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Møtedato: 30. september-2. oktober 2016 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo 

Møtetid: 15:00 fredag – 16:30 søndag 

 

Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter og skal ta stilling til viktige 
politiske og organisatoriske saker. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke, i tillegg 
til våre to nasjonale talspersoner i henhold til vedtektenes § 6.2. Fylkeslaget kan i tillegg sende 
en observatør. Dette landsstyremøtet blir landsmøteforberedende, det vil si at landsstyret skal 
innstille på saker til landsmøtet. 

 

Praktisk informasjon 
Innsending av endringsforslag 
Innsending av endringsforslag sendes gjennom dette skjema. Det er ikke mulig å sende inn 

endringsforslag til vedtektsendringer. 

 

Sakspapirer 

Sakspapirene kommer ikke til å bli skrevet ut til selve møtet. Det er opp til hver enkelt deltager 

om de ønsker å skrive ut sakspapirene privat eller bruke egen skjerm. 

 

Politisk fravær 

Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 

landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 

 

Dekking av reise 

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

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

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

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

 

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

arrangementets slutt. 

 

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

hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. 

 

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

 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyre 

Dato 9. september 2016 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhvIMJtV5tNyqq7jn8xXgb3eR2XNSanNc_PGa-OEbceqq2TQ/viewform
http://politiskfravær.no/
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/05/Refusjonsskjema-LS8.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer1.pdf
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Møtested 

Møtestedet er på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. Frivillighetshuset ligger i Kolstadgata 1, rett 

ved Tøyen t-banestasjon. Samtlige østgående t-baner stopper på Tøyen. 

 

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

 

Overnatting 

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

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

deltagere som sover privat. 

 

For de som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting, blir overnattingssted på partikontoret i 

Hausmannsgate 19. Dere må ta med dere liggeunderlag og sovepose. Det er dusj på kontoret. 

Det vil være en sovende nattevakt fra Grønn Ungdoms arbeidsutvalg begge netter. 

 

Mat 

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

tilpasses allergikere dersom det meldes fra om på forhånd. 

 

 

Oslo, 9. september 2016 

 

Isa M. A. Isene, 

Generalsekretær  

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

058 Valg av ordstyrer og referent        V 

Innstilling: Anders Skyrud Danielsen, ordstyrer 

  Isa Maline Alstadius Isene, referent 

 

059 Godkjenning av innkalling       V 

   

060 Godkjenning av forretningsorden      V 

 

061 Godkjenning av dagsorden       V 

 

062 Valg av redaksjonskomité       V 

Innstilling: Teodor Bruu (leder) 

  Guri Barka Martins 

  Representant fra LS 

  Representant fra LS 

 

Beretningssaker 

063 Fylkenes runde         O 

 

064 Arbeidsutvalgets beretning       O 

 

065 Økonomisk beretning        O 

 

066 Internasjonalt utvalgs beretning      O 

 

067 Beretningsdebatt         D 

 

Behandlingssaker 

068 Utviklingspolitisk plattform       V 

v/ Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 

 

069 Klimapolitisk plattform        V 

v/ Lage Nøst, talsperson 

 

070 Valgkampstrategi 2017        V 

v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

 

071 Arbeidsplan 2017         V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 



5 

 

 

072 Utredning fra økonomisk utvalg       V 

v/ Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

 

073 Budsjett 2017         V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

074 Resolusjonsdebatt         V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

075 Forslag til vedtektsendringer       V 

v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

 

076 Orientering fra valgkomitéen       O 

v/ valgkomitéen 

 

077 Innstilling av valgkomité        V 

v/ den forberedende valgkomitéen 

 

078 Status arbeidsplan         D 

v/ Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsplan 

 

 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

 

O er orienteringssaker 

D er debattsaker 

V er vedtakssaker 
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Generelt 1 

§ 1 - Formalia  2 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 3 

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

vedtektene styrende.  5 

 6 

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

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

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

med alminnelig flertall. 10 

 11 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 

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

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

 15 

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

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

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

 19 

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

 21 

Representasjon  22 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  23 

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

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

 26 

§ 4 - Representanter 27 

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

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

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

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

har tale - og forslagsrett. 32 

 33 

§ 5 - Andre gjester 34 

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

 36 

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

 38 

§ 6 - Lukkede dører 39 

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

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

 42 
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Saksgang og konstituering  1 

§ 7 - Oppstart av møtet 2 

Landsstyret velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 3 

behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger landsstyrets dagsorden.  4 

 5 

§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 6 

Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 7 

å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 8 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 9 

 10 

Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser 11 

mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en 12 

annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. 13 

 14 

Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  15 

 16 

§ 9 - Referenter og protokoll  17 

Det velges minst en referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 18 

en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 19 

alle forslag og alle voteringer.  20 

  21 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 22 

Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 23 

Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 24 

 25 

Debatter  26 

§ 10 - Innlegg  27 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 28 

tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk til 29 

innlegg. 30 

 31 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annen hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner 32 

seg samtidig. Ordstyrer kan prioritere førstegangstalende. 33 

 34 

§ 11 - Saksinnledninger 35 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 36 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  37 

 38 

§ 12 - Strek og strykning av taleliste 39 

Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 40 

kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  41 

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  42 

 43 

§ 13 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 44 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning 45 
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ved å rekke opp hånden med en hånd over. 1 

 2 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 3 

dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.  4 

 5 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning 6 

for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 7 

 8 

§ 14 - Frister 9 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for debatten til den saken det 10 

gjelder. 11 

 12 

§ 15 - Forslagenes utforming 13 

Alle forslag skal fremmes skriftlig. Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og 14 

tilhørende fylke. 15 

 16 

§ 16 - Avstemninger 17 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 18 

stemmegivningen er avsluttet.  19 

 20 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 21 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 22 

overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  23 

 24 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 25 

representant krever det.  26 

 27 

Diverse  28 

§ 17 - Berusede personer  29 

Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som oppbevarer 30 

andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av medisinske grunner. 31 

Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag.  32 
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 Fredag 30.09.16  Lørdag 01.10.16  Søndag 02.10.16 

 

 
08:00 Frokost 08:00 Frokost 

 

 
08:30 Utviklingspolitisk 

plattform 

09:00 Vedtektsendringsdebatt 

  09:30 Klimapolitisk 

plattform 

11:00 Orientering fra 

valgkomitéen 

  10:30 Valgkampstrategi 12:00 Innstilling av valgkomité 

  12:00 Lunsj 12:30 Lunsj 

15:00 Ankomst og innsjekk 13:00 Arbeidsplan 2017 13:00 Pause til å lese gjennom 

redaksjonskomitéens 
innstilling 

15:30 Skolering, 2 nivåer: 

Landsstyremøte som 
politisk verktøy 

14:00 Utredning fra 

økonomisk utvalg 

13:30 Votering 

17:00 Konstituering av møtet 15:00 Pause 15:30 Status arbeidsplan 

17:30 Beretningssaker, 
beretningsdebatt 

16:30 Budsjett 2017 16:00 Møtekritikk 

19:00 Middag 17:15 Resolusjonsdebatt 16:30 Møtet heves 

19:30 Bli-kjent-leker 18:00 Middag   
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra   Lage Nøst, talsperson 

Dato  08.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-068 

 

Bakgrunn 1 

På GULS-4-16 skal Grønn Ungdom (etter vedtak i landsstyret) behandle en utviklingspolitisk 2 

plattform. Vedlagt følger arbeidsutvalgets innstilling og et saksframlegg som søker å oppklare 3 

noen sentrale begreper og forklare noen prioriteringer. 4 

 5 

På grunn av kommunikasjonssvikt er selve saksframlegget til denne plattformen utarbeidet rett 6 

før utsendelse av papirene, noe som kan gå ut over kvaliteten. Dette vil vi på forhånd beklage. 7 

 8 

Drøfting 9 

Definisjoner 10 

 11 

U-land = Utviklingsland, betegnelse for land som ikke enda er fullstendig industrialiserte. 12 

 13 

I-land = Betegner industrialiserte land med forholdsvis høy levestandard. De fleste land med 14 

høy BNP regnes som industrinasjoner. 15 

 16 

FNs bærekraftsmål = En felles, internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 17 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 18 

 19 

Bistand = Overføringer fra ett eller flere land, offentlige, private eller overnasjonale 20 

organisasjoner til enkeltland eller grupper av mottagerland. Det kan skje i form av finansiell 21 

støtte, materiell støtte, eller overføring av personell og kunnskap. 22 

 23 

WTO = World Trade Organization (Verdens Handelsorganisasjon). Mellomstatlig organisasjon 24 

som har til mål å fremme handel mellom stater og å bygge ned handelsbarrierer. 160 25 

medlemsland.  26 

 27 

Bilaterale avtaler (BIT) = avtale mellom to parter, mellom to land eller grupper av land. 28 

 29 

Plurilaterale avtaler = avtale mellom flere enn to parter. 30 

 31 
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Multilaterale avtaler = avtale mellom mange parter. 1 

 2 

TISA = Tisa (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig/multilateral avtale om handel med 3 

tjenester som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer, men utenfor WTO. 4 

 5 

Skatteparadis = Et sted/land hvor skattenivået er lavt eller ikke-eksisterende – eller at det er 6 

lav eller ingen skatt for penger som er opptjent andre steder. Ofte hvor det er mulig å holde 7 

selskapenes virksomhet og økonomi skjult/hemmelig. 8 

 9 

”Land-for-land”-rapportering = En rapporteringsstandard som pålegger selskap å oppgi 10 

inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt og antall ansatte for alle land de opererer i. 11 

 12 

Gribbefond = Gribbefond er selskaper som har spesialisert seg på å kjøpe opp gjeld for en 13 

brøkdel av verdien for deretter å kreve full tilbakebetaling. 14 

 15 

Om forslaget 16 

Forslaget til plattform tar for seg tre hovedområder: Bistand (og innretningen av denne), 17 

handelspolitikk og kampen mot skatteparadiser.  18 

 19 

Hovedtrekkene i forslaget innebærer at Norge skal føre en aktiv bistandspolitikk som 20 

kombinerer relativt store overføringer med målrettet satsning på noen utvalgte områder. Disse 21 

er: kapasitetsbygging (bygge fungerende stat og sivilsamfunn, samt beredskap, etc.), 22 

utdanning og helse, i tillegg til nødhjelp. 23 

 24 

Likevel slås det innledningsvis fast at bistand ikke er et mål i seg selv, og at norske interesser 25 

ikke skal være avgjørende for hvem som får.  26 

 27 

Det er selvsagt verdt å drøfte hvordan vi kan unngå at norske interesser påvirker hva som 28 

oppfattes som nødvendig. ”Behov” er ikke en objektiv størrelse. Mennesker med norske briller 29 

på vil nødvendigvis måtte avgjøre hvor det er behov til en hver tid. 30 

 31 

Ofte kan grensedragningen mellom velment, nødvendig bistand og ny-kolonialisme være 32 

vanskelig å dra, og dette bør dere diskutere i lokallagene: Hvorfor gir vi bistand? Hva mener vi 33 

med medbestemmelse? Hvilke effekter har bistanden på lang sikt? Gjør vi folk avhengige av vår 34 

hjelp? 35 

 36 

I handelspolitikken legger forslaget seg på en linje som innebærer å myndiggjøre (gjerne 37 

fattige) enkeltstater på bekostning av rike aktører og multinasjonale selskaper. Hovedsakelig 38 

gjør vi dette gjennom å jobbe for en styrkning av WTO, hvor hvert land i prinsippet har én 39 

stemme. Forslaget legger også opp til å motvirke eventuelle irreversible konsekvenser av nye 40 

handelsavtaler, med demokrati og medbestemmelse som viktigste begrunnelse. 41 

 42 

I kampen mot skatteparadiser handler det mye om å utbedre regelverket for land-til-land-43 

rapportering, samt slå ned på såkalte gribbefond og investere Oljefondet etisk. 44 

 45 
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Punkter til diskusjon 1 

 Er forslaget til utviklingspolitisk plattform sammenhengende? Svarer tiltakene til de 2 

overordnede perspektivene som beskrives?  3 

 Er utkastet i tråd med prinsipprogrammet? 4 

 Mangler det noe vesentlig? 5 

 Kan noe kuttes? 6 

 Er politikken for dyr? Gjør det noe? 7 

 8 

Saksbehandlers konklusjon 9 

Se forslag til vedtak. 10 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret innstiller på at utviklingspolitisk plattform vedtas som den foreligger, og sender 

den til GULM-16 for behandling. 

 

 

Vedlegg: 1 – ”Utviklingspolitisk plattform” 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Lage Nøst, 

Talsperson 

 

Oslo, 08.09.16 
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Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av 1 

verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket av verdens rikeste, rammer de 2 

fattigste hardest. Nye handelsavtaler blir inngått bak ryggen på land i det globale Sør, penger 3 

plassert i skatteparadis forhindrer bærekraftig utvikling og folk får ikke tak i livsviktige medisiner 4 

fordi de er for dyre. 5 

 6 

Urettferdigheten er strukturell, og må motvirkes med kraftfull politikk. For å bidra til å avskaffe 7 

fattigdom og sikre alle mennesker muligheten til å leve gode liv, og for at vi skal nå FNs 8 

bærekraftsmål, må Norge føre en rettferdig og langsiktig utviklingspolitikk, som myndiggjør 9 

land i Sør og tar vare på ressursgrunnlaget. 10 

 11 

Grønn Ungdom vil: 12 

 13 

1. Bistand - unntatt akutt nødhjelp - skal på sikt fases ut. I mellomtiden må det føres en 14 

offensiv bistandspolitikk basert på faglige vurderinger, tilstedeværelse og lokal 15 

medbestemmelse. Norsk utviklingspolitikk skal primært fremme interessene til utviklingsland, 16 

ikke norske utenrikspolitiske  interesser. Bistand er kun et middel for å fremme utvikling, ikke et 17 

mål i seg selv.  18 

 19 

1.1. Ha en egen utviklingsminister, i tillegg til utenriksministeren. 20 

 21 

1.2. Sikre en opplyst og fordomsfri utviklingsdebatt i Norge, blant annet ved å garantere for 22 

infostøtten og styrke Norad som fagdirektorat. 23 

 24 

1.3. At regjeringen legger frem en stortingsmelding om global ulikhet. 25 

 26 

1.4. Trappe opp bistandsbudsjettet til minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) innen 27 

2030, men innrette bistanden mot færre, avgrensede satsningsområder for å bruke 28 

pengene mer effektivt. I tillegg skal en “klimaprosent” av BNI gå til klimatiltak i det 29 

globale Sør. 30 

 31 

1.5. Ikke kun gi bistand til utvalgte land hvor Norge har egne interesser. Bistand skal gis der 32 

det er størst behov.  33 

 34 

1.6. Satse på medvirkning, demokrati og myndiggjøring av sivilsamfunn. Lokalbefolkning og 35 

folkevalgte må få mer innsyn og medbestemmelse i hvordan bistanden i landet deres 36 

brukes. 37 

 38 

1.7. Satse på kapasitetsbygging, bl.a. ved å styrke programmer som “Skatt for utvikling”, for 39 

slik å bidra til å bygge opp robuste  skattemyndigheter i land som behøver bistand. 40 

 41 

1.8. Satse på utdanning, og bidra til å begrense hjerneflukt fra utviklingsland til 42 

industrialiserte land, bl.a. ved å øke kvoten for antall studenter fra lav- og 43 

mellominntektsland som får ta utdanning i Norge, på vilkår av at de reiser tilbake til 44 
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hjemlandet etter fullført utdannelse. 1 

 2 

1.9. Satse på helse, trygge sanitære forhold og ren vannforsyning. Norge må lage en 3 

opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet, og støtte initiativer som Health 4 

Impact Fund for å sikre alle tilgang til nødvendige medisiner.  5 

 6 

1.10. Målrette ti prosent av de humanitære midlene til lokal humanitær 7 

 responskapasitet og beredskap, for å redusere sårbarhet overfor nye kriser. 8 

 9 

2. Arbeide for en mer rettferdig og etisk handelspolitikk. Dette krever blant annet en 10 

åpen og demokratisk internasjonal organisasjon som regulerer handel på tvers av 11 

landegrenser, uten at all makt automatisk havner hos de rikeste.  Norge må jobbe for at 12 

forhandlinger skal skje multilateralt, slik at plurilaterale eller bilaterale forhandlinger ikke 13 

brukes til å presse gjennom ufrivillig liberalisering av handelspolitikken i utviklingsland. 14 

 15 

2.1. Styrke utviklingslandenes sanksjonsmuligheter i Verdens handelsorganisasjon (WTO). 16 

 17 

2.2. At handelsavtaler primært skal forhandles frem multilateralt gjennom WTO. 18 

 19 

2.3. Sørge for grundige høringsrunder og konsekvensutredninger før  eventuelle inngåelser 20 

av bilaterale handelsavtaler.  21 

 22 

2.4. Lempe på kravet om irreversibilitet i avtalen om handel med tjenester (GATS) i WTO, 23 

ved å innføre en tidsbegrensning på fri konkurranse på tvers av landegrenser. Slik vil 24 

avgjørelser om privatisering og liberalisering av tjenestesektoren som hovedregel tas på 25 

demokratisk vis i de enkelte land. 26 

 27 

2.5. Flytte TISA-forhandlingene inn i WTO, slik at alle stater som blir  rammet av avtalen har 28 

en reell mulighet til å påvirke hvordan den ser ut. 29 

 30 

2.6. Støtte opp om sertifiseringsordninger som Fairtrade, og jobbe for at Norge blir et 31 

Fairtrade-land. 32 

 33 

3. Bekjempe kapitalflukt og internasjonale skatteparadiser.  34 

 35 

3.1. At Stortinget må utvide “Land for land”-loven av 2014 til å gjelde rapportering for alle 36 

land og for alle bransjer. 37 

 38 

3.2. Innføre en offentlighetsplikt i lovs form: “Land-for-land”-rapporter skal være offentlig 39 

tilgjengelige og kriteriene skal spesifiseres til å være omfattet av “land-for-land”-40 

rapporteringsforpliktelse. Disse skal kunne etterprøves og manglende etterlevelse skal 41 

sanksjoneres. 42 

 43 

3.3. Innføre et offentlig eierskapsregister som inkluderer eiere av både norske og 44 

utenlandske selskap. 45 

 46 

3.4. Innføre en lov mot at gribbefond kan kjøpe statsgjeld i utviklingsland. 47 

 48 

3.5. Jobbe for opprettelsen av et internasjonalt regelverk som hindrer gribbefondenes 49 

opptreden. 50 

 51 
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3.6. At de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer også skal gjelde investeringer i 1 

statsobligasjoner.  2 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra   Lage Nøst, talsperson 

Dato  08.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-069 

 

 

Bakgrunn 1 

Landsstyret (GULS-3-16) har vedtatt at: «Landsstyret behandler og innstiller på en klimapolitisk 2 

plattform til Landsmøtet på GULS-4-16.» 3 

 4 

Vedlagt følger arbeidsutvalgets forslag til hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk fram 5 

til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2017. I saksframlegget vil jeg forsøke å drøfte de mest 6 

kontroversielle punktene, med oppfordring om at alle selv oppsøker flere kilder og henter 7 

inspirasjon og ideer til eventuelt nye punkter eller endringer. Av plasshensyn drøfter jeg ikke 8 

ting som anses helt ukontroversielle – men det bør dere selvsagt gjøre i fylkene! 9 

Klimapolitikk er et omfattende felt. Kanskje skal du og de andre i fylkesstyret ditt dele opp 10 

ansvar for å undersøke visse klimapolitikkområder nærmere før landsstyremøtet? 11 

 12 

Drøfting 13 

Jeg vil her drøfte plattformens ulike segmenter for seg: 14 

 15 

Generelt 16 

Punkt 1 (målet): I tråd med vedtaket landsstyret gjorde på GULS-2-16 i saken om økonomisk 17 

vekst,1 mener Grønn Ungdom at Norge skal kutte sine utslipp med minst 10 prosent i året fra 18 

nå. Det tilsvarer over 75 prosent kutt (fra 1990-nivå) innen 2030. 19 

 20 

Miljøpartiet De Grønne har uttalt at de ønsker å kutte over 60 prosent (fra 1990-nivå) innen 21 

2030. Regjeringen har lovet at Norge, sammen med EU, skal bidra til kutt tilsvarende 40 22 

prosent (fra 1990-nivå) innen 2030.  23 

 24 

Selv regjeringens ambisjon kan sies å være ambisiøs sammenlignet med reduksjonene vi har 25 

greid så langt, da Norge faktisk har økt sine utslipp med nesten fire prosent siden 1990.2 26 

 27 

Beregninger av hva som ville være en rettferdig fordeling av globale utslippskutt innenfor 28 

togradersmålet, gjort av bl.a. Stockholm Environment Institute,3 viser at Norge bør kutte 29 

                                                           
1 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/05/Klimaomstilling-er-viktigere-enn-BNP-vekst-som-vedtatt-
pa%CC%8A-GULS-2-16-1.-mai-20161.pdf 
2 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige/2016-05-20 
3 http://www.climatefairshares.org/ 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/05/Klimaomstilling-er-viktigere-enn-BNP-vekst-som-vedtatt-pa%CC%8A-GULS-2-16-1.-mai-20161.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/05/Klimaomstilling-er-viktigere-enn-BNP-vekst-som-vedtatt-pa%CC%8A-GULS-2-16-1.-mai-20161.pdf
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utslippene her hjemme med mellom 65 og 75 prosent (fra 1990-nivå) innen 2030. Grønn 1 

Ungdom legger seg altså i det øvre sjiktet av hva som er rettferdig i lys av Norges historiske 2 

utslipp, ansvar og finansielle kapasitet.  3 

 4 

Å kutte med over 75 prosent innen 2030 er et meget hårete mål. Tiltakene vi utformer må ses i 5 

lys av målet. 6 

 7 

Punkt 1.2 (karbonrasjonering): Dette forslaget må ses i sammenheng med punkt 1.3 8 

(klimabelønning), da en kan innvende at det vil være smør på flesk, og unødvendig, å 9 

gjennomføre begge deler. 10 

 11 

Et system for karbonrasjonering4 innebærer kort fortalt at alle innbyggere får tildelt en egen 12 

rasjon, i form av kvoter, for hvor mye CO2 de kan slippe ut innenfor klimamålene. Kvotene 13 

(rasjonen) legges inn på en personlig konto som man kanskje har et slags ”bankkort” til. Hver 14 

gang man kjøper noe som leder til direkte utslipp, trekkes en mengde karbon fra kontoen. 15 

Dette kommer i tillegg til å betale med penger. 16 

 17 

Når du er tom for karbon, har du brukt opp din rettferdige rasjon. Da må du kjøpe flere kvoter 18 

fra noen som ikke har brukt opp sin rasjon. På den måten får man en omfordeling av midler fra 19 

dem som forurenser mye til dem som forurenser lite.  20 

 21 

Slike ”personlige klimakvoter” kan bidra til økt sosial bevissthet om klimaeffekten av 22 

hverdagsvalg, stimulere til grønne løsninger og virke sosialt utjevnende. 23 

 24 

Kritikk mot forslaget kan gå på at det vil være en trussel mot personvernet, at det kan føre til 25 

mye byråkrati og at det vil være svært vanskelig å gjennomføre politisk.  26 

 27 

Punkt 1.3 (klimabelønning):  ”Klimabelønning” 5 er navnet De Grønne har gitt det som ofte 28 

kalles karbonavgift til fordeling (KAF) eller, på engelsk, Fee & Dividend 6. De Grønne har 29 

programfestet at vi ønsker å benytte oss av en slik ordning i dag, og har fremmet et forslag på 30 

Stortinget om å prøve det ut i transportsektoren. 31 

 32 

Klimabelønningsordningen innebærer at man setter en avgift på karbon som øker jevnlig (hvert 33 

år). Inntektene går ikke til statsbudsjettet, men deles ut igjen flatt til alle borgere. På den 34 

måten vil de som forbruker mye karbon tape penger, mens alle som betaler mindre for karbon 35 

enn det de får igjen i form av klimabelønning tjener penger. Altså kan man tjene penger hvis 36 

man ikke forurenser. Dette vil kunne skape oppslutning om nødvendige klimatiltak, og dempe 37 

motstanden mot høye avgifter. 38 

 39 

Forslaget har en rekke ivrige forkjempere internasjonalt, bl.a. klimaforsker og aktivist James 40 

Hansen. Han mener klimaproblemet vil kunne løses hvis USA, Kina eller EU innfører ordningen 41 

og tvinger resten av verden til å innføre den også.  42 

                                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_carbon_trading 
5 http://www.dagbladet.no/kultur/klimabelonning-til-folket/60230930 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Fee_and_dividend 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_carbon_trading
http://www.dagbladet.no/kultur/klimabelonning-til-folket/60230930
https://en.wikipedia.org/wiki/Fee_and_dividend
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Kritikk av forslaget kan være at man heller ønsker å bruke penger tjent på avgifter til det 1 

politikerne ønsker, ikke bare dele dem ut til folk. Næringslivet i et land som innfører det alene 2 

kan også rammes negativt, selv om erfaringer fra Canada vitner om at dette går bra (men her 3 

er det også relevant hvilket nivå avgiften ligger på). Det kan også potensielt ramme distriktene 4 

mye hardere, fordi infrastrukturen der enda ikke er tilrettelagt for lavkarbonlivsstil (her kan man 5 

innvende at vi selvsagt vil tilrettelegge for grønne valg samtidig). 6 

 7 

Siden De Grønne allerede har gått høyt ut og frontet dette forslaget, vil det være et tydelig 8 

signal dersom Grønn Ungdom går vekk fra det. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre det, men det 9 

vil stille krav til at vi forklarer hvilke andre tiltak vi vil satse på som kan bidra til å oppfylle de 10 

ambisiøse klimamålene.  11 

 12 

Hvordan klimabelønningsordningen eventuelt skal innrettes i praksis er derimot en debatt det 13 

kan være lurt å ta. Det verserer litt ulike ideer om dette i partiet, og på landsmøtet i 2017 bør vi 14 

samles om en løsning som bidrar til tilstrekkelige kutt. 15 

 16 

Punkt 1.5 (forbruksreduksjon): Dette punktet ble tilføyd i etterkant av AU-13-16, i tråd med 17 

mandatet saksbehandler fikk til å utarbeide en ny innstilling på klimapolitisk plattform som 18 

speilet innspill fra AU-møtet.  19 

 20 

De Grønne er allerede for å lage en plan for redusert materielt forbruk, og har foreslått dette i 21 

Stortinget, men her knytter vi planen opp til mål på såkalt økologisk fotavtrykk 7 direkte, og 22 

indikerer omtrent hvor stort forbruket skal være i forhold til tilgjengelig biokapasitet 23 

(økosystemenes kapasitet til å regenerere de ressursene menneskene krever) målt i globale 24 

hektar (gha). Hva det faktiske tallet blir i 2030 er vanskelig å si nå, fordi det avhenger av hvor 25 

produktiv jorda er og hvor mange mennesker og dyr som lever her da. 26 

 27 

Det kan innvendes at 2030 er en kort tidsfrist, eller at politikere ikke skal moralisere over folks 28 

private forbruk.   29 

 30 

Grønt næringsliv, energi og olje: Det er verdt å merke seg at vi her legger oss på en linje som 31 

ikke er næringsnøytral, men som handler om at staten aktivt går inn og støtter utvalgte 32 

teknologier og næringer med potensial. Dette er i tråd med politikken vi har ført hittil, og er i 33 

tråd med politikken bak for eksempel det tyske Energiewende, men det kan være verdt å dvele 34 

ved strategien, for eksempel i lys av at tyskerne nå endrer innretningen på sin politikk noe, og 35 

subsidierer fornybar teknologi mindre/annerledes.  36 

 37 

Det kan også være verdt å bite seg merke i at vi ikke sier noe om elektrifisering av norsk sokkel 38 

i plattformen. Her er det lov å fremme forslag. 39 

 40 

Punkt 4.1 (vindkraft): Her foreslår Arbeidsutvalget at Grønn Ungdom skal slå fast hvilke kriterier 41 

som er viktigst når man avgjør vindkraftutbyggingssaker. Det er verdt å merke seg er at vi 42 

mener rent estetiske hensyn ikke skal veie tyngst, altså at man må tåle å se vindmøller i norsk 43 

                                                           
7 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
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natur – selv om man mener de er stygge - såfremt urfolks rettigheter og biologiske verdier er 1 

tilstrekkelig ivaretatt.   2 

 3 

Innvendinger kan være at estetiske verdier må hensynstas dersom en utbygging skal være reelt 4 

bærekraftig over tid, fordi dette også virker inn på den rekreasjonelle verdien av et område, 5 

samt potensielle naboers psykiske velvære. 6 

 7 

Et motsvar kan være at ideer om hva som er estetisk tiltalende uansett er subjektive, og at 8 

vindturbiner faktisk kan bygges på kreative måter.   9 

 10 

Punkt 4.3 (vannkraft): Her foreslår Arbeidsutvalget at Grønn Ungdom skal gå inn for å oppruste 11 

vannkraftverkene i Norge, men som hovedregel motsette seg nye utbygginger. Hensyn til 12 

uerstattelige naturverdier og biologisk mangfold, samt det faktum at vi allerede har et 13 

kraftoverskudd, taler mot å legge flere elver i rør i Norge. 14 

 15 

Innvendinger kan være at vannkraften er klimavennlig og lønnsom, og at forholdene ligger til 16 

rette i Norge. 17 

 18 

Et motsvar kan være at vi ikke kan ofre naturen på klimaets alter, og at vi ikke bør stirre oss 19 

blinde på vannkraft, men bygge opp nye eksportnæringer. Bedre strømnett og økt kapasitet i 20 

eksisterende verk kan uansett være et viktig løft. 21 

 22 

Punkt 5 (oljeutfasing): I dagens program går MDG inn for å fase ut norsk oljevirksomhet over 23 

en 20-årsperiode. Det programmet ble vedtatt i 2013. I 2017 vil vi ha lagt bak oss en hel 24 

stortingsperiode med økte utslipp fra oljeindustrien. Det bør inn i regnestykket, derfor kan man 25 

mene at utfasingsperioden bør være kortere enn 20 år hvis man begynner i 2017. 26 

Arbeidsutvalget foreslår 15 år.  27 

 28 

Det er også mulig å mene at 20 år uansett er minimumstiden som behøves for utfasing (selv 29 

om alt er relativt, og avhenger av hvilken innsats man vil legge i det), eller at inngåelsen av nye 30 

kontrakter nå gjør utfasing vanskeligere på kortere tid (vi må kanskje kjøpe oss fri fra 31 

kontrakter, osv.).  32 

 33 

På den andre siden finnes det minst en klimaforsker som sier Norge burde slutte med olje innen 34 

ti år.8 35 

 36 

Her bør avgjørelsen tas på bakgrunn av hva som er realistisk både politisk (gjennom å stanse 37 

leteboring og nekte utbygging av nye felt, bl.a.) og i samsvar med målet om 75 prosent 38 

utslippskutt innen 2030, dersom vi går for det. Merk at AUs innstilling ikke er basert på annet 39 

enn at det har gått en periode siden 20-årsmålet ble vedtatt. 40 

 41 

Punkt 5.4 (karbonfangst og -lagring): Teknologi for karbonfangst og –lagring,9 eller carbon 42 

capture and storage (CCS), er omstridt. Kort fortalt handler det om å sørge for at CO2-utslipp 43 

                                                           
8 http://www.side3.no/vitenskap/to-grader-da-ma-vi-handle-na/3422798975.html 
9 https://snl.no/CCS%252FCO2-h%25C3%25A5ndtering 

https://snl.no/CCS%2FCO2-h%C3%A5ndtering
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fra industrielle prosesser (osv.) lagres – enten i reservoarer under bakken eller i nye materialer 1 

– i stedet for å slippes ut.  2 

 3 

Når man kombinerer kombinasjon av bioenergi med karbonfangst og –lagring får man noe som 4 

kalles BECCS 10, som potensielt kan fjerne CO2 fra atmosfæren (fordi man dyrker biomasse 5 

[trær og sånt] som fanger CO2 fra lufta, for deretter å brenne det og fange og lagre 6 

avgassene).  7 

 8 

Det er mange problemer med begge disse tilnærmingene: Felles for dem begge, er at 9 

teknologien er umoden. I tillegg kan CCS, for eksempel anvendt i oljeindustrien, virke som en 10 

sovepute som legitimerer fortsatt oljevirksomhet, mens pengene burde gå til fornybart. BECCS 11 

er langt fra å realiseres, og kan komme i konflikt med arealinteresser og matproduksjon.  12 

 13 

Likevel finnes det ikke lenger realistiske utslippsscenarier fra FNs klimapanel som unngår to 14 

graders global oppvarming uten å benytte seg av CCS i industri (sement osv.) og BECCS. Hele 15 

Paris-avtalen er altså basert på teknologi som ikke finnes enda.  16 

 17 

Tidligere har De Grønnes holdning til karbonfangst og –lagring begrenset seg til at vi har vært 18 

motstandere av ”månelandingen” på Mongstad. Her foreslår arbeidsutvalget at vi går inn for å 19 

satse på nødvendig karbonfangst og –lagring, men at dette ikke skal brukes for å opprettholde 20 

oljevirksomhet.  21 

 22 

Punkt 6 (ENØK): Her setter vi et mål om at Norge skal redusere sitt energiforbruk med 30 23 

prosent innen 2030. Dette tallet har vi simpelthen stjelt (litt opprundet) fra EU. Kanskje finnes 24 

det gode argumenter for et annet (mer ambisiøst) mål? 25 

 26 

Punkt 6.2 (toprissystem for strøm): I dagens arbeidsprogram vil De Grønne prøve ut en ordning 27 

med toprissystem for strøm i husholdninger. Arbeidsutvalget foreslår å videreføre dette.  28 

 29 

Kort fortalt innebærer det at basisforbruk av strøm forblir billig, mens det blir mye dyrere over 30 

et gitt nivå. Dette har vært utredet flere ganger i Stortinget, for eksempel i forbindelse med 31 

”kraftkrisa” på starten av 2000-tallet. Poenget er å skape et insentiv til å begrense unødvendig 32 

forbruk. 33 

 34 

Innvendinger går på at det kan ha uheldig fordelingseffekt (småbarnsforeldre og folk i 35 

distriktene kan rammes hardere) og at det kan være vanskelig å iverksette på en treffsikker 36 

måte.  37 

 38 

Punkt 9.2 (mindre kjøtt): Her foreslår vi at offentlige kantiner skal ha minst tre kjøttfrie dager i 39 

uka. Antallet er litt tilfeldig, og kan sikkert diskuteres. Hovedpoenget er å sørge for at 40 

vegetariske og veganske alternativer får økt status og at kjøttforbruket kuttes så det monner.  41 

 42 

Det har vært en del diskusjon om kjøttforbruk og effekten av kjøttkutt i det siste som det kan 43 

være verdt å ha i bakhodet når vi diskuterer dette.  44 

                                                           
10 http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/bor-vi-fange-karbondioksid 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/bor-vi-fange-karbondioksid
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Transport: Ting å merke seg: Vi foreslår å bruke ganske mye penger på å gjøre ungdomskort 1 

billig i hele Norge. Vi foreslår å opprettholde elbilfordelene inntil elbiler står for minst 50 prosent 2 

av nysalget. Vi foreslår å utrede vakuumtog (les: Hyperloop eller lignende). 3 

 4 

Punkt 15 (flyseteavgift): Også dette punktet ble lagt til etter AU-13, og innebærer det samme 5 

differensierte avgiftsnivået som forslaget til programkomiteen i MDG. Det vil altså være billigere 6 

å fly i Nord-Norge enn i Sør-Norge, og aller dyrest å fly utenlands. Det kan være hensiktsmessig 7 

å diskutere effekter av denne differensieringen i lys av rettferdighet og klimaeffekt.  8 

 9 

Merk for øvrig at flyseteavgift og flypassasjeravgift ikke er det samme. Flypassasjeravgiften til 10 

regjeringen går på hver solgte billett, mens en flyseteavgift må betales av flyselskapet per sete i 11 

flyet uavhengig av hvor mange som sitter i dem. Dette er et insentiv til å fylle opp hver 12 

flyvning.  13 

 14 

Saksbehandler foreslår også å øremerke avgiften til klimabelønningsordningen. 15 

 16 

Bygg: Noen av disse punktene kom til etter AU-13. Her vil jeg bare gjøre oppmerksom på at 17 

mange i De Grønne diskuterer veldig aktivt hva som er riktig å gjøre med tanke på 18 

byggforskrifter og fortetning og klima. Stikkord kan være: plusshus, fortetning, materialvalg, 19 

osv. Les dere opp! :D  20 

 

Punkter til diskusjon 
 Kutter vi nok? 
 Hva mangler? 
 Kommer folk til å ville stemme på dette her? 
 Hvem blir sure? 

 

Saksbehandlers konklusjon 
Se vedlegg. 

 

Forslag til vedtak 
F1: Klimapolitisk plattform innstilles vedtatt av landsmøtet som den foreligger. 

 

Vedlegg: 1 – ”Klimapolitisk plattform”  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Lage Nøst, 

Talsperson 

 

Oslo, 02.09.16 
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På grunn av gammeldags tenkning og fossil politikk er menneskeheten i ferd med å ødelegge 1 

det stabile klimaet som har vært grunnlaget for fremveksten av vår sivilisasjon. Det skal ikke 2 

skje på vår vakt! Grønn Ungdom vil endre Norge til et moderne nullutslippssamfunn innen 2050, 3 

og sikre at norsk klimapolitikk har høyest mulig ambisjonsnivå og er i tråd med Paris-avtalen.  4 

 5 

For å nå målet, må vi være villig til å gjøre radikale endringer i både politikk og livsstil. Ansvaret 6 

kan likevel aldri dumpes på enkeltindividet alene. Våre sosiale og økonomiske systemer må 7 

premiere og legge opp til klimavennlig atferd. Hensyn til kortsiktig økonomisk vinning kan aldri 8 

trumfe hensynet til å bevare levende økosystemer og et levelig klima. Samtidig må et ekte 9 

grønt skifte gjennomføres på en sosial måte som tar hensyn til ulike menneskers livssituasjon 10 

og kapasitet for omstilling, ikke minst i et globalt Nord/Sør-perspektiv.  11 

 12 

Klimaendringene er her allerede, og selv med grønn politikk vil vi måtte innstille oss på å 13 

håndtere blant annet villere og våtere vær i tiårene som kommer. Det må derfor satses mye 14 

mer på klimatilpasning, i tillegg til utslippskutt. 15 

 16 

Grønn Ungdom vil: 17 

 18 

Generelt 19 

1. At Norge i 2030 skal ha redusert sine innenlands klimagassutslipp tilsvarende en reduksjon 20 

på minst ti prosent i året fra og med 2016, noe som vil gi minst 75 prosent 21 

utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990-nivå og være i tråd med Paris-avtalen og 22 

Norges rettferdige andel av en ambisiøs global klimainnsats. 23 

 24 

1.1. Innføre en klimalov med sektorvise karbonbudsjetter. 25 

 26 

1.2. Utrede innføringen av karbonrasjonering gjennom omsettelige, individuelle klimakvoter, 27 

slik at alle norske borgere får tildelt en rettferdig rasjon CO2 i tråd med klimamålene og 28 

må betale for varer og tjenester med karbonrasjoner i tillegg til penger. 29 

 30 

1.3. Innføre en klimabelønningsordning der inntektene fra progressivt økende 31 

karbonavgifter (fastsatt i tråd med klimamålene) deles ut igjen til befolkningen direkte, 32 

slik at det lønner seg å ta klimavennlige valg. 33 

 34 

1.4. Opprette en ombudsperson for framtidige generasjoner og døpe om 35 

 Finansdepartementet til Finans- og bærekraftsdepartementet. 36 

 37 

1.5. Lage en plan for å redusere det materielle forbruket i Norge slik at det samlede 38 

økologiske fotavtrykket (målt i global hektar per innbygger) ikke overstiger den globale 39 

biokapasiteten tilgjengelig per innbygger innen år 2030. 40 

 41 

2. Sikre gode, stabile rammer og økonomisk handlingsrom for forskning og utvikling innen 42 

miljøvennlig energi, klimatilpasning og grønn industri og biobaserte næringer, inkludert 43 

forskning på samfunnssystemer og økonomi som kan understøtte en hurtig omstilling av 44 
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samfunnet i tråd med klimamålene.  1 

 2 

2.1. Satse massivt på utvikling av ny teknologi, både gjennom klimateknologifondet og 3 

forskningssentre for miljøvennlig teknologi (FME) og statlig støtte til 4 

demonstrasjonsanlegg for å skalere opp og modne flere teknologier.  5 

 6 

Grønt næringsliv, energi og olje 7 

3. Opprette et statlig selskap for fornybar energi, og bevilge mer penger til statlige 8 

investeringsfond som kan stille med risikokapital for å drive frem gode klimaløsninger og 9 

skape grønne jobber.  10 

 11 

4. Satse målrettet på utviklingen av nye arbeidsplasser innen fornybare næringer og grønn 12 

industri hvor Norge har naturgitte og kompetansemessige fortrinn, som f.eks. offshore 13 

havvind, bølgekraft og geotermisk energi, samt klima- og miljøvennlig produksjon av 14 

aluminium, silisium, etc.  15 

 16 

4.1. Lage en nasjonal plan for utbygging av landbasert vindkraft, som tar særlig hensyn til 17 

biologiske verdier og urfolks rettigheter. Estetiske hensyn kan ikke veie tyngst i 18 

avgjørelser om eventuell utbygging. 19 

 20 

4.2. Lage en nasjonal plan for utbygging av offshore havvind som inkluderer innføringen av 21 

en ordning med innmatingstariffer. 22 

 23 

4.3. Ruste opp og modernisere eksisterende norske vannkraftverk fremfor å bygge ut mye 24 

ny vannkraft. 25 

 26 

5. Gradvis og planmessig fase ut norsk produksjon av olje og gass i løpet av 15 år.  27 

 28 

5.1. Stanse alle fremtidige konsesjonsrunder på norsk sokkel, inkludert 24. 29 

konsesjonsrunde, og ikke tillate utbygging av feltene tildelt i 23.  konsesjonsrunde. 30 

Sårbare naturområder, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene og nær 31 

iskanten, skal gis varig  vern mot oljevirksomhet.  32 

 33 

5.2. Gi de samme fordelaktige skattevilkårene til fornybare næringer som oljenæringen får i 34 

dag, og avvikle fordelene for og subsidiene til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. 35 

 36 

5.3. Jobbe sammen med fagforeningene og oljenæringen for å opprette et exit-program 37 

som bidrar til å sysselsette oljearbeidere i nye næringer,  for eksempel innen fornybar 38 

energi og andre sektorer som trenger kompetansen.  39 

 40 

5.4. Satse på karbonfangst og -lagring (CCS) i fastlandsindustrien, og bidra til den 41 

internasjonale utviklingen av teknologi for negative utslipp (som BECCS), men ikke 42 

akseptere karbonfangst som argument for å opprettholde utvinningen av fossil energi 43 

på bekostning av fornybar energi. 44 

 45 

Energieffektivisering og -økonomisering 46 

6. Sette et nasjonalt mål om å redusere energiforbruket i Norge med minst 30  prosent innen 47 

2030, og aktivt støtte ENØK i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom bl.a. økte 48 

Enova-midler. 49 

 50 
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6.1. Utvikle en app/nettportal for energieffektivisering i hjemmet, som gir tips, oppmuntring 1 

og lar forbrukere sammenligne strømforbruket sitt med andre, anonymiserte forbrukere 2 

i sitt nabolag, sin bydel, by og nasjonalt. 3 

 4 

6.2. Utrede et trappetrinnssystem for strømprising for private  husholdninger, slik at forbruk 5 

over et visst nivå blir vesentlig dyrere enn lavt forbruk.  6 

 7 

Internasjonal innsats 8 

7. At Norge skal bevilge minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) årlig til klimatiltak i 9 

utviklingsland gjennom FNs grønne klimafond (GCF). 10 

 11 

8. Trekke Oljefondet (SPU) ut av all fossil energi, og gi Oljefondet mandat til å  investere 12 

direkte i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og -distribusjon. 13 

  14 

Mat og landbruk 15 

9. Arbeide for å redusere kjøttforbruket i Norge i tråd med klimamålene og fremme 16 

vegetariske og veganske alternativer. 17 

 18 

9.1. Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat og 19 

slik at utslippene per enhet produsert mat går ned. 20 

 21 

9.2. At offentlige kantiner skal innføre minst tre kjøttfrie dager i uka og alltid tilby fullverdige 22 

veganske alternativer.   23 

 24 

10. Lage et statlig program for utslippskutt i landbruket som bl.a. støtter hvert enkelt gårdsbruk 25 

med å lage og følge opp en egen klimaplan. 26 

  27 

Transport 28 

11. Innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk, slik at alle som er under 26 år kan 29 

reise med kollektivt (buss/båt/bane/trikk) i hele landet, også om natten, for 250 kroner i 30 

måneden. 31 

 32 

12. Gjennomføre et nasjonalt sykkelløft som hever standarden for sykkelveier og bevilger minst 33 

1 milliard til bygging av ny infrastruktur for sykkel i 2017, inkludert trygg sykkelparkering. 34 

 35 

12.1. Satse målrettet på å tilgjengeliggjøre elsykler i distriktene, blant annet gjennom 36 

tilskuddsordninger.  37 

 38 

12.2. Gjøre det gratis å ta med sykkel på lokaltog og tilrettelegge vogner for dette. 39 

 40 

13. Opprettholde elbilfordelene - særlig de økonomiske incentivene - til tidligst 2021, og først 41 

vurdere å fase dem gradvis ut når elbilens andel av nysalget er over 50 prosent.  42 

 43 

13.1. Bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og prioritere at 44 

infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort 45 

som mulig.  46 

 47 

13.2. Forby nysalg av biler som kun går på fossilt drivstoff fra 2018. 48 

 49 
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13.3. Gradvis trappe opp drivstoffavgiftene slik at vi oppnår en dobling av  den faktiske 1 

prisen. Inntektene skal gå til klimabelønningsordningen nevnt i 1.4, og derfor deles ut 2 

igjen til folk.  3 

 4 

13.4. Øke vrakpanten vesentlig på de mest forurensende bilene. 5 

 6 

14. Ruste opp jernbanen og satse målrettet på høyhastighetstog fremfor ny motorveikapasitet i 7 

Norge, samt utrede mulighetene for moderne transportløsninger som vakuumtog. 8 

 9 

14.1. Tilgjengeliggjøre nattog for flere ved å tilby billigere sovekupeer, med noe lavere 10 

standard, i tillegg til dagens sovevogner.  11 

 12 

14.2. Sikre fullgod tilkobling til hurtig internett på alle regionale togstrekninger.  13 

 14 

15. Innføre en flyseteavgift som raskt trappes opp til 600 kroner for utenlandsreiser, 300 kroner 15 

innen Sør-Norge og 150 kroner innen Nord-Norge. Inntektene skal gå til 16 

klimabelønningsordningen.  17 

 18 

Bygg 19 

16. Stimulerer til fortetning i byene og bygge mer i høyden, men samtidig sikre  grønne lunger, 20 

grønne tak og flere bilfrie områder i byene for å øke trivsel og sosial aktivitet. 21 

 22 

17. Stimulere til valg av bærekraftige materialer i alle nybygg. 23 

 24 

18. Forby oljefyring i alle bygg. 25 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra   Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Dato  08.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-070 

 

 

Bakgrunn 1 

På oppdrag fra Landsmøtet satte Landsstyret i januar ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) 2 

som fikk mandat til å lage utkast til en valgkampstrategi for 2017. Da det er Landsstyret (LS) som 3 

har satt ned utvalget så blir det også LS som får saken til behandling først. LS innstiller til 4 

Landsmøtet, som vedtar endelig strategi i november.  5 

 6 

Drøfting  7 

I denne drøftningsdelen går saksbehandler gjennom følgende:  8 

 9 

1. den overordnede tanken bak strategien, og hvordan Strategis valgkamputvalg (SVU) har 10 

forholdt seg til sitt mandat 11 

2. En kjapp gjennomgang av hvordan strategien er bygd opp 12 

3. En gjennomgang av de viktigste politiske veivalgene SVU freslår, samt alternativer til 13 

SVUs innstilling på disse spørsmålene  14 

4. En gjennomgang av de viktigste organisatoriske veivalgene SVU foreslår, samt 15 

alternativer til SVUs innstilling på disse spørsmålene  16 

 17 

1. Tolkning av mandat, og tanken bak strategien  18 

Den grunnleggende tanken bak strategien slik den foreligger nå er som følger: strategien skal 19 

være et overordnet plandokument som tar alle de avgjørelsene som får politiske, økonomiske 20 

eller store organisatoriske implikasjoner for Grønn Ungdom i året som kommer. Dette er 21 

avgjørelser som knytter seg til politiske veivalg, økonomiske prioriteringer, skoleringsopplegg og 22 

ansvarsfordeling i valgkampen. SVU tolket mandatet fra LS til at det var denne typen spørsmål 23 

vi skulle bruke tid på.  24 

 25 

Tanken er at strategien skal ligge til grunn for en mer detaljert kommunikasjonsstrategi, 26 

skolevalghåndboka og argumentheftet (såfremt GULM mener det er hensiktsmessig at noen 27 

produserer slike dokumenter). Altså: dokumentet SVU har produsert er ikke  28 

kommunikasjonsstrategi, skolevalghåndbok og argumenthefte i seg selv, men legger føringer 29 

for disse dokumentene (som Arbeidsutvalget må produsere senere om alt går etter planen).  30 



27 

 

 1 

Det er flere grunner til at SVU f. eks ikke har valgt å ta detaljerte kommunikasjonsstrategiske 2 

valg i dette dokumentet:  3 

 4 

 Så lenge de politiske veivalgene og avgjørelsene er forankret i landsmøtet, bør det være 5 

greit å ”outscource” de rent teknisk kommunikasjonsstrategiske avgjørelsene til AU 6 

og/eller LS.  7 

 Mye av informasjonen som vil ligge i det kommunikasjonsstrategiske bør vi holde internt 8 

så langt det lar seg gjøre. Sakspapirene til landsmøtet er i utgangspunktet veldig 9 

vanskelig å unndra offentligheten. SVU har derfor lagt seg på den linje at all informasjon 10 

som ligger i dokumentet vi presenterer nå skal tåle offentlighetens lys.  11 

 Å ta detaljerte kommunikasjonsstrategiske avgjørelser allerede nå, før MDG har vedtatt 12 

sin valgkampstrategi er prematurt.  13 

 14 

2. Dokumentets oppbygning  15 

Dokumentet SVU har produsert er delt i tre overordnede kapitler: en innledningsdel som 16 

presenterer de overordnede målene for valgkampen. En politisk del med delkapitler om 17 

politiske hovedsaker, Grønn Ungdoms image og eksternt kommunikasjonsarbeid for øvrig. Den 18 

siste delen dreier seg om det organisatoriske og inneholder delkapitler om ansvarsfordeling 19 

under valgkampen, materiell, skolering, ungdomskandidater, mangfold verving og 20 

krisehåndtering. Ved innledning til det politiske og organisatoriske kapitlet presenteres også 21 

spesifikke og målbare politiske og organisatoriske delmål.  22 

 23 

SVU mener denne inndelingen gjør strategien enkel å lese, og å bruke som oppslagsverk. Den 24 

grunnleggende tanken bak er at strategien skal innledes med to overordnede mål, og at alt 25 

annet som følger (inklusive de politiske og organisatoriske delmålene) er en tiltakspakke vi skal 26 

gjennomføre for å nå de overordnede målene.  27 

 28 

3. Det politiske  29 

SVU innstiller på at vi velger to hovedsaker i valgkampen der en er primær og den andre er 30 

sekundær. Vi innstiller på ”Grønne arbeidsplasser for framtida” og ”Velferd for alle – dyra også” 31 

som henholdsvis primær og sekundær hovedsak. Når vi innstiller gjør vi det på bakgrunn av 32 

diskusjoner vi har hatt i gruppa, og bakgrunnsmateriale og tall fra tidligere valgkamper som er 33 

samlet her. i en mappe. Det viktigste dokumentet i denne mappa heter ”Overordnede 34 

strategiske vurderinger”. og inneholder en oversikt over de viktigste erfaringene og funnene fra 35 

tidligere (skole)valgkamp i Grønn Ungdom.  36 

 37 

Selv om vi i SVU har en klar oppfatning av at vi har innstilt på riktige hovedsaker vil vi 38 

selvfølgelig gi Landsstyret og Landsmøtet en reell mulighet til å velge andre hovedsaker. Vi har 39 

derfor satt opp alternative hovedsaker og vurdert fordeler og ulemper hver av disse fører med 40 

seg.  41 

 42 

NB! Hvis landsstyret eller landsmøtet endrer sammensetning av hovedsaker, så skal det 43 

selvfølgelig utarbeides hovedbudskap, og tiltakspunkter på disse i strategien tilsvarende som 44 

ligger inne i strategien nå. Dette skal presiseres i saksframlegget som landsstyret og landsmøtet 45 

får  46 

 47 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzCFkdQga5O3dmpZbXB2bTFqZE0
https://docs.google.com/document/d/1-4mkcdodVfAJtYP5epMQr8ruryzh9-5T_uPrRGy4AEA/edit
https://docs.google.com/document/d/1-4mkcdodVfAJtYP5epMQr8ruryzh9-5T_uPrRGy4AEA/edit
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Alternative hovedsaker  1 

Forbruk 2 

Fordeler 3 

 En klima- og miljøsak vi er de eneste som snakker om 4 

 God mulighet til å snakke om sammenhengen mellom bedre klima og bedre livskvalitet – en 5 

god verdisak 6 

 Er en sak som er ”nær” folk. Lettere å relatere seg til forbruksøkning og/eller reduksjon enn 7 

mer abstrakte resonnementer knyttet til global oppvarming og næringsliv.  8 

 Viser at kllimapolitikk er mer enn vindmøller 9 

 10 

    Ulemper 11 

 Kan forsterke et inntrykk av oss som et «nei-parti» 12 

 Å la andre ta opp mer allment kjente klimasaker, som oljeavhengighet, kan skade vår 13 

troverdighet på feltet. 14 

      15 

     Skolepolitikk 16 

    Fordeler 17 

 En sak som engasjerer mange elever 18 

 Blir ofte et fokus i skolevalgkampen. Å velge dette som en hovedsak sikrer at alle er godt 19 

forberedt. 20 

 Viser at grønn politikk handler om mer enn klima og miljø. 21 

 Viser blokkuavhengigheten vår – skiller seg både fra venstresidens heldagsskole og 22 

høyresidens puggeskole  23 

     24 

     Ulemper 25 

 Vi har ikke mye eierskap til saken enda, og kan derfor fort bli glemt i en debatt hvor alle 26 

ungdomspartiene markerer seg 27 

 Kan ta plassen til andre saker som er viktigere for Grønn Ungdom. 28 

      29 

     Migrasjon 30 

    Fordeler 31 

 Svært aktuelt tema som engasjerer mange. 32 

 Tydeliggjør at vi er et solidaritetsparti. 33 

 Å vise tydelig standpunkt i saken kan trekke velgere som ellers ville gått til f.eks. SV eller 34 

Venstre. 35 

 God mulighet til å snakke om sammenhengen mellom klimaendringer og migrasjon. 36 

      37 

    Ulemper 38 

 Har ikke mye eierskap til saken. At det blir et tema kan gå i f.eks. SV eller KrFs favør. 39 

 Gir oss mindre tid til å sette klima og miljø på dagsordenen generelt 40 

 41 

      Likestilling/Skeiv politikk 42 

     Fordeler 43 

 Vi har en svært progressiv likestillingspolitisk plattform, og er best blant ungdomspartiene 44 

på skeiv politikk 45 

 Viser at grønn politikk er mer enn klima og miljø 46 

 Skeive rettigheter er en sak det er vanskelig å være uenig i, og lett å skape engasjement 47 

rundt 48 

 49 



29 

 

     Ulemper 1 

 Mye har skjedd her den siste tiden. Kravene som er lettest å skape engasjement rundt er 2 

allerede gjennomført. 3 

 Mange partier har gjort mer enn oss her allerede. Det er ikke nødvendigs en fordel å gi dem 4 

en sjanse til å snakke om sine seire. 5 

 6 

Landbruk/mat 7 

Fordeler 8 

 Vi er det partiet som går lengst i å satse på et bærekraftig jordbruk som vil ta 9 

dyrevelferdshensyn og ta hele landet i bruk. 10 

 Folk bryr seg om hvordan maten vi spiser er produsert. 11 

 Tydeliggjør at vi også er et distriktsparti 12 

  13 

 14 

Ulemper 15 

 Det varierer veldig mellom kommuner/fylker hvor viktig saken er. 16 

 SP har langt høyere troverdighet på feltet enn oss, så vi tjener ikke nødvendigvis på at 17 

landbruk blir en sak. 18 

 Vi har vår hovedmålgruppe i urbane strøk, hvor landbruk er en mindre viktig sak 19 

 20 

Ruspolitikk 21 

Fordeler 22 

 Sakseierskap, vi representerer et av ytterpunktene i debatten. 23 

 Løfter frem politikk partiet har hatt lite ressurser til å fremme. 24 

 Gjør det enklere å legge premissene om vi selv løfter frem. 25 

 26 

Ulemper 27 

 Smalt felt som engasjerer få  28 

 Usikkert om vi tjener på mye fokus på saken i valget, da saken fortsatt er kontroversiell 29 

 Det finnes en risiko for at MDG har lagt seg på en helt ny linje i ruspolitikken etter 30 

MDGLM17 31 

 Sannsynlighet for at Unge Venstre har større sakseierskap til feltet innen neste års 32 

valgkamp  33 

 34 

4. Det organisatoriske  35 

SVU har gjort den vurderingen at organiseringen av valgkampen i 2015 fungerte godt, og at 36 

arbeidsdelingen mellom valgkampkoordinator, AU og fylker fungerte hensiktsmessig. Vi har 37 

derfor ikke foreslått store endringer i ansvarsfordelingen under valgkampen.  38 

 39 

Et alternativ til å organisere valgkampen slik vi gjorde forrige gang er å la være å ansette 40 

valgkampkoordinator, og heller legge disse oppgavene på generalsekretær og én person til i 41 

Arbeidsutvalget. Fordelen med dette er at vi sparer penger. Ulempen er at arbeidsmengden på 42 

generalsekretær blir ekstremt omfattende.  43 

 44 

Det er SVU sin vurdering at der Grønn Ungdoms organisasjon har størst forbedringspotensiale 45 

sammenlignet med forrige valgkamp er når det kommer til skolering. Vi har derfor lagt opp til et 46 

mer detaljert og omfattende skoleringsopplegg for aktører i valgkampen en sist. Det mest 47 

omfattende forslaget er å arrangere en egen debattcamp i etterkant av sommerleiren, med 48 
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intensiv debattskolering for alle som skal sitte i skoledebatt. Hovedfordelen med et slikt opplegg 1 

er at innen sommerleiren har antageligvis de fleste fylker fått på plass sine debattanter, og vi vil 2 

derfor fange opp de fleste. En annen fordel er at vi kan arrangere en sommerleir med mer 3 

bredt innhold en bare debattskolering, og at vi da kanskje tiltrekker oss flere deltakere. 4 

Ulempen med denne modellen er at det vil koste litt ekstra penger, og kreve mer innsats fra 5 

AU. En mulighet for å bøte på denne ulempen er å korte ned sommerleiren med én dag.  6 

 7 

Et alternativ til å arrangere debattcamp i etterkant av sommerleir er å spre debattskoleringen 8 

ut over andre skoleringsarrangementer, og arrangementer for øvrig som Grønn Ungdom 9 

avvikler i løpet av neste år. Fordelen med dette er at vi sparer penger, og tid. Ulempen er at 10 

skoleringen blir langt mindre treffsikker. Det er f. eks ikke sikkert at alle skoledebattanter 11 

dukker opp på landsstyremøter eller sommerleir for øvrig.  12 

 13 

Det organisatoriske kapitlet for øvrig er av en sånn karakter at saksbehandler tror AU kan lese 14 

det, og gjøre seg opp meninger uten en videre drøfting her. 15 

 

Punkter til diskusjon  
 Er Landsstyret enig eller uenig i vurderingene som er gjort under pkt. 1 i drøftingen?  
 Er Landsstyret enig eller uenig i vurderingene som er gjort under pkt. 2 i drøftingen? 
 Er Landsstyret enig eller uenig i vurderingene som er gjort under pkt. 3 i drøftingen? 
 Er Landsstyret enig eller uenig i vurderingene som er gjort under pkt. 4 i drøftingen? 
 Mener Landsstyret strategien inneholder vesentlige mangler?  
 Kan strategien slik den foreligger nå tåle offentlighetens lys?  
 Er strategien lettlest?  

 

 

Vedlegg: 1 – ”Valgkampstrategi 2017” 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anna Serafima S. Kvam, 

Talsperson 

 

Oslo, 07.09.2016 
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INNLEDNING  
Valgkampstrategien som nå ligger foran deg er den overordnede planen for 
stortingsvalgkampen Grønn Ungdom skal gjennomføre i 2017. Strategien er utarbeidet av 
Strategisk valgkamputvalg (SVU) som Grønn Ungdoms landsstyre nedsatte i januar 2016.  
Utvalget først og fremst brukt tid på å drøfte og vurdere spørsmål som får politiske, 
verdimessige eller økonomiske konsekvenser for Grønn Ungdom i planleggingen og 
gjennomføringen av valgkampen. Det er denne typen spørsmål og problemstillinger det er aller 
viktigst at blir forankret demokratisk i organisasjonen. 
 
Utvalget har ikke brukt mye tid på strategiske spørsmål av teknisk art, da vi ikke anser dette for 
å være vårt mandat. Nøyaktig hvordan en skal omsette hovedlinjene som foreslås i dette 
dokumentet i praksis, vil bli en oppgave som Arbeidsutvalget må gjennomføre.  
Denne overordnede strategien er delt i to. Del én omhandler spørsmål og strategiske 
vurderinger knyttet til politikk. Del to omhandler det organisatoriske. Vi vil understreke at alle 
vurderingene våre er gjort på bakgrunn av en analyse av hva som er Grønn Ungdoms styrker 
og svakheter, muligheter og eventuelle trusler. Vi har også til dels brukt statistikk fra tidligere 
skolevalgkamper og valgundersøkelser. Tallmaterialet kan utleveres på forespørsel.  
 
Denne strategien blir Grønn Ungdoms grunnlag og utgangspunkt for en mer detaljert 
kommunikasjonsstrategi, en valgkamphåndbok og et argumenthefte – og oppfyller ikke disse 
funksjonene i seg selv slik den nå foreligger. 
 

 
Gode grønne hilsener fra Strategisk valgkamputvalg 
 
Mattis Ulvang, Hulda Holtvedt, Vårin Sinnes, Anna Serafima S. Kvam og Ingrid Ophaug Dahl  
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1.1 Overordnede mål  1 

     SVU har formulert to overordnede mål for valgkampen. Strategien som følger videre er å anse 2 

som en oppsamling av tiltak for å nå disse målene. Videre har vi foreslått en rekke delmål 3 

knyttet til politikk og organisasjonsutvikling, som introduseres ved begynnelsen av disse 4 

kapitlene.  5 

 6 

 Grønn Ungdom oppnår minst 10 % oppslutning i skolevalget. 7 

 Minst 2 av ungdomskandidatene blir valgt. 8 

 9 

DET POLITISKE 10 

I dette kapitlet gjøres de viktigste politiske veivalgene for Grønn Ungdom i valgkampen 2017. 11 

Først presenteres det en rekke delmål. Deretter følger et delkapittel om politiske hovedsaker, 12 

ett om Grønn Ungdoms image i valgkampen og deretter et kort kapittel om 13 

kommunikasjonsarbeidet.  14 

 15 

2.1 Politiske delmål  16 

 Grønn Ungdom skal være aktivt tilstede på alle skoler som arrangerer debatter og 17 

valgtorg, og på andre relevante arrangementer.  18 

 Grønn Ungdom skal være synlige i lokale og nasjonale medier minst to ganger i uka 19 

gjennom hele 2017 og minst en av dem er en redaksjonell nyhet. 20 

 Grønn Ungdom sine fylkes- og lokallag er synlige i sine lokale medier minst en gang i 21 

løpet av valgkampen. 22 

 Grønn Ungdom skal være ungdomspartiet med størst vekst på sosiale medier fra januar 23 

til oktober 2017  24 

 Grønn Ungdoms skal i all kommunikasjon få fram den fantastiske politikken vår 25 

 Grønn Ungdoms representanter skal i sin kommunikasjon balansere mellom 26 

blokkuavhengighet og å vise samarbeidsvilje overfor andre partier 27 

 Grønn Ungdoms representanter skal vise respekt for dem vi sitter i debatt mot, og 28 

unngå hersketeknikker 29 

 30 

2.2 Politiske hovedsaker 31 

Hovedsakene som velges til valgkampen 2017 blir utgangspunktet for den fortellingen Grønn 32 

Ungdom leverer om oss selv og det politiske Norge. Sakene kan ha bredde, men må presentere 33 

oss som partiet som aldri kompromisser med livsgrunnlaget - og er et unikt politisk alternativ 34 

som sådan. Grønn Ungdom skal velge én primær hovedsak til valgkampen 2017 som blir vårt 35 

hovedfokus og høyeste prioritet i alt kommunikasjonsarbeid. I tillegg mener vi at vi bør ha en 36 

sekundær hovedsak som det produseres materiell til og som vi kan være proaktive på i alt 37 

kommunikasjonsarbeid. 38 

 39 

Ved tidligere valgkamper har Grønn Ungdom ofte hatt flere saker enn dette. Grunnen til at vi 40 

har valgt kun én hovedsak denne gangen, samt en sekundær, er at vi mener dette vil gjøre oss 41 

bedre rustet til å fronte disse. Vi har begrenset med tid i rampelyset, og med en hovedsak er vi 42 

mer forsikret om at folk faktisk husker om oss det vi mener er viktigst. Dessuten gir det et 43 

klarere mandat til talspersonene og andre om hva de skal bruke tid på å fronte.  44 

 45 

SVU foreslår at dene politiske hovedsakene i valgkampen 2017 blir «Grønne arbeidsplasser for 46 

framtida!», og at den sekundære hovedsaken blir «”Velferd for alle - dyra også!». Videre 47 
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refereres våre hovedbudskap på begge disse to sakene, samt viktige politiske poenger vi bør ha 1 

mål om å formidle.  2 

 3 

      Sak 1 – Grønne arbeidsplasser for framtida! 4 

 5 

       Hovedbudskap:  6 

            [Sett inn]  NB! Her skal det idémyldres  7 

 8 

      Ved å ha “Grønne arbeidsplasser for framtida!” som hovedsak i valgkampen 2017, vil     Grønn 9 

Ungdom: 10 

 Vise at vi vil kutte klimagassutslipp på hjemmebane. Vi vil ikke kjøpe falsk ansvarsfrihet, 11 

men gå foran i omstillingen her hjemme nå ved å slutte å tjene penger på olje og gass. 12 

 Vise at vi ikke godtar klimaurettferdighet i form av at: Rike land ikke tar ansvar for 13 

klimautslippene sine, som rammer de fattigste først og hardest. Voksengenerasjonen 14 

utsetter en omstilling som uansett må komme, og overlater både en ødelagt planet samt 15 

et dårligere rusta næringsliv til oss som kommer etter. 16 

 Det grønne skiftet er en forretningsmulighet for Norge om vi benytter muligheten!  17 

 Vi ser hvordan det å ta vare på livsgrunnlaget går hånd i hånd med andre 18 

politikkområder, eksempelvis skape en mer rettferdig verden og god næringspolitikk. 19 

 Vi er et løsningsorientert parti som fremmer et attraktivt, politisk alternativ for vår 20 

generasjon 21 

 22 

      Sak 2 - Velferd for alle - dyra også!  23 

 24 

      Hovedbudskap:  25 

      [Sett inn] NB! Her skal det idémyldres!  26 

 27 

Grønn Ungdom  skal gjennom valgkampen vise at vi er det ungdomspartiet som klart prioriterer 28 

dyrevelferd høyest og har mest troverdig politikk. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom løfte 29 

dyrevern ved å vise at: 30 

 31 

 Vi er det ungdomspartiet som anerkjenner dyrs egenverdi og lar det få størst 32 

konsekvenser for den politikken vi står for. 33 

 Vi har solidaritet med dyr og natur, og dette er en naturlig konsekvens av den helhetlige 34 

tankegangen vår 35 

 De Grønne har prioritert å løfte dyrevern i flere saker på Stortinget, og dette 36 

representerer noe nytt og revolusjonerende!  37 

 Vi er villige til å prioritere de som ikke har en egen stemme, og er dermed det naturlige 38 

politiske valget for dyrevernere. 39 

 40 

2.3 Grønn Ungdom sitt image  41 

Grøn Ungdom og Miljøpartiet Dei Grøne har den klokaste og mest framtidsretta politikken i 42 

Noreg! Det er fakta, og i valkamp kan vi bere den vissheita med stolthet. Samtidig skal vi vere 43 

lydhør for at vi ikkje har alle løysningane, og lytte til innspel og kritikk frå folk. Med andre ord – 44 

vi skal vere stolte, men ikkje arrogante. 45 

Vi er eit blokkuavhengig parti, og samarbeider med dei partia som er villig til å gi oss mest 46 

mogleg gjennomslag for vår politikk. Samtidig er det mange av oss som no er ein del av eit 47 

samarbeid med andre parti i kommune- og bystyrer rundt om i landet. Før skuledebattane og 48 

valtorga tek fatt er det difor lurt å tenke over korleis ein skal balansere blokkuavhengighet og 49 

lojalitet til samarbeidspartnarar. Dette er ein avgjersle som kvart enkelt lag må ta. Det kan og 50 
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vere lurt å kartlegge kva for nokre politiske avgjersler ein kan få kritikk for, sånn at ein kan 1 

møte kritikk på ein ærleg og gjennomtenkt måte. 2 

I motsetnad til kva andre parti innimellom gjer, skal vi ikkje akseptere premisset om at 3 

skuledebatt er sirkus. Vi må gjerne vere morosame og offensive i debatt, men vi  balanserer 4 

dette med saklegheit. Vi tek alle skuleelevane, og deira rett på å få eit faktisk innsyn i kva vi 5 

meiner, på alvor. På same grunnlag angrip vi alltid dei andre ungdomspartia på sak, aldri 6 

person. Vi lyg aldri om kva partiet meiner i debatt. 7 

 8 

Derfor skal vi  9 

 Vere saklege og ærlege på torg og i debatt 10 

 Tenke over kva parti ein samarbeider med lokalt, og korleis dette heng saman med 11 

blogguavhengigheit 12 

 Debattere sak, ikkje person – ha respekt for andre 13 

 Utarbeide ein skuledebatthandbok som gjer ein rusta til å snakke om politikken vår 14 

 15 

2.4 Ekstern kommunikasjon  16 

Valgkampen handler om kommunikasjon. På skoledebatter og valgtorg, på stand og aksjoner 17 

gjennom tradisjonelle og sosiale medier skal vi kommunisere. Det er her vi møter velgere, 18 

potensielle medlemmer og sympatisører. Hvordan vi kommuniserer vår politikk og vårt 19 

overordnede budskap skal ikke overlates til tilfeldighetene. Hvilken målgruppe vi retter oss inn 20 

mot, hvem hovedmotstandere våre skal være og hvordan vi skal snakke til velgerne våre er alle 21 

særdeles viktige strategiske spørsmål. Disse spørsmålene besvares og konkretiseres i en egen 22 

intern kommunikasjonsstrategi som alle beslutningstakere og sentrale aktører i Grønn Ungdoms 23 

valgkamp skal ha tilgang til. 24 

 25 

DET ORGANISATORISKE 26 

I dette kapitlet gjøres de viktigste organisatoriske prioriteringene for Grønn Ungdom i 27 

valgkampen 2017. Først presenteres de organisatoriske delmålene. Deretter redegjøres det for 28 

ansvarsfordeling i valgkampen. Resten av kapitlet inneholder en rekke delkapitler om oppgaver 29 

Grønn Ungdoms organisasjon må gjennomføre i forbindelse med valgkampen 2017.  30 

 31 

3.1 Organisatoriske delmål 32 

 33 

 Grønn Ungdom skal verve minst 1000 nye medlemmer i løpet av 2017. 600 av dem 34 

allerede før den korte valgkampen starter 1. august.  35 

 Alle Grønn Ungdoms fylker skal ha aktive medlemmer i valgkampen.  36 

 Det skal være god kjønnsbalanse skoledebattantene våre mellom, slik at intet kjønn er 37 

representert med over 60% blant debattantene på landsbasis. 38 

 Grønn Ungdom skal skape ein valkamp der alle føler seg godt ivaretatt 39 

 Grønn Ungdom skal klare å overholde valgkampbudsjettet uten store sprekker.  40 

 41 

3.2 Ansvarsfordeling under valgkampen 42 

Arbeidsutvalget (AU) har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valgkampen. I 43 

tillegg ansettes det en valgkampkoordinator som jobber fra og med mars 2017 til og med 30. 44 

september etter opptrappingsplan x. 45 

Under følger en oversikt over hvilke ansvarsområder som hører til hvilke aktører under 46 

valgkampen. 47 

 48 
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Valgkampkoordinator (VKK) skal  1 

 koordinere alle valgkamprelaterte oppgaver 2 

 skolere valgkampansvarlige i fylkene 3 

 følge opp valgkampansvarlige i fylkene gjennom hele valgkampen 4 

 koordinere FLOene i valgkamparbeid.  5 

 ha et medansvar for arrangering av sommerleir og andre skoleringssamlinger mellom 6 

mars og oktober 2017 7 

 8 

Fylkeslagsoppfølgerne skal  9 

 være forutseende og å sikre at valgkamprelaterte oppgaver og prosesser igangsettes i 10 

fylkene i tide 11 

 være et bindeledd mellom fylker/valgkampansvarlig i fylke og valgkampkoordinator 12 

(VKK)  13 

 14 

Talspersoner skal  15 

 være synlig i media nasjonalt.  16 

 delta i nasjonale debatter og på nasjonale arrangementer.  17 

 delta i skolevalgkamp i fylkene. Skolene med flest elever skal prioriteres systematisk. 18 

danne kommunikasjonsgruppa i nasjonalt sammen med et antall andre AU-medlemmer.  19 

 lede arbeidet med en kommunikasjonsstrategi, og sikre at denne ferdigstilles innen 20 

februar 2017 21 

 representere Grønn Ungdom i De Grønnes sentrale organer så langt det lar seg gjøre. 22 

 23 

Generalsekretær skal  24 

 Sikre forsvarlig og daglig drift av Grønn Ungdom samt bemanne kontoret på vanlig vis 25 

gjennom hele valgkampen. 26 

 sitte med overordnet ansvar for krisehåndtering.  27 

 sitte med overordnet ansvar for kommunikasjon med De Grønnes valgkampavdeling. 28 

Delta på morgenmøter på partikontoret.  29 

 Sikre at alle beslutningstakere og sentrale personer i Grønn Ungdoms valgkamp gjøres 30 

kjent med retningslinjer for krisesituasjoner 31 

 Representere Grønn Ungdom i De Grønnes sentrale organer når talspersonene driver 32 

valgkamprelatert aktivitet. 33 

 34 

Arbeidsutvalget skal  35 

 Opprette og følge opp mentorordning for ungdomskandidater under valgkampen.  36 

 Skolere ungdomskandidater i tråd med opplegget i kapittel 3.6.  37 

 Produsere og distribuere en skolevalghåndbok, med et tilhørende argumenthefte basert 38 

på veivalgene i denne strategien 39 

 Gjennomføre og arrangementer knyttet til skolering.  40 

 Ha et overordnet ansvar for skolering i fylkene. 41 

 følge opp og sikre god promotering av ungdomskandidater 42 

 sikre mangfold og inkludering i valgkampen. 43 

 Distribuere materiell til fylkene. 44 

 45 

Fylkesstyrene skal  46 

 velge en egen valgkampansvarlig (VKA) i sitt fylke 47 

 igangsette planlegging av skolevalgkamp i god tid før sommerferien 48 

 rekruttere og kvalitetssjekke debattanter i sitt fylke 49 

 sikre en målrettet prioritering av skoler, hvis ressursene er knappe. De største skolene 50 

skal prioriteres  51 

 gjennomføre skolevalgkamp i sitt fylke 52 
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 planlegge og gjennomføre valgkampaktivitet etter endt skolevalgkamp. 1 

 kartlegge behov for materiell og bestille materiell. 2 

 3 

3.3 Økonomi 4 

Resultat 2015 5 

I valgkampen 2015 budsjetterte vi med å bruke 300.000 kroner fordelt på lønn til 6 

valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame og nettsider mm. Regnskapet viser at vi totalt 7 

sett brukte 350.000. Vi brukte over budsjett på lønn til valgkampkoordinator og reising i 8 

forbindelse med skolevalgkampen. 9 

 10 

Mål for økonomien i 2017 11 

Vi kan regne med å sette av minst 350.000 kroner til valgkamp i 2017. Fordi vi også kan regne 12 

med at lønnskostnadene til en eventuell valgkampkoordinator vil være rundt det samme som i 13 

2015 betyr dette at vi totalt sett har godt over 50.000 kroner mer enn i forrige valgkamp å 14 

budsjettere med totalt. I tillegg kan vi regne med at fylkene vil ha godt med FriFond-midler å 15 

bruke lokalt. 16 

Vi regner med å bruke mesteparten av midlene i valgkampbudsjettet på lønn til 17 

valgkampkoordinator, materiell og reising. 18 

 

 

Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2017 

Inntekter  

   

Grønn Ungdom  300 000 300 000 350 000 

Inntekt materiell - 58 525,42 60 000 

Sum inntekter 300 000 358 525,42 410 000 

    

Utgifter  

   

Materiell 100 000 149 129,75 100 000 

Reklame 20 000 9 829,24 20 000 

SweAID 5 000 - - 

Skolevalg-støtte 20 000 6 938 10 000 

Nettsidene 2 000 - - 

Lønnskostnad11 115 000 130 252,35 120 000 

Reiser innad i fylkene 20 000 21 034 50 000 

Skolering - 25 151,54 60 000kr 

                                                           
11 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5a4t30lIuTUL6qJt5p1dE7AIiWgVUGjnY1ejxlHYzk/edit#gid=179394371  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5a4t30lIuTUL6qJt5p1dE7AIiWgVUGjnY1ejxlHYzk/edit#gid=1793943716
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5a4t30lIuTUL6qJt5p1dE7AIiWgVUGjnY1ejxlHYzk/edit#gid=179394371
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Buffer 23 000 - 50 000kr 

Sum utgifter  305 000 342 334,88 410 000,00 kr 

    

Resultat −5 000 16 190,54 0kr 

 
Valgkampmidlene bør prioriteres på følgende poster i følgende rekkefølge om vi får flere midler 1 

til disposisjon enn antatt  2 

 3 

1. Materiell 4 

2. Reklame 5 

3. Dekking av reisekostnader  6 

 7 

3.4 Materiell 8 

Alt materiell skal være så miljøvennlig som mulig. Materiell skal harmonere med partiets 9 

overordnede retningslinjer hva angår grafisk design, uttrykk og budskap. Det er ønskelig at 10 

materiellet er originalt og bidrar til å skille oss ut fra de andre partiene, uten at det er 11 

eksentrisk. Alle tekster må være presise og lettfattelige. Det bør prioriteres midler til godt 12 

grafisk design. Der det er hensiktsmessig bør man gjenbruke grafisk design vi allerede eier. 13 

 14 

Både materiell til utdeling, som brosjyrer, og profileringsmateriell, som t-skjorter, er viktig å ha 15 

nok av i valgkampen. Hvis man kommer i en situasjon hvor man må prioritere mellom ulike 16 

typer materiell, bør man likevel som hovedregel prioritere brosjyrer og andre ting som formidler 17 

politikken vår. 18 

 19 

Vi ser for oss en ordning der fylkene kjøper pakker med materiell fra nasjonalt. Vi planlegger tre 20 

ulike pakkestørrelser, så kan fylkeslaget selv avgjøre hvor mye materiell de trenger. Utover 21 

disse pakkene er det mulig å bestille enkeltordrer. Om det er fylkeslag som absolutt ikke har råd 22 

til å kjøpe materiell, bør de få en behovsprøvd startpakke gratis. Vi vil begrense stæsjet til 23 

kondomer og buttons, samt bærenett som innmeldingsgave på stand. 24 

Materiellpakkene kan f.eks se sånn ut: 25 

 

Liten pakke Litt penger 1 roll-up, 4 t-skjorter, litt flyers, litt stæsj, 
noen plakater, valgkamphåndbok 

Mellomstor pakke Litt mer penger 1 roll-up, 6 t-skjorter, en del flyers, en del 
stæsj, flere plakater, valgkamphåndbok 

Stor pakke Mest penger 2 roll-ups, 10 t-skjorter, mange flyers, 
masse stæsj, mange plakater, 
valgkamphåndbok 

 

3.5 Skolering 26 

Vi legger opp til følgende skoleringer utover det fylkene tar initiativ til selv: 27 

 Regionseminarer i januar/februar: Her bør hovedfokus være på politikk- og 28 

standskolering. 29 
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 1 

 Regionale skoleringssamlinger i mai/juni: Her kan det, om man har kapasitet, 2 

være ulike bolker: 1) grunnskolering i politikk, 2) standskolering og 3) debattskolering. 3 

 4 

 Sommerleir: Sommerleir 2017 skal først og fremst være en skoleringsarena. Under 5 

selve sommerleiren bør vi fokusere mest på politikk- og standskolering. Helga etter 6 

sommerleir arrangeres det intensiv debattskolering for dem som vet de skal sitte i 7 

skoledebatter. 8 

 9 

 Skolering for valgkampansvarlige fra fylkene. Her bør valgkampansvarlige også 10 

lære å skolere eget fylke. 11 

 12 

 Landsstyremøtene: Såfremt det er mulig bør man prøve å få tid til valgkamp- og/eller 13 

debattskolering på landsstyremøtene. 14 

 15 

Ellers bør fylkene oppfordres til å selv arrangere jevnlige politikk-, stand- og debattskoleringer 16 

frem mot valget. 17 

 18 

3.6 Ungdomskandidater  19 

Før et stortingsvalg foreslår partiene sine kandidater til stortingsvalget på en fylkesliste. Alle 20 

fylker i Norge har en slik liste med kandidater, som de går inn i valget med. Grønn Ungdom har 21 

det siste året jobbet for å få våre egne medlemmer høyt opp på disse listene. Våre medlemmer 22 

som faktisk ender på stortingslistene kaller vi heretter “ungdomskandidater”.  23 

 24 

Det er strategisk sett to gode grunner til at ungdomskandidater til Stortingsvalget, særlig de 25 

som står høyt på listene, skal skoleres godt og bli promotert av Grønn Ungdoms organisasjon. 26 

For det første har vi har satt oss som selvstendig mål å få inn minst to av våre 27 

ungdomskandidater inn på Stortinget. For det andre vil det å promotere ungdomskandidatene 28 

også være en måte å synliggjøre vår politikk på, og i forlengelsen av dette nå målet vårt om 29 

høy oppslutning i skolevalget. 30 

Ungdomskandidater som står på sjetteplass eller høyere, eller som av andre grunner har behov 31 

for særskilt oppfølging, skal få følgende tilbud av Grønn Ungdom 32 

 33 

 Én til én debattrening med kvalifiserte personer fra Arbeidsutvalget eller i regi av 34 

Arbeidsutvalget. 35 

 Skolering i mediahåndtering med talspersonene i god tid før den korte valgkampen 36 

begynner 37 

 Tilbud om å benytte seg av et mentorprogram, hvor den aktuelle kandidaten selv skal få 38 

mulighet til å velge mentor 39 

 Hjelp til promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-Team 40 

 Offisiell promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale kanaler for SoMe 41 

 Fotoshoot i regi av AU, og tilgang på pressebilder i etterkant  42 

 43 

3.7 Mangfald 44 

I valkampen kan det gå raskt i svingane og ein gløymer ting ein elles ville vore bevisst på. Ein 45 

slik ting kan være likestilling. Fram mot valkampen i 2015 jobba vi mykje med å rekruttere 46 

kvinnelege skuledebattantar, då vi tidlegare hadde hatt eit underskot. Det monna! I 2015 var 47 

det jamn kjønnsfordeling blant Grøn Ungdom sine skuledebattantar. La oss få det sånn også i 48 

år.  Tiltaka nedst gjeld for å skape en trivelig og god valkamp generelt, og gi folk lyst og mot til 49 

å representere Grøn Ungdom. 50 
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 1 

Grønn Ungdom skal  2 

 Spørje ein ekstra gong. Kanskje nokon treng tid på å la tanken modne før dei vil sitje i 3 

debatt. 4 

 Starte tidleg! God skolering og tid til å førebu seg er naudsynt. 5 

 Knytte band. Lage eit fellesskap med møteplassar der ein kan gi kvarandre råd og støtte 6 

 AU skal sørge for at det på minst én av skoleringssamlingene blir tatt opp tematikk 7 

knyttet til likestilling og jevn representasjon av kjønn og ulike etnisiteter i valgkampen 8 

 9 

3.8 Verving  10 

Valgkampen er den beste arenaen vi har for verving. Å bruke denne vervemuligheten for alt 11 

den er verdt er viktig for å styrke organisasjonen på sikt. For å oppnå optimal verveefekt er det 12 

satt opp følgende tiltak.  13 

 14 

Grønn Ungdom skal  15 

 arrangere en vervekonkurranse - én helårs, en for skolevalgkampen 16 

 arrangere erveuker i den lange valgkampen 17 

 dele ut vervebrosjyrer og innmeldingsblanketter på stand 18 

 gjøre verveskolering som en del av standskoleringa  19 

 arrangere medlemsmøter for nye medlemmer under og etter valgkampen 20 

 21 

3.9 Beredskap og krisehåndtering  22 

Grønn Ungdoms beredskapsplaner for håndtering av krisesituasjoner er samlet i 23 

beredskapshåndboka. Håndboka innholder planer for håndtering av kriser som kan oppstå i 24 

løpet av en valgkamp som for eksempel 25 

 26 

 mediekriser 27 

 personkonflikter 28 

 sykdom eller ulykker 29 

 30 

Beredskapshåndboka skal være tilgjengelig for alle aktører i Grønn Ungdoms valgkamp. 31 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  07.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-071 

 

 

Bakgrunn 
Arbeidsplanen skal være retningsgivende for hvordan Grønn Ungdom skal driftes i det 1 

kommende året, og vil være relevant før og etter, men også underveis i, valgkampen – ettersom 2 

organisasjonen fortsatt kommer til å ha behov for en daglig drift. Arbeidsplanen viser til 3 

valgkampstrategien i enkelte underkapitler, men er ellers omtrent like omfattende som i 4 

mellomvalgsår. Disse to dokumentene må altså sees i sammenheng. 5 

 6 

Drøfting  7 

Endringene er som ved tidligere år markert med rødt (eller oransje, fordi vi følger 8 

designmanualen). Basert på innspill fra arbeidsutvalgets evalueringshelg og tidligere 9 

arbeidsplan, er arbeidsplanen delt i politiske og organisatoriske kapitler. 10 

 11 

Rekkefølgen på sakene er mer eller mindre tilfeldig. 12 

 13 

Politiske kapitler 14 

De politiske kapitlene er delt i følgende underkapitler: Valgkamp, politiske hovedsaker, 15 

politikkutvikling, representasjon, media og synlighet. 16 

 17 

I de politiske kapitlene er dette verdt å merke seg: 18 

- Det er foreslått av det skal utredes hvorvidt det skal være politiske ansvarsområder 19 

internt i arbeidsutvalget på arbeidsutvalgets egne påtroppingshelg. Arbeidsutvalget 20 

mener at dette er en spennende profesjonalisering av organisasjonen som Grønn 21 

Ungdom bør se nærmere på, men er usikker på om valgkampsåret er rett timing. Det er 22 

derfor foreslått å la dette punktet stå uforpliktende. 23 

- Arbeidsplanen forplikter arbeidsutvalgsmedlemmer til å føre ned hvilke organisasjoner de 24 

har vært i kontakt med i forbindelse med vervet deres i et lobbyregister. Dette fordi 25 

medlemmene våre bør ha innsikt i hvem vi blir påvirket av. 26 

- Internt i arbeidsutvalget skal det opprettes en egen kommunikasjonsgruppe som har 27 

ansvar for både tradisjonelle og sosiale medier. Her ser vi at vi har forbedringspotensiale 28 

og at disse i større grad bør spille på hverandre. 29 

- Satsingsflatene på sosiale medier blir prioritert i rekkefølgen Facebook, Instagram og 30 

Twitter, framfor Facebook, Twitter og Instagram som tidligere. Dette fordi Instagram når 31 

flere av våre potensielle medlemmer enn det Twitter ser ut til å gjøre. 32 

 33 

Organisatoriske kapitler 34 
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De organisatoriske kapitlene er delt i følgende underkapitler: Regionseminarer, landsstyremøter, 1 

skolering, landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM), sommerleir, landsmøtet 2017, 2 

medlemspleie og verving, økonomi, arbeidsutvalget (AU), fylkes- og lokallagsarbeid, 3 

internasjonalt arbeid. 4 

 5 

I de organisatoriske kapitlene er dette verdt å merke seg: 6 

- Sakspapirene til arbeidsutvalgsmøtene skal gjøres offentlige på lik linje som referatene. 7 

Dette fordi vi skal være en organisasjon som utøver åpenhet, men også fordi referatene 8 

gir lite mening uten tilhørende saksfremlegg. 9 

- Det er foreslått datoer for landsmøte 2017 og landsstyremøter. 10 

- På økonomifronten forplikter forslaget til arbeidsplan oss til å søke støtte gjennom 11 

momskompensasjonsordningen og Fordelingsutvalget, drive fundraising, i tillegg til å 12 

utrede mulighet for ansettelse av økonomiansvarlig. OBS! Dette får utslag på budsjettet. 13 

- Det legges opp til at fylkeslagene i større grad enn tidligere skal ha hovedansvar for 14 

regionseminarene. 15 

- MDGLM-delegasjonen får mandat til å prioritere saker slik praksis har vært de siste 16 

årene og skal stemme i blokk i saker hvor Grønn Ungdom har egen politikk. I tillegg 17 

stadfestes det at koordinator for delegasjonen velges internt i arbeidsutvalget. 18 

- Arbeidsutvalget foreslår at arbeidsplanen til internasjonalt utvalg (IU) kommer som et 19 

underkapittel i arbeidsplanen. Dette fordi det da legges opp til at organisasjonen kan gå 20 

gjennom IUs måloppnåelse under «Status arbeidsplan» på landsstyremøter. Erfaringsvis 21 

har vi også sett at det sjeldent kommer endringsforslag på denne planen på landsmøtet 22 

og det vil være tidsbesparende at planen settes inn under arbeidsplanen som helhet. 23 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret innstiller på «Arbeidsplan 2017» slik den foreligger.  
 
 
Vedlegg: 1 – Arbeidsplan 2017 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 2. september 2016 
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Valgkamp 1 

I 2017 er det stortingsvalgkamp. Å gjennomføre denne, med sikte på å ta De Grønne over 2 

sperregrensa, blir Grønn Ungdoms viktigste arbeidsoppgave i året som kommer. Da landsmøtet 3 

behandler en egen valgkampstrategi, som berører både politiske og organisatoriske spørsmål, 4 

henvises det videre til denne.  5 

 6 

Politiske hovedsaker  7 

Grønn Ungdoms politiske hovedsaker i 2017 bestemmes i valgkampstrategien. Etter valget skal 8 

Grønn Ungdom fortsette å fronte de politiske hovedsakene Grønn Ungdom har kjempet for i 9 

valgkampen. Etter valget blir det viktig å kommunisere disse med utgangspunkt i 10 

regjeringsforhandlingene, uavhengig av om De Grønne er med i disse eller ikke.  11 

 12 

Grønn Ungdom skal:  13 

 Jobbe for å fronte de politiske hovedsakene i henhold til valgkampstrategi og 14 

kommunikasjonsstrategi. 15 

 Utrede hvorvidt det er hensiktsmessig å opprette en ordning med politiske 16 

ansvarsområder for medlemmene internt i arbeidsutvalget. 17 

 18 

Politikkutvikling og programarbeid 19 

På De Grønnes landsmøte i mai skal vi behandle og vedta nytt arbeidsprogram. Grønn Ungdom 20 

deler program med De Grønne, og det er dermed særdeles viktig for oss å oppnå gjennomslag i 21 

programprosessen. Selv om vi skal bruke valgkampen til å fremme det arbeidsprogrammet som 22 

vedtas i mai, betyr ikke dette at Grønn Ungdom skal slutte å være et politisk verksted også i 23 

2017. Etter valgkampen bli fokus på egen politikkutvikling nok en gang viktig i organisasjonen. 24 

 25 

For å sikre dette skal Grønn Ungdom, ved Grønn Ungdoms delegasjon på De Grønnes 26 

landsmøte og arbeidsutvalget:  27 

 Følge strategien for gjennomslag som landsstyret behandlet 31. juli 2016. 28 

 Fortsette å skolere fylkeslagene i utvikling av politikk, og legge til rette for at både 29 

landsstyret og landsmøtet behandler politiske saker også etter De Grønnes landsmøte. 30 

 31 

Representasjon  32 

Alle som får tillitsverv i Grønn Ungdom er representanter for organisasjonen i ulike 33 

sammenhenger - enten det er internt i moderpartiet, eller utad overfor andre organisasjoner 34 

eller velgere. 35 

 Talspersonene har ansvar for å representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes 36 

sentralstyre og landsstyre, samt overfor stortingsgruppa, og for å forankre Grønn 37 

Ungdoms syn på ulike saker så godt det lar seg gjøre i organisasjonen.  38 

 Grønn Ungdom skal gjennom sine tillitsvalgte være en aktiv deltager i norsk offentlighet, 39 

og skal søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner, andre partier 40 

og politiske aktører der det er naturlig. 41 

 Den valgte representanten fra Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes Programkomité 42 

fortsetter sitt virke fram til landsmøtet i De Grønne 2017.  43 

 Arbeidsutvalget skal sørge for at Grønn Ungdom er representert i Miljøpartiet De 44 

Grønnes Kvinnenettverk.  45 

 Alle møter medlemmer i arbeidsutvalget foretar med eksterne personer eller 46 

organisasjoner som representant for Grønn Ungdom skal loggføres i arbeidsutvalgets 47 

lobbyregister. 48 

 49 
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Media og synlighet  1 

For å sette dagsorden, rekruttere medlemmer og framskynde det grønne skiftet i Norge, er det 2 

lite som er viktigere enn at Grønn Ungdom er synlige - både nasjonalt og lokalt, i tradisjonelle 3 

kanaler og i sosiale medier.   4 

 5 

Grønn Ungdom skal:  6 

 være synlig i nasjonale medier jevnlig og delta i den offentlige debatten både reaktivt og 7 

proaktivt (konkrete mål fastsettes i valgkampstrategien). 8 

 basere sitt eksterne kommunikasjonsarbeid på en intern kommunikasjonsstrategi og 9 

sette ned en egen kommunikasjonsgruppe, for tradisjonelle og sosiale medier. Gruppa 10 

skal sammen med talspersonene koordinere det nasjonale kommunikasjonsarbeidet.  11 

 sikre at kommunikasjonsstrategien forankres i landsstyret senest februar 2017. 12 

 sikre at kommunikasjonsgruppa fortsetter det gode samarbeidet med Miljøpartiet De 13 

Grønnes kommunikasjonsavdeling og stortingsgruppe.  14 

 sikre at fylkeslagsoppfølgere og talspersoner sørger for godt samarbeid om mediearbeid 15 

mellom sentralleddet og fylkeslagene.  16 

 sikre at skal oppretter et nettverk for personer i fylkes- og lokallagene med ansvar og 17 

interesse for kommunikasjonsarbeid, i form av en mailingliste og/eller facebookgruppe. 18 

 sørge for å pusse opp Grønn Ungdoms hjemmeside på nett innen mars 2017. 19 

Hjemmesiden skal oppdateres regelmessig. De skal utformes på en måte som gjør det 20 

lett å finne aktiviteter og engasjere seg i Grønn Ungdom i hele landet.  21 

 fortsatt er svært synlige i sosiale medier, med hovedvekt på (1) Facebook-, (2) 22 

Instagram- og (3) Twitter-tilstedeværelse. 23 

 24 

Videre henvises det til valgkampstrategien. 25 

 26 

Landsmøtet 2017 27 

GULM 2017 blir et ordinært landsmøte som avholdes i Oslo 24.-26. november 2017. 28 

Reiseutgiftene skal betales ved utjevning av fylkeslagene. 29 

 30 

Landsstyremøter 31 

I 2015 og 2016 opplevde Grønn Ungdom en profesjonalisering av landsstyremøtene, mye fordi 32 

møtene ble flyttet ut av trange klasserom til faktiske møtelokaler. Denne trivielle forandringen 33 

virker å ha sørget for at landsstyret får følelsen av å være det høyeste organet mellom 34 

landsmøter i Grønn Ungdom. 35 

 36 

Grønn Ungdom skal: 37 

 ha skolering i hvordan man gjennomfører landsstyremøter i forkant av hvert 38 

landsstyremøte. 39 

 i arbeidsplanperioden 2017 gjennomføre 3 landsstyremøter: 24.-26. februar, 2.-4. juni og 40 

20.-22. oktober.  41 

 fortsette å holde landsstyremøtene i Oslo. 42 

 etterstrebe at fylkeslagene skal få sendt både delegat og observatør til møtene. 43 

 jobbe for at fylkene skal ha en fast landsstyrerepresentant for hele perioden.  44 

 jobbe for at fylkene skal avholde forberedelsesmøte i forkant av hvert landsstyremøte. 45 

 46 

Arbeidsutvalget 47 

Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften av Grønn Ungdom, og skal: 48 

 49 
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 ikke ha mindre enn ett møte i måneden. 1 

 gjøre referatene og sakspapirene offentlige. 2 

 fortsette å utvikle og forbedre egne rutiner, og bygge bærekraftige 3 

organisasjonsstrukturer som enkelt kan gis videre til neste “generasjon”. 4 

 skoleres internt med både faglig innhold og debattrening, slik at de kan bli en enda 5 

større ressurs for fylkeslagene. 6 

 gjennomføre prosjektet «Participate, act, change» sammen med Grønn Ungdom i 7 

Sverige og Tyskland gjennom deltagelse på Training for Trainers i Göteborg 9.-12. mars. 8 

 9 

Økonomi 10 

Valget i 2017 vil være avgjørende for hvordan Grønn Ungdoms økonomi kommer til å se ut 11 

videre. Dersom vi gjør et godt valg, kommer vi til å få økt støtte. Konsekvensene av dette vil 12 

være et større regnskap og mulighet for et større sekretariat – og med dette profesjonalisering 13 

og utfordringer organisasjonen må forberedes på. Ved et valgresultat som er lavere enn i 2013, 14 

vil støtten reduseres. Da må organisasjonen ta et kraftig oppgjør med seg selv for å finne ut av 15 

hva som virkelig trengs av kostnader. Det tredje scenariet er at valgresultatet blir likt som i dag 16 

og at vi stiller liker sterkt økonomisk. Det er dette scenarioet som er realiteten for året 2017. 17 

 18 

Grønn Ungdom skal: 19 

 fortsette å ha en sunn og sterk økonomi. 20 

 sørge for at alle lokalledd med flere enn fem aktive har en konto, slik at de kan få støtte 21 

fra Frifond organisasjon. 22 

 evaluere frifondordningen. 23 

 søke om støtte gjennom momskompensasjonordningen og Fordelingsutvalget. 24 

 gjennomføre et prøveprosjekt med fundraising. 25 

 få på plass gode rutiner for økonomistyring i alle ledd i organisasjonen og revidere 26 

økonomiske retningslinjer. 27 

 utrede mulighet for å ansette en økonomiansvarlig. 28 

 fylkeslagene skal betale for reiseutjevning og deltageravgifter på nasjonal 29 

arrangementer. 30 

 forberede organisasjonen på tre ulike scenarioer etter valget. 31 

 32 

Fylkes- og lokallagsarbeid 33 

Noe av det viktigste man gjør som medlem av arbeidsutvalget er å følge opp fylkeslagene.  34 

 35 

Grønn Ungdom skal: 36 

 sørge for at medlemmer i hele landet får et aktivitetstilbud, nok informasjon om hva som 37 

skjer sentralt og gode muligheter til å bidra i demokratiske prosesser.  38 

 ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker i valgkampen. 39 

 Fortsette ordningen med fylkeslagsoppfølgere (FLOer) fra arbeidsutvalget for alle 19 40 

fylker. Gjennom sin FLO skal alle fylkesstyrene gi en kort oppdatering om status (f.eks. 41 

om planlagte aksjoner/møter, antall aktive, evt. behov for hjelp osv.) annenhver uke.  42 

 legge til rette for lokallagssatsning der fylkeslaget ser behov for det. I fylkeslag med 43 

lokallag skal det legges til rette for at det finnes en lokallagsoppfølger (LLO) i 44 

fylkeslaget, med samme funksjon som FLO i arbeidsutvalget. 45 

 46 

Regionseminarer 47 

Som ved fjoråret skal det arrangeres tre ulike regionseminarer i januar/februar: Ett for Nord-48 

Norge og Midt-Norge, ett for Østlandet og ett for Sør- og Vestlandet. Regionene har følgende 49 

inndeling: 50 
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Nord-Norge og Midt-Norge: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-1 

Trøndelag og Møre og Romsdal. 2 

Østlandet: Hedmark, Oslo, Oppland, Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud. 3 

Sør-/Vestlandet: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 4 

 5 

Regionene skal avholde et møte hvor de avklarer hvilket eller hvilke fylker som skal ha 6 

hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av regionseminaret, og hvor seminaret skal 7 

avholdes. Arbeidsutvalget skal bistå med veiledning i oppstartsfasen, men hovedansvaret skal 8 

hele tiden ligge hos fylkeslagene. Arbeidsutvalget skal i etterkant gå sammen med fylkeslagene 9 

i å evaluere regionseminarene og finne ut hva som var bra og hva som må gjøres annerledes til 10 

neste gang. 11 

 12 

Skolering 13 

Grønn Ungdoms skoleringsopplegg «Drivhuset» skal fortsette å være et fokusområde innen 14 

skolering i valgårsperioden 2017, men hovedparten av skoleringsarbeidet skal være 15 

valgkamprettet. Debatt- og standtrening, samt mediehåndtering, skal være valgårets 16 

hovedsatsing. 17 

 18 

Grønn Ungdom skal: 19 

 Videreutvikle og ferdigstille nivå 1 og 2 av «Drivhuset» på våren, og arbeide videre med 20 

nivå 3 løpende, med sikte på å kunne rulle ut en fullskalavariant av nivå 3 i 2018. 21 

 Utvikle og tilby skoleringsopplegg i grunnleggende mediearbeid og debatt- og 22 

standtrening til alle fylkeslagene i god tid før den korte valgkampen. 23 

 Arrangere en nasjonal valgkampskolering med fokus på debatteknikk og 24 

mediehåndtering i mai/juni 2017. Denne skoleringen skal holde et høyere nivå enn 25 

skoleringsoppleggene som gjennomføres på fylkes- og lokallagsnivå, og alle fylkeslagene 26 

kan bare sende to personer fra sitt fylke. 27 

 28 

Videre henvises det til Grønn Ungdoms valgkampstrategi. 29 

 30 

Grønn Ungdoms delegasjon på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 31 

Grønn Ungdom har en fast delegasjon på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne 19.-21. mai 2017 32 

med 12 delegater. Disse delegatene arbeider på oppdrag fra Grønn Ungdoms landsmøte, og 33 

skal fremme Grønn Ungdoms synspunkter og egen politikk, for å få gjennomslag. Det er også 34 

mange avgjørelser som må tas løpende. Dette krever at delegatene planlegger godt. 35 

 36 

Delegasjonen skal: 37 

 ledes av en koordinator valgt internt i arbeidsutvalget. 38 

 stemme i blokk i de saker hvor Grønn Ungdom har egen politikk. 39 

 ha god dialog med arrangørene av MDGLM. 40 

 avholde seks møter: Ett planleggingsmøte, to for gjennomgang av sakspapirer, ett med 41 

oppgavefordeling, ett for resterende saker, ett med Grønn Ungdom-representantene fra 42 

fylkene. 43 

 drive aktiv «lobbyvirksomhet» overfor de øvrige delegatene, og legge opp til refleksjon 44 

innad i delegasjonen rundt hva dette innebærer. 45 
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 bidra til å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne ungdommer som deltar på 1 

MDGLM. 2 

 delegasjonen får mandat til å prioritere saker i tråd med Grønn Ungdoms politikk. 3 

 jobbe for at Grønn Ungdom får mest mulig gjennomslag i De Grønnes nye 4 

arbeidsprogram for (2017-2021). 5 

 følge strategien for gjennomslag som Landsstyret behandlet 31. juli 2016 på de områder 6 

som omhandler MDGLM. 7 

 8 

Sommerleir 9 

Sommerleiren skal være et naturlig samlingspunkt for alle i Grønn Ungdom, hvor politikk og 10 

sommeridyll går hånd-i-hånd. Sommerleiren skal arrangeres over fem dager i uke 31 på Risøya 11 

folkehøgskole, avhengig om det er ledig og hvor godt tidspunktet sammenfaller med 12 

sommerleirplasseringen til andre ungdomsorganisasjoner hvor Grønn Ungdom antakelig har 13 

stort medemsoverlapp. Sommerleiren 2017 skal i all hovedsak fokusere på valgkamp. 14 

 15 

Medlemspleie og verving 16 

Verving er helt vesentlig – vi får ikke til en bærekraftig verden uten en bærekraftig 17 

organisasjon. At vi tar vare på det nye tilfanget av medlemmer vi får det kommende året og i 18 

løpet av valgkampen er avgjørende for å fortsette solid organisasjonsbygging i perioden som 19 

kommer. 20 

 21 

Grønn Ungdom skal: 22 

 ha minst x registrerte medlemmer innen 2018. 23 

 ha minst y betalende medlemmer innen 2018. 24 

 utvikle og trykke opp sakspesifikke flyers/brosjyrer. 25 

 arbeidsutvalget skal fortsette å sende ut et nasjonalt nyhetsbrev jevnlig. 26 

 sørge for at alle som krysser av at de vil være aktive ved innmelding blir kontaktet og får 27 

tilbud om å bli aktiv. Dette vil hovedsakelig være medlemsansvarlige i fylkene sin 28 

oppgave. 29 

 videreføre og utvikle den gryende tradisjonen med vervekonkurranse i 2017. 30 

 ha en nasjonal verveuke på våren, og en verveperiode i forbindelse med skolevalget 31 

2017. 32 

 fylkeslag og arbeidsutvalg skal ha en plan for å få inn medlemskontingent fra 33 

medlemmer i løpet av hele året. 34 

 Nyvalgte ledere i fylkes- og lokallag skal bli kontaktet av talspersoner og/eller 35 

generalsekretær. 36 

 opprette sms-betaling og sms-innmelding når Hypersys har fått dette systemet på plass. 37 

 38 

Videre henvises det til Grønn Ungdoms valgkampstrategi. 39 

 40 

Internasjonalt arbeid  41 

Internasjonalt Utvalg (IU) velges av Grønn Ungdoms landsmøte og er ansvarlig for å utføre 42 

organisasjonens internasjonale arbeid. Internasjonal kontakt er bindeleddet mellom IU og 43 

Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom. Grønn Ungdom er en del av en global grønn bevegelse og er 44 

medlemmer av Ferderation of Young European Greens (FYEG) og Global Young Greens (GYG). 45 

Grønn Ungdom skal være en ressurs i den internasjonale debatten i Norge, samt at 46 

internasjonal deltakelse skal være en ressurs for Grønn Ungdom. Målet er at Grønn Ungdom på 47 

sikt blir best av alle ungdomspartiene på internasjonalt arbeid. 48 
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Internasjonalt Utvalg 1 

 2 

Internasjonalt Utvalg skal: 3 

 Avholde en påtroppingshelg i starten av januar med overlevering fra det gamle 4 

IU 5 

 Ha minst ett møte i måneden. 6 

 Søke internasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget. 7 

 Ha jevnlig kontakt med grønne søsterorganisasjoner over hele verden. 8 

 Sørge for Grønn Ungdoms representasjon i internasjonale fora som Federation 9 

of Young European Greens (FYEG) og Global Young Greens (GYG). 10 

 Initiere og gjennomføre prosjekter og utvekslinger med frivillige organisasjoner 11 

i andre land. 12 

 Være en aktive og synlige i organisasjonen i internasjonale spørsmål. 13 

 14 

Synlighet og rekkevidde 15 

Grønn Ungdoms medlemmer skal engasjeres i den grønne globale bevegelsen, målet 16 

er at så mange som mulig skal få ta del av Internasjonalt Utvalgs arbeid. Dette 17 

innebærer både å nå ut til flere med nyheter fra utlandet, å spre informasjon fra 18 

utenlandsturer og IUs prosjekter samt å styrke engasjementet for internasjonal 19 

politikk. 20 

 21 

Internasjonalt Utvalg skal: 22 

 Oppdatere fylkeslagene ved fylkenes landsstyrepresentanter på internasjonal 23 

politikk og IUs arbeid ved hvert landsstyremøte. 24 

 Ha en kontaktperson i IU for hvert fylkeslag, som er ansvarlige for 25 

kommunikasjon, formidler informasjon om IUs arbeid og bistår i internasjonale 26 

spørsmål. 27 

 Hjelpe fylkes- og lokallag som vil drive med internasjonalt og interregionalt 28 

arbeid. 29 

 Delta på regionsseminar og lignende for å presentere IU, internasjonal politikk 30 

og våre prosjekter. 31 

 Jobbe for at flere fylkeslag benytter seg av FYEGs ”Twinning cities”-prosjekt 32 

 Gjøre informasjonen om IU og organets arbeid lett tilgjengelig gjennom sosiale 33 

medier og Internasjonalt Utvalgs sider på gronnungdom.no. 34 

 Drifte en Facebook-side med jevnlige, ukentlige oppdateringer og grønne 35 

nyheter fra verden. 36 

 Kreve at alle som representerer GU på internasjonale arrangementer til å dele 37 

sine opplevelser og erfaringer på sosiale medier, GUs nettside eller lignende. 38 

 39 

Politikk 40 

Internasjonalt Utvalg skal være en sterk og synlig del av organisasjonen ved å være en 41 

ressurs for organisasjonen i internasjonale spørsmål og i utviklingen av internasjonal 42 

politikk i Grønn Ungdom. Gjennom IU skal Grønn Ungdom på sikt være en viktigere 43 

aktør på utenrikspolitikk i Norge.  44 

 45 

Internasjonalt Utvalg skal: 46 

 Tilby alle fylkeslag skolering/foredrag om internasjonal politikk 47 

 Være aktiv på landsmøter og landsstyremøter ved å blant annet fremme 48 

resolusjoner 49 

 Være aktiv i media ved å bidra til leserinnlegg og saker som omhandler 50 

internasjonale saker 51 

 Bistå organisasjonen i politikkutforming i internasjonale spørsmål 52 
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 Fremme Grønn Ungdoms syn i internasjonale politiske arenaer hvor Grønn 1 

Ungdom er representert 2 

 3 

Valgkamp 4 

I den grønne globale bevegelsen finnes en massiv erfaring fra valgkamp som skal 5 

bringes til organisasjonen gjennom IUs kontaktnett. Når medlemmer av Grønn 6 

Ungdom deltar i valgkampkampanjer i andre land før valgkampen starter her hjemme, 7 

kan dette bidra med ideer og erfaringer som kan brukes i valgkampen. Eksempler på 8 

grønne valgsuksesser og ideene og deltakelse fra valgkamp i den grønne globale 9 

bevegelsen skal gi organisasjonen ekstra energi. 10 

 11 

Internasjonalt Utvalg skal: 12 

 Aktivt innhente valgkamperfaringer og kreative ideer fra våre 13 

søsterorganisasjoner og videreformidle dette til organisasjonen 14 

 I forbindelse med et nasjonalt arrangement avholde et miniseminar eller 15 

lignende med internasjonale gjester og tema kampanjer og valgkamp 16 

 Arrangere en reise til ViNO Finland sin valgkamp i mars/april 17 

 Være medarrangør for Training for Trainers, se punktet “Participate, act, 18 

change” 19 

 Invitere deltakere fra våre søsterorganisasjoner for å drive valgkamp sammen 20 

med oss dersom de har kapasitet til det 21 

 Se på muligheten for at representanter fra Grønn Ungdom er med på 22 

skolevalgkampen til danske ungdomspartiet Alternativets Unge 30. jan - 2 feb 23 

 24 

Sommerleir og Landsmøte 25 

Sommerleiren og landsmøtet er naturlige samlingspunkt for Grønn Ungdoms 26 

medlemmer, og det er dermed et viktig sted å vise et internasjonalt ansikt. Dette er 27 

fine anledninger til å bringe “verden” til Grønn Ungdom. 28 

 29 

Internasjonalt Utvalg skal: 30 

 Invitere internasjonale gjester til å delta på sommerleir og landsmøtet. 31 

 Holde seminar på sommerleir og landsmøte om internasjonalt arbeid og/eller 32 

politikk. 33 

 Fremme minst én resolusjon på landsmøtet om et internasjonalt tema. 34 

 35 

Den grønne globale bevegelsen 36 

Grønn Ungdom er en del av en internasjonal grønn bevegelse. Dette tar vi del i 37 

gjennom prosjekter, samt kontakt og informasjonsutveksling med våre 38 

søsterorganisasjoner. Ved deltakelse på arrangementer hos våre søsterorganisasjoner 39 

og vår paraplyorganisasjon FYEG knyttes til grønne ungdommer frai mange forskjellige 40 

kulturer, en erfaring som kan hjelpe oss med arbeidet her i Norge. 41 

 42 

Internasjonalt Utvalg skal: 43 

 Utlyse og sende Grønn Ungdoms medlemmer på kongresser, arrangement, kurs 44 

og seminarer i regi av FYEG, European Greens og søsterorganisasjoner. 45 

 Ha jevnlig kontakt med søsterorgansasjoner, særlig de som IU tidligere har 46 

samarbeidet med 47 

 Sende medlemmmer av Grønn Ungdom somgjester til Grön Ungdoms kongress 48 

10.-12. februar 49 

 Sørge for at Grønn Ungdom er representert på Global Young Greens’ kongress i 50 

Liverpool kongress 30. mars - 2. april 51 

 Sørge for at Grønn Ungdom er representert på FYEGs kongress 52 
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 Bli medlem i paraplyorganisasjonen og samarbeidsorganet Grön Ungdom i 1 

Norden 2 

 Sørge for at Grønn Ungdom er representert på Ungdommens Nordiske Råd 3 

dersom IU finner det gunstig 4 

 5 

Participate, act, change 6 

Grønn Ungdom er medarrangør i prosjektet “Participate, act, change” sammen med 7 

Grønn Ungdom Tyskland og Sverige. Prosjektstøttesøknaden er levert og prosjeket 8 

venter nå på få den innvilget. Prosjektet er i tre deler. 9 

 10 

Internasjonalt Utvalg skal: 11 

 Være vert for Advanced Planning Meeting i Oslo 13.-15. Januar. 12 

Planleggingshelg hvor to fra Grønn Ungdom deltar. 13 

 Være medarrangør for Training for Trainers (TfT) i Göteborg 8.-13. mars. 14 

Prosjektet fokuserer på strukturelle utfordringer ved (valg)kampanjer, og er 15 

rettet mot nøkkelpersoner i GU som AU, LS og ledere i fylkeslagene. Seks 16 

deltakere fra GU 17 

 Være medarrangør for Youth Exchange i Tyskland 24. juni -2. juli. Tema er 18 

migrasjon og inkludering, innvandrere og unges deltakende i samfunn og 19 

politikk, og denne delen av prosjektet er åpen for alle medlemmer av Grønn 20 

Ungdom. Opp til 15 GU-deltakere. 21 

 22 

Vest-Sahara 23 

I starten av 2017 vil Internasjonalt Utvalg arrangere en tur til Afrikas siste koloni, Vest-24 

Sahara. 25 

 26 

Borderland 27 

Internasjonalt Utvalg planlegger et prosjekt i Ukraina med fokus på LHBTQ+-28 

samfunnets rettigheter på grensen mellom vest og øst. Ungdom, aktivister og 29 

profesjonelle skal samles i et forsøk på å sette lys på LHBTQ+-bevegelsens arbeid for 30 

sine rettigheter og sine liv i nåtidens Ukraina. Resultatet vil være et mediaprosjekt 31 

basert på en fotobok laget av deltakerne som vil portrettere livet som minioritet i 32 

Ukraina. 33 

 34 

Internasjonalt Utvalg skal: 35 

 Gjennomføre et forprosjekt til “Borderland” til våren 2017. 36 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 

Fra   Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget 

Dato  08.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-072 

 

 
Bakgrunn 1 

På Grønn Ungdoms andre Landsstyremøte i 2016 ble saken «Økonomiske retningslinjer» 2 

behandlet.12 I forbindelse med denne saken vedtok landsstyret at 3 

 4 

En gruppe på tre personer (Jens Petter Grini Pedersen fra arbeidsutvalget og Ingvild 5 

Garmo Nilsson og Sebastian Teigen Nygård fra landsstyret) går gjennom de 6 

økonomiske retningslinjene og sender inn forslag til forbedring av rutiner som skal 7 

legges til henholdsvis vedtektsendringsforslag og/eller forslag for årsplan 2017 til 8 

GULS-4-16. 9 

 10 

Dette saksframlegget presenterer resultatet av gruppas utredninger. Gruppa vil 11 

heretter omtales som økonomigruppa. Resultatet består kun av endringsforslag til de 12 

økonomiske retningslinjene, da vi ikke fant det naturlig å foreslå endringer av 13 

vedtektene, eller punkter i arbeidsplanen. 14 

 15 

Utredningen er basert på samtaler med LNU, ved assisterende generalsekretær Jonas 16 

Wasa Amin Farshchian, sittende og tidligere Arbeidsutvalgsmedlemmer, Press – Redd 17 

Barna Ungdoms økonomiske retningslinjer fra 2014 og 2016, Elevorganisasjonens 18 

økonomiske retningslinjer fra 2014, og Grön Ungdom Sveriges økonomiske 19 

retningslinjer fra 2016 (se kapittel 4 i policysamlingen). 20 

 21 

Merk at dette saksframlegget både er langt og, noen steder, litt tungt. For at dere skal 22 

få med dere det viktigste kommer vi til å ha en grundig presentasjon av saken på 23 

landsstyremøtet. Skulle dere ha noen spørsmål til det som står i saksframlegget vil 24 

dere ha muligheten til å spørre både før og på landsstyremøtet. Det viktigste er at dere 25 

ser på utbetaling av fastlønn, prosessen for fastsettelse av de frikjøptes lønn, og 26 

hvordan ansettelsesprosessen legges opp. 27 

 

  

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

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer1.pdf
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6UWJuYnFON1N2cGc
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6UEVEM1NFYlBJZ1U
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6OURhQlduRUJhTUU
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6OURhQlduRUJhTUU
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6NTd4T2ZxRnIxY2c
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6NTd4T2ZxRnIxY2c
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Drøfting 1 

Økonomigruppa har hatt mandat til å komme med forslag til endringer av de 2 

økonomiske rutinene på de punktene de selv ønsket. For å avgrense arbeidet har vi 3 

basert oss på de punktene som ble trukket fram i saksframlegget for de økonomiske 4 

retningslinjene til GULS 2-16. Vi har hatt fokus på punkt 2.3, 3.10, 8.1, 8.4, og 8.5 i de 5 

gjeldende økonomiske retningslinjene. 6 

 7 

Punkt 8.5: Bør Grønn Ungdom ha ansatt generalsekretær og/eller ansatt 8 

økonomiansvarlig? 9 

Grønn Ungdoms Økonomigruppe fremmer ikke noen forslag på punkt 8.5. Dette 10 

kommer av at dette er en sak om Grønn Ungdoms organisasjonsstruktur, og ikke først 11 

og fremst de økonomiske rutinene. Det vil uansett være mulig for landsstyret å ta 12 

stilling til ansettelse av økonomiansvarlig i forbindelse med behandling av arbeidsplan 13 

og budsjett for 2017. 14 

 15 

I utredningen av de andre punktene har vi tatt utgangspunkt i dagens 16 

organisasjonsstruktur. Om denne endres, for eksempel ved at økonomiansvarlig 17 

ansettes, kan det være nødvendig å revidere de økonomiske retningslinjene igjen.  18 

 19 

Punkt 2.3: Hvordan skal utbetalinger fra Grønn Ungdom nasjonalt sin konto 20 

kontrolleres? 21 

Per i dag lyder punkt 2.3 «Generalsekretær skal alltid godkjenne kostnader før de 22 

pådras.» For å sikre at utbetalinger av generalsekretær kontrolleres av andre i 23 

organisasjonen foreslås det å endre dette punktet. Forslaget under er basert på 24 

Elevorganisasjonens økonomiske retningslinjer, § 2.4. 25 

 26 

Forslag 1 (erstatter punkt 2.3 i retningslinjene) 27 

 28 

«Generalsekretær foretar utbetalinger fra Grønn Ungdoms konto. Leder plikter å 29 

gjennomføre stikkprøver av alle bilag ved utbetalinger under 20 000 kroner og kontroll 30 

av alle bilag ved enkeltutbetalinger over 20 000 kroner før utbetalingen utføres. Som 31 

dokumentasjon skal alle kontrollerte bilag attesteres. Dersom leder ikke har mulighet, 32 

faller ansvaret over på nestleder.» 33 

 34 

Punkt 8.1 og 8.4: Lønning av frikjøpte og ansatte 35 

Formålet med utredningen av punkt 8.1 og 8.4 er å avklare hvordan Grønn Ungdom 36 

skal gjennomføre ansettelser, hvordan de frikjøpte skal kompenseres for sin 37 

arbeidsinnsats, og hvordan en skal gå fram for å fastsette de frikjøptes og de ansattes 38 

lønn. 39 

 40 

Lønning av frikjøpte 41 

Til å begynne med vil vi forsøke å avklare hvordan en bør fastsette lønna for de 42 

frikjøpte tillitsvalgte. De frikjøpte tillitsvalgte i Grønn Ungdom er de to talspersonene og 43 

generalsekretær. 44 

 45 

https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6TlJmVHV6NXNvOU0
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6TlJmVHV6NXNvOU0
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6YnhFTHpLeXhIUG8
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6YnhFTHpLeXhIUG8
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Lønn er den kompensasjonen de frikjøpte mottar for sin arbeidsinnsats. Kompensasjon 1 

for annet enn arbeidsinnsats vil omtales under diskusjonen av punkt 3.2. De frikjøpte 2 

kan motta lønn gjennom flere kanaler. I det følgende vil vi se på (1) fastlønn, (2) 3 

feriepenger, (3) pensjonssparing, og (4) fratredelsesytelse. 4 

 5 

Utredningen vil ta utgangspunkt i at Grønn Ungdoms lønnsutgifter overfor de frikjøpte 6 

blir på 750 000 kroner neste år. Det er dette arbeidsutvalget har innstilt på i forslaget 7 

til budsjettet for 2017. Med andre ord; Om alle punktene i dette kapittelet vedtas vil 8 

Grønn Ungdoms lønnsutgifter til de frikjøpte bli på omtrent 750 000 kroner i 2017. 9 

 10 

Merk at ettersom landsstyret er det organet som ansvar for å revidere de økonomiske 11 

retningslinjene, vil vi ta utgangspunkt i at landsstyret også er ansvarlig for å fastsette 12 

de frikjøptes lønn. Vi har ikke valgt å foreslå å overføre dette ansvaret til et annet 13 

organ, ettersom det er rimelig at ansvaret for å fastsette lønna gis til det samme 14 

organet som har ansvar for å vedta budsjettet. På denne måten kan lønnas størrelse 15 

ses i sammenheng med budsjettet, og en sørger for at alt som har med økonomiens 16 

rammer bestemmes samme sted.  17 

 18 

I Grønn Ungdom er det Landsmøtet som har mandat til å vedta budsjett. Samtidig er 19 

det uaktuelt å gi Landsmøtet mandat til å diskutere og vedta lønna til de tillitsvalgte. 20 

Dermed er landsstyret et godt alternativ da det er organet som innstiller på budsjett 21 

overfor landsmøtet. 22 

 23 

Fastlønn 24 

Fastlønna er den normale lønnsutbetalingen som foregår hver måned den frikjøpte 25 

sitter i sitt verv. Denne utgjør hoveddelen av lønnas størrelse. Det finnes flere måter å 26 

sette fastlønna på. I forbindelse med denne utredningen er to metoder vurdert; Å sette 27 

månedslønna til en gitt sum, eller å koble lønna opp mot lønnsforhandlingene i staten. 28 

Vi har kommet fram til at det beste er å koble lønna opp mot lønnsforhandlingene i 29 

staten. 30 

 31 

Forslag 2 (erstatter § 8.1) 32 

 33 

«Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 73 % stilling med lønn i samsvar 34 

med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens Lønnsregulativ. Der det foreligger 35 

flere lønnsregulativer i staten benyttes det som gir høyest lønn ved det laveste 36 

lønnstrinnet.» 37 

 38 

Forslag 2 er basert på de økonomiske retningslinjene til Elevorganisasjonen (§ 8.1). Et 39 

mulig alternativ er det som framkommer av Press sine økonomiske retningslinjer for 40 

2014 (§ 10.1); Talspersoner og generalsekretær kompenseres med kroner X hver 41 

måned. 42 

 43 

Praksisen i både Press og Elevorganisasjonen er at landsstyret reviderer de økonomiske 44 

retningslinjene hvert år. I det de reviderer de økonomiske retningslinjene fastsetter de 45 

også størrelsen på de frikjøptes kompensasjon. 46 
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Elevorganisasjonens retningslinjer kobler de frikjøptes kompensasjon opp imot den, til 1 

enhver tid, laveste satsen i statens lønnsregulativ. Statens lønnsregulativ er resultatet 2 

av forhandlingene mellom Staten og arbeidstakerorganisasjonene som representerer 3 

de ansatte i Staten. Gjeldende satser finnes på nett her. Ved å koble kompensasjonen 4 

opp mot resultatet av lønnsforhandlingene i staten oppjusteres lønna automatisk med 5 

lønnsøkninga ellers i samfunnet. Dette kan bidra til å forenkle lønnsfastsettelsen, noe 6 

som er bakgrunnen for at dette er ordningen som LNU (ved assisterende 7 

generalsekretær Jonas Wasa Amin Farshchian) anbefaler.  8 

 9 

Bakgrunnen for formuleringa «der det foreligger flere lønnsregulativer i staten benyttes 10 

den som gir høyest lønn ved det laveste lønnstrinnet» er at staten har anledning til å 11 

forhandle fram ulike lønnsavtaler med de ulike arbeidstakerorganisasjonene. I 12 

forhandlingene for 2016 kom staten fram til én lønnsavtale med Akademikerne og én 13 

med resten av arbeidstakerorganisasjonene. I slike tilfeller er det viktig at 14 

retningslinjene stadfester hvilken lønnsavtale som skal være avgjørende for lønna til de 15 

frikjøpte i GU. Dette er ikke med i Elevorganisasjonens retningslinjer. 16 

 17 

Grunnen til at det er med en formulering om at de frikjøpte lønnes i 73 % stilling er at 18 

økonomiutvalgets forslag tar utgangspunkt i at de økonomiske retningslinjene skal 19 

utformes slik at Grønn Ungdoms totale lønnskostnader forbundet med de frikjøpte blir 20 

på 750 000 kroner. Om de frikjøpte skulle blitt lønnet etter en heltidsbrøk ville de ha 21 

mottatt betydelig høyere lønn enn 750 000 kroner. 22 

 23 

I utregningen av stillingsbrøken tas det utgangspunkt i (1) at Grønn Ungdoms 24 

lønnsutgifter overfor de frikjøpte ikke skal overstige 750 000 kroner, (2) at de 25 

resterende forslagene i dette kapittelet blir vedtatt, (3) at Grønn Ungdom må betale en 26 

arbeidsgiveravgift på 14,1 % av bruttolønn, og (4) at én frikjøpt fratrer sitt verv ved 27 

Landsmøtet i 2017 og dermed mottar fratredelsesytelse13 i en måned. Gitt at statens 28 

lønnsregulativ forblir som det er ut 2017 vil Grønn Ungdoms lønnskostnader forbundet 29 

med de frikjøpte bli på til sammen 745 291,88 kroner. Statens lønnsregulativ skal 30 

imidlertid reforhandles den 1. mai 2017. Det er ikke forventet at dette kommer til å ha 31 

spesielt store utslag på lønnsutbetalingen. Om lønnsveksten fra 2016 fortsetter i 2017 32 

vil dette kun påføre Grønn Ungdom en økning i de årlige lønnsutgiftene på i underkant 33 

av 900 kroner. 34 

 35 

Ansiennitet 36 

Ansiennitet er hvor lenge en person har vært aktiv i en stilling. I blant annet Press gis 37 

de frikjøpte ansiennitetslønn, altså høyere lønn jo flere år den frikjøpte har sittet i sitt 38 

verv. Dette er ikke praksis i Elevorganisasjonen. 39 

 40 

Å gi ansiennitetslønn kan være en måte å sikre at en person mottar høyere lønn, jo 41 

mer erfaring og kompetanse hen har. Samtidig kan en innvende at det ikke er ønskelig 42 

                                                           
13 For definisjon på fratredelsesytelse se s. 5. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lonnstabeller/id438643/
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å belønne en person for å sitte i ett demokratisk valg verv over lang tid. 1 

Ansiennitetslønn kan også skape et mer komplekst lønnssystem.  2 

 3 

Økonomiutvalget har valgt å ikke anbefale ansiennitetslønn. Om landsstyret allikevel 4 

skulle ønske å gi de frikjøpte ansiennitetslønn vil dette kunne komme på plass om det 5 

følgende legges til på slutten av forslag 1; «I tilfeller der generalsekretær eller 6 

talspersoner fortsetter i stillingene i flere år, justeres lønna ett lønnstrinn opp, for hvert 7 

år.» 8 

 9 

Tidspunkt for utbetalinger 10 

Forslag 3 (tillegges mot slutten av forslag 1) 11 

 12 

«Lønnsutbetaling skjer første virkedag i påfølgende måned.» 13 

 14 

Forslag 3 er basert på gjeldende praksis i Grønn Ungdom. Vi fant ingen grunn til å 15 

endre praksisen, men det kan være lurt å få den inn i retningslinjene slik at det klart 16 

stadfestes hvordan utbetalingene skal skje. 17 

 18 

Feriepenger 19 

I flere organisasjoner er det vanlig at de frikjøpte mottar feriepenger. Dette gjelder 20 

også i Grønn Ungdom, selv om det inntil videre ikke er fastsatt i de økonomiske 21 

retningslinjene. Satsen har tidligere vært på 12 %. 22 

 23 

Feriepenger er noe en mottar på bakgrunn av hvor mye en tjente året før. Dette gjør 24 

at frikjøpte individer som har blitt valgt til sitt verv for første gang, får lite eller ikke 25 

noe feriepenger sitt første år. En mulighet er å veie opp for dette ved å gi nye frikjøpte 26 

fastlønn hver måned, i det andre frikjøpte ikke mottar fastlønn i for eksempel juli. En 27 

kan også velge å ikke utbetale feriepenger, og heller gi de frikjøpte en høyere fastlønn. 28 

Det siste virker naturlig da de frikjøpte kan ta ut sin ferie når som helst på året. 29 

 30 

Økonomigruppa foreslår derfor at de frikjøpte ikke skal ha krav på feriepenger.  31 

 32 

Ferieavvikling 33 

Hverken de frikjøpte eller andre medlemmer av arbeidsutvalget har krav på ferie ifølge 34 

norsk lov. Ved et møte i arbeidsutvalget i sesongen 2012/-13 (AU 12-13/14) ble det 35 

imidlertid vedtatt at «Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker ferie i 36 

året. Fra landsmøte til landsmøte.» Det er med andre ord slik at AU tar minst fem uker 37 

ferie hvert år. Det foreslås at dette føres inn i de økonomiske retningslinjene for å 38 

tydeliggjøre hva slags rettigheter en har som Arbeidsutvalgsmedlem, uavhengig av om 39 

en er frikjøpt eller ikke. 40 

 41 

Forslag 4 (nytt punkt under kapittel 8 i retningslinjene) 42 

 43 

«Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker ferie i året (fra landsmøte til 44 

landsmøte).» 45 
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Pensjon 1 

Pensjonsoppsparing har ikke blitt utredet grunnet mangel på kapasitet.  2 

 3 

Fratredelsesytelse 4 

Forslag 5 (tillegg mot slutten av § 8.2 i de økonomiske retningslinjene) 5 

 6 

«Måneden fratredelsesytelse mottas skal anvendes til opplæring av den som overtar 7 

ens verv.» 8 

 9 

Forslag 5 er basert på de økonomiske retningslinjene i GU Sverige (§ 4.9). 10 

 11 

I følge de eksisterende retningslinjene (§ 8.2) er det slik at en frikjøpt person mottar 12 

en fratredelsesytelse over én måned når hen fratrer sitt verv. Denne 13 

fratredelsesytelsen tilsvarer en vanlig månedslønn. Begrunnelsen for denne ytelsen er 14 

(1) at en skal motta en viss inntekt i perioden etter at en har fratrådt sitt verv, slik at 15 

en kan ha en form for økonomisk sikkerhet, og (2) at en skal motta kompensasjon for 16 

en periode som i stor grad må brukes til å lære opp den som tar over ens verv.  17 

 18 

Grunnen til at dette tillegget foreslås er at det ikke er presisert i dagens retningslinjer 19 

hva fratredelsesperioden skal brukes til. Dermed er ikke de som fratrer sitt frikjøpte 20 

verv forplikta til å benytte seg av overlappsperioden til å sette de nyvalgte inn i sitt 21 

tidligere verv. Ved å ta inn dette tillegget kommer det klart fram av retningslinjene at 22 

de er forpliktet til dette.  23 

 24 

Prosess for fastsettelse av lønn 25 

I dette kapittelet vil vi se på hvordan lønnas størrelse kan fastsettes på en så ryddig 26 

måte som mulig. I den forbindelse må vi ta stilling til en rekke problemstillinger som 27 

kommer til å gjennomgås kapittelvis.  28 

 29 

Når, og hvor ofte, skal de økonomiske retningslinjene revideres? Når skal de tre i kraft? 30 

Forslag 6 (nytt kapittel) 31 

 32 

«9. Ikrafttredelse 33 

9.1 Disse retningslinjene revideres en gang hvert år på det nest siste landsstyremøtet 34 

før landsmøtet, og ellers ved behov.  35 

9.2 Endringer av disse retningslinjene kan kun skje ved alminnelige flertallsvedtak i 36 

landsstyret. 37 

9.3 Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke annet er 38 

vedtatt.» 39 

 40 

De eksisterende økonomiske retningslinjene inneholder ingen regler for når endringer 41 

trer i kraft, og når de skal behandles. Forslag 6 er et forsøk på å bøte på dette. 42 

 43 

Grunnen til at 9.1 legger opp til at retningslinjene revideres på det nest siste 44 

landsstyremøtet før landsmøtet, er at det siste landsstyremøtet før landsmøtet innstiller 45 

på budsjett. På denne måten fastsettes lønnsutgiftene før budsjett behandles, og 46 

innstillingen til budsjett kan ta høyde for størrelsen på lønnsutgiftene. 9.1 åpner også 47 
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for revisjon der det er behov for det, noe som kan være relevant om Landsmøtet 1 

bestemmer seg for å ansette økonomiansvarlig. 2 

 3 

Grunnen til at 9.3 legger opp til at retningslinjene trer i kraft ved begynnelsen av det 4 

etterfølgende kalenderåret er at budsjett vedtas for kalenderår. Ved å la begge de to 5 

viktige økonomiske styringsdokumentene gjelde for samme periode blir det lettere å se 6 

de økonomiske retningslinjene og budsjettets utforming i sammenheng med 7 

hverandre. Om retningslinjene skulle tredd i kraft umiddelbart ville en måtte ha 8 

revidert budsjettet for inneværende år for å reflektere endrede kostnader. Det åpnes 9 

for at retningslinjer kan tre i kraft umiddelbart der dette bestemmes av landsstyret. 10 

Dette er igjen noe som kan være relevant om det innføres ansatt økonomiansvarlig.  11 

 12 

Hvem skal innstille på de frikjøptes lønn? 13 

I organisasjoner som Press og Elevorganisasjonen er det vanlig at daglig leder innstiller 14 

på de frikjøptes lønn overfor landsstyret. I Grønn Ungdom er den daglige lederen 15 

generalsekretær. Om generalsekretær innstiller på de frikjøptes lønn vil hen samtidig 16 

innstille på sin egen lønn. Dette kan være uheldig. 17 

 18 

Samtidig er lønnsnivået til de frikjøpte noe landsstyret ikke burde bestemme uten at 19 

det har blitt gjort saksforberedelser. Noen vil trenge å lage en innstilling for å sikre at 20 

landsstyret tar sine beslutninger på informert grunnlag. 21 

 22 

Etter å ha vært i samtaler med LNU har jeg blitt fortalt at det ikke eksisterer noe 23 

fasitsvar på hvordan innstillingen skal konstrueres, men at det er viktig å tenke på 24 

habilitet. LNU skisserte en metode som går ut på at generalsekretær innstiller på de 25 

økonomiske retningslinjene, inkludert kompensasjon til de frikjøpte, samtidig som det 26 

nedsettes et uavhengig utvalg med ansvar for å vurdere innstillingen.  27 

 28 

Generalsekretær kan da levere sin innstilling til utvalget, som ser gjennom innstillingen 29 

og vurderer hvorvidt de er enige eller uenige. Om de er enige i innstillingen skriver de 30 

en begrunnelse av hvorfor de er enige som tillegges innstillingen. Om de er uenige kan 31 

de inngå i samtaler med generalsekretær, i et forsøk på å komme fram til en enighet. 32 

Om det ikke oppnås enighet kan de skrive et saksframlegg hvor de foreslår andre 33 

kompensasjonsordninger, og begrunner disse, slik at den kan tillegges innstillingen og 34 

gi LS et godt diskusjonsgrunnlag. For at denne metoden skal kunne benyttes foreslås 35 

det følgende. 36 

 37 

Forslag 7 (nytt punkt) 38 

 39 

«9.X: Generalsekretær er ansvarlig for å innstille på endringer av de økonomiske 40 

retningslinjene ved behov. Der endringsforslagene angår generalsekretærs lønn eller 41 

arbeidsforhold skal forslagene vurderes av et uavhengig økonomisk utvalg. Det 42 

økonomiske utvalget skal bestå av minst tre personer og være nedsatt av landsstyret.» 43 
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Habilitet 1 

Samtlige av Grønn Ungdoms frikjøpte har tale-, stemme- og forslagsrett ved 2 

landsstyremøter. Det kan virke uheldig om de frikjøpte har disse rettighetene når deres 3 

lønnsbetingelser fastsettes. 4 

 5 

Forslag 8 (nytt punkt) 6 

«Der lønnsbetingelsene til generalsekretær og talspersoner fastsettes har hverken 7 

generalsekretærene eller talspersonene tale-, forslags-, eller stemmerett.» 8 

 9 

Ansatte 10 

I det følgende vil vi se på hvordan Grønn Ungdom kan gå fram for å gjennomføre 11 

ansettelser, og for å fastsette de ansattes lønn. Grønn Ungdom har inntil videre ingen 12 

ansatte. 13 

 14 

Forslag 9 (nytt punkt under kapittel 8) 15 

 16 

«Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets stillingshjemmel. Landsstyret skal 17 

ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen.  18 

 19 

Generalsekretær er ansvarlig for å forhandle lønn med ansatte på bakgrunn av vedtatt 20 

lønnsramme.» 21 

 22 

Forslag 9 er hentet fra Elevorganisasjonens retningslinjer (§ 8.2) og dels basert på 23 

samtaler med Press. 24 

 25 

Dette forslaget legger opp til at landsstyret gjøres ansvarlig for å vedta 26 

stillingshjemmel14 og lønnsramme15 for de ansatte i Grønn Ungdoms sekretariat16. I 27 

motsetning til Elevorganisasjonens retningslinjer legges det opp til at dette gjelder for 28 

alle de ansatte. I Elevorganisasjonen legges det opp til at sentralstyret kan vedta 29 

lønnsramme for kortere vikariater eller engasjementer. Da landsstyret er organet som 30 

reviderer, og innstiller overfor LM, på budsjett er det rimelig at de også vedtar 31 

lønnsrammen for alle ansettelser. 32 

 33 

Av Grønn Ungdoms vedtekter, § 7.3, framkommer det at generalsekretær er ansvarlig 34 

for å administrere sekretariatet. Sekretariatet er de ansatte i Grønn Ungdom. Når 35 

generalsekretær allerede er ansvarlig for administrasjonen av sekretariatet følger det 36 

naturlig at hen også tillegges arbeidsgiveransvaret forbundet med lønnsforhandlinger 37 

og ansettelser, slik som forslaget legger opp til. 38 

 39 

Punkt 3.10: Bør det innføres nye kompensasjonsordninger? 40 

Et viktig prinsipp ved økonomistyringa i frivillig virksomhet er at en bør tilrettelegge for 41 

at frivillig arbeid kan gjennomføres uten at det går utover de frivilliges egen økonomi. 42 

                                                           
14 En stillingshjemmel er en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er tilknyttet stillingen. 
15 En lønnsramme fastsetter hvor mye en maksimalt vil gi den ansatte i lønn. Om en fastsetter en 
lønnsramme på 10 000 kroner vil den ansatte motta maksimalt 10 000 kroner i lønn forbundet med sin 
stilling. Den nøyaktige størrelsen på lønna fastsettes etter forhandlinger.  
16 Sekretariatet i Grønn Ungdom består av de ansatte ved Grønn Ungdoms hovedkontor.   
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Dette gjør det rimelig å tenke at en bør får på plass økonomiske 1 

kompensasjonsordninger for at dette prinsippet skal kunne følges i Grønn Ungdom. 2 

 3 

Samtidig er budsjettet til Grønn Ungdom begrenset, og det kan være skadelig å innføre 4 

økonomiske kompensasjonsordninger umiddelbart. Det foreslåtte budsjettet for 2017 5 

ble laget med utgangspunkt i de kompensasjonsordningene som gjelder i dag. Om det 6 

innføres nye kompensasjonsordninger vil en måtte sette av penger til disse i budsjettet 7 

for 2017.  8 

 9 

Et mulig alternativ til umiddelbar innføring er å komme med et forslag til arbeidsplanen 10 

om at eventuelle kompensasjonsordninger innføres i løpet av kommende 11 

arbeidsplanperiode. Kanskje til og med under betingelse av at det faktisk er ansvarlig 12 

innenfor de økonomiske rammene i organisasjonen.  13 

 14 

Under følger en oversikt over områder hvor en kan innføre økonomiske 15 

kompensasjonsordninger, med tilhørende forslag til vedtak og kostnadsestimat. Grønn 16 

Ungdoms økonomigruppe ønsker ikke å innstille på at noen av disse forslagene vedtas, 17 

men fremmer dem overfor landsstyret for å gi dem en oversikt over mulige 18 

kompensasjonsordninger slik at landsstyret kan vurdere dem nærmere.  19 

 20 

Forslagene tar stort sett utgangspunkt i at kompensasjonsordningene skal gjelde for 21 

medlemmer av arbeidsutvalget og ansatte. Dette med unntak av ordningen for 22 

reiseforsikring. Det er imidlertid mulig å forslå at de også kan gjelde for andre 23 

(sentralt) tillitsvalgte.  24 

 25 

Reiserefusjon 26 

Det er forbundet betydelige økonomiske kostnader ved reiser. Den reisende må legge 27 

ut for billetter og andre reisekostnader, kjøpe mat, og bruke tid på reisen hen heller 28 

kunne brukt på inntektsskapende arbeid. De økonomiske retningslinjene har allerede 29 

retningslinjer for refusjon av selve reisekostnadene (jf. kapittel 3), men det eksisterer 30 

ingen kompensasjonsordninger for utgifter til mat eller tidsbruk. 31 

 32 

Å innføre slike ordninger kan være heldig da det sørger for at aktive i Grønn Ungdom 33 

får dekket alle kostnadene ved sin reise, og dermed at de unngår å måtte påta seg 34 

økonomiske kostnader ved sin aktivitet. Mot slike ordninger kan en hevde at de er 35 

dyre. En kan også påpeke at den reisende vil måtte spise, selv om hen ikke skulle ha 36 

reist, og dermed at hen ikke pålegges ekstra kostnader ved mat forbundet med reisen.  37 

 38 

Mot å kompensere tidsbruken kan det hevdes at aktive medlemmer av Grønn Ungdom 39 

bedriver frivillig arbeid. Det er uunngåelig at dette arbeidet tar tid, og når en ikke 40 

kompenseres for tidsbruk forbundet med annen aktivitet (eks: stå på stand) bør en 41 

heller ikke kompenseres for reise. Der arbeidsutvalgsmedlemmer er frikjøpt er frikjøpet 42 

ment å dekke hele hens tidsbruk forbundet med aktivitet i Grønn Ungdom, også 43 

tidsbruken forbundet med reiser. Ansattes bruk av tid på reise dekkes av noen 44 

bedrifter, men det er ikke vanlig i for eksempel staten, Press eller Elevorganisasjonen. 45 
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Kompensasjon for tap av tid 1 

Forslag 10 (nytt punkt under kapittel 3) 2 

 3 

«Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan i forbindelse med reisevirksomhet få 4 

utbetalt 280 kroner døgnet, for reiser som varer utover 24 timer. Dette er i 5 

utgangspunktet ment som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.» 6 

 7 

Forslag 10 er basert på de økonomiske retningslinjene i Press (§ 10.3). Beløpet (280 8 

kroner) er hentet fra de oppdaterte statlige satsene for kostgodtgjørelse for 2016. 9 

Satsen i Press sine retningslinjer var lavere (225 kroner) da retningslinjene var hentet 10 

fra 2014. 11 

 12 

Det er verdt å merke seg at Press, siden 2014, har fjernet denne paragrafen i sine 13 

retningslinjer. Bakgrunnen for dette var at de anså det som upassende å kompensere 14 

sentralstyremedlemmer for tapt arbeidstid, da dette i prinsippet var å regne som lønn. 15 

Da sentralstyremedlemmene er frivillige ble paragrafen fjernet. 16 

 17 

Det er beregnet at denne ordningen kommer til å koste 4760 kr i 2017.17 18 

 19 

Kompensasjon for kost 20 

Forslag 11 (nytt punkt under kapittel 3) 21 

 22 

«Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan ved reiser på vegne av organisasjonen 23 

utover 24 timer i Norden motta kompensasjon for kost18 mot kvittering.» 24 

 25 

Dette er praksis i Press pr i dag. Medlemmene i deres sentralstyre kjøper den maten og 26 

drikken de trenger, og mottar refusjon mot kvittering. De stoler på at 27 

sentralstyremedlemmene benytter seg av rimelige alternativer. 28 

 29 

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye denne ordningen kommer til å koste, da 30 

det avhenger av hvor rimelige alternativer de reisende benytter seg av, og hvor ofte de 31 

gidder å kreve kompensasjon. Det er sannsynlig at kostnadene ved denne ordningen er 32 

lavere enn kostnadene ved ordningen i forslag 12.  33 

 34 

Forslag 12 (nytt punkt under kapittel 3. Motstridende forslag 11) 35 

 36 

«Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan ved reiser på vegne av organisasjonen 37 

utover 24 timer i Norden få dekket kostnader til kost med inntil 280 kroner døgnet mot 38 

kvittering.» 39 

 40 

Hentet fra Press sine økonomiske retningslinjer (§ 10.3) hvor de gjaldt for «ansatte og 41 

øvrige tillitsvalgte». Beløpet er hentet fra statens satser for kostgodtgjørelse. 280 42 

                                                           
17 I 2015 reiste arbeidsutvalget på ca 35 reiser, hvorav ca 17 var reiser over 24 timer. Om en antar at det 
samme kommer til å være tilfelle i 2017 vil de totale kostnadene ved denne ordningen være lik omtrent 
17*280=4760 Her er det, for enkelhets skyld, antatt at ingen av de 17 reisene overgår 48 timer. 
18 Kost er mat og drikke. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostgodtgjorelse-og-nattillegg/id438637/
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kroner er i statens retningslinjer ment å dekke kost for reiser fra 6-12 timer, i det 1 

andre satser gjelder for lengere reiser. En ordning som i staten vil bli dyrere og mer 2 

kompleks, men sørger også for en mer gradvis økning av satsene ved økt reisetid. 3 

 4 

Det er beregnet at denne ordningen kommer til å koste maksimalt 4760 kr i 2017.19  5 

  6 

 7 

Avbestillingsforsikring 8 

Forslag 13 (nytt punkt under kapittel 3) 9 

 10 

«Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) overstiger kr. 3 000,- skal 11 

avbestillingsforsikring kjøpes. Hvis avbestilling skyldes sentrale forhold, f.eks. avlysning, 12 

dekkes ikke-refunderbare deler av beløpet av sentralt. Skyldes det personlige forhold 13 

må det dekkes av den reisende.» 14 

 15 

Forslag 13 er basert på § 3.4 i Press sine retningslinjer.  16 

 17 

Når en bestiller reiser er det alltid en viss risiko for at den reisende blir sjuk, eller av 18 

andre grunner ikke har anledning til å gjennomføre den bestilte reisen. I slike tilfeller 19 

vil en ikke motta refusjon for sin reise, om ikke billetten inkluderer en 20 

avbestillingsforsikring. Om reisen er spesielt dyr, kan det følgelig være økonomisk 21 

lønnsomt å bestille en avbestillingsforsikring. 22 

 23 

Det er vanskelig å beregne hvor mye Grønn Ungdom kommer til å tjene/tape på denne 24 

ordningen, da antall reiser med samlet kostnad over 3000 kr er lav, og det er vanskelig 25 

å beregne sannsynligheten for at noe kommer i veien i forkant av reisen.  26 

 27 

Refusjon for bruk av telefon 28 

Forslag 14 (nytt punkt under kapittel 3) 29 

 30 

«Ved arrangementer (seminar, aksjoner og lignende) kan Grønn Ungdom dekke 31 

telefonregninger for personer som beviselig har hatt utgifter knyttet til arrangementet.» 32 

 33 

Forsalg 14 er basert på de økonomiske retningslinjene i Press (§ 10.2) og 34 

Elevorganisasjonen (§ 5.17). De foreslås som en del av kapittel 3, til tross for at 35 

kapittelet omhandler reise, som følge av at det ikke eksisterer noen andre naturlige 36 

alternativer.  37 

 38 

De økonomiske kostnadene ved denne ordningen er usikre. 39 

 

  

                                                           
19 I 2015 reiste arbeidsutvalget på ca 35 reiser, hvorav ca 17 var reiser over 24 timer. Om en antar at det 
samme kommer til å være tilfelle i 2017 vil de totale kostnadene ved denne ordningen være makismalt lik 
omtrent 17*280=4760. Her er det, for enkelhets skyld, antatt at ingen av de 17 reisene overgår 48 timer, 
og at de reisende ved hver reise vil kreve refusjon for kost på 280 kroner. 
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Forslag til vedtak 
F1: Endre punkt 2.3 i retningslinjene til «Generalsekretær foretar utbetalinger fra 

Grønn Ungdoms konto. Leder plikter å gjennomføre stikkprøver av alle bilag ved 

utbetalinger under 20 000 kroner og kontroll av alle bilag ved enkeltutbetalinger over 

20 000 kroner før utbetalingen utføres. Som dokumentasjon skal alle kontrollerte bilag 

attesteres. Dersom leder ikke har mulighet, faller ansvaret over på nestleder.» 

 

F2: Endre punkt 8.1 til «Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 83,5 % 

stilling med lønn i samsvar med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens 

Lønnsregulativ. Der det foreligger flere lønnsregulativer i staten benyttes det som gir 

høyest lønn ved det laveste lønnstrinnet.» 

 

F3: Tillegg til forslag 1: «Lønnsutbetaling skjer første virkedag i påfølgende måned.» 

 

F4: Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut 

minst fem uker ferie i året (fra landsmøte til landsmøte).» 

 

F5: Tillegg mot slutten av punkt 8.2 i de økonomiske retningslinjene: «Måneden 

fratredelsesytelse mottas skal anvendes til opplæring av den som overtar ens verv.» 

 

F6: Legge til nytt kapittel: 

«9. Ikrafttredelse 

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

før landsmøtet, og ellers ved behov.  

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

landsstyret. 

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

vedtatt.» 

 

F7: Legge til nytt punkt 9.x i de økonomiske retningslinje: «Generalsekretær er 

ansvarlig for å innstille på endringer av de økonomiske retningslinjene ved behov. Der 

endringsforslagene angår generalsekretærs lønn eller arbeidsforhold skal forslagene 

vurderes av et uavhengig økonomisk utvalg. Det økonomiske utvalget skal bestå av 

minst tre personer og være nedsatt av landsstyret.» 

 

F8: Legge til nytt punkt i de økonomiske retningslinjene: «Der lønnsbetingelsene til 

generalsekretær og talspersoner fastsettes har hverken generalsekretærene eller 

talspersonene tale-, forslags-, eller stemmerett.» 

 

F9: Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med 

landsstyrets stillingshjemmel. Landsstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme 

for stillingen.» 

 

F10: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan 

i forbindelse med reisevirksomhet få utbetalt 280 kroner døgnet, for reiser som varer 
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utover 24 timer. Dette er i utgangspunktet ment som kompensasjon for tapt 

arbeidsinntekt.» 

 

F11: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan 

ved reiser på vegne av organisasjonen utover 24 timer i Norden motta kompensasjon 

for kost20 mot kvittering.» 

 

F12: Legge til nytt punkt under kapittel 3 (Motstridende F11): 

«Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan ved reiser på vegne av organisasjonen 

utover 24 timer i Norden få dekket kostnader til kost med inntil 280 kroner døgnet mot 

kvittering.» 

 

F13: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) 

overstiger kr. 3 000,- skal avbestillingsforsikring kjøpes. Hvis avbestilling skyldes 

sentrale forhold, f.eks. avlysning, dekkes ikke-refunderbare deler av beløpet av 

sentralt. Skyldes det personlige forhold må det dekkes av den reisende.» 

 

F14: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved arrangementer (seminar, aksjoner og 

lignende) kan Grønn Ungdom dekke telefonregninger for personer som beviselig har 

hatt utgifter knyttet til arrangementet.» 

 

 

Vedlegg: 1 – Økonomiske retningslinjer for Grønn Ungdom 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jens Petter Grini Pedersen, 

Arbeidsutvalgsmedlem 

 

Bergen, 8.9.2016  

                                                           
20 Kost er mat og drikke. 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer1.pdf
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  07.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-073 

 

 

Bakgrunn 1 

På landsmøtet skal det, som vedtektsfestes, vedtas budsjett for 2017. Budsjettet viser hva 2 

organisasjonen planlegger eller forventer å bruke penger på og er dermed avgjørende for Grønn 3 

Ungdoms aktivitet i året som kommer. Det er gjennom budsjettet at det avgjøres hva Grønn 4 

Ungdom skal fokusere på i 2017, men også hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å 5 

bli seende ut i 2018.  6 

 7 

Det er satt opp tre alternative budsjettforslag. Alternativ A fremstiller reduserte inntekter og 8 

reduserte utgifter. Alternativ C fremstiller økte inntekter og økte utgifter. Alternativ B er 9 

saksbehandlers innstilte forslag og finner et sted mellom Alternativ A og Alternativ C. 10 

 11 

Det som er markert i fet skrift, er poster som av ulike grunner er faste og i utgangspunktet ikke 12 

kan gjøres noe med. 13 

 14 

Budsjettforslagene for 2017 ligger vedlagt under. 15 

 16 

Drøfting 17 

Inntektsposter 18 

Den største forskjellen på alt B og alt C ved inntektspostene er «Tilskudd fra fylkeslag» og 19 

«Støtte/sponsor/gaver». Skal vi gå for økte inntekter i «Støtte/sponsor/gaver» er dette noe vi 20 

nødt til å bruke en del ressurser på. 21 

 22 

I alt A er det foreslått et mer forsiktig anslag på disse postene. I tillegg er pris for inntekter fra 23 

sommerleir og landsmøte satt ned noe. 24 

 25 

Den største forskjellen på inntektssida denne gangen, er momskompensasjon. I 2015 fikk over 26 

20 000 lag og foreninger utbetalt 21,7% av det godkjente søknadsbeløpet.21 Jeg har satt et 27 

forsiktig anslag for hvor mye dette vil være for Grønn Ungdom, ettersom vi ikke har søkt om 28 

dette før. 29 

 30 

Medlemskontingenten er basert på 1000 betalende medlemmer i alle tre alternativ. Det er 31 

saksbehandlers syn at det vil være uansvarlig å øke denne posten betraktelig, til tross for 32 

fremtidige vervemål. 33 

                                                           
21 https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/ 
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Utgiftsposter 1 

Administrative kostnader/sekretariat 2 

Denne posten inkluderer medlemsavgifter for Grønn Ungdom (i LNU og FYEG), nettsider, 3 

webhotell, regnskapsprogram, Hypersys og ikke minst revisor. I tillegg rommer posten «Drift», 4 

som f.eks. dekker når valgkomitéen eller kontrollkomitéen skal møtes. Dette er en uforutsigbar 5 

post som ikke bør reduseres betraktelig. 6 

 7 

Nettsider 8 

På AU-12-16 ble det vedtatt å sette av 15 000 kroner til nettsidene. Det er derfor satt av 20 000 9 

i alt B, hvor kostnader for webhotell osv vil omfattes av denne posten (i motsetning til ved 10 

«Administrative» som tidligere). I alt C legges det opp til at vi skal sette av enda mer til 11 

nettsidene. 12 

 13 

Arbeidsutvalget 14 

Det er satt av svært lite penger til arbeidsutvalget i både alt A og alt B, fordi mye av 15 

reisekostnadene i valget vil dekkes av valgkampbudsjettet. Det er likevel saksbehandlers 16 

synspunkt at alt A er lite gjennomførbart. 17 

 18 

Skolering, materiell, reklame 19 

Det er satt av lite eller ingen penger til disse postene. Dette er basert på at dette vil være en 20 

del av valgkampbudsjettet. 21 

 22 

Lønn 23 

Etter vedtak fattet på AU-12-16, er det satt av 43 000 kroner til ansettelse av en 24 

økonomiansvarlig i alt B og alt C. Lønnskostnaden holder seg ellers på dagens nivå. 25 

 26 

Behandling i arbeidsutvalget 27 

Arbeidsutvalget vedtok enstemmig å flytte kr 10 000 kroner fra «Landsstyret» til henholdsvis en 28 

ny post «Verving» og til «Skolering» i alternativ B. Landsstyreposten i alternatvit B er derfor blitt 29 

redusert fra 70 000 til 60 000 kroner. Bakgrunnen for dette er at vi kun skal ha tre 30 

landsstyremøter i 2017 ettersom det er valgår, og vil derfor ikke behøve å sette av like mye 31 

midler som i fjor. I tillegg ser vi behov for å sette av noe penger til verving og skolering, som er 32 

satsingsområder for Grønn Ungdom framover. 33 

 34 

Arbeidsutvalgets konklusjon 35 

Det er arbeidsutvalgets mening at både alt B og alt C lar seg gjennomføre, men at alt C 36 

inntektssidene i alt C er mindre forutsigbare enn i alt B. Ettersom det er valgår mener jeg at vi 37 

ikke bør gå for alt A – da vil vi få et unødvendig trangt år. 38 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret innstiller på alternativ B slik det er framlagt i «Budsjett 2017». 

 

Vedlegg: 1 – Budsjett 2017 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 7. september 2016 
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Revidert 

budsjett 

vedtatt av 
LS-3-16 

Alt A Alt B Alt C Skygge-

regnskap 

01.09.16 

 

Poster Inntekter Inntekter Inntekter Inntekter Inntekter Kommentar 

Medlemskontingent 50 000 50 000 50 000 50 000 18 050 Beregnet på 1000 
betalende medlemmer 

Overføring fra MDG 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 789 990 
 

Støtte/sponsor/gaver 5 000 10 000 20 000 50 000 15 550 Betyr at vi må drive 
pengerulling under 
valgkampen 

Offentlig støtte 200 000 200 000 200 000 200 000 271 765 
 

Tilskudd fra fylkeslagene 150 000 130 000 150 000 200 000 141 654 
 

Inntekter LM 40 000 20 000 40 000 40 000 0 
 

Inntekter sommerleir 40 000 30 000 50 000 50 000 72 400 
 

Inntekter materiell 91 000 0 0 0 65 061 
 

Frifond 230 000 220 000 220 000 220 000 219 553 
 

Momskompensasjon - 120 000 120 000 120 000 - ca 20% av godkjent 
søknadsbeløp 

       

SUM 1 806 000 1 780 000 1 850 000 1 930 000 1 594 023 
 

       

Poster Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter 
 

Administrative 

kostnader/sekretariat 

97 500 90 000 80 000 80 000 90 725 Brukeravgifter DnB, 
kontorrekvisita, 
medlemsavgift, 
kontrollkomitéen, 
revisor 

Nettsider - 15 000 20 000 30 000 - 
 

Leie av lokaler MDG 50 000 52 000 52 000 52 000 51 380 
 

Arbeidsutvalget 37 500 20 000 30 000 40 000 23 606 Reiseutgifter utenom 
valgkamp, skolering, 
mat til AU-møter 

Landsmøtet 85 000 80 000 85 000 90 000 21 929 
 

Landsstyret 70 000 70 000 70 000 80 000 50 486 
 

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

Skolering 15 000 20 000 20 000 35 000 2 075 
 

Internasjonalt Utvalg 15 000 10 000 10 000 20 000 8 539 
 

Sommerleir 180 000 170 000 180 000 180 000 169 356 
 

Valgkamp - 410 000 410 000 410 000 - Vedtas i 
valgkampstrategien 

Frifond 230 000 220 000 220 000 220 000 47 646 
 

Lønn 750 000 750 000 795 000 795 000 476 953 750 000 til tillitsvalgte, 
43 000 til 
økonomiansvarlig 

Materiell 121 000 0 0 0 126 000 Se valgkampbudsjett 

Reklame 5 000 0 0 0 2 652 Se valgkampbudsjett 
       

SUM 1 680 680 1 917 000 1 982 000 2 042 000 1 096 028 
 

       

Resultat 1 25 320 −137 000 −132 000 −112 000 497 995 
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Inngående balanse 208 870,48 208 870,48 208 870,48 208 870,48 208 870,48 Spart opp til 
valgkampen fra 
fjoråret. Denne posten 
kommer på betydelig 
mer når året er omme. 

Balanse 334 190,48 71 870,48 76 870,48 96 870,48 706 865,48 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  09.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-074 

 

Bakgrunn 1 

På landsmøtet (GULM) skal det behandles resolusjoner, altså politiske uttalelser, i følge Grønn 2 

Ungdoms vedtekter. Disse skal behandles i tillegg til fire politiske plattformer (vedtatt på LS-3-3 

16), valgkampstrategi, arbeidsplan, budsjett og vedtektsendringer. Man kan derfor trygt si at 4 

det kommer til å bli begrenset med tid til resolusjonsdebatten 5 

 6 

Drøfting 7 

Dagsorden og oppsettet for GULM er i ferd med å settes opp. I det foreløpige utkastet til 8 

dagsorden, er det kun plass til maksimalt halvannen time med resolusjonsdebatt på landsmøtet 9 

– som det siste som blir gjort lørdagen. 10 

 11 

Det er, så vidt saksbehandler bekjent, flere fylkeslag som har behandlet resolusjoner på sine 12 

årsmøter som de ønsker å ta med videre til GULM. Disse resolusjonene har fylkeslagene ikke 13 

valgt å først behandle på landsstyremøte, så det er vanskelig for landsstyret å vite hva 14 

resolusjonene handler om og hvorvidt det haster å få disse vedtatt på GULM før Miljøpartiet De 15 

Grønne – og dermed Grønn Ungdom – vedtar nytt arbeidsprogram for perioden 2017-2021. 16 

 17 

Begrenset med tid til resolusjonsdebatt er ingen ukjent sak. På landsmøtet til Miljøpartiet De 18 

Grønne i 2016 var det meldt opp 47 resolusjoner og det ble innstilt på å behandle 5. De 5 som 19 

skulle behandles ble valgt ut etter visse kriterier. Det er saksbehandlers synspunkt at tiden har 20 

kommet for at Grønn Ungdom må gjennom en lignende prosess. 21 

 22 

Saksbehandlers konklusjon 23 

For at landsmøtet skal få tid til å debattere de sakene som skal vedtas, bør vi denne gangen 24 

være restriktive til resolusjonsdebatten. Dette fører til forslagene til vedtak under.  25 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 3 resolusjoner på GULM. 

 

F2: Resolusjonene som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: 1) 

Resolusjonen er et relevant innspill til arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, 2) 

resolusjonen representerer noe nytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, 3) 

resolusjonen er dagsaktuell. 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-LS-3-16.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2013/10/Referat-LS-3-16.pdf
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F3: X fra arbeidsutvalget og y og z fra landsstyret utgjør forberedende redaksjonskomité som 

skal innstille på hvilke resolusjoner som skal behandles på GULM. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 9. september 2016  
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  09.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-076 

 

Bakgrunn 1 

Vedtektenes § 5.5 tilsier at endring i vedtekter skal behandles hvert landsmøte. Landsstyret har 2 

mulighet til å innstille på vedtektsendringsforslag til landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer 3 

som landsstyret skal innstille på ligger vedlagt. 4 

 5 

Drøfting 6 

Fylkeslagene har fått mulighet til å sende inn forslag til vedtektsendringer gjennom dette 7 

skjema til behandling i landsstyret. Forslag til vedtektsendringer slik de foreligger er kun forslag 8 

fra arbeidsutvalget (AU) eller enkeltmedlemmer innad i AU, da ingen av fylkeslagene benyttet 9 

seg av vedtektsendringsskjema. 10 

 11 

Medlemmer i arbeidsutvalget sendte opprinnelig inn 21 forslag til vedtektsendringer. Disse 12 

forslagene kan finnes i sakspapirene fra AU-13-16. Av disse 21 ble 12 innstilt på å videresendes 13 

til landsstyret. Etter behandlingen i AU, har enkeltpersoner innad i AU hatt mulighet til å sende 14 

forslag til vedtektsendringer på nytt. 15 

 16 

Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer. Forslagene vedtas 17 

eller faller slik de foreligger. 18 

 19 

Arbeidsutvalgets konklusjon 20 

Endringsforslag til vedtekter vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. Ettersom landsstyret ikke 21 

vedtar endringsforslagene – kun innstiller på dem – foreslås det at det holder med alminnelig 22 

flertall i denne behandlingen. 23 

 

Forslag til vedtak 
Fx(..): Landsstyret innstiller på Fx. Fx videresendes til GULM. 

 

Vedlegg: – Forslag til vedtektsendringer 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxVNes1LQlV6cVFLaXE4dWRZbk0/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd77owmC0Vh7Ct3euZXd3lC_HtXQ0tNwo9bwREN8GlOJx2PUQ/viewform
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Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 7. september 2016 
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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 fire navn likestilte. 
På engelsk heter organisasjonen Young Greens of Norway. 

Realitet  
Grønn Ungdom får et offisielt navn på sørsamisk og lulesamisk. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Mattis Ulvang, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt § 5.5 
§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Revisjonsberetning 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av arbeidsutvalget bestående av 
-to talspersoner av forskjellig kjønn 
-generalsekretær 
-inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 
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-internasjonal kontakt 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før 
fristen. 

Forslag  
Stryke "Valg av internasjonalt utvalg." 

Realitet  
Internasjonalt utvalg blir ikke landsmøtevalgt, med den intensjon å legge ned 
utvalget. Henger sammen med F8. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 5.7 
Kun medlemmer kan velges til verv, og inneha hvert enkelt verv 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  
Åpner for at valgkomiteen kan bestå av tidligere GUere og ressurspersoner i andre 
organisasjoner. Hvis vedtatt, se F11 og F12. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
 

 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt § 5.7 
Kun medlemmer kan velges til verv, og inneha hvert enkelt verv i maks fire 
sammenhengende år. 
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Forslag  
Kun medlemmer kan inneha verv i Grønn Ungdom, der ikke annet er opplyst i 
vedtektene. Et medlem kan inneha hvert enkelt verv i maks sammenhengende fire 
år. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag: 
Om forslaget vedtas trer endringen i kraft når Grønn Ungdoms Landsmøte i 2017 
heves. 

Realitet  
Forslaget medfører at en person som ikke er medlem av Grønn Ungdom, ikke kan 
inneha verv i Grønn Ungdom. Om et medlem med verv i løpet av vervets periode 
avslutter sitt medlemskap, diskvalifiseres det også fra sitt verv. Dette gjelder 
uavhengig av om medlemmet aktivt melder seg ut, eller mislykkes i å oppfylle 
kravene til medlemskap (f.eks. grunnet alder). 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Ingen 
- 

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

Realitet  
Fastsetter hvilket organ i Grønn Ungdom som har mandat til å fastsette 
medlemskontingentens størrelse. Tillegger dette mandatet til samme organ som 
vedtar årsbudsjettet. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
 

 

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 vedtak per telefon. 
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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  
Sørger for at man kan fatte vedtak per e-post og presiserer at dette kun gjelder 
hastevedtak. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 
 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt Ingen 
- 

Forslag Ny § 7.x 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når mer enn 1/2 av medlemmene er tilstede. 

Realitet  
Det fastslås hvor mange arbeidsutvalgsmedlemmer som må være tilstede på 
arbeidsutvalgsmøter for å kunne fatte gyldige vedtak. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Mattis Ulvang, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt Kapittel 8 
§ 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 
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på organisasjonens økonomi eller ikke har dekning i partiprogrammet, skal 
arbeidsutvalget eller landsstyret konsulteres. 

Forslag  
Stryke. 

Realitet  
Stemmes kun over dersom F2 vedtas. Intensjon om å legge ned internasjonalt 
utvalg. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 
Gjeldende vedtekt § 8.1 
§ 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. 

Forslag  
Internasjonalt utvalg består av tre medlemmer og inntil to varamedlemmer som 
velges på landsmøtet. 

Realitet  
Reduserer størrelsen på internasjonalt utvalg. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 10.1 
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire 
medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til 
valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år sammenhengende. 
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Forslag  
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. Kun medlemmer kan 
velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år 
sammenhengende. 

Realitet  
Valgkomiteen vil bestå av enten tre eller fem ordinære medlemmer i stedet for fire. 
Antallet ordinære medlemmer vil alltid være oddetall.  
 
Stemmes kun over dersom F3 faller. Dersom F3 vedtas, erstattes F10 av F11. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 10.1 
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire 
medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til 
valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år sammenhengende. 

Forslag  
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire 
medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Verv i valgkomitéen kan 
innehas i maksimalt to år sammenhengende. 

Realitet  
I tråd med F3. Stemmes kun over dersom F3 vedtas. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Gjeldende vedtekt § 10.1 
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som 
kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire 
medlemmer, hvorav én leder, og to varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til 
valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år sammenhengende. 
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Forslag  
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. 

Realitet  
I tråd med F3. Stemmes kun over dersom F11 faller. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.5 
Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og 
budsjett/regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i 
lagets virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. 
Innkallingen skal inneholde dagsorden, årsmelding og øvrige sakspapirer. Signert 
referat fra årsmøtet, inkludert budsjett/regnskap og årsmelding skal sendes til 
hovedkontoret. 

Forslag  
Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og 
budsjett/regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i 
lagets virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. 
Dagsorden, årsmelding og øvrige sakspapirer sendes til medlemmene senest én uke 
før årsmøtet. Signert referat fra årsmøtet, inkludert budsjett/regnskap og årsmelding 
skal sendes til hovedkontoret. 

Realitet  
Fristen for å sende ut sakspapirer til årsmøte endres fra tre uker til én uke. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.6 
Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke 
er i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Lokal- og 
fylkeslagsvedtekter må godkjennes av kontrollkomiteen. Ved motstrid mot Grønn 
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Ungdoms vedtekter, skal landsstyret gjøre et endelig vedtak med nødvendige 
endringer. Kopi av gyldige vedtak skal sendes til hovedkontoret. 

Forslag  
Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke 
er i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Oppdaterte lokal- og 
fylkeslagsvedtekter skal sendes til hovedkontoret, og godkjennes av 
kontrollkomiteen. Ved motstrid mot Grønn Ungdoms vedtekter, skal kontrollkomiteen 
gjøre et endelig vedtak med nødvendige endringer. Kopi av gyldige vedtak skal 
sendes til hovedkontoret. 

Realitet  
Pålegger lokal- og fylkeslag å sende oppdaterte vedtekter til Grønn Ungdoms 
hovedkontor. Pålegger kontrollkomiteen å godkjenne oppdaterte lokal- og 
fylkeslagsvedtekter. Tillegger kontrollkomiteen, heller enn landsstyret, å gjøre 
endelig vedtak ved motstrid mellom Grønn Ungdoms og lokal- eller fylkeslag sine 
vedtekter. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.6 
Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke 
er i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Lokal- og 
fylkeslagsvedtekter må godkjennes av kontrollkomiteen. Ved motstrid mot Grønn 
Ungdoms vedtekter, skal landsstyret gjøre et endelig vedtak med nødvendige 
endringer. Kopi av gyldige vedtak skal sendes til hovedkontoret. 

Forslag Tillegg 
Dersom lokale vedtekter ikke er fastsatt eller er mangelfulle, skal laget følge partiets 
standardvedtekter for lokal- og fylkeslag (vedlegg) i tillegg til vedtektene for Grønn 
Ungdom i Norge. 
 
Vedlegg til Grønn Ungdom nasjonalt sine vedtekter 
"Vedlegg: Standard vedtekter for lokal- og fylkeslag, jf § 11.6 
 
Vedtekter for Grønn Ungdom i X [kommune/fylke] 
 
KAPITTEL 1: NAVN OG FORMÅL 
§ 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom [kommune/fylke] (stiftet 
[dato]) eksisterer som organisasjon. 
 
§ 1.2 Grønn Ungdom [kommune/fylke] (forkortet GU[X]) er Grønn Ungdom sitt 
lokallag/fylkeslag i [kommune/fylke]. GU[X] er en del av Grønn Ungdom og bygger 
på Grønn Ungdom sine vedtekter og politiske plattform.  
 
§ 1.3 Grønn Ungdom [kommune/fylke] sitt formål er å fremme en utvikling i samsvar 
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med Grønn Ungdoms politiske plattform i [kommunen/fylket] og ta del i utviklingen 
av Grønn Ungdom sin politikk. 
 
KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 
§ 2.1 Som medlemmer av Grønn Ungdom [kommune/fylke] regnes personer som er 
medlem av Grønn Ungdom og bosatt i [kommune/fylke]. 
 
KAPITTEL 3: ÅRSMØTET 
§ 3.1 Årsmøtet er lokallagets/fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes 
en gang hvert år, senest 6 uker før Grønn Ungdoms Landsmøte. 
 
§ 3.2 Innkalling sendes ut senest tre uker før møtestart. Innkallingen skal inneholde 
tid og sted for møtet, dagsorden, årsmelding, gjeldende vedtekter og øvrige 
sakspapirer. 
 
§ 3.3 Frist for å melde opp saker og vedtektsendringer er fire uker før møtets start. 
 
§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker 
 
Årsmelding 
Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan 
Budsjett 
Valg av 
Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn 
Sekretær 
Økonomiansvarlig 
Styremedlemmer 
[Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara] 
 
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. Andre saker kan behandles 
dersom de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet 
vedtar å behandle dem. 
 
§ 3.5 Medlemmer i Grønn Ungdom [kommune/fylke] har tale-, forslags- og 
stemmerett på årsmøtet. 
 
§ 3.6 Styret skal bestå av minst tre medlemmer. 
 
§ 3.7 Årsmøtet kan velge inntil 5 varamedlemmer til styret. Velges det mer enn ett 
varamedlem skal de velges i nummerert rekkefølge. 
 
KAPITTEL 4: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
§ 4.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner dette 
nødvendig. 
 
§ 4.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av GU[X] krever det, har styret plikt til 
skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte. 
 
§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 
årsmøter med mindre de er irrelevante. 
 



84 

 

KAPITTEL 5: STYRET 
§ 5.1 Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets representanter eller 
innkalte vararepresentanter er tilstede, og uansett ikke mindre enn 3 personer. 
 
§ 5.2 Styrets medlemmer må være medlemmer av GU[X]. 
 
§ 5.3 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å 
utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den 
vararepresentant som har det høyeste nummeret. Fratrer styremedlemmet før 
funksjonstidens utløp, sitter representanten ut den perioden som det fratrådte 
medlemmet skulle ha sittet. Hvor styremedlemmet blir forhindret i å utføre sitt verv 
grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter den nye representanten så lenge 
behovet er til stede. 
 
KAPITTEL 6: ENDRINGER AV VEDTEKTENE 
§ 6.1 Endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinære årsmøter. 
 
§ 6.2 Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall, avholdende stemmer telles 
ikke. 
 
§ 6.3 Vedtektsendringer gjelder fra det tidspunktet årsmøtet heves med mindre 
årsmøtet vedtar noe annet. 
 
KAPITTEL 7: TOLKNING AV VEDTEKTENE 
§ 7.1 Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises 
til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig. 

Realitet  
Etablerer standardvedtekter for fylkes- og lokallag i Grønn Ungdom 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
Gjeldende vedtekt § 11.7 
Hvis et lag blir oppløst, skal kapitalen og eiendelene overføres til Grønn Ungdom 
sentralt. Opprettes det et nytt lag på det samme stedet innen tre år, skal det overta 
det gamle lokallagets kapital. Et lag regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt 
årsmøte inneværende eller foregående år og ikke er nyoppstartet. 
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Forslag  
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. 

Realitet  
Gir årsmøtene til lokal- og fylkeslag mandat til å oppløse, dele eller sammenslutte sitt 
lag ved to tredels flertall. Etablerer retningslinjer for hvordan laget/lagenes midler 
fordeles ved oppdeling og sammenslutning av lag. Gir nærmeste fylkeslag krav på 
midlene til oppløste lokal- og bydelslag. 

For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne  

Fra   Rauand Ismail, Øyunn Stokkeland Kåset og Christiopher Hermasen,  

   forberedende valgkomité 

Dato  09.09.2016 

Saksnr.  LS-4-2016-077 

 

 
Bakgrunn   1 

På LS-3-16 nedsatte landsstyret en forberedende valgkomité bestående av Rauand Ismail, 2 

Christopher Hermansen og Øyunn Stokkeland Kåset. Komiteens mandat har vært å komme med 3 

en innstilling til LS0416 med forslag til hvem som skal utgjøre Grønn Ungdom sin valgkomité. I 4 

følge Grønn Ungdom sine vedtekter skal valgkomitéen bestå av 4 medlemmer og 2 5 

varamedlemmer. Vår oppfatning av vårt mandat er at vi ikke skulle innstille på en leder til 6 

valgkomitéen, selv om det kan diskuteres ut i fra hvordan man tolker vedtektene. 7 

 8 

Arbeidsmetode 9 

Vi hadde konstituerende møte den 6. september, der to av tre medlemmer hadde anledning til 10 

å stille. Her ble Øyunn valgt som koordinator for gruppen. Vi satte opp en plan som vi til tider 11 

klarte å følge. Det var avgjørende for å få arbeidet i havn innen fristen, den 9. september, da 12 

sakspapirene for LS-4-16 ble sendt ut.   13 

 14 

Dette er i hovedsak kriteriene vi den 6. september ble enige om å etterstrebe for en 15 

god sammensetning av valgkomitéen: geografisk spredning, kjønnsbalanse, kjennskap 16 

til organisasjonen og aldersspenn. 17 

 18 

Konstituerende møte.   19 

Sendte ut søknadsskjema på interkommuiasjon og til alle ledere i de respektive fylkene slik 20 

at innspillsskjemaet når ut til flest mulig. Kontakte sittende valgkomitemedlemmer, for å høre 21 

om de er interessert i gjenvalg. 22 

  23 

Fristen for å sende innspill til skjemaet ble ikke overholdt særlig strengt, men var satt 24 

til kl 16.00, i underkant av 24 timer etter publiseringen. Det var fremdeles mulighet til å ta 25 

direkte kontakt med Rauand, Christopher eller Øyunn direkte for å vise sin interesse.    26 

Vi intervjuet over telefon og mail de aktuelle kandidatene som hadde blitt spilt inn eller spilt inn 27 

seg selv, og sagt seg interessert i en plass i valgkomitéen. Samme kveld hadde forberedende 28 

valgkomité et møte der sammensetningen av valgkomiteen ble bestemt.   29 

En siste avklaring fra alle innstilte ble skaffet, før innstillingen ble sendt til generalsekretær. 30 

 31 

Vedtekter   32 

Dette er vedtekten forberedende valgkomité har jobbet ut i fra: 33 

 34 

§ 10.1 Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som  35 
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kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire medlemmer, 1 
hvorav én leder, og to varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha 2 

hvert enkelt verv i maksimalt to år sammenhengende. 3 

 4 

Innstillingen   5 

Valgkomitémedlem: Anne Line Nilsen (ny)   6 

Anne Line er 17 år gammel og kommer fra Vestfold. Anne Line bor i Tønsberg hvor hun går i 7 

2.klasse på videregående. Anne Line er leder for Grønn Ungdom Vestfold, og er også 8 

landsstyrerepresentant for fylkeslaget. 9 

 10 

Valgkomitémedlem: Ingvild Garmo Nilssen  (ny)   11 

Ingvild er 18 år gammel, og kommer fra Fredrikstad. Ingvild bor i Oslo hvor hun studerer 12 

lektorutdanning på Universitetet i Oslo (UiO). Ingvild er med Grønn Ungdom Økonomigruppe og 13 

har tidligere vært økonomiansvarlig og LS-representant for Grønn Ungdom Østfold. 14 

 15 

Valgkomitémedlem: Anne Nijdam  (ny)   16 

Anne er 16 år gammel, og kommer fra Rogaland. Anne bor i Stavanger hvor hun går på St. Olav 17 

videregående skole. Anne er styremedlem i Grønn Ungdom Rogaland, og sitter i 18 

nominasjonskomiteen i MDG Rogaland for Stortingsvalget 2017. 19 

 20 

Valgkomitémedlem: Alexander Jansen  (ny)   21 

Alexander er 25 år gammel, og kommer fra Sør-Trøndelag. Alexander bor i   22 

Trondheim hvor han for øyeblikket studerer. Alexander er tidligere fylkesleder for Grønn 23 

Ungdom Sør-Trøndelag, og har også sittet i Grønn Ungdom sin forberedende valgkomité. 24 

  25 

Varamedlem: Håkon Nakkerud Opedal  (ny)   26 

Håkon er 24 år gammel, og kommer fra Kinsarvik i Hordaland. Håkon bor for tiden i   27 

Bergen hvor han studerer grunnskolelærerutdanning. Håkon er talsperson for   28 

Grønn Ungdom Hordaland, og sitter også i MDG Hordaland og Bergen sine styrer.  29 

 30 

Varamedlem: Ingen innstilling 31 

   
   
   
 
Med vennlig hilsen,   
   
Øyunn Stokkeland Kåset, Rauand Ismali og Christopher Hermansen   
Forberedende valgkomité   
   
Bergen, 9. september 


