville være rart om 2 

valgkomiteen selv innstilte på ny valgkomité. Det ville bli litt som at Arbeidsutvalget skulle 3 

utpeke forslag til nytt Arbeidsutvalg. For å gjøre arbeidet effektivt bør Landsstyret nedsette 4 

en liten gruppe som kan lage et forslag til ny valgkomité, som Landsstyret deretter kan 5 

innstille på. For at denne gruppa skal få god nok tid til å jobbe, bør vi sette den ned nå. 6 

Innstillingen må leveres i september. 7 

 8 

Drøfting  9 

For å greie å gjennomføre et effektivt arbeide er det saksbehandlernes oppfatning at gruppa 10 

(heretter kalt forberedende valgkomité) som på vegne av landsstyret skal lage forslag til 11 

ny valgkomité bør jobbe relativt effektivt. Dette taler mot at forberedende valgkomité er for 12 

stor. Samtidig bør man unngå problemer med stemmelikhet. Dette taler for at gruppa består 13 

av tre personer.  14 

 15 

Ellers mener saksbehandlerne at gruppa bør ha jevn kjønnsbalanse og spredt geografisk 16 

representasjon.  17 

 18 

Saksbehandlers konklusjon 19 

Saksforberedere har tidligere sendt landsstyret beskjed om at vi trenger forberedende 20 

valgkomité, med tilbud om å melde seg, men har ikke fått beskjed om at det finnes frivillige i 21 

landsstyret. Vi har derfor vurdert det slik at landsstyret åpner for å delegere oppgaven også 22 

til GU-medlemmer utenfor landsstyret. 23 

 24 

Saksforberedere har kontaktet flere medlemmer med forespørsel om å sitte i den 25 

forberedende valgkomiteen. Det har derimot ikke lykkes saksforberedere å få positivt svar 26 

fra alle vi tok kontakt med før utsendelsen av disse sakspapirene. Vår innstilling er derfor 27 

ikke komplett, og vi oppfordrer alle til å lete etter aktuelle kandidater før landsstyremøtet. 28 

 29 
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Det er vår oppfatning at den foreløpig innstilte kandidaten vil være en god representant for 1 

landstyret i den forberedende valgkomiteen.  2 

 

Forslag til vedtak 
F1: Rauand Ismail, X og Y utgjør den forberedende valgkomiteen som skal lage forslag til 

landstyret om sammensetning av ny nasjonal valgkomité som Landsstyret innstiller på. 

Gruppa må levere sitt forslag innen sakspapirene til GULS-04 går ut.  

 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

Lage Nøst og Anna Serafima S. Kvam, 

Talspersoner 

 

Oslo, 23.06.2016  
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Dato  21.06.2016 

Saksnr.  LS-03-2016-056 

 

Bakgrunn 

Landsstyret skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker, jamfør Grønn 1 

Ungdoms vedtekter. Dette innebærer å revidere Grønn Ungdoms budsjett for 2016.  2 

 3 

Etter forrige landsstyremøtet er vi blitt varslet om at vi kommer til å få en faktura fra revisor 4 

som vi ikke har gjort plass til i budsjettet. Dette har ført til at arbeidsutvalget har foreslått 5 

følgende endringer i budsjettet. 6 

 7 

De foreslåtte endringene er markert i oransje, under oransje kolonnen «Revdiert budsjett 8 

foreslått til LS-3-16». Postene med fet skrift er såkalte «faste poster», og kan av ulike 9 

årsaker ikke endres i denne revisjonen. 10 

 11 

Drøfting 12 

En gjennomgang av skyggeregnskapet for 2016, har ført til at en del poster har blitt 13 

redusert. Det mest merkbare er «Skolering» og «Reklame». Skoleringsposten er ment til å 14 

dekke et skoleringshelg i høst som blir tilsvarende et landsstyremøte. Reklameposten blir i 15 

lite brukt i mellomvalgsår. 16 

 17 

Det er også verdt å merke seg at inntektsposten på landsmøte er økt. Det er altså ventet at 18 

vi kommer til å ha en høyere deltakeravgift enn vi tidligere hadde planlagt. 19 

 20 

Saksbehandlers konklusjon 21 

Det er mange poster som har gått under skjærekniven. Det er likevel saksbehandlers 22 

synspunkt at dette må gjøres for å dekke utgiftene det er å drive god økononmistyring. 23 

 

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

 

Vedlegg: 1 – Budsjettrevisjon LS-3-16  

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view?pref=2&pli=1
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Poster Vedtatt på 
GULM15 

Revidert 
budsjett 
vedtatt av 
LS-2-16 

Revidert budsjett 
foreslått til LS-3-16 

Skyggeregns
kap 1. juni 

Inntekter     

Medlemskontingent 50 000 50 000 50 000 15 800 

Overføring fra MDG 1 000 000 1 000 000 1 000 000 240 642 

Støtte/sponsor/gaver 5 000 5 000 5 000 15 550 

Offentlig støtte 200 000 200 000 200 000 109 722 

Tilskudd fra fylkeslagene 150 000 150 000 150 000 43 000 

Inntekter LM 20 000 20 000 40 000 - 

Inntekter sommerleir 40 000 40 000 40 000 44 300 

Inntekter materiell - - 5 000 7 300 

Frifond 230 000 230 000 230 000 - 

     

SUM 1 695 000 1 695 000 1 720 000 476 314 

     

Utgifter     

Administrative kostnader 70 000 70 000 90 000 42 230 

Leie av lokaler MDG 50 000 50 000 50 000 - 

Arbeidsutvalget 40 000 40 000 40 000 19 198 

Landsmøtet 80 000 80 000 85 000 21 338 

Landsstyret 90 000 70 000 70 000 36 712 

GU-delegater til MDGLM 10 000 25 000 24 680 24 680 

Politisk kampanje 50 000 35 000 30 000 - 

Skolering 35 000 30 000 15 000 - 

Materiell 40 000 30 000 30 000 - 

Reklame 15 000 10 000 5 000 600 

Internasjonalt Utvalg 20 000 20 000 15 000 8 539 

Sommerleir 150 000 190 000 180 000 25 698 

Frifond 230 000 230 000 230 000 - 

Lønn 750 000 750 000 750 000 340 681 

Gjeld fylkeslag 102 297 102 297 102 297 62 306,96 

     

SUM 1 732 297 1 732 297 1 716 977 581 982,96 
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Resultat −37 297 −37 297 3 023  

Inngående balanse 208 870 208 870 208 870,48 kr  

Balanse 171 572 171 572 211 893,48 kr  
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tt 
 

 
 

Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  
Fra   Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Dato  22.06.2016 
Saksnr.  LS-3-2016-057 
 

 

Bakgrunn 
Det er programprosess i De Grønne (MDG)! Politikkutvikling er gøy, og Grønn Ungdom bør få 1 

gjennomslag! Det finnes mange måter å bruke for å måle hvor ”flinke” vi er som 2 

organisasjon. Vi kan måle medlemsvekst, vi kan måle oppslutning i skolevalg eller antall 3 

aktive fylkeslag. En annet godt kvalitetsmål er hvorvidt vi oppnår politisk gjennomslag i 4 

moderpartiet. Dette er særlig viktig for en organisasjon som oss, som faktisk deler all politikk 5 

med MDG. Vi vedtar egen politikk mellom de landsmøtene (MDGLM) i MDG hvor 6 

arbeidsprogram vedtas, også må vi gjøre alt det vi kan for at denne politikken i neste 7 

omgang blir en del av arbeidsprogrammet til MDG. Det er den jobben vi skal gjøre fram til 8 

MDGLM i 2017. 9 

 10 

Arbeidsutvalget (AU) har laget en strategi for å få mest mulig gjennomslag, som vi allerede 11 

har begynt å jobbe etter. Nå vil AU at Landsstyret skal  12 

 13 

1. Behandle og godkjenne strategien 14 

2. Bestemme hvilke saker det er viktigst at Grønn Ungdom tar stilling til innen MDGLM 15 

2017, og tidspunkt for behandling av disse sakene 16 

3. Bestemme hvilke saksfelt/saker det er viktigst at AU prioriterer å bruke til på å 17 

påvirke programkomiteen på, fram til Grønn Ungdoms landsmøte i november 18 

(GULM16) 19 

 20 

Drøfting 21 

Denne drøftingen deles opp i tre deler knyttet til de tre punktene som er listet opp i avsnittet 22 

over 23 

 24 

1. Strategi for gjennomslag 25 

AU har vedtatt en strategi som vi jobber etter for å nå målet vi har satt oss i årets 26 

arbeidsplan: å få mest mulig gjennomslag i programprosessen til MDG, og å forankre alle 27 

beslutninger i løpet av denne perioden best mulig. I strategien har vi ikke lagt inn noen 28 

politiske beslutninger, eller andre beslutninger av substansiell art. Strategien er mer å anse 29 

som en detaljert tidslinje, hvor alle tidspunkter for påvirkning av programmet og utvikling av 30 
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egen politikk er lagt inn. Nettopp fordi strategien ikke inneholder viktige politiske 1 

retningsvalg, anser AU den ikke for å være et kontroversielt dokument å ta stilling til. 2 

Dokumentet er selvforklarende og AU tror representantene i landsstyret vil greie å ta stilling 3 

til innholdet uten detaljert drøfting av de ulike momentene.  4 

 5 

2. Viktige politiske saker 6 

Grønn Ungdom har tatt selvstendige standpunkt i en rekke politiske saker siden forrige 7 

programprosess i 2013. Vi har utviklet plattformer knyttet til skolepolitikk, ruspolitikk, 8 

likestillingspolitikk og snart dyrevernpolitikk (GULS-03) og utviklingspolitikk (GULS-04). I 9 

tillegg har vi behandlet og vedtatt en rekke resolusjoner. I sum betyr dette at vi har et godt 10 

grunnlag for å gå inn i programprosessen med standpunkter til en rekke mer og mindre 11 

kontroversielle saker. Eksempler på saker av mer kontroversiell art som Grønn Ungdom har 12 

tatt, eller er i ferd med å ta stilling til er:  13 

 14 

- ruspolitiske spørsmål 15 

- sexkjøpsloven 16 

- rovdyrpolitikk 17 

- sel og hvalfangst  18 

- oppdrett 19 

- eksamen i VGS  20 

- medisinske forsøk med dyr 21 

- migrasjon  22 

 23 

Det har seg imidlertid slik at det kommer til å komme opp enkelte kontroversielle spørsmål i 24 

forbindelse med programprosessen som Grønn Ungdom ikke har tatt stilling til etter 2013. 25 

De kanskje mest potensielt kontroversielle saksfeltene/sakene Grønn Ungdom ikke har 26 

selvstendig politikk på er:  27 

 28 

- alternativ medisin 29 

- flere utenrikspolitiske og forsvarspolitiske spørsmål (f. eks holdninger til NATO-30 

medlemskap)  31 

- enkelte spørsmål knyttet til velferdsordninger (f. eks sykelønnskutt eller 32 

samfunnslønn)  33 

- enkelte skattepolitiske spørsmål (f. eks utforming av formueskatt)  34 

 35 

AU mener det er lurt at landsstyret vurderer nøye hvorvidt vi bør ta stilling til ett eller flere 36 

spørsmål knyttet til disse saksfeltene/sakene og i så fall hvilke. Det landsstyret dermed nå 37 

bes å ta stilling til er  38 

 39 

a) hvilke spørsmål som er av en slik art at de bør behandles av Grønn Ungdom før 40 

MDGLM2017 41 

b) hvile spørsmål/saksfelt som skal behandles på henholdsvis GULS-04-16, GULM-16 42 

eller GULS-01-17.  43 

 44 

Argumenter for å ta et standpunkt knyttet til alternativ medisin  45 

 Dette er et kontroversielt saksfelt i De Grønne, som det garantert vil bli diskusjon 46 

rundt i forbindelse med helsepolitikk i det nye arbeidsprogrammet.  47 
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 Det er en liten del av et større komplekst saksfelt (helsepolitikk) som vi med all 1 

sannsynlighet vil ha tid og kapasitet til å utarbeide  2 

 3 

Argumenter mot å ta et standpunkt knyttet til alternativ medisin 4 

 Dette er, så vidt AU bekjent, ikke en spesielt kontroversiell sak i Grønn Ungdom. Det 5 

kan dermed virke noe bortkastet å bruke mye tid på den, hvis man ikke mener det er 6 

viktig å binde delegasjonen på dette spørsmålet.  7 

 8 

Argumenter for å ta standpunkt(er) knyttet til utenriks og forsvar  9 

 Dette er svært aktuelle saksfelt, som med all sannsynlighet vil bli brukt mye tid på i 10 

programprosessen.  11 

 Disse saksfeltene rommer spørsmål som enkelte har etterlyst at vi tar stilling til i 12 

Grønn Ungdom  13 

 14 

Argumenter mot å ta standpunkt(er) knyttet til utenriks og forsvar 15 

 Uansett om vi ”bare” velger et lite knippe spørsmål å behandle, er dette et saksfelt 16 

som krever omfattende saksforberedelser, og et svært skjerpet landsstyre under 17 

behandlingen. Det kan tenkes at det vil være å ta seg vann over hodet hvis vi 18 

dypdykker inn i denne materien så tett opp mot sluttspurten i programprosessen.  19 

 Moderpartiet vårt har blitt sterkere (og mindre vinglete) på disse spørsmålene de 20 

siste fire årene. Altså kan vi kanskje ”lene oss tilbake” og tenke at det ikke er viktigst 21 

at Grønn Ungdom tar ansvar akkurat her.  22 

 23 

Argumenter for å ta standpunkt(er) knyttet til velferdsordninger  24 

 Her vet vi allerede at det kommer mange omdiskuterte forslag på bordet. 25 

Eksempelvis sykelønnskutt, fjerning av BSU, samfunnslønn og Karbonavgift til 26 

fordeling. At forslagene fra temautvalget for økonomi og næringsliv allerede har skapt 27 

stor kontrovers kan være et tegn på at vi bør la landsmøtet binde delegasjonen på 28 

enkelte av de mest kontroversielle spørsmålene.  29 

 Dette er saker som engasjerer! Og det er saker som vi i svært liten grad har brukt tid 30 

på de siste fire årene i Grønn Ungdom  31 

 Her er det i noen grad uforutsigbart hvilken retning moderpartiet ender med å ta. Kan 32 

tale for at vi bør forsøke å spille en rolle.  33 

 34 

    Argumenter mot å ta standpunkt(er) knyttet til velferdsordninger 35 

 Se pkt. 1 under utenriks/forsvar 36 

 37 

   Argumenter for å ta standpunkt(er) knyttet til skatt  38 

 Se pkt. 1 under velferdsordninger  39 

 40 

   Argumenter mot å ta standpunkt(er) knyttet til skatt 41 

 Se pkt. 1 under utenriks og forsvar   42 

 43 

Det finnes altså argumenter for og mot å bruke tid på disse saksfeltene/sakene innen 44 

MDGLM17. AU ber landsstyret legge vekt på hvilke saker som vi kan anta at vårt eget 45 

Landsmøte, GULM16, ønsker å binde Grønn Ungdoms delegasjon i. Slik vi har jobbet i Grønn 46 

Ungdom de siste årene har delegasjonen vår til MDGLM kun stemt i blokk (bundet seg) på 47 

saksfelt/saker som vårt eget Landsmøte eller Landsstyre har tatt stilling til. Dette betyr altså 48 
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at vi bør velge å bruke tid på de sakene hvor vi antar at organisasjonen vår ønsker at GU 1 

stemmer samlet.  2 

 3 

I forslag til vedtak fremgår det også at AU innstiller på at vi skal behandle en klimapolitisk 4 

plattform på GULS-04 i oktober.  5 

 6 

Argumenter for å behandle en klimapolitisk plattform  7 

 Dette er kjernesaksfeltet vårt, og en sak som engasjerer. Det er også en viss fare for 8 

at vi kan begynne å ta det ”for gitt” at vi er best på klima, og det er et litt farlig spor 9 

å havne på. Vi er nødt til å hele tiden oppdatere oss, om vi skal beholde den sterke 10 

troverdigheten vi har til klimafeltet nå.  11 

 Så vidt AU vet er det ganske store diskusjoner innad i programkomiteen knyttet til 12 

hvor vi radikale vi skal være i enkelte klimapolitiske spørsmål. Dette taler for at Grønn 13 

Ungdom tar noen tydelige standpunkter, til tross for at saksfeltet på et generelt 14 

grunnlag ikke kan sies å være kontroversielt i MDG.  15 

 Uavhengig av programprosessen er det viktig at vi øver oss på diskutere og snakke 16 

om klimapolitikk i tiden før vi går inn i en valgkamp.  17 

 18 

Argumenter mot å behandle en klimapolitisk plattform  19 

 Det er ikke et utpreget kontroversielt saksfelt. Gitt kriteriene som er drøftet over kan 20 

dette tale for at vi ikke bruker tid på en klimapolitisk plattform.  21 

 Gitt begrenset tid til å forberede og behandle saken er det å anta at vi ikke kommer 22 

til å kunne ta veldig mange nye standpunkter, men heller må velge å utbedre og 23 

eventuelt supplere den politikken vi allerede har. Det kan stilles spørsmålstegn ved 24 

om det er verdt å bruke tid på dette.  25 

 26 

3. Prioriterte saksfelt å påvirke fram til GULM16 27 

Før GULM16 vil Grønn Ungdom få to viktige anledninger til å påvirke programprosessen. 28 

Først vil vi få anledning til å synliggjøre viktige saker for oss ved at vårt medlem i 29 

programkomiteen, Ola Eian, kan ta ut dissenser (dvs. levere alternative forslag) i 30 

høringsutkastet til nytt arbeidsprogram som kommer 31. august. Dette betyr i realiteten at 31 

om programkomiteen foreslår politikk som er motstridende politikk Grønn Ungdom har 32 

vedtatt, så kan Ola Eian levere alternative forslag som vil bli lagt med høringsutkastet.  33 

 34 

Den neste anledningen til påvirkning kommer når høringsrunden begynner. 35 

Programkomiteen leverer et første utkast til nytt arbeidsprogram 31. August. Fram til 31. 36 

Oktober, vil det være anledning til å sende høringssvar. Det er AU sin vurdering at Grønn 37 

Ungdom har størst sjanse for gjennomslag om vi leverer et godt gjennomarbeidet 38 

høringssvar på vegne av hele organisasjonen.  39 

 40 

Fordi Grønn Ungdom har vedtatt ganske mye politikk siden 2013, kan det tenkes at det er 41 

lurt at vi prioriterer noen saker eller saksfelt høyere enn andre ved disse to anledningene til å 42 

påvirke innholdet i det nye arbeidsprogrammet. For at den jobben vårt medlem i 43 

programkomiteen gjør og innspillene AU eventuelt gir på vegne av Grønn Ungdom skal være 44 

godt forankret, er det nødvendig at Landsstyret tar stilling til hvilke saksfelt/saker de mener 45 

det er viktigst at vi prioriterer i programprosessen den kommende måneden.  46 
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Det er AUs vurdering at det ikke er nødvendig å prioritere resolusjoner og uttalelser som vi 1 

allerede har fått vedtatt på MDG sine landsmøter. Det er heller ikke nødvendig å prioritere 2 

resolusjoner av mer organisatorisk art. Det vi står igjen med da er et knippe resolusjoner 3 

som handler hovedsakelig om skolepolitikk, likestilling og kultur, samt de politiske 4 

plattformene våre – og eventuelt den politikken vi vedtar på GULS-03 og GULS-04 nå i år. 5 

 6 

Punkter til diskusjon  7 

 Finnes det saksfelt/saker det er det viktig å bruke tid på å behandle på GULS-04, 8 

GULM16 og GULS-01? I så fall: hvilke?  9 

 Hvilke saker bør Ola Eian og AU prioritere å bruke tid på å påvirke fram til GULM16?  10 

 11 

Arbeidsutvalgets konklusjon 12 

AU mener først og fremst at Landsstyrets tid er dyrebar, og at det er særdeles viktig at vi 13 

bruker tiden vi har fram til MDGLM17 på en effektiv måte. Videre mener AU at det til 14 

syvende og sist er ett kriterium for hvilke saker vi eventuelt skal bruke tid på å behandle i 15 

løpet av høsten og vinteren, som utmerker seg særlig. Og det er: hvorvidt saken/saksfeltet 16 

er av en sånn grad at det kan være nødvendig å binde Grønn Ungdoms delegasjon til 17 

MDGLM17. AU mener dette kriteriet bør være styrende for hvilke saker/saksfelt vi velger å 18 

bruke tid på i løpet av høsten og vinteren. Om vi f.eks. antar at vårt landsmøte ikke vil ha 19 

interesse av å binde delegasjonen i spørsmål om alternativ medisin, så skal vi heller ikke 20 

bruke tid på den typen spørsmål nå. Et flertall i AU mener det er såpass stor sannsynlighet 21 

for at det kommer opp kontroversielle spørsmål knyttet til skatt og velferd på MDGLM17. AU 22 

anbefaler derfor, og innstiller på, at Landsstyret behandler en resolusjon (eventuelt 23 

plattform) om skatt og velferd på GULS-1-17.  24 

 25 

AU mener også det er nyttig å diskutere klimapolitikk nå som valgkampen nærmer seg. Det 26 

innstilles derfor på at LS behandler en klimapolitisk plattform på GULS-4-16. 27 

 28 

Videre mener AU at i den grad vi trenger å prioritere hvilke saker/saksfelt Ola Eian og AU 29 

bruker tid på å påvirke fram til GULM16, så skal vi prioritere de vi allerede har 30 

ferdigbehandlet eller er i gang med. Vi har større sannsynlighet for å få gjennomslag på de 31 

sakene vi allerede har begynt å spille inn til programkomiteen. Dette gjelder særlig de 32 

politiske plattformene våre.  33 

 

Forslag til vedtak  
F1: Landsstyret ferdigbehandler en resolusjon om skatt og velferd på GULS-1-17.  

 

F2: Landsstyret behandler og innstiller på en klimapolitisk plattform til Landsmøtet på GULS-

4-16. 

 

F3: Følgende saker landsstyret har behandlet behandles av GULM-16: dyrevernpolitisk 

plattform, utviklingspolitisk plattform, ruspolitisk plattform og klimapolitisk plattform.  
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F4: Fram til GULM16 prioriterer Grønn Ungdom, gjennom AU, å påvirke programprosessen 

innenfor saksfeltene skole, ruspolitikk, dyrevern, utviklingspolitikk, likestilling og klima/vekst 

– i den grad prioritering av arbeidet blir nødvendig. Såfremt det er ressurser tilgjengelig skal 

AU jobbe for at all relevant politikk Grønn Ungdom har vedtatt siden MDGLM 2013, 

implementeres i det nye arbeidsprogrammet til MDG.  

 

F5: AU får mandat til å utarbeide et helhetlig høringssvar i tråd med disse vedtak og vår 

vedtatte politikk, på vegne av hele Grønn Ungdom.  

 

F6: Landsstyret godkjenner strategi for gjennomslag i programprosessen slik den foreligger, 

og vedtakene gjort i denne saken innarbeides i strategien.  

 

 

Med vennlig hilsen,  

 

Anna Serafima S. Kvam  

 

Oslo, 22.06.2016 

  



62 

 

 

Innledning  1 

Denne strategien er ment å være et verktøy for de personene i AU som skal sørge for 2 

framdrift i arbeidet med å nå målene for politikkutvikling og gjennomslag i 3 

programprosessen som Grønn Ungdoms Landsmøte har satt. Strategien skal sørge for at 4 

Grønn Ungdom får gjennomslag i programprosessen til Miljøpartiet De Grønne. Mål og tiltak 5 

er utformet i henhold til Grønn Ungdoms arbeidsplan for 2016, og Miljøpartiet De Grønnes 6 

programkomité sin tidslinje. 7 

 8 

Mål 9 

(hentet fra arbeidsplanen)  10 

 Oppnå gjennomslag i De Grønnes programutviklingsprosess.  11 

 Bruke Landsstyret og Landsmøtet til å utvikle og vedta politikk for Grønn Ungdom  12 

 13 

Tiltak (delt inn i faser)  14 

(hentet fra arbeidsplanen og foreslått av saksbehandler)  15 

 16 

Fase 1 (01.01.2016-30.07.2016) 17 

 18 

1.1. Få en fast representant i De Grønnes programkomité 19 

 20 

1.2. Vedta strategi for gjennomslag i programprosessen på AU-8.  21 

 22 

1.3. Sette ned egen gruppe (kalt programgruppa) som for som mandat å 23 

operasjonalisere strategien. NB! Gruppa får ikke mandat til å revidere strategien og 24 

er ikke et beslutningsorgan.  25 

 26 

1.4. Sende programkomiteen relevant vedtatt politikk, med saksframlegg, som Grønn 27 

Ungdom har vedtatt etter MDGLM 2013.  28 

 29 

1.5. Behandle Ruspolitisk plattform på LS-02.  30 

 31 

1.6. Forberede behandling av en ny og fjerde politisk plattform til LS-03. Plattformen må 32 

behandles av AU senest på AU-11, 21.06.2016.  33 

 34 

1.7. Forberede vedtakssak om programprosessen til LS-03. LS tar på LS03 stilling til:  35 

1.7.1. Denne strategien, og hvordan AU hittil har jobbet med programprosessen 36 

 37 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0GEXqVJjyuceHpiNFdoU216OFE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0GEXqVJjyuceHpiNFdoU216OFE
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1.7.2. Hvilke politiske saker Grønn Ungdom videre skal prioritere å behandle i 1 

forbindelse  med programprosessen, hvordan de skal behandles (LS eller LM) og 2 

tidspunkt for behandling (I realiteten LS04, GULM-16 eller LS01-17).  3 

 4 

1.7.3. Hvilken politikk Grønn Ungdom har vedtatt siden MDGLM 2013 som ikke er 5 

relevant for programprosessen 6 

 7 

1.7.4. Hva slags mandat AU v/programgruppa får i forbindelse med 8 

programprosessen  9 

 10 

Fase 2 (31.juli 2016-20.november 2016)  11 

 12 

2.1 Forberede politiske saker til LS04 i tråd med vedtak fra LS03. Må innstilles av AU 13 

senest på AU-13 06.09.2016.  14 

 15 

2.2 Grønn Ungdoms representant i De Grønnes programkomité tar ut dissenser (hvis 16 

nødvendig) i høringsutkastet til nytt program, i tråd med Grønn Ungdoms politikk.  17 

 18 

2.3 AU gjennomgår første høringsutkast fra programkomiteen og leverer høringssvar.  19 

 20 

2.4 LS behandler på LS04 de politiske sakene som AU har forberedt i henhold til 21 

vedtak på LS03.  22 

 23 

2.5 LS behandler og innstiller på LS04 på de politiske sakene som skal til GULM-16 i 24 

henhold til vedtak på LS03.  25 

 26 

2.6 GULM16 behandler de politiske sakene som LS har foreslått.  27 

 28 

2.7 GULM16 velger delegasjon til MDGLM17 og tar stilling til:  29 

 30 

2.7.1 I hvilke saker delegasjonen er bundet til å stemme i tråd med LS og LM sine 31 

vedtak  32 

 33 

2.7.2 Hva slags mandat AU v/programgruppa får til å sende forslag til MDGLM17 på 34 

vegne av Grønn Ungdom 35 

 36 

2.7.3 Hvilke politiske saker som skal prioriteres høyest videre i programprosessen 37 

 38 

 39 

Fase 3 (21.november 2016 – MDGLM17)  40 

3.1 Forberede politiske saker til LS01-17 i tråd med vedtak på LS03-16. Må innstilles 41 

av AU senest på det AU-forberedende møtet til LS01-17.  42 

 43 

3.2 Grønn Ungdoms representant i De Grønnes programkomité tar ut dissenser (hvis 44 

nødvendig) i det endelige programutkastet tråd med Grønn Ungdoms politikk og 45 

landsmøtevedtak.  46 

 47 

3.3 Forberede og sende inn endrings og tilleggsforslag til Miljøpartiet De Grønnes 48 

arbeidsprogram for 2017-2021 når det endelige programutkastet er tilgjengelig. 49 
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Forslagene må være basert på politikken Grønn Ungdom har vedtatt siden 1 

MDGLM13, og mandatet AU v/programgruppa har fått av LS og LM.  2 

 3 

3.4 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 2017 jobber for å få Grønn Ungdoms 4 

forslag vedtatt.  5 

 


