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Innsending av endringsforslag 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker med unntak av behandlingen av 
vedtektsendringsforslag. Endringsforslag sendes inn her. Innsendte endringsforslag kan ses her. 
 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. Flyreiser 
dekkes kun dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og dette ikke innebærer 
reise om natten. I grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet 
og være tilbake på jobb/skole i tide, må deltager kontakte generalsekretær. 
 
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. 
 
Refusjonsskjema (under) med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter det 
aktuelle arrangementets slutt. 
 
Overnatting 
Under påmelding kan du be Grønn Ungdom ordne overnatting for deg. Overnattingssted blir da 
på partikontoret i Hausmannsgate 19. Dere må ta med liggeunderlag og sovepose. Det er dusj på 
kontoret. Det vil være en sovende nattevakt fra Grønn Ungdoms arbeidsutvalg både natt til lørdag 
og natt til søndag. 
 
Mat 
Grønn Ungdom serverer følgende måltider: 

Fredag kl 18:00 Middag på partikontoret  
Lørdag kl 08:00 Frokost på partikontoret (OBS! Smør matpakke til lunsj!) 
Lørdag kl 19:00 Middag på Café Mela 
Søndag kl 08:00 Frokost på partikontoret (OBS! Smør matpakke til lunsj!) 

 
Maten som serveres er vegetarisk/vegansk. Den tilpasses allergikere dersom det meldes fra om på 
forhånd. 
 
  

20. oktober (for førstegangsdeltagere) 21.-22. oktober 2017 

Møtested: Partikontoret,  
Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtested: Sagene samfunnshus,  
Kristiansandsgate 2, Oslo 

Møtetid: 18:00-21:00 Møtetid: 09:00 (lørdag)–16:00 (søndag) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFv_F8t9LNRMCaFmmt8KBT-NtkgC3IruR2thzJEHhYtLEy1Q/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VdflMitJhDRw1D__rJWEuiNh3WYXKQ3PYTzvKj0QwK8/edit?usp=sharing
http://politiskfravær.no/
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2.pdf
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Møtesteder 
Partikontoret i Hausmannsgate 19. 
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! 
 

 
 
Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2 
Vi skal bruke møterommet Trinserud i Sagene Samfunshus i Oslo. Dere kommer dere til 
Sagene Samfunnshus ved å ta 20-, 37-, 54- eller 34-bussen til busstoppet Sagene. 
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Det følger av vedtak om reiseutjevning i økonomiske 
retningslinjer at refusjon kun gis for reiseutgifter som 
overstiger kr 300. 

 

Arrangement  
 

Dato  
 

 

Navn  
 

Telefonnummer  

Postadresse  
 

E-postadresse  

Postnummer  
 

Poststed  

Kontonummer (11 siffer) 

 

 

 

Dato Type utlegg Beløp Bilagsnr Kontering 

     
     
     

 

Sum til utlegg (-300 kroner)  
 

Til utbetaling  
 

 

Sted  Dato  Mottatt av sekretariatet (dato)  
 

Signatur  Signatur  
 

 
Instruksjoner: Alle utgifter må dokumenteres med et bilag. Gi hvert av bilagene et nr. Grå 
felt fylles ut av sekretariatet. Sendes til Grønn Ungdom, Hausmannsgate 19, 0182 Oslo 
eller scannes og sendes til gu@gronnungdom.no. Reiseregninger må sendes innen etter 
måned etter at arrangementer er avsluttet. 

mailto:gu@gronnungdom.no
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Møtekonstituering 

038 Valg av ordstyrer og referent        V 
Innstilling: Ingrid Ophaug Dahl, ordstyrer 
  Isa Maline Alstadius Isene, referent 
 
039 Godkjenning av innkalling       V 
   
040 Godkjenning av forretningsorden (s. 7)     V 
 
041 Godkjenning av dagsorden (s. 10)      V 
 
042 Valg av redaksjonskomité       V 
 

Beretningssaker 

043 Fylkenes runde        O 
 
044 Arbeidsutvalgets beretning       O 
 
045 Økonomisk beretning        O 
 
046 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
047 Beretningsdebatt        D 
 

Behandlingssaker 
048 Resolusjon om ansatte i norske farvann og på norsk sokkel (s. 11)  V 
v/ Sebastian Teigen Nygård, arbeidsutvalgsmedlem 
 
049 Forslag til vedtektsendringer (s. 14)      V 
v/ Jens Petter Grini Pedersen, leder av kontrollkomitéen 
 
050 Revidering av økonomiske retningslinjer (s. 60)    V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
051 Arbeidsplan 2018 (s. 68)       V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
052 Budsjett 2018 (s. 76)        V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
053 Evaluering av valgkampen       D 
v/ Andrea Søgnen Tveit, valgkampkoordinator 
 
054 Orientering fra kontrollkomitéen      O 
v/ Ida Beate Løken, kontrollkomitémedlem 
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055 Orientering fra valgkomitéen (s. 80)      O 
v/ Anne Nijdam, leder i valgkomitéen 
 
(056 Resolusjon om betalt praksis for PHS-elever)  (s. 89)    V 
v/ Adrian Skagen 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker  
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Generelt 1 

§ 1 - Formalia  2 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 3 

retningslinjer. 4 

 5 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-6 

flertall.  Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 7 

tidsbruk for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og 8 

kan endres med alminnelig flertall. 9 

 10 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 11 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som best 12 

mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  13 

 14 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 15 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 16 

plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  17 

 18 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  19 

 20 

Representasjon  21 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  22 

Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 23 

Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  24 

 25 

§ 4 - Representanter 26 

Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 27 

årsmøte. Observatører og hele arbeidsutvalget har tale - og forslagsrett. 28 

 29 

§ 5 - Andre gjester 30 

Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 31 

individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  32 

 33 

§ 6 - Lukkede dører 34 

Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 35 

medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsstyremøtet.  36 

 37 

Saksgang og konstituering 38 

§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 39 

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 40 

sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 41 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 42 

 43 

Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 44 

rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 45 

skal voteres over. 46 
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 47 

Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  48 

 49 

§ 9 - Redaksjonskomitéen 50 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 51 

og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 52 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 53 

 54 

§ 10 - Referenter og protokoll  55 

Det velges minst en referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 56 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 57 

forslag og alle voteringer.  58 

 59 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom 60 

alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene 61 

har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 62 

 63 

Debatter  64 

§ 11 - Innlegg  65 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt tre 66 

minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 67 

satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 68 

svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i innlegget. 69 

Taletid for replikk er ett minutt. 70 

 71 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 72 

samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 73 

 74 

§ 12 - Saksinnledninger 75 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 76 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  77 

 78 

§ 13 - Strek og strykning av taleliste 79 

Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan 80 

det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  81 

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  82 

 83 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 84 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 85 

oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 86 

 87 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 88 

dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 89 

ordstyrerbordet. 90 

 91 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 92 

oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 93 

 94 

§ 15 - Frister 95 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle. 96 

 97 
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§ 16 - Forslagenes utforming 98 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 99 

forslaget med navn og tilhørende fylke.  100 

 101 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 102 

 103 

§ 17 - Avstemninger 104 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 105 

stemmegivningen er avsluttet.  106 

 107 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 108 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 109 

av landsstyremøtet med 2/3-flertall.  110 

 111 

§ 18 - Valg  112 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 113 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 114 

innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 115 

kandidat som stiller til verv er 3 minutter.  116 

 117 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  118 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  119 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  120 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  121 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  122 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  123 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  124 

 125 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 126 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 127 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 128 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 129 

overvåke opptellingen.  130 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 131 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  132 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 133 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  134 

 135 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 136 

 137 

Diverse  138 

§ 19 - Berusede personer  139 

Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 140 

søndag.  141 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFv_F8t9LNRMCaFmmt8KBT-NtkgC3IruR2thzJEHhYtLEy1Q/viewform
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fredag 20.10.17 lørdag 21.10.17 søndag 22.10.17 
  

08:00 Frokost på partikontoret 08:00 Frokost på partikontoret 
  

09:00 Konstituering av møte 09:00 Arbeidsplan 2018 
  

09:30 Beretningssaker +  
-debatt 

10:30 Budsjett 2018 

  
11:30 Resolusjon om ansatte i 

norske farvann og på 
norsk sokkel 

11:30 Evaluering av valgkampen 

  
12:00 Lunsj (OBS! Matpakke 

må tas med) 
12:30 Lunsj (OBS! Matpakke må 

tas med) 
  

12:30 Vedtektsendringsdebatt 13:00 Orientering fra 
kontrollkomitéen 

18:00 Ankomst og middag for 
førstegangsdeltagere 

14:30 Revidere økonomiske 
retningslinjer 

13:15 Orientering fra 
valgkomitéen 

19:00 Formøter 16:00 Fakkeltog mot pels 14:00 Votering 

21:00 Slutt for dagen 19:00 Middag på Mela Café 16:00 Slutt 
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Til Landsstyret 142 

Kopi MDGs sentralstyre 143 

Fra  Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 144 

 Sebastian Teigen Nygård, arbeidsutvalget 145 

Dato 15.09.2017 146 

Saksnr. LS-3-17-048 147 

 148 

149 

 150 

Bakgrunn  151 

Dagens lønns- og arbeidsvilkårssituasjon for arbeidere på fartøy i norsk farvann, og på 152 

norsk sokkel, er i all hovedsak regulert av Havrettskonvensjonen, vedtatt i 1982 av FN. 153 

Spesielt å merke seg er konvensjonens artikler 91 og 92, ofte omtalt felles som 154 

flagstatsprinsippet: 155 

 156 

Artikkel 91 157 

Skips nasjonalitet 158 

1. Hver stat skal fastsette vilkårene for å tilstå skip sin nasjonalitet, for 159 

registrering av skip på sitt territorium og for retten til å føre sitt flagg. Et skip har 160 

den stats nasjonalitet hvis flagg det har rett til å føre. Det må være en reell 161 

tilknytning mellom flaggstaten og skipet. 162 

2. Hver stat skal til de skip den har gitt rett til å føre sitt flagg, utstede 163 

dokumenter som viser dette. 164 

 165 

Artikkel 92 166 

Skips status 167 

1. Et skip skal føre bare en stats flagg og skal, bortsett fra i de unntakstilfeller 168 

som er uttrykkelig hjemlet i internasjonale traktater eller i denne konvensjon, 169 

utelukkende være underlagt denne stats jurisdiksjon på det åpne hav. Et skip kan 170 

ikke skifte flagg under fart eller i en anløpshavn, unntatt ved reelt eierskifte eller 171 

reell registreringsendring. 172 

2. Et skip som fører to eller flere staters flagg og benytter dem etter 173 

forgodtbefinnende, kan ikke overfor noen annen stat påberope seg noen av 174 

angjeldende staters nasjonalitet, og kan likestilles med skip uten nasjonalitet. [1] 175 

 176 

Mange aktører har uttrykt bekymring for arbeidstakere i norske havområder, og at 177 

arbeidsvilkårene deres er truet nettopp av disse artiklene. Dette er fordi et skip kan 178 

flagge under en annen stat, og dermed ikke trenger å følge norsk arbeidsmiljølov. 179 

Konsekvensene av dagens linje er dermed påstått å være sosial dumping. 180 

                                                   
[1] http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Havrettskonvensjonen og 
http://www.fn.no/content/download/3658/933065 

http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Havrettskonvensjonen
http://www.fn.no/content/download/3658/933065
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 181 

Under en votering i Stortinget, sent i 2016, ble det foreslått å utrede krav om norske 182 

lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel. Dette 183 

forslaget falt, der blant andre Miljøpartiet De Grønne stemte imot.  184 

 185 

Når stortingsgruppen til Miljøpartiet De Grønne ble spurt hvorfor vår representant 186 

stemte som hen stemte, var svaret blant annet at vi ikkje hadde vedtatt politikk på dette 187 

området, og i tillegg fryktet at et slik vedtak ville utfordre flaggstatsprinsippet. 188 

 189 

Dermed prøver vi, med denne resolusjonen, å etablere et standpunkt for Grønn Ungdom 190 

i denne saken. 191 

 192 

Drøfting  193 

Å sikre gode og rettferdige arbeidsvilkår i Norge er staten sitt ansvar. Dermed, om det er 194 

usikkerhet rundt arbeidsvilkårene til arbeidere i norske farvann, og på norsk sokkel, er 195 

det staten sitt ansvar å finne ut av realiteten i situasjonen, og, om nødvendig, rette opp i 196 

eventuelle brudd på norsk lovgivning. 197 

 198 

Når dette er sagt, er det også viktig at Norge respekterer og følger internasjonale lover 199 

og regler, som vi har skrevet under på at vi skal respektere og følge. 200 

 201 

Dermed virker det som om vi har støtt på to motstridende krefter. Norge kan 202 

tilsynelatende ikke opprettholde sine internasjonale forpliktelser i Havrettskommisjonen, 203 

uten at den norske arbeidsmiljøloven blir brutt.[2]  204 

 205 

Når dette er sagt, har likevel konturene av en løsning åpenbart seg under behandlingen 206 

av denne resolusjonen. For i Juni 2017 ble en votering rundt å utrede muligheten for å 207 

stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, igjen 208 

tatt opp. Denne gangen med en meir nøyaktig bestilling. Forslaget lød som følger: 209 

 210 

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og 211 

arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen skal blant annet 212 

klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i 213 

konflikt med flaggstatsprinsippet».[3] 214 

 215 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av stortinget, og er under behandling nå.[4] 216 

 217 

Saksbehandlers konklusjon 218 

Ettersom Stortinget allerede har vedtatt å utrede nettopp det som man ønsket å ta 219 

stilling til om man ville utrede eller ikke, er vår konklusjon at vi bør støtte konklusjonen 220 

som kommer fra det organet som skal utrede denne saken. Dette er fordi organet på en 221 

objektiv og god måte vil finne ut om dette går an, innenfor de restriksjonene som er satt 222 

av mandatet deres.  223 

 224 

  225 

                                                   
[2] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8  
[3] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2016-
2017/refs-201617-06-21/?s=norske%20farvann&m=6#match_4  
[4] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=69431  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2016-2017/refs-201617-06-21/?s=norske%20farvann&m=6#match_4
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2016-2017/refs-201617-06-21/?s=norske%20farvann&m=6#match_4
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69431
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69431
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Forslag til vedtak 226 

F1: Grønn Ungdom støtter konklusjonen av Stortingets utredning, angående krav om 227 

norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel. 228 

 229 

 230 

Med vennlig hilsen 231 

 232 

Christopher Hermansen, 233 

Sekretær i Grønn Ungdom Nordland 234 

 235 

Sebastian Teigen Nygård, 236 

Arbeidsutvalgsmedlem 237 

 238 

Stubberud/Bodø, 15.09.2017  239 
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Til Landsstyret 240 

Kopi MDGs sentralstyre 241 

Fra  Jens Petter Grini Pedersen, leder i kontrollkomitéen 242 

Dato 27.09.2017 243 

Saksnr. LS-3-17-049 244 

 245 

 246 

Bakgrunn 247 

I samsvar med vedtektenes § 5.5 skal saken «Endringer av vedtektene» tas opp i forbindelse med 248 

Landsmøtet. Landsstyret har mulighet til å innstille på vedtektsendringsforslag til Landsmøtet. 249 

Forslag til vedtektsendringer som landsstyret skal behandle ligger vedlagt. 250 

 251 

Drøfting 252 

Fylkeslagene har fått mulighet til å sende inn forslag til vedtektsendringer gjennom dette 253 

skjemaet til behandling i landsstyret. 254 

 255 

Medlemmer i arbeidsutvalget (AU) sendte opprinnelig inn 40 forslag til vedtektsendringer. Av 256 

disse ble 32 innstilt på å videresendes til landsstyret. Etter behandlingen i AU, har enkeltpersoner 257 

innad i AU hatt mulighet til å sende forslag til vedtektsendringer på nytt. 258 

 259 

Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer. Forslagene vedtas 260 

eller faller slik de foreligger. 261 

 262 

Konklusjon 263 

Endringsforslag til vedtekter vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. Ettersom landsstyret ikke 264 

vedtar endringsforslagene – kun innstiller på dem – foreslås det at det holder med alminnelig 265 

flertall i denne behandlingen. 266 

 267 

Forslag til vedtak 268 

Fx(..): Landsstyret innstiller på Fx. 269 

 270 

Vedlegg: – Forslag til vedtektsendringer 271 

 272 

Med vennlig hilsen 273 

 274 
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15 
 

F1 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 1.2 
§ 1.2 Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk), 
Ruoná Nuorat (nordsamisk) og Vihriset Nuoret (kvensk). I sammenheng med skrevne 
tekster skal navnet rettes etter språket teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er 
de fire navn likestilte. På engelsk heter organisasjonen Young Greens of Norway. 
Forslag 

 

Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk), Ruoná 
Nuorat (nordsamisk), Kruana noereh (sørsamisk), Ruodná nuora (lulesamisk) og Vihriset 
Nuoret (kvensk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter språket 
teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er de seks navn likestilte. På engelsk heter 
organisasjonen Young Greens of Norway. 
Realitet 

 

Redaksjonelt, endre antall navn til realiteten. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



16 
 

F2 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 2.1 
Grønn Ungdoms målsetting er å fremme en politisk utvikling i samsvar med 
Miljøpartiet De Grønnes program og landsmøtevedtak, ved å gjøre ungdom politisk 
bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den internasjonale grønne ideologien. 
Forslag 

 

Grønn Ungdom er en selvstendig organisasjon som har som formål å samle 
oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes politikk blant ungdom. Grønn Ungdom skal 
jobbe for å få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne og samfunnet for 
øvrig.  
Realitet 

 

Klarere ordlyd i formålsparagrafen, samt synliggjør at Grønn Ungdom er en selvstendig 
organisasjon. Legger til formål om å få gjennomslag.  
Merk: Motstridende F3 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



17 
 

F3 

Forslagsstiller: Ola Eian, talsperson 
Gjeldende vedtekt § 2.1 
Grønn Ungdoms målsetting er å fremme en politisk utvikling i samsvar med 
Miljøpartiet De Grønnes program og landsmøtevedtak, ved å gjøre ungdom politisk 
bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den internasjonale grønne ideologien.  
Forslag 

 

Grønn Ungdoms målsetning er å samle oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes 
politikk blant ungdom og få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne.  
Å gjøre ungdom politisk bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den 
internasjonale grønne ideologien er en forutsetning for å nå målet.  

Realitet 
 

Endre formål om å ""fremme en politisk utvikling"" til ""å samle oppslutning for"" 
MDGs politikk. Legge til påvirkning av MDGs politikk som eget formål for Grønn 
Ungdom.» 
Merk: Motstridende F2 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



18 
 

F4 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

Gjeldende vedtekt § 2.2 
Landsmøtet kan vedta egen politikk for Grønn Ungdom. Denne politikken vil anses 
gjeldende fram til neste revidering av Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. 
Forslag 

 

Politikken som vedtas i Grønn Ungdoms nasjonale organer står som gjeldende fram til 
annet blir vedtatt i tilsvarende eller høyere organer i Grønn Ungdom eller ved neste 
revidering av Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. 
Realitet 

 

Sørger for at vedtatt politikk som ikke nevnes i MDGs arbeidsprogram blir stående. 
Fjerner punktet om at kun landsmøtet kan vedta egen politikk for Grønn Ungdom. 
Legger til hvilke organer som kan overstyre vedtatt politikk. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



19 
 

F5 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

Gjeldende vedtekt § 3.1 
Grønn Ungdom er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset gjeldsansvar. 
Forslag 

 

Grønn Ungdom er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset gjeldsansvar. 
Realitet 

 

Stryke unødvendig punkt/kapittel som ingen forstår. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



20 
 

F6 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 4.1 
§ 4.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person fra og med året hen fyller 12 
år, til og med året hen fyller 26. Medlemmet må også ha betalt kontingent for 
inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen. 
Forslag 

 

§ 4.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person fra og med året hen fyller 12 
år, til og med året hen fyller 28. Medlemmet må også ha betalt kontingent for 
inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen 

Realitet 
 

Endre øvre aldersgrense fra 26 til 28 år 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



21 
 

F7 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 4.2 
Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett 
Forslag 

 

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett 
Realitet 

 

Stryke punkt som ikke praktiseres. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



22 
 

F8 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.1 
Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Tid og sted for landsmøtet 
fastsettes av landsstyret. 
Forslag 

 

Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Tid og sted for landsmøtet 
fastsettes av landsstyret. 
Realitet 

 

Stryke punkt som ikke praktiseres. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



23 
 

F9 

Forslagsstiller: Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt § 5.2 
Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 
delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt 
Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to 
observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får sende egne observatører 
etter avtale med Internasjonalt Utvalg. 
Forslag 

 

Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i 
Grønn Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, 
Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet 
De Grønne kan sende to observatører. 
Realitet 

 

Fjerner taket på deltakere, gjør vedtekten mindre komplisert. Siste setning er egentlig 
ivaretatt i kapittel 8 og 14. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



24 
 

F10 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.3 
§ 5.3 Landsstyret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen. 
Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til 
delegatene tre uker før landsmøtet. 
Forslag 

 

Hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen. 
Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til 
delegatene tre uker før landsmøtet. 
Realitet 

 

Endre til at hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet, heller enn landsstyret, slik det 
gjøres i praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



25 
 

F11 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.4 
Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er 
seks uker før åpningsdagen. 
Forslag 

 

Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er 
fire uker før åpningsdagen. 
Realitet 

 

Åpner for lenger frist til å sende inn endringsforslag til landsmøtet. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



26 
 

F12 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før 
fristen. 
Forslag 

 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst fem 
enkeltmedlemmer. 
Realitet 

 

Sørger for at alle politiske uttalelser går gjennom flere personer før det blir vedtatt 
som politikken til Grønn Ungdom. 
Merk: Motstridende F13 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



27 
 

F13 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før 
fristen. 
Forslag 

 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: (….) 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 
Realitet 

 

Sørger for at alle politiske uttalelser går gjennom flere personer før det blir vedtatt 
som politikken til Grønn Ungdom. Litt mindre strengt enn F12. 
Merk: Motstridende F12 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
  



28 
 

 

F14 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker (....) 
 
- Revisjonsberetning 
 
(....) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker (....) 
 
- Revisjonsberetning 
 
(....) 
Realitet 

 

Stryke Revisjonsberetning som egen sak på landsmøtet 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F15 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og kapittel 7: Arbeidsutvalget 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
 
Kapitel 7: Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av (……) 
Realitet 

 

Redaksjonelt. Flytter hva AU består av til kapittelet som omhandler AU, slik det gjøres 
for andre organer. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



30 
 

F16 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og gjennomgående i resten av dokumentet 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(….) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
(….) 

• Valg av sentralstyret (….) 

Realitet 
 

Endre navn på AU til sentralstyret 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



31 
 

F17 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• to talspersoner av forskjellig kjønn (velges for to år i første periode)  

(….) 
Realitet 

 

Fastsetter at vervet som talsperson varer i minst to år. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



32 
 

F18 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• generalsekretær (velges for to år i første periode)  

(….) 
Realitet 

 

Fastsetter at vervet som generalsekretær varer i minst to år. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



33 
 

F19 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(…) 
• Valg av arbeidsutvalget, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn 

(…)  
• inntil syv styremedlemmer 

(...) 
Realitet 

 

Fastsetter at AU som helhet ikke skal bestå av mer enn 60% av ett kjønn. 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



34 
 

F20 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.5 og gjennomgående resten av dokumentet 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
• to talspersoner av forskjellig kjønn  
• generalsekretær  
• inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.  
• internasjonal kontakt 

(…) 
Forslag 

 

(...) 
• Valg av arbeidsutvalget bestående av  

• leder og nestleder av forskjellig kjønn 
(…) 
Realitet 

 

Endre til ledermodell 
Merk: Flyttes til kapittel 7 om F15 vedtas. Henger sammen med, men er ikke 
motstridende F17. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F21 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.7 
Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert enkelt 
verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 
Forslag 

 

Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert enkelt 
verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 
Realitet 

 

Fjerner rotasjonsreglen som begrenser antall år man kan være i et verv. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



36 
 

F22 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.8 
For å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det alminnelig flertall, altså 
at et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst 
i vedtektene. 
Forslag 

 

For å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det alminnelig flertall, altså 
at et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst 
i vedtektene. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf som uansett gjelder jamfør aksjeloven. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



37 
 

F23 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.9 
Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av 
eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig 
avstemning hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én 
kandidat til vervet. 
Forslag 

 

Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av 
eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig 
avstemning hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én 
kandidat til vervet. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf, bør reguleres av det enkeltes møtets forretningsorden. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



38 
 

F24 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.10 
Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette 
ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte. 
Forslag 

 

Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette 
ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig paragraf, bør reguleres av det enkeltes møtets forretningsorden. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



39 
 

F25 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.11 
Medlemskontingenten fastsettes i årsbudsjettet og kreves inn av partiet sentralt. 
Melding om endringer sendes lokallag senest innen en måned. 
Forslag 

 

Medlemskontingenten fastsettes i årsbudsjettet og kreves inn av partiet sentralt. 
Melding om endringer sendes lokallag senest innen en måned. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig presisering, blir i varetatt i § 5.3 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



40 
 

F26 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Ny § 5.x 
- 
Forslag 

 

Bare medlemmer av Grønn Ungdom har stemmerett på landsmøtet. 
Realitet 

 

Stadfester praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



41 
 

F27 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 6.4 
§ 6.4 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 
1/2 av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Forslag 

 

§ 6.4 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 
1/2 av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Realitet 

 

Fjerne muligheten til å stemme ved fullmakt, og fjerne selvfølgeligheter om 
vedtaksdyktighet. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



42 
 

F28 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 6.4 
Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Forslag 

 

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. 
Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 
Realitet 

 

Blir ikke praktisert. 
Merk: Er ikke relevant dersom F27 vedtas. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F29 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 7.4 
Internasjonal kontakt har ansvar for å holde kontakten med søsterorganisasjoner i 
utlandet og sørge for et fruktbart samarbeid med disse. 
Forslag 

 

Internasjonal Kontakt koordinerer Internasjonalt Utvalg, og har med dette ansvaret for 
Grønn Ungdoms internasjonale arbeid. 
Realitet 

 

Oppgavene innen Grønn Ungdoms internasjonale arbeid forklares i kapittel 8. 
Presiserer IKs ansvarsområde (i stedet for hele IUs). 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F30 

Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

Nytt punkt: § 7.4 Talspersonene og generalsekretær utgjør forretningsutvalget. 
Forretningsutvalgets mandat er å forberede arbeidsutvalgets møter. 
Realitet 

 

Vedtektsfester det uformelle organet "arbeidsutvalgets arbeidsutvalg". 
Merk: Motstridende F31. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F31 

Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

Nytt punkt: § 7.4 Talspersonene og generalsekretær utgjør forretningsutvalget. 
Forretningsutvalgets mandat er å forberede arbeidsutvalgets møter og håndtere 
personsensitive saker der arbeidsutvalget ikke kan involveres. 
Realitet 

 

Vedtektsfester det uformelle organet "arbeidsutvalgets arbeidsutvalg", og gir organet 
formelt mandat til å håndtere personsaker. (Noe mer ytterliggående enn forrige 
forslag) 
Merk: Motstridende F30. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



46 
 

F32 

Forslagsstiller: Internasjonalt utvalg 
Gjeldende vedtekt Kapittel 8: Internasjonalt utvalg 
§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av fem til syv medlemmer og inntil tre 
varamedlemmer som velges på landsmøtet. Dersom ikke koordinator er valgt 
koordinerer internasjonal kontakt. Internasjonal kontakt skal samarbeide tett med 
resten av arbeidsutvalget og landsstyret, og oppdaterer disse jevnlig om internasjonalt 
utvalg sitt arbeid. Internasjonal kontakt har veto i internasjonalt utvalgs beslutninger.  
 
§ 8.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale 
samarbeid og arbeid. Utvalget er ansvarlig for deltakelse og votering i internasjonale 
organer, samt oppfølging av Grønn Ungdoms internasjonale kontaktnettverk.  
 
§ 8.3 Internasjonalt utvalg har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger 
på vegne av Grønn Ungdom i saker som faller innunder deres ansvarsområde. Dersom 
disse beslutningene er kontroversielle, har stor påvirkning på organisasjonens økonomi 
eller ikke har dekning i partiprogrammet, skal arbeidsutvalget eller landsstyret 
konsulteres. 
Forslag 

 

§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av internasjonal kontakt, samt to til seks medlemmer. 
 
§ 8.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale 
samarbeid og arbeid og har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger på 
vegne av Grønn Ungdom i saker som faller innunder deres ansvarsområde. 
Realitet 

 

Endrer på minimum antall medlemmer. Korter ned kapittelet slik at det ikke er så 
detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F33 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Kapittel 9: Kontrollkomitéen 
§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte 
varamedlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv 
eller være representant eller vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder 
og nestleder i kontrollkomiteen.  
 
§ 9.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi 
tolkninger på forespørsel og på eget initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve 
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er 
innenfor eller angår komiteens mandat.  
 
§ 9.3 Kontrollkomitéen rapporterer til landsmøtet og landsstyret når de mener det er 
nødvendig eller har blitt bedt om dette av et av Grønn Ungdoms organer. Når 
kontrollkomiteen finner det nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan 
landsmøtets og landsstyrets vedtak blir iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i 
samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i samsvar med de 
vedtak som er fattet.  
 
§ 9.4 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra 
alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive.  
 
§ 9.5 Fylkes- og lokallag kan velge egne kontrollkomiteer. Årsmøtet vedtar komiteens 
mandat. Det er kun den nasjonale kontrollkomiteen som har myndighet til å tolke 
vedtektene. 
Forslag 

 

§ 9.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to 
varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller 
være representant eller vararepresentant i landsstyret. 
 
§ 9.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan 
overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i 
saker som er innenfor eller angår komiteens mandat.  
 
§ 9.3 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra 
alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F34 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Kapittel 10: Valgkomitéen 
§ 10.1 Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av tre 
eller fem medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Verv i valgkomitéen kan 
innehas i maksimalt to år sammenhengende.  
 
§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 
landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 
arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre 
uker før landsmøtets start.  
 
§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 
organisasjonen er representert. 
Forslag 

 

§ 10.1 Valgkomitéen består av leder, samt to eller fire medlemmer, og to 
varamedlemmer. Verv i valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende.  
 
§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av 
landsmøtet, men kan innstille ikke på seg selv.  Landsstyret innstiller på valgkomité. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. Presiserer at valgkomitéen ikke kan 
innstille på seg selv. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F35 

Forslagsstiller: Anne Nijdam, leder i valgkomitéen 
Gjeldende vedtekt 

 

«…» 
Forslag 

 

§10.4 Grønn Ungdoms valgkomité kan ikke innstille på egne komitémedlemmer, med 
mindre kandidaten trekker seg fra komitéen med umiddelbar virkning når forslaget har 
blitt fremmet og valgprosessen ikke har startet. 
Realitet 

 

Legger til et punkt i kapittel 10, som gjør at valgkomitéen ikke kan innstille på 
medlemmer av GUVK til AU, IU , eller KK. Imidlertid, hvis den forslåtte kandidaten 
som sitter i GUVK trekker seg med det samme forslaget har blitt fremmet og GUVK 
ikke har startet opp med intervju osv , skal det være mulig for kandidaten å stille 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F36 
Forslagsstiller: Trine Jacobsen Rydland, arbeidsutvalgsmedlem 

Gjeldende vedtekt § 11.1 
§ 11.1 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom skal ha et styre på minst tre medlemmer. 
Styret skal ha leder eller talspersoner, sekretær og økonomiansvarlig. Styrets 
medlemmer skal være medlemmer av Grønn Ungdom i lagets distrikt. Utover dette kan 
lokal- og fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. 
Forslag 

 

§ 11.1 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom skal ha et styre på minst tre medlemmer. 
Styret skal ha leder eller talspersoner, og økonomiansvarlig. Styrets medlemmer skal 
være medlemmer av Grønn Ungdom i lagets distrikt. Utover dette kan lokal- og 
fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. 

Realitet 
 

Fjerne krav om sekretær for fylkes- og lokallagsstyrer. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F37 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.2 
§ 11.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant 
til landsstyret for ett år av gangen. Ved frafall av lagets landsstyrerepresentant rykker 
vararepresentant opp som landsstyrerepresentant. Ved frafall av lagets 
vararepresentant velger lagets styre en ny vararepresentant blant styrets faste 
medlemmer. 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. 
Forslag 

 

§ 11.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant 
til landsstyret. 
Realitet 

 

Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



52 
 

F38 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.3  
Som representanter og vararepresentanter til landsstyret kan det ikke velges personer 
fra arbeidsutvalget i Grønn Ungdom i Norge. 
Forslag 

 

Som representanter og vararepresentanter til landsstyret kan det ikke velges personer 
fra arbeidsutvalget i Grønn Ungdom i Norge. 
Realitet 

 

Stryker punktet. Ivaretatt i 7.7 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

  



53 
 

F39 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.7 
Hvis et fylkeslag blir oppløst, skal kapitalen og eiendelene overføres til Grønn Ungdom 
sentralt. Hvis et lokal- eller bydelslag blir oppløst skal kapitalen og eiendelene 
overføres til nærmeste fylkeslag. Opprettes det et nytt lag på det samme stedet innen 
tre år, skal det overta det gamle lagets kapital. 
 
Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved 
deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak eller, ved 
manglende vedtak av årsmøtet, etter arbeidsutvalgets vedtak. 
 
Et lag regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller 
foregående år og ikke er nyoppstartet. Et lag kan oppløses, deles, eller sammensluttes 
med andre lag av årsmøtet, med to tredels flertall. 
Forslag 

 

(...) 
 
Et lag kan oppløses av årsmøtet med to tredels flertall. Et lag regnes også som oppløst 
dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller foregående år og ikke er 
nyoppstartet.  
Realitet 

 

Gjør vedtektene enklere å tolke i forbindelse med sammenslåinger av lag. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F40 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 13.1 
§ 13.1 Tilslutning til organisasjoner og sammenslutninger må ikke skje i strid med disse 
vedtektene 
Forslag 

 

§ 13.1 Tilslutning til organisasjoner og sammenslutninger må ikke skje i strid med disse 
vedtektene 
Realitet 

 

Stryker unødvendig paragraf. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F41 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 13.2 
Landsstyret har rett til å søke om, eller oppheve, medlemskap i andre organisasjoner 
på vegne av organisasjonen. Landsmøtet behandler dette i etterkant og kan nedlegge 
veto mot medlemskap eller utmeldinger som er inngått av landsstyret dersom et 
flertall av landsmøteutsendingene krever det. 
Forslag 

 

Landsstyret har rett til å søke om, eller oppheve, medlemskap i andre organisasjoner 
på vegne av organisasjonen. Landsmøtet behandler dette i etterkant, og kan nedlegge 
veto mot medlemskap eller utmeldinger. som er inngått av landsstyret dersom et 
flertall av landsmøteutsendingene krever det. 
Realitet 

 

Fjerner unødvendig presisering. Ivaretatt i kapittel 5. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F42 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 14.3 
Alle beslutninger i Grønn Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen 
offentliggjøres. 
Forslag 

 

Alle beslutninger i Grønn Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen 
offentliggjøres. 
 
Det er anledning til å undra deler av protokoller fra offentligheten av hensyn til personvern 
eller av andre tungtveiende hensyn. 
Realitet 

 

Fastsette praksis. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F43 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Nytt kapittel 17 
- 
Forslag 

 

Kapittel x: Sekretariatet 
Sekretariatet ledes av generalsekretær.  
 
Sekretariatet har talerett i alle Grønn Ungdoms organer såfremt de trenger det for å 
gjennomføre sine oppgaver. Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i 
organisasjonen. Med sentrale verv menes verv som velges av landsmøtet. 
Realitet 

 

Legge til et kapitel om sekretariatet. Flytte kapittel 17 inn i dette. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F44 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 5.5, nytt kapittel og relevante steder i resten av 

dokumentet 
§ 5.5 
(…) 
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
(…) 

• generalsekretær  
(…) 
 
Forslag 

 

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
(...) 

• Valg av arbeidsutvalget bestående av  
(…) 

• generalsekretær  
(…) 
 
Kapittel x: Sekretariatet 
Sekretariatet ledes av generalsekretær. Generalsekretæren ansettes av landsstyret på 
åremål på 2 år og har særskilt ansvar for organisasjonens økonomi, samt administrativt 
og organisatorisk arbeid. Generalsekretæren inngår i Grønn Ungdoms ledelse. 
 
Sekretariatet har talerett i alle Grønn Ungdoms organer såfremt de trenger det for å 
gjennomføre sine oppgaver. Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i 
organisasjonen. Med sentrale verv menes verv som velges av landsmøtet. 
Realitet 

 

Gå fra valg til ansettelse av generalsekretær. Legge til et kapittel om sekretariatet. 
Flytte kapittel 17 inn i dette. 
Merk: Motstridende F18 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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F45 

Forslagsstiller: Øyunn Stokkeland Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 
Gjeldende vedtekt §4.3 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 
§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 
årsmøter med mindre de er irrelevante. 

Forslag 
 

§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 
årsmøter med mindre de er irrelevante. 

Realitet 
 

Det kommer ikke til å være opp til et styret å avgjøre hvilke regler ved et årsmøte som 
ikke er relevante på de ekstraordinære årsmøtene. 
Innstilling fra landsstyret 

- 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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Til Landsstyret 278 

Kopi MDGs sentralstyre 279 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 280 

Dato 19.09.2017 281 

Saksnr. LS-3-17-50 282 

 283 

284 

Bakgrunn  285 

Jamfør økonomiske retningslinjer revidert av landsstyret i Grønn Ungdom (GULS) den 2. 286 

oktober 2016, skal landsstyret revidere organisasjonenes økonomiske retningslinjer hvert 287 

år.  Dette saksframlegget skal gjøre greie for endringene som er foreslått til revidering av 288 

disse. For kryssrefereanse, se økonomiske retningslinjer 2016.  289 

 290 

Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer skal gjøre rutinene i organisasjonens 291 

økonomiske arbeid mer gjennomsiktige. Retningslinjene er et tillegg til andre styrende 292 

dokumenter, som vedtektene og arbeidsplanen. 293 

 294 

Saken er behandlet i arbeidsutvalget, som har innstilt på saken videre til landsstyret. 295 

Landsstyret behandler saken endelig.  296 

 297 

Drøfting 298 

Generelt 299 

Under kapittelet «Generelt» er det foreslått å stryke den siste leddsetningen i pkt. 1.1, 300 

altså «med mindre noe annet er fastsatt». Forslaget er basert på at retningslinjene bør ligge 301 

til grunn for økonomisk praksis i alle ledd i Grønn Ungdom. Dersom lokalledd har egne 302 

økonomiske retningslinjer, bør dette komme i tillegg til de nasjonale retningslinjene. 303 

 304 

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe 305 

annet er fastsatt. 306 

 307 

I tillegg er punktene fra det opprinnelige kapittel 9, «Ikraftredelse», foreslått flyttet opp 308 

til «Generelt». Dette gjelder: 309 

 310 

9.1 Disse retningslinjene revideres en gang hvert år på det nest siste 311 

landsstyremøtet før landsmøtet, og ellers ved behov. 312 

 313 

9.2 Endringer av disse retningslinjene kan kun skje ved alminnelige flertallsvedtak i 314 

landsstyret. 315 

 316 

9.3 Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke annet er 317 

vedtatt. 318 

 319 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2.pdf
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9.4 Generalsekretær er ansvarlig for å innstille på endringer av de økonomiske 320 

retningslinjene ved behov. Der endringsforslagene angår generalsekretærs lønn 321 

eller arbeidsforhold skal forslagene vurderes av et uavhengig økonomisk 322 

utvalg. Det økonomiske utvalget skal bestå av minst tre personer og være 323 

nedsatt av landsstyret. 324 

 325 

Når de siste setningene i det opprinnelige pkt. 9.4 er foreslått strøket, er dette fordi 326 

generalsekretær i 2017 ikke var forutseende nok til å sette ned et slikt utvalg. Det er 327 

likevel verdt å merke seg at de økonomiske retningslinjene både går gjennom 328 

arbeidsutvalget og landsstyret før de blir vedtatt. Når kravene for å foreslå endringer er 329 

såpass strenge, kan det vitne om liten tillitt til begge disse organene. Vi kommer nærmere 330 

tilbake til dette under kapittelet «Lønn». 331 

 332 

Disposisjonsrett og ansvar 333 

I flere av punktene under dette kapittelet er det foreslått å stryke unødvendige 334 

presiseringer. I pkt. 2.2 og 2.3 foreslås det å endre fra at generalsekretær skal gjøre 335 

oppgavene, til at generalsekretær har ansvar for at det gjøres. Denne presiseringen er 336 

nyttig når vi får et større sekretariat, som også inkluderer en økonomiansvarlig. I tillegg er 337 

det foreslått at hele pkt. 2.9 strykes. Bakgrunnen for dette er at dette forestilte scenariet 338 

ikke er en situasjon som er aktuell for Grønn Ungdom i nærmeste framtid. 339 

 340 

2.1 Grønn Ungdoms prokura innehas av generalsekretær og én av talspersonene 341 

styreleder (én av talspersonene) samt økonomiansvarlig i Miljøpartiet De 342 

Grønne og unntaksvis internasjonal kontakt dersom det som gjelder prosjekter 343 

i internasjonalt utvalg. Kun disse kan undertegne økonomiske dokumenter eller 344 

tegne økonomisk for Grønn Ungdom. 345 

 346 

2.2 Generalsekretær har det overordnede ansvaret for at budsjettet overholdes og 347 

påser at regnskapet føres i samsvar med regnskapslovens regler og god 348 

regnskapsskikk i Norge. fører regnskap dersom organisasjonen ikke har 349 

anskaffet en ekstern regnskapsfører. 350 

 351 

2.3 Generalsekretær har ansvar for foretar utbetalinger fra Grønn Ungdoms konto. 352 

En av talspersonene skal månedlig plikter å gjennomføre stikkprøver av alle 353 

bilag ved utbetalinger under 20 000 kroner og kontroll av skal godkjenne alle 354 

bilag ved enkeltutbetalinger over 20 000 kroner før utbetalingen utføres. Som 355 

dokumentasjon skal alle kontrollerte bilag attesteres. Dersom leder ikke har 356 

mulighet, faller ansvaret over på nestleder. 357 

 358 

2.5 Generalsekretær holder bankkort for Grønn Ungdom. Internasjonal kontakt 359 

holder bankkort for internasjonalt utvalg. Kortinformasjon skal ikke under 360 

noen omstendigheter gjøres kjent for andre enn sentralt tillitsvalgte i 361 

organisasjonen. 362 

 363 

2.9 Ved inngåelse av avtaler med store eller langsiktige økonomiske konsekvenser 364 

for organisasjonen bør avtalen vurderes juridisk av fagpersoner. 365 

Arbeidsutvalget fatter avgjørelser vedrørende denne typen avtaler. 366 

 367 

  368 
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Refusjoner for utlegg 369 

Hele dette kapittelet gjennomgår endringer som sørger for at retningslinjene dekker 370 

refusjoner for utlegg generelt - og ikke bare reiserefusjoner. Ellers er det prøvd å endre 371 

på kapittelet slik at det gjelder for hele organisasjonen og ikke bare nasjonalleddet. Ordet 372 

«generalsekretær» er dermed byttet ut med «den aktuelle økonomiansvarlige». En 373 

presisering til dette: Den aktuelle økonomiansvarlige trenger ikke nødvendigvis å være 374 

den årsmøtevalgte økonomiansvarlige, men kan også være den som har ansvar for 375 

økonomien på det aktuelle arrangementet. 376 

 377 

Ved pkt. 3.10 og 3.11 er det foreslått å endre fra «arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte» 378 

til «tillitsvalgte og andre frivillige». Forslaget er basert på at denne type oppdrag bør 379 

kunne bli kompensert uansett om vedkommende som utfører det har verv i 380 

organisasjonen eller ikke. Punktet bør ikke inkludere ansatte eller honorerte tillitsvalgte, 381 

da dette må være å regne som betalt arbeidstid.  382 

 383 

Fordi dette gjerne har kommet som en uforutsigbar utgift, er det i tillegg foreslått å 384 

redusere prisen fra kr 280,- til kr 200,- samt å legge til leddsetningen: «Dette skal avtales 385 

med den aktuelle økonomiansvarlige på forhånd.» 386 

 387 

3.10 Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan i forbindelse med reisevirksomhet få 388 

utbetalt 280 kroner døgnet, for reiser som varer utover 24 timer. Dette er i 389 

utgangspunktet ment som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. 390 

Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan 391 

tillitsvalgte og andre frivillige få utbetalt kr 200,- døgnet som kompensasjon 392 

for tapt arbeidsinntekt. Dette skal avtales med den aktuelle økonomiansvarlige 393 

på forhånd. 394 

 395 

3.11 Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan ved reiser på vegne av 396 

organisasjonen utover 24 timer i Norden få dekket kostnader til kost med inntil 397 

280 kroner døgnet mot kvittering. 398 

Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan 399 

tillitsvalgte og andre frivillige få dekket kostnader til kost med opptil kr 200,- 400 

døgnet. Dette skal avtales med den aktuelle økonomiansvarlige på forhånd. 401 

 402 

Deltageravgifter, økonomi i lokalledd, inntektsskapende arbeid 403 

Under disse kapitlene er det kun foreslått mindre endringer, som arbeidsutvalget mener 404 

inneholder unødvendig detaljnivå. 405 

 406 

Lønn 407 

Arbeidsutvalget har valgt å ikke ta stilling til kapittelet «Lønn» fordi mange ble truffet av 408 

pkt 7.5: 409 

 410 

7.5 Der lønnsbetingelsene til generalsekretær og talspersoner fastsettes har 411 

hverken generalsekretær, talspersonene eller kandidater til disse vervene tale-, 412 

forslags-, eller stemmerett. 413 

 414 

Det kan likevel være verdt å merke seg at generalsekretær som forslagsstiller brøt med  415 

punkt 9.4 i de gjeldende økonomiske retningslinjene da saken ble sendt til AU. Dette 416 

gjaldt følgende: 417 
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Generalsekretær er ansvarlig for å innstille på endringer av de økonomiske 418 

retningslinjene ved behov. Der endringsforslagene angår generalsekretærs lønn 419 

eller arbeidsforhold skal forslagene vurderes av et uavhengig økonomisk 420 

utvalg. Det økonomiske utvalget skal bestå av minst tre personer og være 421 

nedsatt av landsstyret. 422 

 423 

Her var ikke generalsekretær forutseende nok til å sette ned en slikt utvalg, men foreslo 424 

likevel å endre lønnsposten for talspersoner og generalsekretær fra 73% til 75%, slik at 425 

punktet lød: 426 

 427 

8.1 Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 73 % 75% stilling med lønn i 428 

samsvar med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens Lønnsregulativ (…) 429 

 430 

Bakgrunnen for dette forslaget var at 73% er et tall som er basert på lønnen til 431 

generalsekretær og talspersoner i 2016. Lønnen til de frikjøpte vervene var da satt ut i 432 

fra et passende tall i budsjettet. En vanligere måte å bestemme lønnsposten på, er 433 

gjennom at beløpet i budsjettet er regulert ved et lønnsregulativ. Dette ble endelig gjort 434 

ved de økonomiske retningslinjene i 2016, men da med utgangspunkt i tall som allerede 435 

forelå i budsjettet. Når jeg foreslår å øke denne posten fra 73% til 75% ved laveste 436 

lønnstrinn i Statens lønnsregulativ, er dette fordi tallet er rundere og litt mindre tilfeldig. 437 

 438 

Generalsekretær foreslo også å stryke pkt. 8.6. Bakgrunnen for dette var at jeg mener at 439 

sekretariatet skal være et verktøy arbeidsutvalget – og ikke landsstyret - bruker for å nå 440 

punkter i arbeidsplanen. Det refereres dessuten til en «landsstyrets stillingshjemmel» 441 

som ikke finnes. 442 

 443 

8.6 Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets stillingshjemmel. 444 

Landsstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen. 445 

 446 

Arbeidsutvalgets konklusjon 447 

Arbeidsutvalget valgte å ikke innstille på endringer til kapittelet som omhandler lønn. 448 

Landsstyret bes merke seg dette. Annet enn dette mener arbeidsutvalget at de foreslåtte 449 

endringene gjør dokumentet lettere å forstå og bruke for hele organisasjonen. 450 

 451 

Forslag til vedtak 452 

F1: Landsstyret vedtar økonomiske retningslinjer for 2018 slik de foreligger vedlagt. 453 

 454 

Vedlegg: 1 – Økonomiske retningslinjer 455 

 456 

Med vennlig hilsen 457 

 458 

Isa Maline Alstadius Isene, 459 

Generalsekretær 460 

 461 

Oslo 19. september 2017 462 
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1. Generelt 463 

 464 

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom. 465 

 466 

1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske 467 

vurderinger.  468 

 469 

1.3 De økonomiske retningslinjene skal til enhver tid være tilgjengelige på 470 

organisasjonens hjemmesider. 471 

 472 

1.4 Retningslinjene revideres en gang hvert år på det nest siste 473 

landsstyremøtet før landsmøtet, og ellers ved behov. 474 

 475 

1.5 Endringer av disse retningslinjene kan kun skje ved alminnelige 476 

flertallsvedtak i landsstyret. 477 

 478 

1.6 Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke 479 

annet er vedtatt. 480 

 481 

2. Disposisjonsrett og ansvar 482 

 483 

2.1 Grønn Ungdoms prokura innehas av generalsekretær og én av 484 

talspersonene. Kun disse kan undertegne økonomiske dokumenter eller 485 

tegne økonomisk for Grønn Ungdom. 486 

 487 

2.2 Generalsekretær har det overordnede ansvaret for at budsjettet 488 

overholdes og påser at regnskapet føres i samsvar med regnskapslovens 489 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 490 

 491 

2.3 Generalsekretær har ansvar for utbetalinger fra Grønn Ungdoms konto. En 492 

av talspersonene skal månedlig å gjennomføre stikkprøver av alle bilag ved 493 

utbetalinger under 20 000 kroner og skal godkjenne alle bilag ved 494 

enkeltutbetalinger over 20 000 kroner. Som dokumentasjon skal alle 495 

kontrollerte bilag attesteres. 496 

 497 
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2.4 Generalsekretær administrerer Grønn Ungdoms nettbank og holder 498 

bankkort for Grønn Ungdom. Kortinformasjon skal ikke gjøres kjent for 499 

andre enn sentralt tillitsvalgte i organisasjonen. 500 

 501 

2.5 Arbeidsutvalget skal holdes orientert om organisasjonens økonomiske 502 

situasjon. 503 

 504 

2.6 Alle underslag anmeldes. 505 

 506 

2.7 Generalsekretær plikter å holde revisor oppdatert om betydelige 507 

endringer i organisasjonens økonomiske situasjon. 508 

 509 

2.8 Grønn Ungdom er i utgangspunktet ikke ansvarlig for skader på utstyr som 510 

er lånt ut til enkeltpersoner. Ved bruk av utstyr med verdi over 3 000 kr i 511 

Grønn Ungdoms navn skal skjema med bekreftelse av egenansvar 512 

signeres. 513 

 514 

3. Refusjoner og reiser 515 

 516 

3.1 Grønn Ungdom kan dekke billigste og mest miljøvennlige reisevei. Alle 517 

reiser og utlegg som foretas på organisasjonens regning skal klareres med 518 

den aktuelle økonomiansvarlige. 519 

 520 

3.2 Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil 521 

ta lenger enn 10 timer og dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise 522 

kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt 523 

på hele arrangementet, og være tilbake på jobb/skole i tide. 524 

 525 

3.3 Om ikke annet er varslet med den aktuelle økonomiansvarlige forhånd, 526 

dekkes reiser kun dersom den aktuelle deltager overværer hele 527 

arrangementet. Dette gjelder ikke dersom det oppstår uforutsette 528 

hendelser utenfor deltagers kontroll. Disse må i så fall dokumenteres. 529 

 530 

3.4 Ved reiser på vegne av organisasjonen kan dyrere reise innvilges ved 531 

spesielle behov. Slike unntak gjøres etter avtale med den aktuelle 532 

økonomiansvarlig. 533 

 534 

3.5 I forbindelse med landsstyremøter er egenandelen på 300 kroner. Grønn 535 

Ungdom refunderer kun utgifter over denne egenandelen. 536 

 537 

3.6 Bruk av bil skjer bare der hvor dette er eneste hensiktsmessige 538 

transportmiddel. Dette skal alltid avtales med den aktuelle 539 

økonomiansvarlig på forhånd. Kilometergodtgjørelse dekkes med en 540 

kilometersats på 4,10. Ved bruk av elbil (gjelder ikke hybridbiler) gjelder en 541 

kilometersats på 4,20. Eventuelle utgifter til parkering, bompenger m.m. 542 

må dokumenteres med egne bilag. 543 

 544 

3.7 Refusjon med bilag skal sendes inn til sekretariatet innen én måned etter 545 

det aktuelle arrangementets slutt. 546 

 547 

3.8 Som hovedregel ytes ikke forskudd ved utlegg. 548 
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 549 

3.9 I alle invitasjoner til arrangementer skal det informeres om de krav som 550 

disse økonomiske retningslinjene stiller til refusjon for utlegg. 551 

 552 

3.10 Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan 553 

tillitsvalgte og andre frivillige få utbetalt kr 200,- døgnet som 554 

kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Dette skal avtales med den aktuelle 555 

økonomiansvarlige på forhånd. 556 

 557 

3.11 Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan 558 

tillitsvalgte og andre frivillige få dekket kostnader til kost med opptil kr 559 

200,- døgnet. Dette skal avtales med den aktuelle økonomiansvarlige på 560 

forhånd. 561 

 562 

3.12 Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) overstiger kr. 3 000,- skal 563 

avbestillingsforsikring kjøpes.  564 

 565 

4. Deltageravgifter 566 

 567 

4.1 Det er som hovedregel deltageravgift på Grønn Ungdoms landsmøte og 568 

på den årlige sommerleiren. 569 

 570 

4.2 Deltageravgift refunderes kun ved fremvist legeerklæring 571 

 572 

4.3 Arbeidsutvalget betaler ikke deltageravgift på nasjonale arrangementer. 573 

 574 

5. Økonomi i lokalledd 575 

 576 

5.1 Lokalledd kan vedta egne økonomiske retningslinjer. Retningslinjene skal 577 

alltid følge prinsippene vedtatt i dettet dokumentet der dette er relevant. 578 

 579 

5.2 Grønn Ungdom sentralt skal bistå lokallagene med å opprette 580 

lokallagskonto. 581 

 582 

5.3 Generalsekretær skal gis disposisjonsrett til fylkeslagenes bankkonti." 583 

 584 

6. Inntektsskapende arbeid 585 

 586 

 6.1 Medlemskontingenten i Grønn Ungdom ligger på 50 kroner i året. 587 

Støttemedlemskap ligger på 250 kroner i året. 588 

  589 

 6.2 Alle fakturaer skal følges opp til oppgjør finner sted. 590 

 591 

7. Lønn 592 

 593 

7.1 Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 73 % stilling med lønn i 594 

samsvar med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens 595 

Lønnsregulativ. Der det foreligger flere lønnsregulativer i staten benyttes 596 

det som gir høyest lønn ved det laveste lønnstrinnet. Lønnsutbetaling 597 

skjer første virkedag i påfølgende måned. Lønn øker med x % hvert år.  598 
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 599 

7.2 Avtroppende skal ha en overlappsavtale som inneholder hva hens 600 

oppgaver skal være i overlappsmåneden og hva hen skal gi opplæring i. 601 

Fratredelsesytelse gis for 1 mnd ved fullført overlappsavtale.  602 

 603 

7.3 Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere vikariater eller 604 

engasjementer.  605 

 606 

7.4 Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker ferie i året (fra 607 

landsmøte til landsmøte).  608 

 609 

7.5 Der lønnsbetingelsene til generalsekretær og talspersoner fastsettes har 610 

hverken generalsekretær, talspersonene eller kandidater til disse vervene 611 

tale-, forslags-, eller stemmerett. 612 

 613 

7.6 Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets stillingshjemmel. 614 

Landsstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen.  615 
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Til Landsstyret 616 

Kopi MDGs sentralsstyre 617 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 618 

Dato 19.09.2017 619 

Saksnr. LS-3-17-51 620 

 621 

622 

Bakgrunn  623 

Arbeidsplanen er landsmøtets bestilling til øvrige organer i Grønn Ungdom på hva som 624 

skal prioriteres det kommende året. Planen er et supplement til vedtektene. Vedtektene 625 

er organisasjonens «grunnlov» og forteller hvordan Grønn Ungdom skal styres 626 

overordnet.  627 

  628 

Arbeidsutvalget har et spesielt ansvar for å følge arbeidsplanen. De rapporterer videre til 629 

landsstyret om status på oppfølging av punktene og presenterer måloppnåelsen i form av 630 

en årsmelding på landsmøtet. 631 

 632 

Utkastet til arbeidsplanen 2018 ligger vedlagt. Arbeidsutvalget (AU) har behandlet saken 633 

og innstilt på den til videre behandling hos landsstyret (LS). Tilsvarende skal LS behandle 634 

saken og innstille videre til landsmøtet (GULM). Den endelige arbeidsplanen er det 635 

GULM som vedtar. 636 

 637 

Drøfting  638 

AU drøftet arbeidsplanen for 2018 første gang under halvtårsevalueringen i juni. 639 

Deretter satt undertegnede seg ned med talsperson Ola Eian for å jobbe med utkastet. 640 

Dette saksframlegget skal begrunne hvorfor dette utkastet ser ut som det gjør og hva 641 

som er bakgrunnen for de ulike punktene. 642 

 643 

Form 644 

Årets utkast til arbeidsplan er mye kortere enn tidligere arbeidsplaner (se arbeidsplanen 645 

for 2017 til sammenligning).1  Tidligere arbeidsplaner har båret preg av å være detaljerte 646 

blekker – og det har vært gode grunner til dette: Grønn Ungdom har vært en uerfaren 647 

organisasjon og arbeidsplanen har, i tillegg til å være et styringsdokument, vært et 648 

arbeidsverktøy for AU. Intensjonen har også vært at en detaljert arbeidsplan skulle være 649 

mer demokratisk: Jo mer GULM kan bestemme, desto bedre. 650 

 651 

Planen for 2018 legger ikke lenger opp til at GULM skal bruke masse tid på å debattere 652 

hvordan de ulike oppgavene skal løses – men det legger opp til at GULM skal debattere 653 

oppgaven i seg selv. Bakgrunnen for dette et todelt: 654 

 655 

                                                   
1 https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing
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Demokrati 656 

Demokrati kan utøves forskjellig. En viktig debatt i organisasjonen er derfor hvordan 657 

demokratiet best kan utøves i ulike situasjoner.  Ved dette utkastet har det blitt lagt vekt 658 

på at landsmøtet har begrenset med tid – og at det derfor er demokratisk riktig at det 659 

legges til rette for at den dyrebare tiden brukes på å behandle viktige dokumenter godt. 660 

Her legger vi til grunn at det er viktigere for GULM å debattere hva Grønn Ungdom 661 

faktisk skal gjøre, heller enn for eksempel antall møter som trengs for å få det til. I tillegg 662 

er en kortere arbeidsplan lettere å lese – og dermed lettere å sette seg inn i. Da kan 663 

landsmøtet forberede seg bedre og mene mer om det store bildet. 664 

 665 

Det legges også vekt på ansvaret landsmøtet har for å velge tillitsvalgte som er godt i 666 

stand til å finne ut den beste måten å oppnå mål i arbeidsplanen. Dette bør gjenspeiles i 667 

tillitten landsmøtet har til sine tillitsvalgte. Tilsvarende har de tillitsvalgte et ansvar for å 668 

finne ut hvordan de best kan løse oppgavene landsmøtet har bestilt. Dette kan variere 669 

fra tillitsvalgt til tillitsvalgt, og fra situasjon til situasjon.  670 

 671 

Organisasjonens tillitsvalgte har et ansvar for å ta beslutninger og skal kunne stilles til 672 

ansvar for sine beslutninger overfor høyere organer. Det er vanskeligere å stille 673 

landsmøtet selv til ansvar for sine beslutninger - og det kan i verste fall føre til 674 

ansvarspulverisering og en mindre smidig organisasjon. 675 

 676 

Innhold 677 

Til tross for at formen på arbeidsplanen er drastisk endret, er innholdet i stor grad 678 

ivaretatt. Det er likevel noen punkter som er fjernet fordi de enten blir ivaretatt gjennom 679 

vedtektene (som «landsmøtet» og «landsstyret»), fordi de var overflødige på andre måter 680 

(«økonomi») eller fordi det rett og slett ikke er like relevante i et mellomvalgsår. 681 

 682 

Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 683 

Grønn Ungdom har ved tidligere arbeidsplaner nøye gjennomgått den mest ideelle 684 

måten å få mest mulig gjennomslag på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 685 

– og det bør legges til at det har vi også fått! I utkastet til arbeidsplan for 2018 legges 686 

det vekt på at det nettopp er å få gjennomslag som skal være målet til Grønn Ungdom. I 687 

tillegg mener saksbehandler at det er viktig at Grønn Ungdom fortsetter å ha ansvar for 688 

at deltagelse på MDGLM skal være en god opplevelse også for de yngste av oss – og at 689 

dette er såpass viktig at GULM bør vedta det og dermed sørge for at det fortsetter å 690 

være en prioritet. 691 

 692 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 693 

Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 694 

ungdommer som deltar på MDGLM. 695 

 696 

Politikkutvikling og politiske hovedsaker 697 

I forbindelse med programprosessen til Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram 2017-698 

2021, har Grønn Ungdom fokusert mye på poltikkutvikling. På MDGLM i 2017 ble 699 

arbeidsprogrammet vedtatt og vi er nå i en situasjon hvor vi i større grad kan tenke 700 

strategisk rundt hva vi ønsker å fokusere på de neste fire årene. 701 

 702 

Tidligere mellomvalgsår har vi hatt politiske kampanjer («Matsvinn» i 2016 og 703 

«Klimarettferdighet» i 2014). Dette er et arenaer Grønn Ungdom ikke nødvendigvis har 704 

mestret. Saksbehandler foreslår derfor i stedet at vi bruker tid på å fortsette å utvikle 705 

den politiske delen av organisasjonen vår - ved å sette ned politiske utvalg. Politiske 706 
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utvalg kan sørge for et medlemstilbud som faktisk er å drive med politikk – og ikke bare 707 

organisasjon og administrasjon slik det gjerne er i et fylkeslag. I tillegg kan disse foraene 708 

sørge for at Grønn Ungdom alltid er oppdatert og utvikler politikk i samsvar med det 709 

som er våre politiske hovedsaker.  710 

 711 

Det kan likevel være greit å bite seg merke i at Grønn Ungdom har hatt politiske utvalg 712 

tidligere som ikke fungerte så godt. Det blir AU og LS sitt ansvar å sette ned utvalg som 713 

har tydelige mandat og tydelig struktur, slik at dette er noe organisasjonen kan jobbe 714 

videre på. 715 

 716 

Det er foreslått tre politiske utvalg, men tre politiske felt. Det er naturlig at disse tre 717 

feltene også blir Grønn Ungdoms hovedsaker. Det er saksbehandlers klare mening at det 718 

ikke bør være flere enn tre politiske utvalg. Dette har nok organisasjonen hverken 719 

økonomiske eller menneskelige ressurser til. Det blir dessuten viktig å fokusere på at 720 

utvalgene stabler seg på beina og blir gode – framfor at vi har mange utvalg som 721 

fungerer mindre godt. 722 

 723 

De tre politiske hovedsakene som er foreslått er i tråd med De Grønnes 724 

solidaritetesprinsipper. 2 De har dessuten vært våre hovedsaker til valgkampene i 2015 725 

og/eller 2017. Sakene er imidlertid bare forslag og det er fullt mulig å endre på disse. 726 

Andre gode alternative saker kunne vært landbruk, ruspolitikk, likestilling eller naturvern. 727 

 728 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal sette ned 729 

politiske utvalg innen hovedsakene klima og miljø, internasjonal solidaritet og 730 

dyrevern. 731 

 732 

Ekstern kommunikasjon 733 

I målet for ekstern kommunikasjon legger vi til grunn at landsmøtet velger politiske 734 

hovedsaker. Ellers legges det opp til at de som jobber med kommunikasjon internt i 735 

organisasjonen legger en strategi for hvordan mediearbeidet skal gjøres. 736 

 737 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 738 

nasjonalt og lokalt, i både tradisjonelle og sosiale medier. 739 

 740 

Skolering 741 

I 2015 ble det vedtatt at Grønn Ungdom skulle «opprette et helhetlig og 742 

sammenhengende skoleringsopplegg ved navn Drivhuset» (Se arbeidsplan 2015-2016).  743 

Skoleringsopplegget er delt i tre nivåer og har blitt jobbet kontinuerlig med siden den 744 

gang. I arbeidsplanen legger vi opp til at vi i 2018 skal ferdigstille «Drivhuset». 745 

 746 

Mål: Grønn Ungdom skal videreutvikle og ferdigstille skoleringsopplegget «Drivhuset». 747 

 748 

Sommerleir 749 

I likhet med foregående år legger vi også opp til at det skal arrangeres en sommerleir i 750 

2018. Hvordan, hvor og når den skal arrangeres blir opp til de som har ansvar for 751 

arrangeringen, dersom målet som foreligger blir ivaretatt. 752 

 753 

Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år. 754 

 755 

                                                   
2 Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr 
og natur (se De Grønnes prinsipprogram.) 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucaVFxbm5tTUROMUk/view?usp=sharing
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Prinsipprogram_web.pdf
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Strategi for kommune- og fylkestingsvalget 2019 756 

Selve formålet med å drive en partipolitisk ungdomsorganisasjon er å drive valgkamp for 757 

moderpartiet slik at de får inn masse representanter (som dermed redder verden). I 2019 758 

er det valgkamp igjen, og arbeidsplanen for 2018 legger nå opp til at valgkampstrategien 759 

for Grønn Ungdom skal tegnes opp av et utvalg som settes ned i 2018 (lik det har blitt 760 

gjort tidligere). 761 

 762 

Mål: Grønn Ungdom skal sette ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) som skal 763 

utarbeide valgkampstrategien for 2019. 764 

 765 

Verving 766 

Saksbehandlerne brukte litt tid på å sette ned mål for denne, da den tidligere egentlig 767 

har tatt for seg to helt ulike ting – både verving og medlemspleie. Det ble landet på at vi 768 

skiller mellom disse. Innenfor kategorien verving, ønsker vi å tallfeste et konkret mål for 769 

antall betalende medlemmer vi bør ha i utkanten av 2018. 770 

 771 

Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 1 000 betalende medlemmer innen 2019. 772 

 773 

Medlemspleie 774 

I tillegg til å verve nye medlemmer skal Grønn Ungdom pleie de medlemmene vi allerede 775 

har. Vi har satt opp at dette må gjøres ved å sørge for at alle organisasjonens 776 

medlemmer har reell mulighet til politisk innflytelse, samtidig som har vi lagt ved et 777 

mindre målbart punkt om at Grønn Ungdom skal ivareta organisasjonens medlemmer. 778 

Punktet forplikter til at dette blir en prioritert oppgave som det fokuseres på mer enn 779 

det gjøres i dag. Det gjenspeiles også forslaget til budsjett, hvor det er satt av penger til 780 

å ansette en medlemssekretær i 50% stilling. 781 

 782 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har reell 783 

mulighet til politisk innflytelse og at Grønn Ungdom oppleves som en trygg og god 784 

arena å engasjere seg i. 785 

 786 

Fylkes- og lokallagsarbeid 787 

I tiden framover blir det spennende å se hvordan Grønn Ungdom skal håndtere 788 

regionsreformen som skjer i hele Norge. Målet som er satt i arbeidsplanen 2018 er 789 

dermed ikke helt i tråd med dette. Det bør dessuten ses i sammenheng med punktet om 790 

at alle organisasjonens medlemmer skal ha et aktivitetstilbud.  791 

 792 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker. 793 

 794 

Arbeidsutvalget 795 

Målet for arbeidsutvalget tydeliggjør hva nasjonalleddet skal bruke tiden sin på: 796 

Oppfølging av arbeidsplanen og organisasjonsutvikling. 797 

 798 

Mål: Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Arbeidsutvalget 799 

skal forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt skal kunne gis 800 

videre til neste generasjon. 801 

 802 

Internasjonalt arbeid 803 

Dette punktet er foreslått av internasjonalt utvalg selv. 804 

 805 
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Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne 806 

globale bevegelsen, og være en ressurs for organisasjonen i internasjonale spørsmål. 807 

 808 

Representasjon 809 

Grønn Ungdom er allerede representert i Miljøpartiet De Grønnes sentrale organer, og 810 

dette dekkes gjennom moderpartiets egne vedtekter. Det er likevel viktig at vi fortsetter 811 

med dette, og at vi etterstreber å også være representert i sideorganisasjoner som Grønt 812 

Kvinnenettverk, og fylkes- og lokallag i Miljøpartiet De Grønne. I tillegg til internt i De 813 

Grønne, skal vi etterstrebe å være en aktiv deltager eksternt. 814 

 815 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 816 

organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltager i norsk 817 

offentlighet og søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner, og 818 

politiske aktører der det er naturlig. 819 

 820 

Arbeidsutvalgets konklusjon 821 

Det er arbeidsutvalgets syn at arbeidsplanen slik den foreligger er tydeligere for både 822 

landsmøtet og for arbeidsutvalget som skal følge den. Det blir også lettere å se på 823 

målbarheten. 824 

 825 

Det er likevel greit å understreke at landsmøtet kan diskutere hvordan vi skal oppnå de 826 

ulike målene, i tillegg til målene i seg selv. Dersom landsmøtet har en sterk mening om 827 

dette kan det for eksempel fremmes forslag på hvordan arbeidsutvalget skal forholde seg 828 

til dokumentet eller om det er noe bør prioriteres foran noe annet, for eksempel som et 829 

verbalvedtak (se fotnote), som kan følge med selve planen.3  830 

 831 

Punkter til diskusjon 832 

• Hvilke tre politiske hovedsaker bør vi ha i Grønn Ungdom? 833 

• Bør det settes opp politiske utvalg i Grønn Ungdom? 834 

• Hvor mange medlemmer bør Grønn Ungdom sikte på seg å ha? 835 

• Hva bør være målet for fylkes- og lokallagsarbeidet? 836 

• Er arbeidsplanen for ambisiøs? 837 

 838 

Forslag til vedtak 839 

F1: Landsstyret innstiller på arbeidsplanen for 2018 slik den foreligger. 840 

 841 

 842 

Med vennlig hilsen 843 

 844 

Isa Maline Alstadius Isene, 845 

Generalsekretær 846 

 847 

Oslo 19. september 2017  848 

                                                   
3 Verbalvedtak: Et forslag med en oppfordring på hvordan et vedtatt dokument skal brukes. Vanlig 
brukt i budsjettbehandlinger, der møtet vedtar et budsjett, men også legger til hva det ønskes at 
pengene skal gå til dersom det blir rom for det i tillegg. 
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Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 849 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 850 

Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 851 

ungdommer som deltar på MDGLM. 852 

 853 

Politikkutvikling og politiske hovedsaker 854 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal sette ned 855 

politiske utvalg innen hovedsakene klima og miljø, internasjonal solidaritet og dyrevern. 856 

 857 

Ekstern kommunikasjon 858 

Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 859 

nasjonalt og lokalt, i både tradisjonelle og sosiale medier. 860 

 861 

Skolering 862 

Mål: Grønn Ungdom skal videreutvikle og ferdigstille skoleringsopplegget «Drivhuset». 863 

 864 

Sommerleir 865 

Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år. 866 

 867 

Strategi for kommune- og fylkestingsvalget 2019 868 

Mål: Grønn Ungdom skal sette ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) som skal 869 

utarbeide valgkampstrategien for 2019. 870 

 871 

Verving 872 

Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 1 000 betalende medlemmer innen 2019. 873 

 874 

Medlemspleie 875 

Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har reell mulighet 876 

til politisk innflytelse og at Grønn Ungdom oppleves som en trygg og god arena å 877 

engasjere seg i. 878 

 879 

Fylkes- og lokallagsarbeid 880 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha fungerende styrer i alle fylker.  881 

 882 

Arbeidsutvalget 883 

Mål: Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Arbeidsutvalget 884 

skal forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt skal kunne gis videre 885 

til neste generasjon. 886 

 887 

Internasjonalt arbeid 888 

Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne 889 

globale bevegelsen, og være en ressurs for organisasjonen i internasjonale spørsmål. 890 

 891 

Representasjon 892 

Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 893 

organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv 894 
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deltager i norsk offentlighet og søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige 895 

organisasjoner, og politiske aktører der det er naturlig.  896 
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Til Landsstyret 897 

Kopi MDGs sentralsstyre 898 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 899 

Dato 19.09.2017 900 

Saksnr. LS-3-17-052 901 

 902 

903 

Bakgrunn  904 

På landsmøtet skal det, som vedtektsfestes, vedtas budsjett for 2018. Budsjettet viser hva 905 

organisasjonen planlegger eller forventer å bruke penger på og er dermed avgjørende for Grønn 906 

Ungdoms aktivitet i årene som kommer. Det er gjennom budsjettet at det avgjøres hva Grønn 907 

Ungdom skal fokusere på i 2018, men også hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å bli 908 

seende ut i 2019. 909 

 910 

Arbeidsutvalget har innstilt på budsjettforslaget til landsstyret, som innstiller på budsjettet videre 911 

til landsmøtet. 912 

 913 

Budsjettforslaget for 2018 ligger vedlagt, med budsjettetrevisjonen fra årets budsjett til 914 

sammenligning. Det som er markert i grått, er poster som av ulike grunner er faste og i 915 

utgangspunktet ikke kan gjøres noe med. Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen 916 

for øvrig. 917 

 918 

Drøfting 919 

Budsjettforslaget er i stor grad basert på innspill under saken «Økonomien til GU etter valget», 920 

som ble tatt opp på LS-2-17, samt AU-11-17. Oppslutningen til De Grønne i valgkampen økte fra 921 

2,8% til 3,2%. Vi ligger dermed på et average case scenario i følge den oversikten som ble 922 

behandlet her. Det er likevel verdt å merke seg at vi får økte inntekter på ca. 220 000 kroner– noe 923 

som kommer godt med. 924 

 925 

Inntektsposter 926 

 927 

Inntekter Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Medlemskontingent  30 000 30 000 

Overføring fra MDG  1 000 000 1 184 000 

Støtte/sponsor/gaver  1 000 - 

Offentlig støtte  225 591 261 000 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 

Inntekter LM  40 000 40 000 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sakspapirer-LS-2-17.pdf
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Frifond  277 268 220 000 

Momskompensasjon  120 000 - 

Inntekter materiell  4 900 - 

SUM  1 978 759 2 015 000 

 928 

De fleste inntektspostene ligger på samme sum som i det reviderte budsjettet 2017. Det er noen 929 

unntak: postene «Støtte fra Miljøpartiet De Grønne» og «Offentlig støtte», har økt i tråd med økt 930 

oppslutning i Stortingsvalget. 931 

 932 

Postene «Støtte/sponsor/gaver», «Momskompensasjon» og «Inntekter materiell» er foreslått 933 

fjernet. Når «momskompensasjon» er foreslått fjernet, er dette fordi partipolitiske organisasjoner 934 

ikke kan søke om støtte til dette. Når det gjelder «Støtte/sponsor/gaver» og «Inntekter materiell», 935 

så er dette gjerne ubetydelige poster i et mellomvalgsår og det er derfor også vanskelig å foreslå 936 

et anslag for hva disse postene kan bringe inn, dersom det bringer inn noe i det hele tatt.  937 

 938 

Posten for Frifond er foreslått endret til 220 000. Bakgrunnen for dette, er at vi kommer til å søke 939 

penger for 2016, som var et mellomvalgsår med færre betalende medlemmer enn 2015. 940 

 941 

Utgiftsposter 942 

 943 

Utgifter Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Administrative kostnader  155 000 100 000 

Nettsider  20 000 - 

Leie av lokaler MDG  52 000 55 000 

Arbeidsutvalget  40 000 40 000 

Landsmøtet  100 000 150 000 

Landsstyret  80 000 125 000 

GU-delegater til MDGLM  14 056 15 000 

Skolering  20 000 40 000 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 

Sommerleir  200 000 200 000 

Kommunikasjon  - 20 000 

Politiske utvalg  - 15 000 

Frifond  263 405 220 000 

Lønn 795 000 1 021 800 

Verving  1 500 kr - 

Valgkamp  425 000 kr 80 000 

Uforutsette utgifter  95 000 kr - 

SUM  2 270 961 kr 2 091 800 

 944 

 945 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=544316764
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Administrative kostnader/sekretariat 946 

Denne posten inkluderer medlemsavgifter for Grønn Ungdom (i LNU og FYEG), nettsider, 947 

webhotell, regnskapsprogram, medlemsregister og revisor. I tillegg rommer posten «Drift», som 948 

f.eks. dekker når valgkomitéen eller kontrollkomitéen skal møtes. Dette er med andre ord en litt 949 

«alt-mulig-post» som er relativt uforutsigbar. Den er redusert til kr 100 000. Dette betyr i praksis 950 

at Grønn Ungdom innstiller på et budsjett med lavere revisorkostnader enn tidligere år. 951 

 952 

Nettsider 953 

Nettsidene ble fornyet under valgkampåret 2017. Dette posten fjernes fra budsjettforslaget.  954 

 955 

Landsmøtet og landsstyret 956 

Landsmøte- og landsstyrepostene er foreslått økt. For landsstyremøtenes del betyr dette 957 

forslaget en sum på kr 30 000,- per møte. Landsstyremøtene har ligger på rundt kr 25 000 i 2017, 958 

så dette er ingen betydelig økning, men gir noe mer romslighet. Landsmøteposten er foreslått økt 959 

med kr 50 000. Dette gir neppe organisasjonen mulighet til å flytte ut av skolelokaler, men gir 960 

romslighet til å sørge for et proffere møte som er mindre arbeidskrevende for arrangørene. 961 

 962 

Skolering 963 

Skoleringsposten er økt i tråd med arbeidsplanen, der det foreslås å rulle ut siste nivå av 964 

«Drivhuset». 965 

 966 

Kommunikasjon og politiske utvalg 967 

Begge disse postene er nye. «Kommunikasjonsposten» er et forsøk på å gi de som jobber med 968 

kommunikasjon større rom – og dekker dermed mer enn tidligere «Reklame» eller «Materiell»-969 

poster. «Politiske utvalg» er i tråd med arbeidsplanens forslag om å sette ned tre politiske utvalg. 970 

Idéen her er at hvert utvalg får kr 5 000,- å rutte med. 971 

 972 

Lønn 973 

Lønnposten er den posten som er foreslått mest økt. Bakgrunnen for disse tallene ikke å øke de 974 

frikjøpte vervene (se forøvrig sak 104 – Økonomiske retningslinjer), men basert på tilbakemeldinger 975 

om behov for å ansette en medlemsansvarlig, samt å øke stillingsprosenten til økonomiansvarlig. I 976 

følge Statens lønnsregulativ, kan vi ansatte en medlemsansvarlig og en økonomiansvarlig i 50% 977 

stilling hver ved laveste lønnstrinn med summene illustrert under. I tillegg er det satt opp en 978 

bufferpost, som gir mulighet til å betale overlapp og evt andre uforutsette poster i forbindelse 979 

med lønn. 980 

 981 

Frikjøpte verv 655 200 

Økonomiansvarlig 50% stilling 143 300 

Medlemsansvarlig 50% stilling 143 300 

Buffer (overlapp, forhandlingsrom osv) 80 000 

Sum lønn 1 021 800 

 982 

Verving 983 

Verveposten er en rar liten sak ingen helt vet hva går til. Det foreslås her at denne skrotes, og at 984 

eventuelle vervepremier og lignende, heller inngår i budsjettet for de arrangementene hvor dette 985 

skal finne sted. 986 

  987 

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-staten/lonnstabeller/id438643/
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Valgkamp 988 

Selv om 2018 er et mellomvalgsår, er det foreslå å sette av kr 80 000 til valgkamp. Disse 989 

pengene er det meningen at skal spares opp til neste år, og kommer da i tillegg til resten 990 

av balansen i når regnskapsåret 2019 begynner. 991 

 992 

Bunnlinja 993 

 994  
Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Resultat  −292 202 −91 600 

Restmidler Frifond  −20 087 −20 087 

Gjeld fylkeslag  −89 425 kr - 

Inngående balanse  819 365 420 000 

Balanse  417 651 323 113 

 995 

Resultatet i budsjettet er inntekter÷utgifter (i blått).  996 

I tillegg må vi regne med gjelden vår (i rosa). Fylkeslagsgjelden er mer eller mindre slettet i 2017.  997 

 998 

Inngående balanse er det beløpet organisasjonen sitter med 1.1.2018. Dette taller er basert på 999 

(kvalifisert) gjetning fra saksbehandlers side, ettersom at regnskapet for 2017 fortsatt er under 1000 

arbeid. Dette tallet kommer til å bli justert ved landsstyret og landsmøtet. 1001 

 1002 

God budsjettskikk er at balansen (den endelige summen vi har igjen til 1.1.2019) er på ca 3 1003 

måneder med lønnede stillinger. Dersom vi tar lønnsposten i budsjettet og regner det for 3 1004 

måneder, får vi kr 255 450. Vi har dermed fortsatt rom i balansen til å gjøre endringer i budsjettet. 1005 

 1006 

Arbeidsutvalgets konklusjon 1007 

Budsjettet under mener jeg er et ansvarlig budsjett å ta utgangspunkt i, når vi nå går i en tid med 1008 

litt mer å rutte med. Ettersom det kommer til å skje et skifte i ledelsen og den som holder i 1009 

budsjett, mener jeg at det er fint at budsjettet også er romslig nok til å kunne håndtere eventuelle 1010 

uforutsette hendelser. 1011 

 1012 

Saksbehandler anbefaler arbeidsutvalget å innstille budsjettet for 2018 slik det foreligger 1013 

under. 1014 

 1015 

Forslag til vedtak 1016 

F1: Landsstyret innstiller på budsjettet for 2018 slik det foreligger. 1017 

 1018 

Vedlegg: 1 – Budsjett 2018 1019 

 1020 

 1021 

Med vennlig hilsen 1022 

 1023 

Isa Maline Alstadius Isene, 1024 

Generalsekretær 1025 

 1026 

Oslo 15. september 2017  1027 
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Budsjett 2018 
Poster  Revidert budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018 

Inntekter  
  

Medlemskontingent  30 000 30 000 

Overføring fra MDG  1 000 000 1 184 000 

Støtte/sponsor/gaver  1 000 - 

Offentlig støtte  225 591 261 000 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 

Inntekter LM  40 000 40 000 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 

Frifond  277 268 220 000 

Momskompensasjon  120 000 - 

Inntekter materiell  4 900 - 

SUM  1 978 759 2 015 000 
   

Utgifter  
  

Administrative kostnader  155 000 100 000 

Nettsider  20 000 - 

Leie av lokaler MDG  52 000 55 000 

Arbeidsutvalget  40 000 40 000 

Landsmøtet  100 000 150 000 

Landsstyret  80 000 125 000 

GU-delegater til MDGLM  14 056 15 000 

Skolering  20 000 40 000 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 

Sommerleir  200 000 200 000 

Kommunikasjon  - 20 000 

Politiske utvalg  - 15 000 

Frifond  263 405 220 000 

Lønn 795 000 1 021 800 

Verving  1 500 kr - 

Valgkamp  425 000 kr 80 000 

Uforutsette utgifter  95 000 kr - 

SUM  2 270 961 kr 2 091 800 
   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=544316764
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Resultat  −292 202 −91 600 

Restmidler Frifond  −20 087 −20 087 

Gjeld fylkeslag  −89 425 kr - 

Inngående balanse  819 365 420 000 

Balanse  417 651 323 113 
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Til Landsstyret 1028 

Kopi MDGs sentralsstyre 1029 

Fra  Valgkomitéen 1030 

Dato 19.09.2017 1031 

Saksnr. LS-3-17-052 1032 

 1033 

1034 

Bakgrunn 1035 

Valgkomiteen ble valgt av Grønn Ungdoms landsmøte 25.-27. november 2016, og har 1036 

bestått av Anne Nijdam, Anne Line Nilsson, Line Fjørstad, Ingvild Nilsson, Christopher 1037 

Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud Opedal. Valgkomiteen konstituerte seg selv på sitt 1038 

første møte 2. desember 2016, med Anne Nijdam som leder, og Anne Line Nilsson, Line 1039 

Fjørstad, Ingvild Garmo Nilsson, Christopher Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud 1040 

Opedal som ordinære medlem. 1041 

 1042 

Mandat 1043 

Grønn Ungdoms vedtekter gir følgende mandat for valgkomiteen: 1044 

 1045 

§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 1046 

landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 1047 

arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre 1048 

uker før landsmøtets start. 1049 

 1050 

§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 1051 

organisasjonen er representert. 1052 

Vedtektenes § 5.6 omtaler ikke hvilke verv komiteen skal innstille på, men § 5.5 viser til 1053 

at landsmøtet skal velge internasjonalt utvalg, kontrollkomité, arbeidsutvalg og 1054 

valgkomité. Sistnevnte skal innstilles til av landsstyret, i henhold til vedtektenes § 1055 

10.1. Valgkomiteen sin oppgave er dermed å innstille kandidater til: 1056 

 1057 

Valg av internasjonalt utvalg 1058 

Valg av kontrollkomité 1059 

Valg av arbeidsutvalget bestående av 1060 

to talspersoner av forskjellig kjønn 1061 

generalsekretær 1062 

inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 1063 

internasjonal kontakt 1064 

 1065 

  1066 
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Valgkomitéens arbeid 1067 

Etter å ha supplert AU i Februar, gjenopptok valgkomitéen arbeidet sitt i April, og har 1068 

hatt tre ordinære møter. Komitéen har pålagt seg selv taushetsplikt. 1069 

I April sendte vi ut en e-mail til alle sittende tillitsvalgte for å avklare hvem som stilte til 1070 

gjenvalg, samt få innspill på kandidater og kriterier til bruk i sammensetning av de ulike 1071 

organene. Ettersom valgkomitéen skulle innstille på ny generalsekretær og ikke-mannlig 1072 

talsperson hadde de også møter/samtaler med de sittende talspersonene og 1073 

generalsekretær i Grønn Ungdom, hvor kriterier for de ulike vervene ble diskutert. 1074 

Kriterier ble deretter fastsatt på valgkomitéens møte i juni. 1075 

 1076 

Alle verv ble utlyst siste uka i juni gjennom medlemsmail, sosiale medier, og Grønn 1077 

Ungdoms nettsider. Vi mottok i løpet av juni og juli totalt innspill om 77 kandidater. Blant 1078 

kandidatene har det vært en overvekt av kvinnelige kandidater og kandidater fra 1079 

Østlandet. Vi har fått innspill på folk innenfor og utenfor organisasjonen. Alle kandidater 1080 

har blitt kontaktet, og de som var interessert har blitt intervjuet i forkant av komiteens 1081 

innstillingsmøte. I tillegg ble det utsendt spørsmål til alle kandidater som stilte til 1082 

generalsekretær, talsperson, internasjonal kontakt, og leder for kontrollkomité. Vi har 1083 

hatt som mål å være minst to fra valgkomitéen til stede på alle intervjuer, og med få 1084 

unntak har vi overholdt dette målet. 1085 

 1086 

Komiteen vedtok en fremdriftsplan tidlig i prosessen hvor vi satt oss som mål å starte 1087 

med intervju i august, og ha innstillingen klar til det siste landsstyremøtet i perioden, 1088 

altså LS-3-17. Komitéen har greid dette målet og hadde sitt innstillingsmøte 23.09.17. 1089 

 1090 

I år har valgkomitéen innstilt nye kandidater til vervene talsperson og generalsekretær. 1091 

Det var flere egnede kandidater til begge vervene, noe som gjorde innstillingsprosessen 1092 

krevende. Etter mange timer med diskusjon ble valgkomitéen enige, og vi er sikre på at 1093 

de innstilte vil gjøre en god jobb for Grønn Ungdom i året som kommer.  1094 

 1095 

I sammensetning av arbeidsutvalget har komitéen søkt balanse når det gjelder alder, 1096 

politisk standpunkt og kompetanse. Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen har vi 1097 

ønsket at arbeidsutvalgets medlemmer i hovedsak skal holde til på det sentrale 1098 

Østlandet. For innstillingen som en helhet har vi prioritert kandidater som allerede har 1099 

formell erfaring fra Grønn Ungdom. I tillegg har vi etterstrebet balanse mellom politisk og 1100 

organisatorisk erfaring blant de innstilte. Vi har gjort vårt ytterste for å oppnå 1101 

kjønnsbalanse i alle organene. Vi har greid dette målet i arbeidsutvalget og 1102 

kontrollkomité, men i IU har det blitt skjevheter.  1103 

 1104 

Valgkomitéens innstilling er enstemmig. Takket være flere gode kandidater, er vi sikre på 1105 

at vår innstilling er solid, og vi føler oss trygge på at organisasjonen vil være i gode 1106 

hender gjennom det kommende året. Vi er spente på å følge organisasjonens utvikling 1107 

videre.   1108 
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1109 

Valgkomiteen innstiller på maksimalt antall ordinære medlemmer, sju, samt 1110 

generalsekretær, to 2 talspersoner av hvert kjønn og internasjonal kontakt. 1111 

 1112 

Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 1113 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 1114 

Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 1115 

Internasjonal kontakt: Theodor Bruu (ny) 1116 

Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 1117 

Ordinært medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 1118 

Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 1119 

Ordinært medlem: Nora Heyerdhal (ny) 1120 

Ordinært medlem: Rauand Ismail (ny) 1121 

Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 1122 

Ordinært medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 1123 

 1124 

Kandidatbeskrivelse 1125 

 1126 

Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 1127 

Guri er 22 år og kommer fra Jørpeland, men bor nå i Oslo hvor hun studerer sosiologi på 1128 

UiO med fokus på organisasjon og kommunikasjon. Ved siden av studiene jobber hun 1129 

som personlig assistent gjennom Uloba. Guri ble leder for GU Rogaland i 2013. I 2014-1130 

15 deltok hun i Grønn Ungdoms utvekslingsprosjekt med Kenya Young Greens, hvor hun 1131 

lærte mye om å samarbeide organisatorisk på tvers av kulturer og språkbarrierer. Guri har 1132 

vært medlem av arbeidsutvalget siden 2015, og i forbindelse med valgkampen i år var 1133 

hun hovedansvarlig for både materiell- og kommunikasjonsgruppa. Det er 1134 

organisasjonsarbeid Guri trives aller best med, og hun er veldig motivert for å bruke det 1135 

neste året på å gjøre Grønn Ungdom enda bedre og kulere! 1136 

 1137 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 1138 

Ola Eian (24) kommer fra Osen på Trøndelagskysten og bor nå på Nesodden i Akershus. 1139 

Han har tatt en bachelor i biologi i Bodø hvor han ble aktiv i Grønn Ungdom Nordland i 1140 

2013.  I 2015 gikk han av som fylkesleder og ble valgt inn i Arbeidsutvalget. Ola begynte 1141 

på naturforvaltingsstudier på Ås, men ble i 2016 valgt som talsperson og har siden jobbet 1142 

fulltid for Grønn Ungdom. Han vil redde verden, og mener Grønn Ungdom er stedet å 1143 

gjøre det. Saken vår, den gode stemninga og alle menneskene i organisasjonen motiverer 1144 

Ola til å stille til gjenvalg.  1145 

 1146 

Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 1147 

Hulda er 18 år og kommer fra Oslo, hvor hun også bor og tar tredje året av videregående 1148 

som privatist. Hun har vært leder og talsperson i Oslo Grønn Ungdom siden 2015, og har 1149 

gjennom disse vervene vært landsstyrerepresentant, valgkampansvarlig, medlem av GUs 1150 

valgkampstrategiske utvalg og fylkesstyremedlem i Oslo MDG. Hulda var Oslo MDGs 4. 1151 

kandidat ved stortingsvalget i høst og er nå vara til Stortinget. Som en av GUs mer 1152 

profilerte politikere, har Hulda erfaring med det meste av mediearbeid. Hun er veldig 1153 

motivert for å bygge organisasjon, utvikle ny politikk og ruste Grønn Ungdom for neste 1154 

valgkamp. 1155 

 1156 

  1157 
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Internasjonal kontakt: Theodor Bruu (ny) 1158 

Teodor er 23 år, kommer fra Oslo, og er nå bosatt på Vålerenga i Gamle Oslo. Han har 1159 

tidligere sittet i Grønn Ungdom sitt arbeidsutvalg. I inneværende periode har han foruten 1160 

å sitte i Kontrollkomitéen, tatt aktivt del i det internasjonale arbeidet til Grønn Ungdom 1161 

gjennom å delta på flere utenlandsreiser. Han ivrer etter å ta fatt på jobben som 1162 

internasjonal kontakt, og vil bruke mye tid og krefter på å få Internasjonalt Utvalg til å bli 1163 

et driftig og viktig organ i organisasjonen. Når Teodor ikke gjør grønne ting, studerer han 1164 

filosofi på masternivå på Blindern.  1165 

 1166 

Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 1167 

Eivind er 20 år, og kommer fra Oslo. Det siste året har han vært medlem av 1168 

arbeidsutvalget i Grønn Ungdom hvor han har vært skoleringsansvarlig, og jobbet masse 1169 

med SoMe. Tidligere har han også vært styremedlem i Oslo GU, og har det siste året vært 1170 

sekretær i Tromsø GU. Det som motiverer ham til å stille til gjenvalg i AU er at miljøet 1171 

ikke kommer til å fikse seg selv. Utenom Grønn Ungdom er Eivind fulltidsstudent  1172 

 1173 

Ordinært medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 1174 

Trine er 25 år, og kommer fra Oslo. Hun har vært sekretær og økonomiansvarlig i Oslo 1175 

Grønn Ungdom siden høsten 2015, fram til hun i februar ble supplert inn i 1176 

arbeidsutvalget. Trine sitter nå i programkomiteen til Oslo MDG, og har tidligere vært 1177 

GUs representant i fylkesstyret til Oslo MDG. Hun har nylig startet i jobben som 1178 

gruppesekretær for MDGs bystyregruppe i Oslo, hvor hun også har vært rådgiver. Trine 1179 

har tidligere vært henholdsvis daglig leder, styreleder og nestleder i Barne- og 1180 

ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) de siste fem årene. Trine har hatt det 1181 

veldig  fint i AU så langt, og vil gjerne fortsette å bidra med sin organisasjonserfaring.  1182 

 1183 

Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 1184 

Sebastian er 20 år gammel, kommer fra Flatøy, utenfor Bergen, og bor på Stubberud, 1185 

utenfor Ski. Det siste året har han vært ordinært medlem i Arbeidsutvalget i Grønn 1186 

Ungdom. Tidligere har han vært Økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Hordaland, 1187 

Landsstyrerepresentant for Changemaker Nordhordland og Nestleder i Meland 1188 

Ungdomsråd. Han er utdannet fagarbeider innen CNC-Maskineringsfaget, og studerer 1189 

for tiden psykologi ved Universitetet i Oslo. Sebastian brenner for grønn politikk og 1190 

Grønn Ungdom, og tror den beste måten å få brukt dette engasjementet på, er gjennom 1191 

arbeid i Arbeidsutvalget. 1192 

 1193 

Ordinært medlem: Nora Heyerdhal (ny) 1194 

Nora er 18 år og kommer fra Oslo. Hun stiller til valg i Grønn Ungdom fordi hun brenner 1195 

for klima og miljø. Tidligere har hun sittet to perioder i fylkesstyret til Oslo GU, vært 1196 

MDGLM-delegat, leder for valgkomitéen i Oslo GU, og var aktiv i valgkampen 2015 og 1197 

2017. Videre har hun vært aktiv i elevråd og skrevet for forskning.no. Det som motiverer 1198 

Nora til å stille er gleden av å se resultater etter hardt arbeid.  I AU har hun lyst å jobbe 1199 

med politikkutvikling, sommerleir, og å skape god stemning i Grønn Ungdom. Utenom 1200 

Grønn Ungdom går hun siste året på vgs.  1201 

 1202 

Ordinært medlem: Rauand Ismail (ny) 1203 

Rauand Ismail er 18 år gammel og bor i Oslo, hvor han går sitt siste år på Foss 1204 

videregående skole. Han har vært leder i Akershus Grønn Ungdom i to år og gjennom 1205 

dette vært landsstyrerepresentant, fylkesstyremedlem i Akershus MDG og 1206 

valgkampansvarlig. Rauand har arbeidserfaring fra blant annet Nationaltheatret og 1207 

Akershus Kunstsenter og jobber nå som kulturjournalist i Romerikes Blad. Han vil sitte i 1208 
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arbeidsutvalget fordi norsk oljepolitikk er noen kjipe greier. Han ser frem til å bygge 1209 

Grønn Ungdom videre på det gode arbeidet som har blitt gjort før ham og til å utvikle ny 1210 

politikk.  1211 

 1212 

Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 1213 

Ivar er 17 år og kommer fra Oslo. Han har vært nestleder i Oslo Grønn Ungdom, 1214 

observatør i landsstyret, vært MDGLM representant for GU, og vært i 1215 

representantskapet til Oslo MDG. Videre er han leder for Katta Målungdom og har 1216 

deltatt på to European Youth Parliament-konferanser, fem Model United Nations-1217 

konferanser, og vært arbeidsutvalgsmedlem i Sentralt Ungdomsråd. Akkurat nå går han 1218 

tredjeklasse, og ønsker å arbeide politisk for hele Grønn Ungdom. Han vil bruke 1219 

erfaringen sin i fylkesstyret til å arbeide med fylkeslagene. 1220 

 1221 

Ordinært medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 1222 

Miriam er 23 år og har nettopp flyttet hjem til Oslo for å studere realfag. De siste fire 1223 

årene har hun studert økonomi i USA, der hun ledet en skeiv studentorganisasjon og 1224 

jobbet med forebygging av seksuell vold. Tidligere har Miriam sittet i programkomiteen til 1225 

Oslo MDG, og hun var rådgiver for Oslo MDGs andrekandidat ved kommunevalget i 1226 

2015. Hun har også deltatt i to skolevalgkamper. Miriam ønsker å bruke de neste årene 1227 

på å bidra mest mulig til GU og gleder seg til å kunne jobbe med grønn politikk i 1228 

hverdagen. Hun er opptatt av LHBTQ-politikk, likestillingspolitikk og helse- og 1229 

sosialpolitikk 1230 
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1231 

 1232 

§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte 1233 

varamedlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv eller 1234 

være representant eller vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder og 1235 

nestleder i kontrollkomiteen. 1236 

 1237 

Valgkomiteen innstiller på at det velges en leder og en nestleder, i tråd med krav fra 1238 

vedtektene. I tillegg innstiller vi på at det velges ett ordinært medlem og ett varamedlem. 1239 

 1240 

Kandidatbeskrivelse 1241 

 1242 

Leder: Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg) 1243 

Jens Petter er 24 år, kommer fra Lørenskog i Akershus og bor i Bergen. Han har fra 1244 

tidligere erfaring som, blant annet, arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, leder i Grønn 1245 

Ungdom Tromsø, og frivilligkoordinator for MDG Bergen. Jens Petter er sittende leder i 1246 

kontrollkomiteen og jobber som Kontorleder i et lokalt bergensk firma. Han ønsker å 1247 

bidra til å bidra til å skape gode rutiner for kontrollkomiteens arbeid. 1248 

 1249 

Nestleder: Esmeralda Cecilie Pérez (ny) 1250 

Esmeralda er 18 år, og kommer fra Moss. I hverdagen går hun på sciencelinja på vgs, og 1251 

jobber på Inspiria Science Center. Hun er leder i fylkeslaget i Østfold, men har tidligere 1252 

vært økonomiansvarlig. Begge disse vervene har gitt henne kjennskap til både kulturen 1253 

og vedtektene i Grønn Ungdom, som er nyttig i arbeidet til KK. Hun stiller til nestleder i 1254 

KK fordi hun vil være en ressurs for organisasjonen. Hun synes det er skikkelig artig og 1255 

givende å være med i Grønn Ungdom, og ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen 1256 

videre. 1257 

 1258 

Ordinært medlem: Odin Løkken Øra (ny) 1259 

Odin er 20 år og kommer fra Trondheim hvor han også bor per dags dato. Han har i år 1260 

begynt å studere matteknologi ved NTNU etter et år ved folkehøgskole. De to siste åra 1261 

har han sittet i styret til GU Sør-Trøndelag, hvorav det siste som økonomiansvarlig, og 1262 

stiller altså nå til kontrollkomitéen. Her håper han å få brukt sine organisatoriske 1263 

erfaringer til å viderebringe det bunnsolide arbeidet som blir gjort av kontrollkomitéen 1264 

bak kulissene i GU. 1265 

 1266 

Varamedlem: Jon Fartein Lyngre Hoel (ny) 1267 

Jon er 24 år og bor på Ås. Han har tidligere vært med i Natur og Ungdom før han meldte 1268 

seg inn i Grønn Ungdom i 2012. Han studerer byplanlegging med jus, noe som kan 1269 

komme godt med i arbeidet til KK.  Det som motiverer Jon til å stille til KK er at han liker 1270 

å jobbe med formaliteter, og mener derfor at et verv i kontrollkomité vil være naturlig for 1271 

ham. Akkurat nå har han ett år igjen av studiene på NMBU. 1272 
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1273 

§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av fem til syv medlemmer og inntil tre 1274 

varamedlemmer som velges på landsmøtet. […] Internasjonal kontakt har veto i 1275 

internasjonalt utvalgs beslutninger. 1276 

 1277 

Valgkomiteen innstiller på at landsmøtet velger fire ordinære medlemmer og en vara til 1278 

internasjonalt utvalg. Dermed vil internasjonalt utvalg bestå av fem medlemmer 1279 

medregnet internasjonal kontakt. 1280 

 1281 

Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny) 1282 

Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 1283 

Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 1284 

Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 1285 

 1286 

Kandidatbeskrivelse 1287 

 1288 

Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny)  1289 

Charlotte er 19 år, og studerer japansk bachelor ved Universitetet i Oslo. Tidligere har 1290 

hun bodd litt her og der på Sør- og Østlandet, men hun har flest minner fra Sande og 1291 

Drammen.  For omtrent ett år siden var hun på utveksling i Japan, for å lære om språk og 1292 

kultur. Charlotte har erfaring fra GU Buskerud og GU Oslo, og føler at Grønn Ungdom 1293 

passer henne perfekt ideologisk og sosialt. Derfor er hun klar for å gjøre en forskjell 1294 

gjennom arbeidet i IU. 1295 

 1296 

Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 1297 

Åsalinn Arntzen Dale (19) studerer Lektor i Nordisk i Bergen og er sekretær i Hordalands 1298 

fylkesstyre. Hun kommer fra Hvaler i Østfold, der hun også har vært aktiv i fylkesstyret. 1299 

Internasjonal solidaritet, dyrevern og likestilling er blant hjertesakene. Motivasjonen for å 1300 

sitte i IU er å få være med på å påvirke politikken internasjonalt, noe som i høyest grad er 1301 

viktig for et parti der solidaritet og velferd for alle globalt er overordnet.  1302 

 1303 

Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 1304 

Matilde er 21 år og kommer fra Oslo og Nesodden, men bor nå i Oslo. Hun er halvt 1305 

paraguayisk, har reist en del, deriblant til Serbia og Georgia i forbindelse med Grønn 1306 

Ungdom, og har bodd fem måneder i Paraguay. Matilde har vært i GUs valgkomité, stått 1307 

på 19. plass på stortingslisten til Akershus MDG, og har vært økonomiansvarlig i 1308 

Akershus Grønn Ungdom. For tiden tar hun enkeltemner på UiO. Hun brenner for grønn 1309 

politikk, og føler seg svært motivert til internasjonalt utvalg. 1310 

 1311 

Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 1312 

Oda er 17 år, og er født og bosatt i Søgne i Vest-Agder. Hun har tidligere erfaring som 1313 

nestleder og er innstilt som ny fylkesleder for GU Vest-Agder. For tiden går hun siste år 1314 

på videregående skole, samtidig som hun sitter i elevråd, og jobber som frivillig i Røde 1315 

Kors. Klimaendringer kjenner ikke landegrenser, og derfor er et internasjonalt samarbeid 1316 

viktig i kampen for en grønnere fremtid. Det er grunnen til at hun ønsker å være en del 1317 

av grønn ungdoms internasjonale utvalg.  1318 

  1319 
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Til Landsstyret 1320 

Kopi MDGs sentralstyre 1321 

Fra  Adrian Skagen 1322 

Dato 27.09.2017 1323 

Saksnr. LS-3-17-051 1324 

 1325 

1326 

 1327 

Denne resolusjonen har ikke støtte i styret i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag, men er likevel 1328 

meldt opp at landsstyrerepresentant Adrian Skagen. Landsstyret bes derfor votere om hvorvidt 1329 

resolusjonen skal behandles eller ikke, før eventuell behandling. Se e-postutveksling mellom 1330 

forslagsstiller, generalsekretær og leder av kontrollkomitéen for mer informasjon. 1331 

 1332 

Betalt praksis for PHS-elever 1333 

Politiet er en av de viktigste jobbene noen kan velge å ta på seg, de skal holde ro 1334 

og orden i samfunnet, og det forventes at de gir hundre prosent på alt de gjør. 1335 

Dette blir veldig vanskelig når man i tillegg til trening, fritid og venner blir nødt til 1336 

å ta på seg en deltidsjobb, siden praksistiden, som ofte kan vare i et år og mere, 1337 

din blir definert som arbeidspraksis, noe som arbeidsgiveren kan komme unna å 1338 

betale for. Derfor ønsker Grønn Ungdom å foreslå en løsning der de som har en 1339 

sammenhengende praksisperiode i polititjenesten skal få lønn under samme 1340 

vilkår som andre som går lærlingtiden sin. 1341 

 1342 

F1: Landsstyret behandler resolusjonen. 1343 

 1344 

F2: Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 1345 

https://drive.google.com/file/d/0B1h3qGkMK1zvOXlMYUpROE1HMTQ/view?usp=sharing

