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Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)!  
Dette dokumentet er for deg som skal på ditt første landsmøte eller for deg som har vært på 
landsmøte før, men fortsatt er litt usikker på hvordan best å bruke det demokratiske redskapet 
landsmøtet skal være. Husk at ingen spørsmål er for dumme, og at om det noe du kommer 
over i sakspapirene eller underveis i møtet som du ikke forstår, er det bare å hooke tak i noen 
av oss fra arbeidsutvalget (AU). Ta det med ro! Vi skal presentere oss på begynnelsen av møtet. 

 

Hva er GULM? 
Landsmøtet som Grønn Ungdom avholder hvert år er organisasjonens høyeste organ. Her 
legges føringer for hvordan Grønn Ungdom skal jobbe fram til neste landsmøte igjen. Det 
diskuteres og vedtas politikk, vedtekter (hvordan organisasjonen og dets organer skal styres) og 
det velges personer til forskjellige tillitsverv. På GULM har samtlige av Grønn Ungdoms 
medlemmer stemmerett, i tillegg til tale- og forslagsrett. Det betyr at du som medlem av Grønn 
Ungdom er med på å bestemme. 
 
De fleste organisasjoner har et sett med møteregler for å få møtene til å bli så effektive og 
rettferdige som mulig. Grønn Ungdom er intet unntak. Møtereglene kan være vanskelige å følge 
i begynnelsen. Det er disse som er førende for hvordan du kan ta ordet i møtet, hvordan du 
tegner deg til forretningsorden, hvordan du fremmer forslag eller hvordan du kan stille 
spørsmål. Innledende i møtet skal vi gå gjennom møtereglene og gjøre dem så forståelige så 
mulig. Om de fortsatt er uklare, er det lov til å si i fra. 

 

Sakspapirer 
Alle Grønn Ungdoms medlemmer har hatt mulighet til å sende inn forslag til landsmøtet innen 
gitte frister. Dette har resultert i sakspapirene, som du har foran deg nå. Det er viktig at du 
leser disse nøye. Det blir lettere å følge med i debattene og valgene dersom du har snakket deg 
gjennom sakspapirene med andre som skal på landsmøtet – for eksempel fylkeslaget ditt. Skriv 
gjerne ned egne notater, særlig om det er noe du er uenig i – det kan du forandre på. Jo bedre 
forberedt du er, jo bedre kan du selv påvirke landsmøtet!  

 

Sosialt 
Alle på landsmøtet er som du: Engasjerte mennesker som ønsker å bidra til å gjøre verden til et 
bedre og mer rettferdig sted! Forhåpentligvis vil landsmøtet være en fantastisk mulighet for deg 
til å treffe andre grønne mennesker fra hele landet – og det oppfordres sterkt til å benytte seg 
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av det! Å føle seg trygg sosialt, vil også gjøre det lettere å for eksempel tale fra talestolen. 
Samtidig er det viktig å huske på at når vi er så mange samlet på samme sted, har vi et ansvar 
overfor hverandre. Respekter hverandres meninger, og respekter hverandres grenser. Om det er 
noe som er vanskelig, kan du snakke med trivselsansvarlige. Dere får vite hvem disse er på 
fredagen! 
 

Landsmøte er stas! Det er lov til å kle seg litt ekstra fint  
 

Møteordliste 
Språket som blir brukt i organisasjons- og møtesammenheng er ofte vanskelig å forstå. Her har 
du en møteordliste som kan hjelpe deg underveis! 
 
Arbeidsplan er en plan som forteller hva som skal gjøres i løpet av året 
 
Arbeidsutvalg (AU) I Grønn Ungdom tilsvarer dette sentralstyret. I AU sitter talspersonene, 
generalsekretær, internasjonal kontakt og ordinære AU-medlemmer. Arbeidsutvalget er ansvarlig 
for den daglige driften i Grønn Ungdom 
 
Avstemming/votering er rett og slett å stemme 
 
Bilag eller vedlegg er dokumenter som sendes sammen med ordinære dokumenter 
 
Budsjett er en økonomisk plan over hvor mye penger en forventer å få/tjene og hvor mye 
penger en forventer å bruke. Budsjettet er et verktøy for å vite sånn ca hvor mye penger en har 
til enhver tid 
 
Dagsorden er tidsplan eller agendaen for dagen. Der står det når vi har tenkt å behandle de 
forskjellige sakene og hvor mye tid som er satt av til hver 
 
Delegat er en deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. Kan også bety 
utsendelse. Observatør er en en som deltar på møtet, men som ikke har stemmerett 
 
Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til en annen 
 
Dissens: Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet 
 
Drøfte Diskutere 
 
Endringsforslag er noe du kan avgi dersom du ønsker å endre et allerede eksisterende 
forslag. Det kan som regel gjøres i løpet av møtet 
 
Enstemmig betyr at alle stemmeberettige var enig. 100% flertall 
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Eventuelt Saker som ikke er meldt opp på dagsorden i tide kan meldes opp på eventuelt. Som 
regel kan ikke vedtak fattes i eventueltsaker 
 
Federation of Young European Greens (FYEG) er paraplyorganisasjonen for grønne 
ungdomsparti i Europa 
 
Forretningsorden er regler for møte 
 
Fremme forslag Forslag fremmes av vedkommende representant og leveres skriftlig til 
ordstyrer. Alle skriftlige forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, er til behandling 
under voteringsdelen. En representant som har framsatt et forslag, kan trekke det tilbake før 
man kommer til votering 
 
Fylkeslagsoppfølger (FLO) er en person i AU som har i oppgave å følge opp spesifikke 
fylkeslag i Grønn Ungdom 
 
Gå inn for Mene 
 
Heve møtet Avslutte møtet 
 
Høring Mulighet for å uttale seg angående en sak/rapport 
 
Innkalling Formel invitasjon til møte 
 
Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på. Det gjøres ved å rekke 
opp delegatskiltet i været 
 
Innstilling Anbefaling, nominere, forslag til vedtak 
 
Internasjonalt utvalg (IU) er ansvarlige for Grønn Ungdoms internasjonale aktiviteter 
 
Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling 
 
Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak  
 
Konstituere seg Fordele oppgaver 
 
Kontingent (Medlems)avgift 
 
Landsstyre (LS) Grønn Ungdoms høyest besluttende nasjonale organ mellom landsmøtene. I 
landsstyret sitter en representant fra hvert fylke 
 
Landsmøtet (LM) Nasjonalt årsmøte, kongress og Grønn Ungdoms høyest besluttende organ 
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Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak 
 
Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten. 
 
Mandat Lov/tilit til å gjøre  
 
Mindretall Ikke flertall 
 
Motforslag Et forslag som er motstridene et annet forslag 
 
Møtet er hevet Møtet er slutt 
 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder 
 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg 
 
Orientering Til informasjon 
 
Plenum En sak som føres i plenum, føres for hele møteforsamlingen, i påhør av alle 
 
Protokollunderskriver en som godkjenner og signerer referatet når det er ferdig referert  
 
Referat møtets notater eller protokoll. Personene som skriver referatet er referent 
 
Replikk Den gis straks etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som ønsker 
replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være meget 
kort og et direkte tilsvar på talerens innlegg 
 
Resolusjon En felles uttalelse (fra alle deltakerne på et møte) 
 
Saksliste For det enkelte møte er det normalt satt opp en oversikt over hvilke saker som skal 
behandles i kollegiet. Denne oversikten kalles sakliste, saksliste, dagsorden eller agenda, og den 
skal som regel framgå av møteinnkallingen 
 
Saksbehandler en person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag 
til vedtak eller svar 
 
Sakspapir Møtepapir til en sak 
 
Saksopplysing En opplysning som fremmes av nødvendighet, for at debatten skal omhandle 
fakta 
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Strek i debatten betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på 
talerlisten 
 
Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en 
organisasjon 
 
Støttemedlem Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten 
stemmerett 
 
Talerett Personer med talerett har lov å tale på møtet 
 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, istedet for leder 
 
Tegne seg til talelisten, inntegning, du må tegne det til talerlisten, for å be om ordet når du 
skal si noe Det vanlige er at når møtelederen har gitt ordet fritt, tilkjennegir man at man ønsker 
ordet ved å rekke en hånd i været og holde den der til møtelederen har registrert hvem som 
ønsker ordet. Møtelederen setter opp talerliste med talerne i den rekkefølge som møtelederen 
registrerer dem. Møtelederen gir ordet til den enkelte på talerlisten 
 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer 
 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til tillitsperson 
 
Til orientering Til informasjon 
 
Tiltak Et virkemiddel for å få gjort noe 
 
Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges 
 
Vara Erstatning, et varamedlem/representant inntrer når ordinært medlem/representant 
frafaller 
 
Vedta Bestemme noe ta en avgjørelse 
 
Vedtaksfør betyr at man fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak eller at man er 
beslutningsdyktig 
 
Vedtekter er organisasjonens grundlov og overstyrer alle andre dokumenter og personer i 
organisasjonen. Vedtekter trenger ⅔ flertall for å endres 

 
Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er utdebattert, går man til votering. Før 
det skjer endelig votering, kan det foretas prøvevotering for å sondere stemningen og/eller få 
markert de primære standpunkter 
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Voteringsorden Regler for hvordan en votering skal foretas.  
 
Årsmelding I en årsmelding eller årsberetning fremgår det hva som er gjort i løpet av året
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1 Konstituering av landsmøtet 
 1.1 Valg av ordstyrere 

 Innstilling: Kristin Viko Rasmussen 

   Anders Skyrud Danielsen 

   Kristin Eriksen 

 1.2 Valg av referenter 

 Innstilling: Isa Maline Alstadius Isene 

   Andrea Søgnen Tveit 

 1.3 Valg av protokollunderskrivere 

 Innstilling: Nora Heyerdahl 

   Per Silnes Tandberg 

 1.4 Godkjenning av innkalling 

1.5 Valg av tellekorps 

 Innstilling: Internasjonale gjester  

 1.6 Valg av redaksjonskomité 

 Innstilling: Arbeidsutvalget 

 1.7 Godkjenning av møteregler 

1.8 Godkjenning av dagsorden 

 

2 Årsmeldinger 
 2.1 Arbeidsutvalget 

 2.3 Internasjonalt utvalg 

 2.4 Kontrollkomitéen 

 2.5 Revisjonsberetning 

 2.6 Evaluering av valgkampen 
 

3 Godkjenning av regnskap 
 

4 Styringsdokumenter for 2016 
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4.1 Grønn Ungdoms arbeidsplan 2016 

4.2 Kampanje 2016 

4.3 Internasjonalt utvalgs arbeidsplan 2016 

4.4 Budsjett 2016 

 

5 Skolepolitisk plattform 
  

6 Resolusjoner 
6.1 Fjern eksamen 

6.2 Data er kunst 

6.3 En tredje veisikkerhet 

6.4 Forby fluorimpregnering 

6.5 Ja til etisk oljefond 

 

7 Vedtektsendringer 
 

8 Generell debatt 
 

9 Valg 
9.1 Valg av kontrollkomité 

9.2 Valg av valgkomité 

9.3 Valg av internasjonalt utvalg 

9.4 Valg av arbeidsutvalg  

9.5 Valg av utdanningspolitisk utvalg 

9.6 Valg av GU-delegasjon til MDGLM 
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Generelt 1 

§1 Formalia  2 
Møtereglene regulerer landsmøtet høsten 2015. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom 3 
det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og Vedtektene, er Vedtektene styrende.  4 
 5 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.  6 
 7 
Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for 8 
saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres med 9 
alminnelig flertall. 10 
 11 
§2  Tellekorps 12 
Landsmøtet velger et tellekorps blant delegatene og observatørene som bistår ordstyrer i telling 13 
av stemmer. 14 

 15 

§3 Opptreden på landsstyremøtet 16 
På landsmøtet skal representantene opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en 17 
måte som best mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  18 
 19 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 20 
tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 21 
plakater, signaler osv.) er forbudt.  22 

 23 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  24 

 25 

Representasjon  26 

§4 Permisjon og tilstedeværelse  27 
Delegater og observatører på landsmøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 28 
Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon.  29 

 30 

§5 Delegater 31 
Landsmøtet består av arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra 32 
Grønne Studenter.  33 
 34 
  35 
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§6 Andre gjester 1 
Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. 2 
Miljøpartiet De Grønne får sende to observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får 3 
sende egne observatører etter avtale med Internasjonalt Utvalg. 4 
 5 
Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  6 
 7 
§7 Lukkede dører  8 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 9 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  10 
 11 

Saksgang og konstituering  12 

§8 Oppstart av møtet  13 
Landsmøtet velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 14 
behandles møteregler og dagsorden. 15 
 16 
§9 Ordstyrernes fullmakter  17 
Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 18 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 19 
upassende oppførsel på landsstyremøtet. 20 

 21 

Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser 22 
mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en 23 
annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. 24 

 25 

Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  26 

 27 

§10 Referenter og protokoll  28 
Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 29 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 30 
forslag og alle voteringer.  31 
 32 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 33 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 34 
Kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene. Landsmøtet velger to 35 
protokollunderskrivere etter innstilling fra arbeidsutvalget.  36 
 37 
§11 Redaksjonskomiteer   38 
Det opprettes redaksjonskomite for handlingsplan og resolusjoner. Redaksjonskomiteene skal 39 
sammenstille og presentere innkomne forslag for landsmøtet, og de kan også gis mandat til å  40 
foreslå bedre ordlyd, innstille på forslag og andre oppgaver knyttet til forslagene. 41 
 42 
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Debatter  1 

§12 Innlegg  2 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er normalt 3 
tre minutter, men landsmøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk til innlegg. 4 
 5 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annen hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner 6 
seg samtidig. Ordstyrer kan prioritere førstegangstalende. 7 
 8 
§13 Saksinnledninger 9 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 10 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  11 
 12 
§14 Strek og strykning av taleliste 13 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 14 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  15 
 16 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  17 
 18 
§15 Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 19 
Representantene tegner til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning ved å 20 
rekke opp skiltet med en hånd over. Det blir gitt ordet til slike innlegg etter at pågående innlegg 21 
er over. 22 
 23 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 24 
dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.  25 
 26 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning 27 
for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 28 
 29 
§16 Forslag og voteringer 30 
Frister for innlevering av endringsforslag setter i det debatten avsluttes i den aktuelle saken.  31 
 32 
§17 Forslagenes utforming 33 
Alle forslag skal fremmes skriftlig. Forslagsstiller skal underskrive forslaget.  34 
 35 
§18 Avstemninger 36 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 37 
stemmegivningen er avsluttet.  38 
 39 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 40 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 41 
overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  42 
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 1 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 2 
representant krever det. 3 
 4 
§19 Valg   5 
Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av 6 
valgkomitéen, må annonsere dette til valgkomitéen innen møtet er hevet for lørdag.   7 
 8 
Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. 9 
 10 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  11 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling  12 
2. Den innstilte holder sin valgtale.  13 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  14 
Dersom det gjør det:   15 

a. Forslagsstiller for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat. 16 
b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale.   17 
c. Det gis anledning til 1 støttetaler med 2 minutters taletid per kandidat.   18 

 19 
4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 20 
skriftlig valg.   21 
Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:   22 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 23 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 24 
overvåke opptellingen.   25 
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 26 
forkastede og blanke stemmer, er den valgt.   27 
c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 28 
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.   29 

 30 
5. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon.  31 

 32 

Diverse  33 

§20 Berusede personer  34 
Berusede personer vises bort ifra landsmøtet. Dette gjelder også personer som oppbevarer 35 
andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av medisinske grunner. 36 
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Fredag 20.11.15  Lørdag 21.11.15  Søndag 22.11.15 

  08:00 Frokost 08:00 Frokost 

  09:00 Skolering 09:00 Votering 

  10:00 Skolering v/ LNU1 11:00 Hilsningstale 

  

11:00 Godkjenning av 

regnskap 2014 

11:30 Lunsj 

 

 

11:30 Lunsj 12:30 Evaluering av 

valgkampen 

16:00 Ankomst og innsjekk 12:30 Arbeidsplaner 13:30 Valg 

17:00 Velkomsttaler v/ 
talspersoner Anna 
Kvam og Lage Nøst 

14:30 Skolepolitisk plattform 15:00 Avslutning 

17:30 Hilsningstale fra 

Miljøpartiet De 

Grønne 

15:30 Resolusjoner  

 

18:00 Formøter 17:00 Vedtektsendringer   

19:00 Middag 18:00 Generell debatt   

20:00 Formell åpning av 

møtet, 

møtekonstituering 

19:00 Middag   

20:30 Årsberetninger 20:00 Skolering   

21:30 Møtet heves for 

dagen 

21:00 Film   

                                                        
1 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
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Innledning 1 

Dette er årsmeldingen for Grønn Ungdoms arbeidsutvalg (AU) for 2015. Her redegjør 2 
arbeidsutvalget for hvilke mål fra arbeidsplanen for 2015 - 2016 (vedtatt av forrige landsmøte) 3 
som er nådd og ikke nådd, for hvilke tiltak som er gjennomført og for hvordan arbeidet har vært 4 
lagt opp.   5 
 6 
Merk at dette egentlig er en ”halvårsmelding”, da forrige landsmøte var i mars i år. Mange av 7 
punktene i arbeidsplanen for 2015 er tenkt videreført i 2016. Denne årsmeldingen blir følgelig 8 
mindre omfattende enn vanlig, og legger opp til at planlagte men fremdeles forestående 9 
prosjekter omtales i neste årsmelding.  10 
 11 
Se også vedlegget ”Status arbeidsplan” (Vedlegg 1) for skjematisk, detaljert oversikt over hvilke 12 
mål vi har nådd og ikke. Landsstyret har blitt holdt oppdatert om ”Status arbeidsplan” for AU 13 
hele perioden, da dette har vært en fast sak på landsstyremøtene. 14 
 15 

Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 16 

Grønn Ungdom hadde seks delegater på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte (MDGLM) 8. – 10. 17 
mai 2015. For delegasjonens sammensetning og full sluttrapport m. evaluering, se her.2 18 
 19 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Internt velge en koordinator for arbeidet.” 20 
 21 
Status: Ola Eian fra arbeidsutvalget ble valgt til koordinator av delegasjonen. 22 
 23 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Ha god dialog med arrangørene av MDGLM.” 24 
 25 
Status: Koordinator holdt kontakt via generalsekretær. 26 
 27 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Avholde seks møter [...].” 28 
 29 
Status: Det ble, i tråd med arbeidsplanen, avholdt ett planleggingsmøte, to for gjennomgang 30 
av sakspapirer, ett med oppgavefordeling, ett for resterende saker, og ett med GU-31 
representantene fra fylkene (på landsmøtets første dag). 32 
 33 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Drive aktiv ”lobbyvirksomhet” ovenfor de 34 
øvrige delegatene.” 35 

                                                        
2 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Sluttrapport-MDGLM-20151.pdf 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Sluttrapport-MDGLM-20151.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Sluttrapport-MDGLM-20151.pdf


            16 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 1 
Status: Delegasjonen lyktes å komme i kontakt med de fleste øvrige delegater, hovedsakelig 2 
per telefon. Det ble i prosessen reist spørsmål om hvorvidt Grønn Ungdom ikke har en 3 
uforholdsmessig fordel hva gjelder ressurser og tilgang til kontaktinfo til MDGLM-delegater, noe 4 
som åpner for mer organisert lobbyvirksomhet enn rimelig kan forventes av andre delegasjoner. 5 
Delegasjonen tok opp dette på et møte. Se sluttrapport.  6 
 7 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Bidra til å skape et trygt, sosialt miljø for 8 
andre ungdommer som deltar.” 9 

 10 
Status: Delegasjonen og AU sørget i samarbeid for: Bedre alkoholpolicy fra MDG sin side enn i 11 
2014, trivselsansvarlige, informasjonseposter til GU-medlemmer som deltok på MDGLM, et eget 12 
”GU”-hjørne under møtet.  13 
 14 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Delegasjonen skal: Få mest mulig gjennomslag for Grønn 15 
Ungdoms kampsaker!” 16 

 17 
Status: 6 av 12 vedtatte resolusjoner på MDGLM 2015 hadde opphav i Grønn Ungdom. Tre var 18 
sendt inn fra GULM: #12 Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet, #8 19 
Krav til norsk våpeneksport og #13 Ny giv for yrkesfag, nå. Tre var Grønn Ungdom tungt 20 
involvert i utformingen av, enten før eller under landsmøtet: #17 Nei til retusjert reklame, #10 21 
E18: Ingen skam å snu og #E Solidaritet med flyktningene fra Syria og båtflyktningene i 22 
Middelhavet. Resolusjonen GULM sendte inn om reindriftsnæringa ble videresendt til Miljøpartiet 23 
De Grønnes landsstyre (MDGLS), og skal til behandling der 14. – 15. november.  24 
 25 

Valgkamp 26 

Se egen rapport.3 27 
 28 

Sommerleir 29 

 30 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Arrangere en knallbra sommerleir over 5 dager i uke 31.” 31 

 32 
Status: Sommerleiren ble holdt på Risøy Folkehøgskole i Tvedestrand, Aust-Agder i uke 31, 33 
f.o.m. 27. juli t.o.m. 31. juli. Vi hadde ca. 80 deltagere, noe som er ny rekord. Om leiren var 34 
”knallbra” er litt vanskelig å evaluere, men de 24 deltakerne som fylte ut evalueringsskjemaet i 35 
etterkant var i all hovedsak godt fornøyde.  36 
 37 

                                                        
3 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Evaluering-Valg-2015.pdf 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Sluttrapport-MDGLM-20151.pdf
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/handelsavtalene-tisa-og-ttip-utgjor-en-trussel-for-demokratiet
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/krav-til-norsk-vapeneksport/
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/krav-til-norsk-vapeneksport/
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/nei-til-retusjert-reklame
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/resolusjon-e18-ingen-skam-a%CC%8A-snu/
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/resolusjon-e18-ingen-skam-a%CC%8A-snu/
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/solidaritet-med-flyktningene
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/solidaritet-med-flyktningene
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Evaluering-Valg-2015.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Evaluering-Valg-2015.pdf
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 Mål fra arbeidsplanen: ” Gi alle deltakere god skolering for valgkamp og skolevalg. 1 
Fokusere på debattrening og talebruk, blant annet ved å lage paneldebatt, rollespill og 2 
muntlige appeller med fokus på gitte tema.” 3 

 4 
Status: Vi gjennomførte debattskolering v. Ingrid Ophaug Dahl og Anders Skyrud Danielsen 5 
hvor deltakere fikk prøve seg i en fiktiv debatt mot AUF og Unge Høyre (både i plenum i sal og 6 
mer intimt i peisestua), standskolering v. Kristin Eriksen og Geir Storli Jensen og gjennomgang 7 
av argumentasjonsheftet m. gruppearbeid v. Anna Kvam. I tillegg var de politiske foredragene 8 
lagt opp tematisk etter hovedsakene i valgkampen, dyrvern, klima- og næringsliv og skole. 9 
Deltakerevalueringen avdekket likevel at skoleringen kunne ha vært mer omfattende og spisset, 10 
muligens også mer tilpasset ulike nivåer.   11 
 12 

Medlemsmøter etter valget 13 

 14 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Fylkesstyrene skal etter valget avholde minst ett medlemsmøte i 15 

fylkeslaget etter valget, før utgangen av oktober. Arbeidsutvalget skal tilby skolering på 16 
Nivå 1 på disse møtene, og prioritere å delta på dem.” 17 

 18 
Status: Langt fra alle fylkeslag har gjennomført medlemsmøter, men alle har hatt årsmøter. 19 
Arbeidsutvalget har ikke hatt kapasitet til å prioritere å delta på medlemsmøter, men skolering 20 
på nivå 1 (”Drivhuset”) ble tilbudt i form av et ”GU på 1-2-3”-skoleringsopplegg.  21 
 22 

 Mål fra arbeidsplanen: ” Fylkesstyrene har ansvar for at det gjennomføres ringerunder / 23 
sendes personlige eposter til nye medlemmer med invitasjon til møtet.” 24 

 25 
Status: Veldig få fylkeslag har gjennomført dette. 26 
 27 

 Mål fra arbeidsplanen: ” Fylkesstyrene og Arbeidsutvalget skal i samarbeid opprette nye 28 
lokallag i de fylkeslagene som har kapasitet.” 29 

 30 
Status: GU Haugaland og GU Stavanger ble gjenoppstartet (i Rogaland), GU Jæren (Rogaland), 31 
GU Harstad (Troms) og GU Follo (Akershus) har blitt stiftet. GU Risør (Aust-Agder) ble stiftet 32 
uten at arbeidsutvalget var informert om det. Flere fylker har planer, for eksempel Møre og 33 
Romsdal og Nordland.  34 
 35 

Landsmøte på høsten 36 

Skal omtales i årsmelding for 2015 – 2016 som legges fram på GULM 2016. 37 
 38 

  39 
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Klimatoppmøte i Paris 1 

Under gjennomføring (se status arbeidsplan). Skal omtales i årsmelding for 2015 – 2016 på 2 
GULM 2016. 3 
 4 

Regionsseminarer 5 

Under gjennomføring (se status arbeidsplan). Skal omtales i årsmelding for 2015 – 2016 på 6 
GULM 2016. 7 
 8 

Skolering 9 

 10 
 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: ”Lage et skoleringsopplegg bestående av 11 

tre nivåer - ett for vanlige medlemmer, ett for tillitsvalgte og en “folkevalgtskole” [...]” 12 
 13 
Status: Skoleringsgruppa har begynt med dette arbeidet, og planlegger opplegget i tråd med 14 
føringene lagt i arbeidsplanen. Første modul i nivå 1 (”GU på 1-2-3”) er allerede klar, og flere 15 
kommer til å rulles ut på nyåret, også på nivå 2. Disse vil berøre Grønn Ungdoms politiske 16 
kjernesaker og grunnleggende organisasjonsdrift, mediearbeid m.m. Opplegget for nivå 3 blir 17 
mer omfattende, og vil trolig ikke være helt klart før 2017. Et nivå 3-”pilotprosjekt” kan likevel 18 
kanskje gjennomføres i 2016. 19 
 20 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal velge en skoleringsansvarlig som har ansvar 21 
for å opprette et sånt opplegg sammen med en skoleringsgruppe.” 22 

 23 
Status: Arbeidsutvalget har valgt en skoleringsgruppe bestående av Lage Nøst, Jens Petter 24 
Grini Pedersen og Ola Eian, og har valgt Ola Eian til skoleringsansvarlig.  25 
 26 

Økonomi 27 

 28 
 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Fortsette å ha en sunn og sterk økonomi.” 29 

 30 
Status: Generalsekretær forvalter og har kontroll på Grønn Ungdoms økonomi. Vi hadde 31 
tidligere hjelp til å føre regnskap fra en ansatt hos MDG, men vedkommende sluttet like etter 32 
GULM. Generalsekretær har siden sittet med økonomiansvaret alene. Vi kom i en likviditetsknipe 33 
i valgkampen fordi Miljøpartiet De Grønne fikk akutte problemer med sin likviditet og ikke hadde 34 
betalt Grønn Ungdom vår avtalte andel av statsstøtten, men dette løste seg når MDG fikk 35 
kontroll på situasjonen. Det hadde imidlertid allerede ført til litt mer restriktiv pengebruk på 36 
noen poster på tampen av valgkampen. 37 
 38 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Status-arbeidsplan-2015-2016-Status-arbeidsplan.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Status-arbeidsplan-2015-2016-Status-arbeidsplan.pdf
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 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Begynne allerede året etter valget å bygge 1 
likviditet igjen, men godta at 2015 også er en “vinn eller forsvinn”-situasjon for partiet, 2 
og at vi bør bruke alt vi har av oppsparte midler på å oppnå best mulig resultat i valget.” 3 

 4 
Status: Valgkampbudsjettet gikk i pluss. Se egen rapport for valgkampen. 5 
 6 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Få i gang et godt system for benyttelse av 7 
støtteordningen Frifond organisasjon.” 8 

 9 
Status: Vi fikk godkjent søknaden om Frifond organisasjon i april, og fikk innvilget NOK 212 10 
656,99. I forbindelse med søknadsprosessen vedtok arbeidsutvalget retningslinjer for 11 
støtteordningen. GULS-1-15 ble orientert om hvordan dette fungerer. Vi vil følge opp og 12 
evaluere ordningen og retningslinjene til våren. 13 
 14 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Begynne å ta i bruk revisor sentralt.” 15 
 16 
Status: Vi har benyttet RSM Norge som revisor siden februar. 17 
 18 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Lønne 3 tillitsvalgte på åremålsstillinger: Begge talspersoner og 19 
generalsekretær.” 20 

 21 
Status: Begge talspersoner og generalsekretær lønnes. 22 
 23 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Gå over fra reiserefusjon til reiseutjevning 24 
for utgifter over 300 kroner. Lokal- og fylkeslag må eventuelt refundere de resterende 25 
300 kronene for sine medlemmer.” 26 

 27 
Status: Reiseutjevning for utgifter over 300 kroner er nå praksis for alle landsstyremøter. 28 
 29 

Landsstyremøter 30 

 31 
 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Starte den nye sesongen med skolering i 32 

hvordan man gjennomfører landsstyremøter.” 33 
 34 
Status: Vi holdt utvidede formøter på det første landsstyremøtet i perioden (GULS-1-15). 35 
Deltagere på GULS-2-15 som aldri hadde vært på LS før ble tilbudt en kveld med særskilt 36 
skolering. 37 
 38 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: I arbeidsplanperioden 2015 - 2016 39 
gjennomføre 3 landsstyremøter: Ett tidlig sommer, ett like etter valget og ett på 40 
vinteren.” 41 

 42 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/10/Evaluering-Valg-2015.pdf
http://www.rsm.global/norway/
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Status: GULS-1-15 ble gjennomført 19. – 21. juni 2015. GULS-2-15 ble gjennomført 24. – 25. 1 
oktober (med skolering for nye den 23.). GULS-1-16 (som ville ha blitt det tredje møtet innenfor 2 
samme periode dersom landsmøtet ikke ble flyttet til høsten) arrangeres trolig siste helga i 3 
januar 2016. 4 
 5 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Det første av disse [landsstyremøtene] bør avholdes i Oslo 6 
sentrum etter mal fra LS-4-1415. Deretter bør man vurdere om man skal ha det i Oslo 7 
sentrum eller fortsette å ha landsstyremøter på lokaler som ligger utenfor bykjernen der 8 
møtedeltakerne overnatter sammen.” 9 

 10 
Status: GULS-2-15 ble også avholdt i Oslo sentrum, på Frivillighetshuset på Tøyen. Deltakerne 11 
ordnet enten med egen overnatting, eller de sov på partikontoret med nattevakt fra AU. 12 
 13 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal: Fortsette å ha både faglig og sosialt 14 
opplegg under landsstyremøtene.” 15 

 16 
Status: Begge landsstyremøtene hadde sosialt opplegg, men GULS-2-15 hadde ikke faglig 17 
opplegg. Dette skyldes økonomiske, og dermed tidsmessige, hensyn (jf. likviditetsknipen i 18 
valgkampen, som gjorde at det i en budsjettrevisjon ble prioritert vekk penger fra mange 19 
poster, også landsstyreposten).  20 
 21 

Landsstyremøter 22 

 23 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte medlemmer 24 

innen 2016.” 25 
 26 
Status: Den 30. oktober 2015 hadde Grønn Ungdom 1513 registrerte medlemmer (Kun 522 av 27 
disse er betalende medlemmer). Vi er med andre ord langt unna å nå dette målet. OBS: Hvis 28 
vi ikke får flere til å betale medlemskontingenten innen 2016 vil antallet registrerte 29 
medlemmer falle, og vi vil få mindre i støtte fra Frifond.    30 
 31 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Alt GU-materiell skal utarbeides med tanke på å verve nye 32 
medlemmer, og det skal trykkes opp egne innmeldingsblanketter/vervebrosjyrer.” 33 

 34 
Status: Her har vi forbedringspotensial. Valgkampmateriell ble designet med tanke på å 35 
appellere, men vi har ikke trykket vervebrosjyrer eller lignende. 36 
 37 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Det skal sørges for at medlemssystemene til Miljøpartiet De 38 
Grønne og Grønn Ungdom er koblet slik at de fleste som melder seg inn i Grønn 39 
Ungdom som hovedregel blir medlem av MDG også. Om mulig skal vi forhandle med 40 
MDG om rabatterte kontingentpris for GU-medlemmer, slik at det koster 50 kroner å 41 
være medlem av GU + MDG.” 42 
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 1 
Status: Ingen teknisk sammenkobling er gjennomført, men vi har oppdatert Grønn Ungdoms 2 
innmeldingsskjema med lenke til innmeldingsskjema for MDG. MDG har inkludert en lenke til 3 
vårt innmeldingsskjema i sin velkomstmail for nye medlemmer.  4 
 5 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal sende ut et nasjonalt nyhetsbrev jevnlig 6 
(Mål: 1 gang i måneden).” 7 

 8 
Status: Arbeidsutvalget har siden forrige landsmøte sendt ut nyhetsbrev 17. august, 17. juni, 9 
18. mai, 10. april og 10. mars. Det har altså ikke blitt sendt ut nyhetsbrev i september og 10 
oktober.  11 
 12 

Historieprosjektet 13 

Arbeidsutvalget har ikke hatt kapasitet til å prioritere historieprosjektet som beskrevet i 14 
arbeidsplanen fra GULM-1-15, men ønsker å videreføre historiesatsningen i 2016. Se sak om 15 
arbeidsplan. 16 
 17 

Arbeidsutvalget 18 

I rollen som arbeidsutvalget (AU) 2015 har vi sett: Lage Nøst (talsperson), Anna Serafima 19 
Svendsen Kvam (talsperson), Isa Maline Alstadius Isene (generalsekretær), John 20 
Slinning Jannesson (internasjonal kontakt), Andrea Søgnen Tveit (AU-medlem), Mattis 21 
Ulvang (AU-medlem), Christine Bangum (AU-medlem), Ola Eian (AU-medlem), Ingvild 22 
Kessel (AU-medlem), Jens Petter Grini Pedersen (AU-medlem), Guri Barka Martins (AU-23 
medlem). 24 
 25 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal: Ikke ha mindre enn ett møte i måneden.” 26 
 27 
Status: Per 30. oktober 2015 har arbeidsutvalget hatt 11 ordinære møter, med to til planlagt 28 
før landsmøtet, noe gir 13 ordinære AU-møter sålangt i 2015. Møtene har som hovedregel blitt 29 
holdt annenhver tirsdag. I tillegg hadde vi en påtroppingshelg like etter landsmøtet. 30 
 31 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal: Gjøre referatene fra sine møter tilgjengelig 32 
for landsstyret.” 33 

 34 
Status: Referatene sendes løpende ut på landsstyrets e-postliste, i tillegg til å være 35 
tilgjengelige på gronnungdom.no.  36 
 37 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal: Fortsette å utvikle og forbedre egne rutiner, 38 
og bygge bærekraftige organisasjonsstrukturer som enkelt kan gis videre til neste 39 
“generasjon”..” 40 

 41 
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Status: AU jobber løpende med dette. Særlig Jens Petter Grini Pedersens arbeid med å 1 
katalogisere og videreutvikle ressursbanken4 kan trekkes fram. Vi har også ferdigstilt 2 
lokallagshåndboka.5 3 
 4 

Representasjon 5 

 6 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Talspersonene har ansvar for å representere Grønn Ungdom i 7 

Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre og landsstyre, samt overfor stortingsgruppa, og for 8 
å forankre GUs syn på ulike saker så godt det lar seg gjøre i organisasjonen.” 9 

 10 
Status: Vi har vært representert på 13 sentralstyremøter (ordinære og ekstraordinære), 1 11 
sentralstyremøtesamling over en helg og 3 landsstyremøter i Miljøpartiet De Grønne siden 12 
GULM-1-15. 13 
 14 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal gjennom sine tillitsvalgte være en aktiv 15 
deltager i norsk offentlighet, og skal søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige 16 
organisasjoner, andre partier og politiske aktører der det er naturlig.” 17 

 18 
Status: Vi jobber løpende med dette, og har vært i dialog med samfunnsaktører i flere fora – 19 
både i form av utadrettede og innadvendte arrangementer; debatter, studieturer, 20 
rundbordskonferanser, bedriftsbesøk, etc.  21 
 22 

Media og synlighet 23 

 24 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Talspersonene har ansvar for å representere Grønn Ungdom i 25 

Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre og landsstyre, samt overfor stortingsgruppa, og for 26 
å forankre GUs syn på ulike saker så godt det lar seg gjøre i organisasjonen.” 27 

 28 
Status: Vi har vært representert på 13 sentralstyremøter (ordinære og ekstraordinære), 1 29 
sentralstyremøtesamling over en helg og 3 landsstyremøter i Miljøpartiet De Grønne siden 30 
GULM-1-15. 31 
 32 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Grønn Ungdom skal være synlig i nasjonale medier jevnlig (mål: 33 
ukentlig), og delta i den offentlige debatten både reaktivt og proaktivt.” 34 

 35 
Status: Mellom forrige landsmøte (møteslutt 8. mars 2015) og 30. oktober 2015 har Grønn 36 
Ungdom vært nevnt i minst 389 ulike oppslag/artikler i ulike kanaler – enten redaksjonell 37 
omtale, omtale grunnet våre egne kronikker og leserinnlegg, eller andres omtale av oss (Kilde: 38 
Retriever). Over 40 % av dette har vært omtale i nasjonale medier, mens 51 % har vært i 39 

                                                        
4 https://drive.google.com/open?id=0B2lh7JRuq6StTDBpWFVrMUdEQ1U&authuser=0 
5 https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6VW1IZ3Nwd3h2NE0 

https://drive.google.com/open?id=0B2lh7JRuq6StTDBpWFVrMUdEQ1U&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0BxVNes1LQlV6VW1IZ3Nwd3h2NE0
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lokalaviser. Merk at tallet på oppslag som kan sies å handle om Grønn Ungdom eller vår politikk 1 
nok er lavere, og publiserte egenproduserte innlegg o.l. ligger på rundt 1006 (Kilde: 2 
Mediegruppas egen oversikt). 3 
 4 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Arbeidsutvalget skal lage en mediastrategi og sette ned en 5 
mediagruppe, som sammen med talspersonene skal koordinere det nasjonale 6 
mediaarbeidet.” 7 

 8 
Status: Mediegruppa har bestått av talspersonene, Guri B. Martins, Ingvild Kessel, Mattis 9 
Ulvang og Andrea Søgnen Tveit. Gruppa vedtok tidlig en mediestrategi basert på forarbeid fra i 10 
vinter, men har ikke forholdt seg aktivt til denne i sitt daglige virke.  11 
 12 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Mediagruppa skal fortsette det gode samarbeidet med 13 
Miljøpartiet De Grønnes kommunikasjonsavdeling og stortingsgruppe.” 14 

 15 
Status: Talspersonene bytter på å delta på Miljøpartiet De Grønnes mediemøter hver morgen. 16 
De har i utgangspunktet ”morgenmøtevakt” annenhver uke. Mediegruppa er varaer.  17 
 18 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Fylkeslagsoppfølgere og talspersoner skal sørge for godt 19 
samarbeid om mediaarbeid mellom sentralleddet og fylkeslagene.” 20 

 21 
Status: Her har vi enormt forbedringspotensiale. Mediegruppa har produsert et par 22 
ferdigskrevne leserinnlegg som fylkeslagene har blitt oppfordret til å sende inn til sine 23 
lokalaviser.  24 
 25 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Mediagruppa skal opprette et nettverk for personer i fylkes- og 26 
lokallagene med ansvar og interesse for mediaarbeid, i form av en 27 
mailingliste/facebookgruppe. 28 

 29 
Status: Det ble opprettet en Facebookgruppe, men den er svært lite brukt.  30 
 31 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Hjemmesidene skal oppdateres regelmessig, og pusses opp til 32 
valgkamp. De skal utformes på en måte som gjør det lett å finne aktiviteter og 33 
engasjere seg i GU i hele landet.” 34 

 35 
Status: Av økonomiske og kapasitetsmessige hensyn har dette blitt prioritert helt bort. 36 
 37 

 Mål fra arbeidsplanen: ” Grønn Ungdom skal fortsatt være svært synlige i sosiale medier, 38 
med hovedvekt på (1) Facebook-, (2) Twitter- og (3) Instagram-tilstedeværelse. Om 39 
nødvendig skal arbeidsutvalget prioritere å bruke økonomiske ressurser for å få 40 
maksimalt utbytte av disse kanalene i valgkampen.” 41 

                                                        
6 Med forbehold om ufullstendig oversikt/manglende oppdatering, samt ny måte å føre oversikt på i mediegruppa. Tallet er sannsynligvis noe lavere.  
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 1 
Status: Vi vokser jevnt og trutt i sosiale medier; i noen kanaler mer enn andre. På Twitter har 2 
vi siden forrige årsmelding økt antall følgere fra 3130 til 3748. På Instagram har vi gått fra 740 3 
følgere til 1567 følgere (pr. 30.10.15). 4 
 5 
På Facebook hadde vi 4732 ”likes” (= følgere) pr. 08.03.2015. Den 29.10.2015 hadde vi økt 6 
med 4843 følgere til 9575 ”likes”. 7 
 8 

Fylkes og lokallagsarbeid 9 

 10 
 Mål fra arbeidsplanen: ” Fylkeslagsoppfølgerne (FLO) i arbeidsutvalget skal følge opp 11 

fylkeslagene tett, og AU skal vedta tydelige retningslinjer for FLO-ordningen.” 12 
 13 
Status: Vi vedtok retningslinjer (”Feel the FLO”) på første AU-møte, og John Slinning 14 
Jannesson fungerer som FLO-koordinator i AU. 15 
 16 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Alle arbeidsutvalgsmedlemmer skal være FLO for minst to fylker.” 17 
 18 
Status: Alle med unntak av generalsekretær og talspersoner er FLO-er for minst to fylker. 19 
 20 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Gjennom sin FLO skal alle fylkesstyrer gi en kort oppdatering om 21 
status (f.eks. om planlagte aksjoner/møter, antall aktive, evt. behov for hjelp, osv.) 22 
månedlig.” 23 

 24 
Status: Her har vi forbedringspotensiale. 25 
 26 

 Mål fra arbeidsplanen: ”Innen utgangen av 2016 skal Grønn Ungdom ha fungerende 27 
fylkesstyrer i alle fylker.” 28 

 29 
Status: Etter valget har Grønn Ungdom greid å gjennomføre årsmøter i alle fylker. Det er 30 
likevel varierende grad av aktivitet i lagene.  31 
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I mars 2015 ble Internasjonalt utvalg (IU) for første gang valgt av landsmøtet. 1 
 2 
Medlemmer av IU: 3 
Sarah Olausen, Landsmøtet mars 2015 - Landsmøtet november 2015 4 
John S. Jannesson, Landsmøtet mars 2015 - Landsmøtet november 2015 (Internasjonal Kontakt 5 
i arbeidsutvalget) 6 
Marie Storli, Landsmøtet mars 2015 - Landsmøtet november 2015 7 
Vemund H. Jernsletten, Landsmøtet mars 2015 - Landsmøtet november 2015 8 
Lise Lorentzen, Landsmøtet mars 2015 - Landsmøtet november 2015 9 
Miriam Akkouche, Landsmøtet mars 2015 - mai 2015 10 
 11 
Miriam Akkouche trakk seg i mai grunnet manglende kapasitet. Sarah Olausen har vært 12 
koordinator. 13 
 14 

Arbeidet i IU 15 

IU har brukt mye av tiden mellom landsmøtet i mars til sommeren til å få organisert seg og 16 
komme i gang. Dette og valgkamp er grunnen til at aktivitetesnivået i IU er lavere enn tidligere. 17 
Etter å ha avholdt en IU-helg i oktober håper vi på å kunne oppnå et høyere aktivitetsnivå igjen. 18 
 19 

Aktiviteter 20 

Riksdagsvalg Finland 21 
Vemund og John reiste til Helsingfors i april for å hjelpe til med Vihreät - De Grönas valgkamp. 22 
Vemund reiste sammen med medlemmer av Grön Ungdom Sverige og fikk knyttet kontakter 23 
med de. Selv om reisefølget var ganske lite var arrangementet relativt vellykket - De Gröna gikk 24 
frem 1,3% og 5 mandater til 8,5% og 15 mandater. 25 
 26 
FYEG General Assembly 27 
Sarah og John representerte Grønn Ungdom på Federation of Young European Greens’ (FYEG) 28 
kongress i Tbilisi, Georgia. Vi hadde fremmet et vedtektsendringsforslag om at FYEG skal 29 
innføre valgkomité. Vi presenterte saken godt og klarte å få ca 50% av stemmene, men 30 
ettersom vedtektsendringer krever ⅔-flertall ble forslaget ikke vedtatt. 31 
På kongressen stod det klart at organisasjonen har dypere problem enn det vi tidligere trodd. 32 
Organisasjonen har problemer gjeldende demokrati, rolleforsåelse og møtekultur. 33 
Sarah og John ble utsatt for et ganske stort sosialt press fra sentrale personer i organisasjonen. 34 
På bakgrunn av disse erfaringene meldte vi opp dette som en sak til landsstyret. Landsstyret 35 
fant episodene på kongressen kritikkverdige og ga IU i oppgave å lage en rapport eller uttalelse 36 
hvor de på en måte fremfører kritikken av FYEG og kommer med konstruktive forslag sammen 37 
med andre medlemsorganisasjoner. Denne rapporten vil bli lagd i neste periode. 38 
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Vi fikk knyttet kontakt med ca 30 mennesker fra forskjellige deler av Europa. Vi fikk igså 1 
fordypet allerede eksiterende kontakter. Siden Georgian Young Greens var vertsorganisasjon ble 2 
vi godt kjent med flere av deres medlemmer. 3 
 4 
Valgkamphjelp fra naboland 5 
Slik som i tidligere valgkamper arrangerte svenske Miljöpartiet de Gröna Oslo et opplegg hvor 6 
partifeller fra Sverige og Finland kunne kommer til Norge for å hjelpe til i valgkampen. 7 
Dessverre var det kun ca 5 personer fra Sverige som benyttet seg av dette tilbudet. 8 
 9 
Ferdigstilling av Kenyaprosjektet 10 
Det første IU gjorde etter sin opprettelse vinteren 2013 var å søke prosjektstøtten LNU 11 
Utveksling. Dette skulle bli det største prosjektet i Grønn Ungdoms historie. Prosjektet er et 12 
samarbeid mellom én norsk organisasjon og én organisasjon i sør med formål om å øke 13 
oppmerksomhet og fremme forståelse rundt ett Nord/Sør-tema. I vårt tilfelle et 14 
samarbeidsprosjekt med Kenya Young Greens (KYG) om klimarettferdighet. Det ble bestemt at 15 
to utvekslingsdeltakere fra Norge og to fra Kenya skulle jobbe sammen fire måneder i Norge og 16 
fire måneder i Kenya, både med sitt selvstendige prosjekt og for sin vertsorganisasjon. 17 
 18 
I januar 2015 startet utvekslernes fire måneders periode i Kenya. I sommer har deltakerne 19 
jobbet med etterarbeid i sine hjemorganisasjoner. I september leverte vi regnskap og rapport til 20 
LNU. 21 
 22 
Prosjektet har hatt en hel del problemer med språklige, organisatoriske og kulturelle forskjeller. 23 
 24 
IU-helg 25 
16.-18. oktober hadde vi en IU-helg i Oslo hvor hele IU møttes fysisk for første gang, tidligere 26 
har vi møttes på Skype. Denne helgen brukte vi på å evaluere tiden siden landsmøtet i mars 27 
2015 og vi laget en plan for hvordan vi kan bli bedre fremover. Vi var også i kurs hos LNU i 28 
risikohåndtering i internasjonale prosjekter. 29 
 30 
Ungdommens Nordiske Råd 31 
Arbeidsutvalget sendte Guri som delegat til Ungdommens Nordiske Råd (UNR) sitt årsmøte i 32 
Reykjavik Stockholm 23.-25. oktober. UNR er et felles forum for alle nordiske ungdomspartier, 33 
tilknyttet Nordisk Råd. 34 
 35 
Erfaringen fra i år bekrefter konklusjonen fra i fjor; UNR er ikke en aktuell hovedarena for IU å 36 
ta i bruk. Når disse sakspapirene sendes ut har ikke IU rukket å ta stilling til om vi bør fortsette 37 
å sende en delegat til årsmøtene, da reiseutgiftene for dette blir dekket og de får møte Grön 38 
Ungdom og ViNO Finland. 39 
  40 
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COP21 1 
Arbeidsutvalget har fokusert på COP21 og IU har fokusert på arrangere en sykkeltur fra Oslo til 2 
Paris, Tour de COP. Tour de COP arrangeres sammen med medlemmer fra Miljöpartiet og Grön 3 
Ungdom Sverige. Avreise fra Oslo er 5. november og ankomst til Paris er 5. desember. 4 
 5 
Andre ting vi gjort 6 
Vi sørget for at Grønn Ungdom fikk besøk fra FYEG og ViNO Finland på sommerleiren. 7 
Prosjektet sammen med Georgian Young Greens var planlagt til oktober men måtte dessverre 8 
utsettes på grunn av problemer med visum blant annet. 9 
 10 

Måloppnåelse 11 

Arbeidsplanen som ble vedtatt på landsmøtet i mars 2015 strekker seg frem til landsmøtet 12 
høsten 2016. Dette og valgkamp er grunnen til at de fleste målene ikke er oppnådd. En 13 
fullstendig vurdering av måloppnåelsen til IU er derfor best å ta på landsmøtet 2016.  14 
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Kontrollkomiteen har bestått av: 1 
 2 

Kristin Eriksen 3 
Balder Bryn Morsund 4 
Victor Elias Okpe 5 
Ida Beate Løken 6 
Hallvard Surlien 7 
 8 

Fire av medlemmene i kontrollkomiteen har ikke innehatt andre verv i Grønn Ungdom i perioden 9 
de er valgt. Ett medlem er vara i til styret i Grønn Ungdom Sogn og Fjordane. Kontrollkomiteen 10 
har hatt jevn kontakt med Grønn Ungdoms arbeidsutvalg, hovedsaklig gjennom 11 
generalsekretær Isa M. A. Isene.  12 
 13 

Mandatet til kontrollkomiteen ligger i Grønn Ungdoms vedtekter § 8.2 “Kontrollkomiteen har 14 
tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi tolkninger på forespørsel og på eget 15 
initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og 16 
forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens mandat.” 17 
 18 

I tillegg til mandatet står det nærmere om kontrollkomiteens rettigheter og plikter “§ 8.3 19 
Kontrollkomitéen rapporterer til landsmøtet og landsstyret når de mener det er nødvendig eller 20 
har blitt bedt om dette av et av Grønn Ungdoms organer. Når kontrollkomiteen finner det 21 
nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan landsmøtets og landsstyrets vedtak blir 22 
iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms 23 
midler blir brukt i samsvar med de vedtak som er fattet.” 24 
 25 

Dette er den aller første kontrollkomiteen i Grønn Ungdoms historie. Kontrollkomiteen ble valgt 26 
på landsmøtet den 8. mars 2015 og hadde oppstartsmøte den 28. mars 2015 i Oslo. Under 27 
oppstartsmøtet ble det skolert i tolkningslære og metode. Vi gjorde også en rekke praktiske 28 
oppgaver.  29 
 30 

Under oppstartsmøtet ble kontrollkomiteen enige om rutiner for hvordan vi skal arbeide med 31 
saker som blir meldt opp, og det ble signert en taushetspliktserklæring.  32 
 33 

Generelt om året 34 

Per i dag (29.10.2015) har vi hatt seks tolkningssaker.  35 
 36 

Fem av seks saker har blitt behandlet innen de fristene og rutinene kontrollkomiteen har blitt 37 
enige om. En sak fikk svært lang behandlingstid grunnet valgkamp og mangel på kapasitet i 38 
kontrollkomiteen, men ble avsluttet raskt etter valgkampen var over.  39 
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Kontrollkomiteens tolkninger fra denne perioden er som følger: 1 
KT 1 - LS-representanter 2 
KT 2 - Aldersgrense og valgbarhet 3 
KT 3 - Sentrale verv 4 
KT 4 - Fylkeslagsmedlemskap 5 
KT 5 - Supplering av valgkomitéen og innstilling på utdanningspolitisk utvalg 6 
KT 6 - Konsekvenser av manglende innstilling 7 
Ytterligere informasjon om tolkningene kan oppgis ved forespørsel. 8 
 9 

Denne kontrollkomiteen har så langt fokusert på å behandle oppmeldte saker, og har observert 10 
på to landstyremøter. Vi håper at Kontrollkomiteen i neste periode kan være tilstede på alle 11 
landsstyremøter og fokusere mer på hvordan landsmøtets og landstyrets vedtak blir iverksatt.  12 
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Revisjonberetningen blir oversendt Grønn Ungdoms medlemmer innen én uke før landsmøtet 

finner sted. 
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Geir Storli Jensen, valgkampkoordinator 
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Innholdsfortegnelse 

1 Forside 

2 Innholdsfortegnelse 

3 Bakgrunn 

4 Måloppnåelse 

 Oppslutning i skolevalget 
 Ungdomskandidater 
 Skolebesøk og kjennskap til Grønn Ungdom 

5 Økonomi 

6 Likestilling 

7 Media 

8 Skolering 

9 Materiell 

10 Vedlegg 

 1: Fylkesvis oversikt over resultater 
 2: Liste over innvalgte ungdomskandidater 
 3: Debattantenes kjønnsfordeling, fylkesvis oversikt 

 4: Arbeidsutvalgets evaluering av valgkampen 
 
 

Bakgrunn 1 

Dette er en evaluering av Grønn Ungdom sin aktivitet i valgkampen. Evalueringen går gjennom 2 
de målene og ansvarsområdene som er omtalt i valgkampstrategien vedtatt på Grønn Ungdoms 3 
Landsmøte i 2015. 4 
Evalueringen er utført av valgkampkoordinator i Grønn Ungdom, Geir Storli Jensen, og alle 5 
innspill og data er samlet inn i september 2015. 6 
I tillegg til denne evalueringen har de valgkampansvarlige i fylkeslagene skrevet rapport om 7 
valgkampen for sitt fylke. 8 

 9 
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Måloppnåelse 1 

Valgkampstrategien lister opp fire hovedmål for valgkampen 2015: 2 
 vi oppnår minst 5 % oppslutning i skolevalget. 3 
 minst 20 av ungdomskandidatene blir valgt 4 
 vi er aktivt tilstede på skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante 5 

arrangementer. 6 

 alle norske ungdommer skal vite at GU finnes. 7 
  8 
Det er ikke like lette å vurdere oppnåelse av alle disse målene, men i resten av avsnittet gås de 9 
igjennom punkt for punkt. 10 

 11 

Oppslutning i 12 

skolevalget. 13 

Miljøpartiet De Grønne 14 
fikk 6,8 % oppslutning, 15 
godt over vår egen 16 
målsetting! Det gjorde 17 
oss til partiet med nest 18 
størst framgang fra sist 19 
skolevalg (se figur 1). 20 
De Grønne gikk fram 3 21 
prosentpoeng fra 22 
skolevalget 2013 og 5,4 23 
prosentpoeng frem fra 24 
skolevalget før forrige 25 
kommunevalg. De beste 26 
fylkene, etter 27 
oppslutning, var 28 
Hedmark (10,4%), 29 
Akershus (9,3%) og 30 
Vest-Agder (8,9%). Det 31 
største løftet kan det 32 
sies at Møre og Romsdal sto for, da de mer enn tredoblet sin oppslutning (fra 1,9 % til 6,4 %). 33 
For mer statistikk om fylkesvise resultater, se vedlegg 1 til denne evalueringen. 34 

 

35 

Figur 1: 

 
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Utdanningsdirektoratet, 
www.samfunnsveven.no/data/skolevalg (hentet 21.9.2015).  

NB: De Grønnes framgang på 3,1 er en skrivefeil, 3,0 er rett. 
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Ungdomskandidater 1 

Valgkampstrategiens mål var at «minst 20 av ungdomskandidatene blir valgt».  2 
Det ble gjort tre tiltak for å sikre at unge kandidater ble valgt inn: 3 

 Det ble sendt ut brev til alle nominasjonskomiteer fra GU nasjonalt, som oppfordret til å 4 
sette unge kandidater høyt på listene. 5 

 Det ble organisert en mentorordning, der alle i GU-alder som sto høyt opp på en liste 6 
fikk en mer erfaren person i partiet som mentor. 7 

 Det ble gjennomført en ungdomskampanje på facebook i valgkampinnspurten. 8 
Informasjon om 14 kandidater ble delt fra Grønn Ungdom sin facebook-side, med bilder 9 
med en humoristisk vri (se bildet 10 
under).  11 

 12 

Til sammen ble 15 av 13 
ungdomskandidatene valgt inn i 14 
fylkesting, kommunestyrer og 15 
bydelsutvalg. Det er noe under målet, 16 
men fremdeles veldig sterkt frem fra 17 
forrige kommunevalg (da hadde 18 
Miljøpartiet totalt 18 folkevalgte). 19 
 20 
Enkelte ungdomskandidater ble 21 
kumulert inn fra plasser litt ned på 22 
listene, men forhåndskumulering og 23 
listeplassering er viktigste faktor som 24 
sikrer at Grønne Ungdommer kan bli 25 
valgt. 26 
 27 
 Sånn sett vil det i framtidige 28 
valgkamper være viktigere å ha en 29 
større og mer aktiv involvering i 30 
nominasjonsprosessene enn man hadde denne gangen. Det er verdt å merke seg at 31 
nominasjonsprosessene starter tidlig, og jo tidligere man er ute jo større sjanse er det for å 32 
lykkes. 33 
Se vedlegg 2 for fullstendig liste over innvalgte Grønne Ungdommer i fylkesting, kommunestyrer 34 
og bydelsutvalg. 35 

 36 

Skolebesøk og kjennskap til Grønn Ungdom 37 

De to siste målene er begge formulert så de er vanskelige å operasjonalisere: 38 

 Vi er aktivt tilstede på skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante 39 
arrangementer. 40 

 Alle norske ungdommer skal vite at GU finnes. 41 
42 
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Det første handler om aktivitet, men det kommer ikke fram i målet i hvilken grad vi skal være 1 
tilstede det for at målet skal kunne regnes som oppnådd. Det er også uklart hva som er 2 
forskjellen på å være tilstede og å være aktivt til stede. Det andre målet er kanskje mulig å 3 
måle med en spørreundersøkelse, men ikke med tilgjengelige midler.  4 
 5 
Jeg har derfor valgt å bruke noen forskjellige mål for aktivitet i selve skolevalgkampen, som til 6 
sammen kan gi et inntrykk av omfanget av utadrettet aktivitet i Grønn Ungdoms fylkeslag i 7 
valgkampen (se tabell 1). Det eksisterer dessverre ikke sammenlignbare tall fra tidligere 8 
skolevalgkamper, men alle målene er operasjonalisert så de kan brukes som 9 
sammenligningsgrunnlag for framtidige skolevalg. «Antall skolebesøk» sier noe om det totale 10 
omfanget av utadrettet aktivitet i valgkampen, mens «andel av skolene» og «andel av elevene» 11 
sier noe om hvor mye man fikk til sammenlignet med det som er teoretisk mulig.  12 

 13 

Det har i noen tilfeller vært aktivitet ved høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante 14 
arrangementer, men dette arbeidet er ikke systematisert på samme måte som skolevalget, og 15 
har også ofte falt på MDG eller Grønne Studenter. Mediearbeidet kan også sies å være viktig for 16 
at ungdommer skal vite om GU. Dette er evaluert i et eget avsnitt. 17 
 

 
Tabell 1: Aktivitet i skolevalgkampen 

 
Antall skolebesøk1 338 

 

Andel av skolene2 94,9 % 

Andel av elevene3 95,7 % 
 

Noter: 

1: Antall skoler der GU har deltatt på skoledebatt og/eller valgtorg  
2: Antall steder vi deltok i skoledebatt og/eller valgtorg, som andel av totalt antall 

steder det ble arranger skoledebatt og/eller valgtorg. 

3: Antallet elever på skolene der GU deltok i skoledebatt eller på valgtorg, som 
andel av totalt antall elever på skolene som arrangerte skoledebatt eller valgtorg. 

 
 
På tross av begrensede ressurser og mange fylkeslag med veldig få aktive ved inngangen av 18 
valgkampen, har det lykkes Grønn Ungdom å være tilstede ved neste alle skoledebatter og 19 
valgtorg. Det totale antallet skolebesøk vitner om et enormt aktivitetsnivå i selve valgkampen. 20 
I henhold til valgkampstrategiens anbefalinger skulle fylkeslagene prioritere skoler med mange 21 
elever foran små skoler dersom ressursene ikke strakk til. Derfor er «andel av elevene» et 22 
interessant supplement til «andel av skolene». Forskjellen mellom disse viser at det bare til en 23 
viss grad har lykkes fylkeslagene å prioritere store skoler der det har vært nødvendig å 24 
prioritere. 25 
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Mange av skolene som var med i skolevalget arrangerte felles valgtorg eller skoledebatt, og 1 
derfor er det ikke relevant å sammenligne antallet skoler Grønn Ungdom var tilstede på med det 2 
totale antallet skoler som deltok i skolevalget (som man finner på samfunnsveven.no). 3 
For fylkesvise resultater, se vedlegg 1 til denne rapporten. 4 
 5 

Økonomi 6 

Landsmøtet i Grønn Ungdom vedtok et eget prosjektbudsjett for valgkampen. Det ble 7 
budsjettert å bruke 300 000 kroner av GUs midler på valgkamp, men en skrivefeil gjorde at det 8 
allerede da ble budsjettert med 5000 kroner mer på utgiftssiden enn inntektssiden (se tabellen 9 
under). Det ble også vedtatt tiltak i valgkampstrategien som det ikke var budsjettert for, blant 10 
annet to skoleringer (VKA-skolering og «jentesamlinger»).  11 
 12 
Budsjettet ble derfor revidert på AU-møte nummer 6 (12.06.2015). De største endringene var 13 
økte lønnsutgifter, opprettelse av en skolerings-post, og innsparinger i øvrige poster for å gjøre 14 
rom for økningene i utgifter. 15 
 16 
Som man ser av tabellen under, er resultatet i prosjektregnskapet for valgkampen (pr. 17 
30.9.2015) et underskudd på 9951kroner. Postene «skolevalg-støtte» og «inntekt materiell» 18 
forventes å øke, i øvrige poster forventes ingen endringer. Med disse endringene forventer vi at 19 
vi ender med et positivt resultat i størrelsesordenen 12- 14 000 kroner! 20 
Det største avviket fra revidert budsjett er materiell-posten. De reelle utgiftene til materiell er 21 
dog mye lavere, siden det også er enn inntekt på 44 925 kroner knyttet til materiell samt 22 
utestående fordringer. Iberegnet disse er det brukt 78 865,42 kroner på materiell. 23 
 
 

 Budsjett 
2015  

Budsjett, 
Revidert7 

Regnskap, 
20158 

Kommentarer 

Inntekter     

Grønn Ungdom 300 000 300 000 300 000  

Inntekt materiell 0 0 44 925  

SUM 300 000 300 000 344 925  

     

Utgifter     

Materiell 100 000 90 000 149 130  

Reklame 20 000 15 000 6 069 Kun på facebook 

SweAID 5 000 0 0 Tiltaket ble gjennomført, 
men i regi av Oslo MDG 

                                                        
7 Budsjett revidert på AU-møte 6, 12.6.2015. 
8 Regnskap per 30. september 2015 
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Skolevalg-støtte 20 000 15 000 6 938 Forventes å øke til ca. 9 
000 

Nettsidene 2 000 0 0  

Lønnskostnad 115 000 146 899 146 899  

Reiser i fylkene 20 000 20 000 20 688 Reiser, talspersoner og AU 

Skolering 0 28 611 25 152 VKA-kurs & 
«jentesamlinger» 

Buffer 23 000 0 0  

SUM 305 000 315 510 354 876  

     

Resultat (-5000) (-15 510) (-9 951)  

Fordringer   25 339,58 Fakturert materiell som ikke 
var betalt per. 30.9.2015 

 
Likestilling 1 

I tidligere skolevalgkamper har det vært et betydelig underskudd av kvinnelige debattanter fra 2 
Grønn Ungdom. Valgkampstrategien definerer derfor tre mål for en likestilt og inkluderende 3 
valgkamp: 4 

 Flere jenter i skoledebattene 5 
 Mest mulig jevn fordeling i det utadrettede arbeidet 6 

 En valgkamp der alle føler seg godt ivaretatt 7 

 8 

Ut over det ordinære arbeidet med organisasjonskultur er det kun gjennomført ett tiltak for å 9 
sikre god likestilling i valgkampen: det ble arrangert «jentesamlinger» helgen før 10 
skolevalgkampen begynte. Denne «siste liten»-skoleringa var en viktig faktor for å overbevise 11 
uerfarne debattanter om å tørre å stille i debatt, men det er ikke mulig å tallfeste hvor stor 12 
effekten var. Skoleringen er evaluert nærmere i denne rapportens avsnitt om skolering. 13 
Fylkeslagene ble ikke pålagt krav om likestilling blant debattanter el. 14 
For å undersøke kjønnsbalansen hos debattantene er det gjort en opptelling av antall 15 
debattanter av hvert kjønn, samt antall debatter med kvinnelig og mannlig debattant. 16 
 
 

Tabell 2: Kjønnsfordeling i skolevalget 
 
 Kvinne Mann 

Antall debattanter1 50 49 

Antall debatter2 150 168 

Noter: 
1: Sentralister er inkludert. Debattantene er telt opp fylkesvis og deretter 

summert. 
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2: Antall skoledebatter med debattant av kjønn. 

 

 
 
Vi ser altså at vi har oppnådd nesten fullstendig likhet, både i antall debattanter av hvert kjønn, 1 
og antall debatter med debattant av hvert kjønn. Nesten 100 forskjellige har deltatt i 2 
skoledebattene for Grønn Ungdom, og på tross av store ulikheter innenfor de ulike fylkene (se 3 
vedlegg 3) er kjønnsfordelingen nasjonalt utrolig lik. Vi har overoppfylt målet om flere jenter i 4 
skoledebattene! Selv om antallet mannlige debattanter også har gått opp har ulikheten fra sist 5 
valgkamp blitt utlignet! De mannlige debattantene har sittet i noen flere debatter enn sine 6 
kvinnelige motstykker (3,4 debatter i snitt for menn, 3 debatter i snitt for kvinner). Forskjellen i 7 
denne valgkampen er veldig liten, men det er en tendens det er verdt å følge med på også i 8 
fremtidige valgkamper 9 
 10 
Når dette er oppnådd uten kvotering eller liknende tiltak, er det tegn på en god 11 
organisasjonskultur, som gjør at ingen kjønn møter «glasstak» innad i organisasjonen. 12 
Resultatet viser at man ved å arbeide jevnt med organisasjonskulturen kan slippe å måtte 13 
innføre egne lover og prosedyrer for å sikre god kjønnsfordeling. 14 
Fordelingen mellom talspersonene i det utadrettede arbeidet var noe skeiv i selve valgkampen, 15 
men det skyldtes likestillingshensyn. Talspersonene bestemte seg for å bruke Anna (og ikke 16 
Lage) på alle nasjonale mediebegivenheter som involverte de andre ungdomspartiene. 17 
Begrunnelsen for dette var at samtlige andre stortingsungdomspartier har mannlig leder. Ofte 18 
ble det derfor Grønn Ungdom som avgjorde hvorvidt det i det hele tatt ville være en kvinnelig 19 
representasjon i de aktuelle situasjonene. 20 

 21 

Media 22 

Grønn Ungdom oppnådde god publisitet i valgkampen. I følge Retriever var vi nevnt 162 ganger 23 
i norske aviser fra og med 1. august til og med 16. september. Mange av disse oppslagene var 24 
nasjonale. Mesteparten av oppslagene var av redaksjonell karakter. Mellom 1. og 23. august kan 25 
en god del av publisiteten forklares med proaktivt arbeid fra mediegruppa. Fra og med 23. 26 
august og ut valgkampen ble det nesten ikke jobbet aktivt med innsalg. Medieoppslagene kom 27 
som resultat av deltagelse og gode resultater i skolevalgkampen. Skolevalgkampen sugde opp 28 
såpass mye ressurser at det løpende organiserte arbeidet i mediegruppa nesten opphørte. Vi 29 
greide å stille på alle medieforespørsler vi fikk, men gjennomførte svært få egne innsalg. Den 30 
samme gjengivelsen gjelder for Grønn Ungdoms fylkeslag. Flere av disse var synlige i media i 31 
løpet av valgkampen. De færreste greide imidlertid å komme på med egenproduserte tekster 32 
eller innsalg. Mediegruppa hadde også lite kapasitet til å hjelpe dem med dette. De viktigste 33 
erfaringene å trekke på til neste valgkamp er at skolevalgkampen stjeler enormt mye kapasitet 34 
fra de som til daglig driver mediearbeidet. I den grad vi har mål om å drive proaktivt 35 
mediearbeid hele valgkampen bør det settes av ressurser til å jobbe utelukkende med media i 36 
innspurten.  37 
 38 
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Sosiale medier 1 

Arbeidsutvalget vedtok en “SoMe”-plan for Grønn Ungdoms valgkamp 2015. Der satt vi oss bl.a. 2 
et mål om å bli tredje største parti på Facebook innen valgdagen. Det greide vi ikke. De andre 3 
ungdomspartiene la mye penger på promotering i valgkampinnspurten, noe som gjorde at 4 
“likes”-gapet økte. Vi ligger nå som femte største parti på Facebook (bak SU, FpU, Unge Høyre 5 
og AUF). Dette til tross for at Grønn Ungdom gikk fra 7941 likerklikk den dagen sommerleiren 6 
sluttet, til 9299 likerklikk på valgdagen (en økning på 1358 likerklikk i løpet av valgkampen). Vi 7 
ledet lenge over SU, men i valgkampens siste uker har de antagelig lagt mye mer penger på 8 
promotering enn oss, og hadde en stund en vekstrate på 13 % (vår lå rundt 5 %). Det er verdt 9 
å merke seg at Grønn Ungdom kun hadde 5008 likerklikk den 10. mars 2015 (like etter 10 
landsmøtet), og at vi derfor har nesten doblet Facebook-oppslutning lenge før året er omme. Vi 11 
hadde 9496 “likes” per 28. september 2015. 12 
 13 
Grønn Ungdom har brukt i overkant av 9000 kroner på Facebook-promotering i valgkampen. 14 
Budsjettrammen var i utgangspunktet på 20 000, men ble siden revidert til 15 000. At vi brukte 15 
mindre enn dette skyldes delvis at vi av likviditetshensyn anvendte et forsiktighetsprinsipp, 16 
delvis at vi ikke opplevde behovet som presserende. 17 
Vi gjennomførte en Facebook-kampanje for å promotere ungdomskandidatene våre fra rundt 18 
om i landet (personer innstilt på topp 5). I tillegg brukte vi grafikker basert på tegningene som 19 
Jenny Jordahl og Jenny Kyvik laget til henholdsvis dyrevern- og klimaflyerne. Den siste uka la vi 20 
mye penger i å promotere en videosnutt hvor vi intervjuet folk på gata om hvor mange 21 
jordkloder vi har.  22 

 23 

Skolering 24 

Det ble gjennomført to skoleringer arrangert av Grønn Ungdom nasjoanlt i sammenheng med 25 
valgkampen: skolering for valgkampansvarlige i fylkene (VKA) og «jentesamling». I tillegg ble 26 
det arrangert noen skoleringer i fylkene og debatt- og standskolering på sommerleir, men disse 27 
er ikke omfattet av valgkampstrategien og derfor ikke nøyere omtalt her. 28 
 29 
VKA-skoleringen ble gjennomført 10.-12. april i Oslo. 9 av fylkene deltok med sine 30 
valgkampansvarlige. Kurset fokuserte mest på konkrete redskaper og prosjektledelsesverktøy 31 
deltagerne kunne bruke i organiseringen av valgkampen, men ga også innføring i bl.a. 32 
prosjektledelse, GUs valgkampstrategi og krisehåndtering. I tilbakemeldingene til kurset svarte 33 
deltagerne at kurset var veldig relevant og ga gode redskaper for å organisere valgkamp. 34 
Deltagerne opplevde at det ble gitt god informasjon på forhånd, men at den kom alt for seint. 35 
Det kan også forklare at mange fylker ikke fikk deltatt. 36 
 37 
Landsmøtet i mars 2015 vedtok at det skulle være en felles helg for jenter og ikke-ciskjønnede, 38 
så raskt som mulig etter landsmøtet. På grunn av liten tid og lite penger bestemte AU at vi ikke 39 
kunne følge denne modellen. Jentesamlingene ble i stedet arrangert som endagsmøter helgen 40 
22.-23. august i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. AU og eksterne holdt debattskolering og 41 
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kurs på de forskjellige stedene. Det kom 23 deltagere i Oslo, 8 i Trondheim, 9 i Bergen og 2 i 1 
Tromsø. Arrangementet var billig og mindre ressurskrevende enn det opprinnelige opplegget 2 
hadde vært, og tilbakemeldingene sier at det både var hyggelig og at det har gjort at flere turte 3 
å sitte i debatter. Jentesamlingene har altså både ført til flere debattanter og til en jevnere 4 
kjønnsbalanse mellom debattantene. Jentesamlingene kom i en periode der også andre enn 5 
jenter og ikke-ciskjønnede trengte debattskolering. Opplegget har også grovt avveket fra 6 
landsmøtevedtak. Likevel synes vi dette med fordel kan gjøres en gang til, fortrinnsvis med mer 7 
penger og planlegging. Måten skoleringen ble gjennomført på er også noe man kan ta med seg 8 
videre, da det nådde ut til mange, og samtidig var både tids- og ressurseffektivt. 9 
 10 

Materiell 11 

Alle avgjørelser om materiell ble tatt av en materiellgruppe bestående av VKK og to AU-12 
medlemmer. Disse sto for ideer, innhold og utforming (med grafisk arbeid gjort av innleide 13 
krefter). Det ble utformet to typer brosjyrer, to typer buttons, kondomer med «null utslipp», t-14 
skjorter og rollups. De to typene brosjyrer fokuserte på hver av Grønn Ungdoms hovedsaker i 15 
valgkampen – «dyrevern» og «klima og næringsliv». 16 
Valgkampstrategien anbefalte at materiellet burde 17 
«være mer originalt enn før.  Flyers kan ha en annen 18 
form enn tidligere, og må ikke være for teksttunge». 19 
Flyeren om dyrevern oppfylte de kravene til det fulle 20 
ved at den kunne brettes om til forskjellige dyr, var 21 
samordnet med en kampanje i sosiale medier 22 
(#stemfordyra), og hadde veldig lite tekst – kun et 23 
ekstremt konsentrat av dyrevernpolitikken. 24 
 25 
Valgkampstrategien anbefalte å utarbeide tre 26 
forskjellige pakker med materiell i forskjellig størrelse 27 
og prisklasse. På grunn av veldig begrensede budsjett 28 
i fylkeslagene, var det veldig ulikt hva de kunne 29 
bestille. Derfor ble det i stedet laget en «startpakke» 30 
som var gratis for  31 
fylkeslagene med et minimum av materiell - så også 32 
de små/fattige fylkeslagene hadde litt materiell til å 33 
kunne gjennomføre valgkamp. Størrelsen på startpakken var primært bestemt basert på hva 34 
man hadde råd til innenfor rammene av materiell-budsjettet. 35 
 36 
Startpakken inneholdt: 37 

 2 t-skjorter 38 
 1 rollup 39 
 600 brosjyrer «velferd for alle» 40 
 400 brosjyrer «hva skal vi leve av etter olja?» 41 
 80 buttons i ulike farger. 42 

Foto: Hulda Holtvedt 
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 1 
Ut over det bestilte fylkeslagene opp materiell etter eget behov fra en meny utarbeidet av 2 
materiellgruppa, innen en frist i godt tid før valgkampen. Det var ikke midler i budsjettet til å ha 3 
noe lager, så etter fristen var det ikke mulig å kjøpe mer materiell via GU-nasjonalt (med unntak 4 
av t-skjorter og noe rest-materiell som ble sendt ut tidlig i skolevalgkampen). 5 
 6 
Alt materiell var så miljøvennlig som mulig (100% resirkulert papir i flyere, t-skjorter merket 7 
som klimanøytrale, alt materiell bestilt fra svanemerket eller miljøfyrtårn-sertifisert trykkeri). 8 

 

Vedlegg 1: Fylkesvis oversikt over resultater 

 
Fylke Ant. 

akti
ve* 

Ant. 
Skole
-
besø
k 

Andel 
elever 
** 

Res. 
2011 

Res. 
2013 

Res. 
2015 

Endri
ng**
* 

Ant. 
stem
mer 

Akershus 17 33 98 % 1,6 4,9 9,3 +4,4 1393 

Aust-Agder 1 10 100 % 0,6 2,7 6,3 +3,6 226 

Buskerud 10 19 98 % 0,8 3,3 5,1 +1,8 383 

Finnmark 3 7 75 % 0,7 2,8 4,0 +1,2 82 

Hedmark 2 14 100 % 1,6 3,3 10,4 +7,1 554 

Hordaland 10 40 94 % 2,3 4,2 7,1 +2,9 1015 

Møre & 
Romsdal 

9 22 95 % 0,7 1,9 6,4 +4,5 499 

Nordland 5 17 100 % 1,0 3,0 3,8 +0,8 260 

Nord-
Trøndelag 

4 10 96 % 1,0 3,0 3,5 +0,5 154 

Oppland 3 9 90 % 2,1 3,5 7,3 +3,8 396 

Oslo 22 28 97 % 1,7 7,5 7,5 - 1039 

Rogaland 16 30 99 % 1,1 4,1 5,6 +1,5 799 

Sogn & 
Fjordane 

5 12 94 % 0,5 2,8 8,2 +5,4 272 

Sør-Trøndelag 15 25 100 % 2,1 2,9 6,6 +3,7 513 

Telemark 10 13 89 % 1,1 3,2 5,8 +2,6 263 

Troms 8 16 93 % 1,0 3,0 5,4 +2,4 220 

Vest-Agder 10 14 99 % 1,6 2,8 8,9 +6,1 493 

Vestfold 10 8 81 % 1,2 2,9 5,7 +2,8 389 
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Østfold 10 11 100% 0,9 2,9 6,4 +3,5 483 

NORGE 175 338 95,7  1,4 3,8 6,8 +3,0 9423 

 
 
* Antall folk i GU-alder som har deltatt på debatter eller valgtorg, ikke inkludert sentralister. 
**Sum av elever på skolene vi har vært på delt på sum av elever på alle skolene der det er arrangert 

skolevalg. 
*** Endring fra valg 2013 til valg 2015 i prosentpoeng. 

 

Vedlegg 2: Liste over innvalgte ungdomskandidater 

 
Navn Fylke/kommune/bydel 

Signe Bakke Johannessen Bærum 

Anders Jensen Askim 

Åsta Marte Evensberget Tvedestrand 

Vilde Ingeborg Holtan Håvadsrud Kongsberg 

Vegard Hunstad Øvre Eiker 

Vegard Berget Modum 

Miriam Akkouche Alta 

Rebekka Oma Gimnes Molde 

Isa Maline Alstadius Isene St.Hanshaugen 

Mattis Ulvang Nordre Aker 

Michelle Flagstad Stavanger 

Tore Dyrendahl Sør-Trøndelag 

Lise Lorentzen Toms 

Line Fjørstad Trondheim 

 
 

Vedlegg 3: Debattantenes kjønnsfordeling, fylkesvis oversikt 

 
Fylkeslag Debatter 

m/kvinne 
Debatter 
m/mann 

Antall 
kvinner 

Antall  
Menn 

Akershus 10 16 4 8 

Aust-Agder 6 4 2 1 

Buskerud 8 8 3 1 

Finnmark 3 3 1 3 

Hedmark 0 14 0 1 

Hordaland 12 27 4 10 
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Nord-Trøndelag 6 6 2 2 

Nordland 4 15 1 2 

M & R 8 14 4 3 

Oppland 2 8 1 3 

Oslo 22 4 7 3 

Rogaland 13 10 3 4 

Sogn & Fjordane 7 5 2 2 

Sør-Trøndelag 16 8 9 3 

Telemark 8 1 4 1 

Troms 1 15 1 4 

Vest-Agder 11 4 4 2 

Vestfold 6 2 4 2 

Østfold 7 4 3 1 

Totalt 150 168 59 56 

 
 
Note: Totalsummer debattanter her avviker noe fra den oppgitt i denne rapportens avsnitt om likestilling 

(tabell 2). Dette skyldes at noen deltok i debatter i flere fylker, og derfor er telt en gang for hvert fylke de 
debatterte i denne oversikten. Det gjelder først og fremst talspersonene, men også enkelte andre. 
 
 

Vedlegg 4: Arbeidsutvalgets Evaluering av valgkamp 2015 

Dette er kun en enkel samling av innspill og tilbakemeldinger fra arbeidsutvalget, gjennomført 1 
på AU-møtet 22.08.2016. 2 
De som ikke var tilstede er gitt muligheten til å komme med innspill over e-post. Disse svarene 3 
er skrevet inn nederst i dette dokumentet. 4 
 5 
Arbeidsfordeling 6 
Anna:  7 

 Var aldri i tvil om hvem som hadde ansvaret når ett eller annet oppsto. 8 
 At vi klarte så mye og oppnådde målene våre er den beste målestokken for at dette 9 

fungerte bra. 10 
 Egen rolle: 11 

o Planla på forhånd å bruke all kapasitet på skolevalgkamp. 12 
o Det førte til at alle ordinære arbeidsoppgaver falt sammen – f.eks. 13 

mediearbeid.  14 
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o Det gikk likevel bra på grunn av at media selv var veldig interessert og 1 
kontaktet oss, men mediearbeidet i fylkene (Annas rolle som 2 
mediekoordinator) ble ikke fulgt opp. 3 

Andrea:  4 

 Oppgaven som talspersonsekretær: Opplevde at jeg var til lite hjelp for Lage, og ante 5 
ikke hva han dreiv på med. Hadde lite for seg så lenge man ikke kan reise rundt 6 
sammen med den man er. 7 

 Fylkeslagsoppfølging (FLO) gikk fint. 8 
Isa: 9 

 Rollen som Gen.sek. er mest å gjøre alt det som ikke har med valgkamp å gjøre – men 10 
at alle normal-oppgaver fungerer. 11 

 Å ansette en VKK var riktig og nødvendig. Det kan vi ikke ikke ha seinere. 12 

 Om Talspersonenes rolle: Det var rovdrift å sende dem rundt på skoler i hele 13 
valgkampen. De trenger mer «fri». 14 

Jens Petter: 15 

 Arbeidsfordeling mellom FLO og valgkampansvarlig i fylket (VKA) var noe uavklart. 16 
 Innføringen for de VKAene som ikke var på skoleringen burde vært bedre. 17 

Christine: 18 

 Det som gjorde at man virkelig kom i valgkampmodus var møtene der vi gikk igjennom 19 
status og hva som måtte gjøres i fylkene, som vi hadde etter sommerferien, med 20 
VKA/fylkesleder, FLO og valgkampkoordinator (VKK). 21 

 22 

Skolering 23 
Anna: 24 

 En ting vi burde gjort annerledes: Debattskolering under sommerleir var bra – men det 25 
burde vært mye mer av den! 26 

 Jentesamlingene: Nyttig og vellykket. Veldig bra at vi gjennomførte! 27 
Isa: 28 

 Vi hadde ikke vedtatt noen budsjettpost for skolering (selv om det var bestemt at det 29 
skulle være to skoleringer i valgkampstrategien – VKA-samling og Jentesamling)! 30 

 Jentesamlingene var veldig bra, men den typen skolering (på det tidspunktet) har alle 31 
behov for – bør videreføres for alle kjønn. 32 

 Fylkene må bli flinkere til å arrangere egne skoleringer. 33 
 Kanskje AU burde vært på VKA-samling. 34 

 35 
Jens Petter: 36 

 Jentesamlingen – var fantastisk! Forespurt om den typen skolering for alle kjønn. 37 
 Lage enkelt opplegg for skolering til fylkene som de selv kan arrangere. 38 
 Samarbeide tettere med MDG rundt omkring – i Hordaland var MDG veldig til hjelp. 39 

 
  



            45 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

Materiell 1 
Isa:  2 

 Masse cred til materiellgruppa 3 
 Etterspørsel etter «generell flyer»/verveflyer - neste budsjett bør vi legge inn midler til å 4 

produsere det 5 
Media 6 
Isa:  7 

 På valgvaken i Oslo: Medieaspektet tok overhånd, det sosiale kom som nr. 2. 8 
Anna: 9 

 Det er først og fremst gjennom mediedekning på skolevalg-«natta» at skolevalgkampen 10 
kan bidra til å gi MDG et push i riktig retning, så media er viktig del av det. Men det 11 
hadde vært lut om Grønn Ungdom i større grad hadde regien – om vi hadde en plan på 12 
forhånd. Nå ble det i stor grad håndtert av stortingsgruppas mediefolk. 13 

John: 14 

 Vi kunne vært mye flinkere til å hjelpe fylkeslagene med mediearbeid – masse 15 
potensiale! 16 

 Sosiale medier i fylkene kunne vært bedre. 17 
 18 
Diverse 19 
John: 20 

 Tidligere i gang – spesielt med kandidater og nominasjoner kunne vi vært mer involvert. 21 
Jens Petter: 22 

 Økonomi i fylkene – de økonomiansvarlige må skoleres bedre, så de økonomiske 23 
planene. 24 

John: 25 

 Muligheter til senere valgkamper: 26 
o Folkehøgskolene 27 
o I fylkene sluttet man å drive valgkamp en uke før valget – senere trenger vi 28 

planer som også strekker seg over siste uka. 29 

 30 

Innspill på mail i etterkant av møtet 31 
Ola: 32 

 Skolering 33 
o AU/FLOer kan med fordel delta på VKA-skolering, slik blir det mye lettere å 34 

følge opp VKA i sine fylker og særlig å gi god oppfølging til VKAer som ikke 35 
deltok på den nasjonale skoleringa. Dersom VKA ikke fungerer/eksisterer i et 36 
fylke blir det dermed lett å fylle rollen. 37 

o inkludere en bit om å utnytte skolevalgkampen til å få mediaoppslag 38 

 Materiell 39 
o Har kun hørt gode tilbakemeldinger på materiellet. 40 

 Media 41 



            46 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

o vi kunne ha forberedt fylkeslagene på å planlegge mediainnsalg under 1 
skolevalget 2 

 Diverse 3 
o Jeg endte opp med å ta rolen som VKA i ett av mine FLO-fylker. Jeg følte at 4 

jeg fikk stor hjelp fra VKK og det digitale materiale som VKK lagde for VKA-5 
skoleringa. 6 

o Jeg opplever at VKKs arbeid bidro i stor grad til å gjøre valgkampen 7 
vellykket. 8 

John: 9 
 Bra 10 

o Hele valgkampen. Den beste noensinne i Grønn Ungdoms historie. God 11 
styring. Null kriser 12 

o Jentesamling - supert tiltak! 13 
o God dekning av skoler 14 
o Skolevalgvake, god ide! 15 

 Kan forbedres til neste gang: 16 
o Fylkene kom i gang sent med valgkampen. Hvordan kan vi få dem involverte 17 

og i gang tidligere? 18 
o Fylkene kunne ha unnagjort flere ting som f.eks. årsmøtedato og innkalling 19 

før valgkampen slik at de slapp å gjøre det midt i valgkampen eller rett etter. 20 
o Skolering: Burde vært mer og startet tidligere 21 
o Arbeidet med å få unge opp på listene: Startet for sent, i Oslo og Bergen var 22 

ikke noen av top 5 fra Grønn Ungdom. 23 
o Vi kunne vært bedre og tidligere involvert i programprosessene og fått med 24 

GU-ting som f.eks. LHBTQ. Dette gjelder særlig fylkeslagene. 25 
o Folkehøgskolene: Hvis vi har kapasitet 26 
o Aktivisering nye medlemmer post-valg: Her kan alle lære av Oslo som fikk 70 27 

i oppmøte etter valget. 28   29 
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Regnskap for 2014 blir oversendt Grønn Ungdoms medlemmer innen én uke før landsmøtet 

finner sted. 

 

Bakgrunn  1 

På landsmøtet i mars ble det vedtatt en arbeidsplan som skulle gjelde fram til våren 2016. For 2 
at organisasjonen skal ha en arbeidsplan å forholde seg til fram til neste landsmøte, er det 3 
nødvendig at Landsmøtet høsten 2015 vedtar en ny arbeidsplan som skal gjelde for hele 2016.  4 
 5 

Drøfting  6 

Svært mange av kapitlene arbeidsplanen for 2015 kan overføres til arbeidsplanen for 2016 uten 7 
at det gjøres omfattende endringer. Landsstyret har ikke funnet det nødvendig å foreslå helt nye 8 
kapitler om en rekke arbeidsoppgaver som allerede er planlagt og omtalt i arbeidsplanen for 9 
inneværende periode.  10 
 11 
I flere av kapitlene har imidlertid Landsstyret innstilt på å legge til enkelte kulepunkter, eller 12 
endre tekst. I tillegg foreslås det å legge inn et par helt nye kapitler: ”Sommerleir 2016”, 13 
”Landsmøte 2016”, ”Høstkampanje” og ”Politikkutvikling”. Landsmøtet bes særlig merke seg 14 
disse kapitlene. 15 
 16 
I arbeidsplanen for 2016 er fortsatt medlemspleie og skolering blant de viktigste prioriteringene. 17 
Medlemsmassen vår har økt i løpet av valgkampen. Dette gjør det ekstra viktig at alle ledd i 18 
organisasjonen gjør en solid innsats for å ta vare på nye og gamle aktive eller potensielt aktive 19 
medlemmer. I takt med at organisasjonen vokser og blir sterkere mener Landsstyret det er av 20 
stor betydning at vi bruker ressurser på å fortsette å bygge opp et ordentlig skoleringsprogram.  21 
 22 
I tillegg til hovedsatsningen kommer ordinære og løpende arbeidsoppgaver og faste 23 
arrangementer som landsmøte, landsstyremøter, mediearbeid, fylkeslagsoppfølging m. m.  24 
 25 
Landsmøtet bes særlig merke seg følgende:  26 
 27 

- kapitlet «Politikkutvikling» som er nytt og relevant i forbindelse med programarbeidet i 28 
moderpartiet. Landsstyret mener det er viktig at vi satser på å utvikle og begrunne 29 
Grønn Ungdoms politikk slik at vi kan påvirke programarbeidet i moderpartiet. Under 30 
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kapitlet er det også foreslått et konkret saksfelt som Grønn Ungdom i kommende år skal 1 
bruke tid på utrede: ruspolitikk.  2 

 3 
- landsstyret har foreslått både varighet, tid og sted for sommerleir 2016.  4 

 5 
- i kapitlet om historieprosjektet er den hele og fulle teksten endret sammenlignet med 6 

gjeldende arbeidsplan.  7 
 8 

- landsstyret har foreslått å legge inn en formulering om at arbeidsutvalget skal legge til 9 
rette for å få på plass SMS-innmelding hvis det er gunstig og mulig.  10 

 11 
- det står ingenting om Utdanningspolitisk utvalg i forslaget til Arbeidsplan for 2016. Det 12 

er altså opp til Landsmøtet å få inn eventuelle formuleringer om dette arbeidet.  13 
 14 
Landsmøtet bes ellers merke seg at de har anledning til å foreslå tillegg, endringer eller 15 
strykninger hvor som helst i utkastet til Arbeidsplan for 2016.  16 
 17 

Landsstyrets konklusjon 18 

Landsstyret anbefaler landsmøtet å innstille arbeidsplanen slik den foreligger.  19 

 20 

Forslag til vedtak 21 

F1: Landsmøtet vedtar på «Arbeidsplan 2016» slik den foreligger.  22 
 23 
 24 
Med vennlig hilsen 25 
 26 
 27 
Anna Serafima. S Kvam, 28 
Talsperson 29 
 30 
Oslo, 29. okt, 2015  31 
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Regionseminarer 1 

Arbeidsutvalget skal bistå fylkeslagene med å arrangere 3 regionseminarer: ett for Nord-Norge 2 
og Midt-Norge, ett for Østlandet og ett for Sør- og Vestlandet. Regionseminarene avholdes med 3 
følgende inndeling:  4 

 Nord-Norge og Midt-Norge: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 5 
og Møre og Romsdal.     6 

 Østlandet: Hedmark, Oslo, Oppland, Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud.  7 
 Sør-/Vestlandet: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.     8 

 9 
Målet er at fylkeslagene selv går sammen i styringsgrupper som gjennomfører og finansierer 10 
regionseminarene. Regionseminarer skal arrangeres i januar/februar. Arbeidsutvalget skal bistå 11 
fylkene i å evaluere regionseminarene og finne ut hva som var bra og hva som må gjøres 12 
annerledes til neste gang. 13 
 14 

Landsstyremøter 15 

Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøter. 16 
Grønn Ungdom skal: 17 

 starte den nye sesongen med skolering i hvordan man gjennomfører landsstyremøter. 18 
 i arbeidsplanperioden 2016 gjennomføre 4 landsstyremøter: ett i slutten av januar, ett i 19 

slutten av april, ett i forbindelse med sommerleir og ett i oktober.  20 

 fortsette å holde landsstyremøtene i Oslo etter modell fra perioden 2015, med unntak av 21 
LS-3 som blir holdt i forbindelse med sommerleir.  22 

 fortsette å ha både et faglig og et sosialt opplegg under landsstyremøtene.  23 
 jobbe for at fylkene skal ha en fast LS-representant for hele perioden. FLOene skal sørge 24 

for at fylkene avholder forberedelsesmøte i forkant av hvert LS 25 
 26 

Skolering  27 

Skoleringsopplegget «Drivhuset» er Grønn Ungdoms hovedsatsing i mellomvalgårsperioden 28 
2016. Grønn Ungdom skal videreutvikle Nivå 1, og lage opplegg for nivå 2 og 3. 29 
Grønn Ungdom skal: 30 

 fortsette arbeidet med å lage et skoleringsopplegg bestående av tre nivåer: 31 
 32 

Nivå 1 skal bestå av en ressursbank med opplegg for medlemsmøter som gjennomføres 33 
i fylkes- og lokallag, enten ved at noen holder foredrag, eller ved at man ser en 34 
film/leser en bok/spiller et spill/leser en artikkelsamling eller liknende. Ressursbanken 35 
skal inneholde gode opplegg for MDGs kjerneområder, men også andre viktige områder 36 
unge politikere må kunne noe om - som helse, skatt, utdanning etc. 37 
Nivå 2 gjennomføres på skoleringssamlinger i regi av arbeidsutvalget. Inviterte er 38 
tillitsvalgte i lokal- og fylkeslagene, men også nye AU-medlemmer og andre sentralt 39 
tillitsvalgte. Skoleringssamlingen skal inneholde skolering i organisatoriske funksjoner 40 
som økonomi, møteledelse etc., men skal også fokusere på debatt- og skriveteknikk. I 41 
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løpet av 2016 vil det holdes nasjonale skoleringer angående økonomistyring og 1 
lederansvar. 2 

 3 
Nivå 3 skal være et litt mer påkostet opplegg som arrangeres annethvert år eller 4 
sjeldnere. På grunn av begrensede plasser og for å gi hver enkelt den oppfølgingen vi 5 
som ungdomsparti bør kunne tilby, vil det mest nærliggende være at man søker seg til 6 
dette nivået. Nivået bør inneholde ekstensiv trening med kommunikasjonsrådgiver, 7 
inngående kunnskap i praktisk folkevalgtarbeid av typen budsjettforhandlinger, 8 
interpellasjoner og forslagsmekking og arbeidstrening enten i bystyre, fylkesting eller 9 
storting. 10 

 11 

 Arbeidsutvalget skal velge en skoleringsansvarlig som har ansvar for å opprette et sånt 12 
opplegg sammen med en skoleringsgruppe. 13 

 14 
 15 

Grønn Ungdoms delegasjon til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 16 

Etter vedtak fattet på MDGLM 2015, har Grønn Ungdom nå en fast delegasjon på landsmøtet i 17 
Miljøpartiet De Grønne (8. - 10. april 2016) med 12 delegater. Disse delegatene arbeider på 18 
oppdrag fra Grønn Ungdoms landsmøte, og skal fremme Grønn Ungdoms synspunkter og egen 19 
politikk, for å få gjennomslag. Det er også mange avgjørelser som må tas løpende. Dette krever 20 
at delegatene planlegger godt. 21 
 22 
Delegasjonen skal: 23 

 internt velge en koordinator for arbeidet. 24 
 ha god dialog med arrangørene av MDGLM.     25 
 avholde seks møter: Ett planleggingsmøte, to for gjennomgang av sakspapirer, ett med 26 

oppgavefordeling, ett for resterende saker, ett med GU-representantene fra fylkene. 27 
 drive aktiv «lobbyvirksomhet» overfor de øvrige delegatene, og legge opp til refleksjon 28 

innad i delegasjonen rundt hva dette innebærer.  29 

 bidra til å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne ungdommer som deltar på 30 
MDGLM. 31 

 jobbe for å få mest mulig gjennomslag for Grønn Ungdoms kampsaker! 32 
 33 

Sommerleir 34 

Sommerleiren skal være et naturlig samlingspunkt for alle i Grønn Ungdom, hvor politikk og 35 
sommeridyll går hånd-i-hånd. Sommerleiren arrangeres over fem dager i uke 30 eller 31 på 36 
Risøya folkehøgskole, avhengig om det er ledig og hvor godt tidspunktet sammenfaller med 37 
sommerleirplasseringen til andre ungdomsorganisasjoner hvor Grønn U ngdom antakelig har 38 
stort medemsoverlapp. Sommerleiren skal blant annet fokusere på debattskolering og politisk 39 
kampanje for 2016. LS-3-16 skal avholdes i dagene i forkant av dette.  40 
 41 
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Politisk kampanje 1 

Se saksframlegg om kampanje 2016. 2 

 3 

Historieprosjekt 4 

Historieprosjektet skal lanseres i 2016 i forbindelse med Grønn Ungdom offisielle 20 års 5 
jubileum. Det ferdige historieprosjektet skal være tilgjengelig på Grønn Ungdoms nettsider og 6 
det skal lages en grafikk og arrangeres en jubileumsfest i forbindelse med landsmøte 7 
2016/sommerleir 2016, hvor nøkkelpersoner i Grønn Ungdom inviteres. 8 
 9 

Landsmøtet 2016     10 

GULM 2016 blir et ordinært landsmøte som avholdes i Oslo i november 2016. Reiseutgiftene 11 
skal betales ved utjevning av fylkeslagene. 12 

 13 

Medlemspleie og verving 14 

Verving er helt vesentlig – vi får ikke til en bærekraftig verden uten en bærekraftig 15 
organisasjon. At vi tar vare på det nye tilfanget av medlemmer vi har fått i løpet av valgkampen 16 
er avgjørende for å fortsette solid organisasjonsbygging i perioden som kommer.  17 
 18 
Grønn Ungdom skal 19 

 ha minst 2000 registrerte medlemmer innen 2017. 20 
 trykke opp egne innmeldingsblanketter/vervebrosjyrer. 21 
 sørge for at medlemssystemene til Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom er koblet 22 

slik at de fleste som melder seg inn i Grønn Ungdom som hovedregel blir medlem av 23 
MDG også. Om mulig skal vi forhandle med MDG om rabatterte kontingentpris for GU-24 
medlemmer, slik at det koster 50 kroner å være medlem av GU + MDG.  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 28 

 avholde vervekonkurranse i løpet av 2016. 29 
 fylkeslag og arbeidsutvalg skal ha en plan for å få inn medlemskontingent fra 30 

medlemmer i løpet av hele året. 31 

 opprette sms-betaling og sms-innmelding hvis arbeidsutvalget finner det gunstig og 32 
mulig. 33 

 34 

Politikkutvikling 35 

Fra høsten 2015 til våren 2017 vil programkomitéen i De Grønne jobbe med nytt 36 
arbeidsprogram. Grønn Ungdom skal jobbe tett med moderpartiet i denne prosessen. I løpet av 37 
2016 skal organisasjonen både drive aktiv politikkutvikling og samtidig jobbe for at Grønn 38 
Ungdoms politikk får størst mulig plass i det nye arbeidsprogrammet. Alle ledd av 39 
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organisasjonen skal involveres i denne prosessen. Både fylkene, landsstyret, arbeidsutvalget og 1 
landsmøtet får viktige roller.  2 
Grønn Ungdom skal:  3 

 jobbe systematisk for at politikk vi har vedtatt siden 2013 innarbeides i De Grønnes nye 4 
arbeidsprogram. 5 

 bruke landsstyret og landsmøtet til å utvikle og vedta politikk for Grønn Ungdom.  6 
 opprette en egen gruppe som jobber med å samordne framdriften i De Grønnes 7 

programarbeid med politikkutvikling i Grønn Ungdom. 8 
 gjøre en helhetlig utredning av ruspolitikk som skal behandles av landsstyret og 9 

landsmøtet. Resultatet av prosessen skal være en ruspolitisk plattform hvor Grønn 10 
Ungdom skal ta stilling til: 11 

- Tyngre stoffer og heroinassistert behandling. 12 
- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av cannabis. 13 
- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av psykelika.  14 

Eventuelle nye posisjoner Grønn Ungdom inntar skal innlemmes i programprosessen til 15 
Miljøpartiet De Grønne. 16 

 17 

Økonomi 18 

Etter lokalvalget i 2015, blir fylkeslagene mye sterkere økonomisk, mens Grønn Ungdom 19 
nasjonalt fortsatt har et stramt budsjett. Dette gjør at det forventes større finansiering fra 20 
fylkeslag på nasjonale arrangementer i 2016 ved reiseutjevning, samt noe høyere 21 
deltageravgifter på landsmøte og Sommerleir. I tillegg må det satses på opplæring for de 22 
økonomiansvarlige i fylkene. I 2015/2016 er Grønn Ungdom med i Landsrådet for Barne- og 23 
Ungdomsorganisasjoner (LNU) sitt nye utviklingsprogram for demokratisk økonomistyring. 24 
Grønn Ungdom skal aktivt bruke denne muligheten til å sørge for å få på plass gode rutiner for 25 
økonomistyring i alle ledd i organisasjonen. 26 
 27 
Grønn Ungdom skal: 28 

 Fortsette å ha en sunn og sterk økonomi. 29 
 sørge for at alle lokalledd med flere enn fem aktive har en konto, slik at de kan få støtte 30 

fra Frifond organisasjon. 31 

 evaluere Frifondordningen i 2015. 32 
 få på plass gode rutiner for økonomistyring i alle ledd. 33 
 vurdere muligheten for å ansette regionssekretærer som finansieres av fylkeslagene. 34 
 fylkeslagene skal betale for reiseutjevning og deltageravgifter på nasjonal 35 

arrangementer. 36 

 spare penger til valgkampen i 2017. 37 
 38 

Arbeidsutvalget 39 

Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften av Grønn Ungdom, og skal: 40 
 41 
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 ikke ha mindre enn ett møte i måneden. 1 
 gjøre referatene fra sine møter tilgjengelig for landsstyret. 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 

 7 

Representasjon 8 

Alle som får tillitsverv i Grønn Ungdom er representanter for organisasjonen i ulike 9 
sammenhenger - enten det er internt i moderpartiet, eller utad overfor andre organisasjoner 10 
eller velgere. 11 

 Talspersonene har ansvar for å representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes 12 
sentralstyre og landsstyre, samt overfor stortingsgruppa, og for å forankre GUs syn på 13 
ulike saker så godt det lar seg gjøre i organisasjonen.  14 

 Grønn Ungdom skal gjennom sine tillitsvalgte være en aktiv deltager i norsk offentlighet, 15 
og skal søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner, andre partier 16 
og politiske aktører der det er naturlig. 17 

 Grønn Ungdom skal jobbe for å bli representert i Miljøpartiet De Grønnes 18 
programkomité. 19 

 Arbeidsutvalget skal sørge for at Grønn Ungdom er godt representert i Miljøpartiet De 20 
Grønnes Kvinnenettverk, og følge opp dette arbeidet tettere. 21 

 22 

Media og sylighet 23 

For å sette dagsorden, rekruttere medlemmer og framskynde det grønne skiftet i Norge, er det 24 
lite som er viktigere enn at Grønn Ungdom er synlige - både nasjonalt og lokalt, i tradisjonelle 25 
kanaler og i sosiale medier. 26 
Grønn Ungdom skal: 27 

 være synlig i nasjonale medier jevnlig (mål: ukentlig), og delta i den offentlige debatten 28 
både reaktivt og proaktivt.  29 

 lage en mediastrategi og sette ned en mediagruppe, som sammen med talspersonene 30 
skal koordinere det nasjonale mediaarbeidet. 31 

 Mediagruppa skal fortsette det gode samarbeidet med Miljøpartiet De Grønnes 32 
kommunikasjonsavdeling og stortingsgruppe.  33 

 Fylkeslagsoppfølgere og talspersoner skal sørge for godt samarbeid om mediaarbeid 34 
mellom sentralleddet og fylkeslagene.  35 

 Mediagruppa skal opprette et nettverk for personer i fylkes- og lokallagene med ansvar 36 
og interesse for mediaarbeid, i form av en mailingliste/facebookgruppe.  37 

 Hjemmesidene skal oppdateres regelmessig. De skal utformes på en måte som gjør det 38 
lett å finne aktiviteter og engasjere seg i GU i hele landet.  39 

 Grønn Ungdom skal fortsatt være svært synlige i sosiale medier, med hovedvekt på (1) 40 
Facebook-, (2) Twitter- og (3) Instagram-tilstedeværelse. 41 
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Fylkes- og lokallagsarbeid 1 

Noe av det viktigste man gjør som medlem av arbeidsutvalget, er å følge opp fylkeslagene. Å 2 
sørge for at medlemmer i hele landet får et aktivitetstilbud, nok informasjon om hva som skjer 3 
sentralt, og gode muligheter til å bidra i demokratiske prosesser. Fylkeslagsoppfølgerne (FLO) i 4 
arbeidsutvalget skal følge opp fylkeslagene tett. Arbeidsutvalget skal utgjøre FLOer for alle 19 5 
fylker. Gjennom sin FLO skal alle fylkesstyrene gi en kort oppdatering om status (f.eks. om 6 
planlagte aksjoner/møter, antall aktive, evt. behov for hjelp osv.) annenhver uke. Grønn 7 
Ungdom skal ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker innen utgangen av 2016, og legge til rette 8 
for lokallagssatsning der fylkeslaget ser behov for dette. 9 

 10 

Internasjonalt arbeid 11 

Internasjonal kontakt, som er medlem av arbeidsutvalget, har ansvar for det internasjonale 12 
arbeidet i Grønn Ungdom. Internasjonalt Utvalg, som velges av landsmøtet, har hovedansvar for 13 
å utføre Grønn Ungdom sitt internasjonale arbeid. Internasjonal kontakt er bindeleddet mellom 14 
arbeidsutvalget og Internasjonalt Utvalg. Se egen arbeidsplan for Internasjonalt Utvalg.15 
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Bakgrunn 1 

I 2016 er det duket for en ny politisk kampanje for Grønn Ungdom. Arbeidet med kampanjen 2 
bør begynne så snart som mulig for best mulig resultat. 3 
 4 
Landsstyret (GULS-2-15) har innstilt på hvilket tema for politisk kampanje de foretrekker (se 5 
konklusjon), etter å ha blitt forelagt flere ideer av arbeidsutvalget, hvorav særlig tre mulige 6 
tema ble fremhevet. 7 
 8 
Kampanjegruppa i AU har på bakgrunn av dette utarbeidet dette, mer detaljerte, framlegget 9 
som landsmøtet i november skal behandle (GULM-2-15). Dette framleggets konklusjon 10 
inneholder skisse til budsjett, tidsplan, tiltak og mål for kampanjen – i tillegg til et mandat for et 11 
utvidet kampanjeutvalg som skal bestå av inntil fem personer, hvorav minst to ikke er 12 
medlemmer av arbeidsutvalget. 13 
 14 
Drøftingsdelen inneholder de samme forslagene som GULS-2-15 behandlet, for at landsmøtet 15 
skal få ta stilling til saken på tilnærmet like premisser som landsstyret. Landsstyrets innstilling 16 
finner du i konklusjonen til slutt.  17 
 18 
Landsmøtet har, som Grønn Ungdoms høyeste organ, mulighet til å vedta et hvilket som helst 19 
kampanjetema – også tema som ikke omtales i dette saksframlegget.  20 

 21 

Drøfting 22 

Når bør kampanjen være? 23 
At vi har to landsmøter i 2015 er ledd i prosessen med å flytte landsmøtet fra vårsesongen til 24 
høstsesongen. Det var landsmøtet i 2014 som vedtok denne flyttingen, samt at Grønn Ungdom 25 
skulle gå fra en hovedsaksmodell til en kampanjemodell i det politiske arbeidet.  26 
 27 
GULM-14 vedtok at GU i utgangspunktet skulle arrangere to kampanjer i året, en om våren og 28 
en om høsten. Dette var med forbehold om at kampanjemodellen var en suksess, noe 29 
landsstyret fikk mandat til å vurdere. Landsstyret (GULS-3-1415) anbefalte at man reduserte til 30 
én politisk kampanje i mellomvalgår, noe som ble tatt til følge av GULM-1-15, som vedtok at 31 
GULM-2-15 skal behandle: «Politisk kampanje 2016». Merk at de ikke tok stilling til om dette 32 
skulle være en høstkampanje eller en vårkampanje.  33 
 34 
Tidslinjen for en politisk kampanje vil inneholde både en «introvert» forberedelsesperiode med 35 
planlegging og skolering, og en «ekstrovert» kampanjeperiode f.o.m. lanseringsdato til 36 
kampanjeslutt. Den utadvendte perioden for klimarettferdighetskampanjen i 2014 varte i en 37 
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måned (oktober). Å ha én slik kampanjemåned fungerte greit, og gir en god ramme for 1 
kampanjen. Spørsmålet er altså hvilken måned vi vil benytte til dette i 2016. 2 
 3 
Høsten 2016 skjer det mye. I løpet av august/september er det årsmøtesesong, deretter et nytt 4 
landsmøte. Opptrappingen til valget i 2017 starter. Programkomitéens forslag til nytt program 5 
sendes ut på høring, og har høringsfrist i slutten av oktober. Dette kan være en gyllen mulighet 6 
for Grønn Ungdom til å fronte en kampanje om noe vi ønsker å få inn i programmet, hvis vi 7 
legger kampanjeperioden til oktober. Det innebærer i så fall at senhøsten vil kunne bli noe 8 
hektisk. 9 
 10 
Det går an å se for seg at vi legger kampanjen til tidligere på høsten, for eksempel august (før 11 
årsmøtene, dersom disse legges til september). Det vil i så fall bli som en slags mini-valgkamp 12 
(om et avgrenset tema) plasseringsmessig. Dette forutsetter at fylkeslagene greier å komme 13 
online igjen etter sommerferien rimelig kjapt.  14 
 15 
Våren 2016 vil preges av bl.a. landsmøte i Miljøpartiet De Grønne, i tillegg til eksamensperiode 16 
for mange. Hvis vi arrangerer en vårkampanje vil det bli forholdsvis lite tid for kampanjeutvalget 17 
til å lage kampanjen, men også dette vil være gjennomførbart. En kampanje lagt til april/mai vil 18 
kunne utformes i løpet av januar/februar/mars hvis teamet jobber veldig effektivt, og ikke lar 19 
seg distrahere av regionsseminarer, MDG-årsmøter og MDGLM. Det vil, med en vårkampanje, 20 
trolig ikke bli tid til utvikling av ny politikk som kan implementeres i kampanjemateriell etc., 21 
dersom dette er et mål. 22 
 23 
Hva bør kampanjen handle om? 24 
Landsstyret har drøftet både muligheten for en kampanje basert på ny politikkutvikling, og en 25 
kampanje basert på politikken vi har fra før. 26 
 27 
Hvis vi skal utvikle ny politikk til kampanjen, må det drøftes hvilket politikkområde det er mest 28 
hensiktsmessig å jobbe med. 29 
 30 
En annen ting det er viktig å tenke på i kampanjesammenheng, er hvor vidt kampanjen skal 31 
være veldig spisset, eller om den skal romme mye. Skal det for eksempel være en generell 32 
”Landbrukskampanje”, eller en spesifikk ”Færre kyllinger per kvadratmeter i norsk oppdrett!”-33 
kampanje. 34 
 35 
Hva er målet med kampanjen? Å spre kunnskap om vår politikk til folket, eller få gjennomslag 36 
for noe politisk (enten i partiet eller på Stortinget/andre steder)? 37 
 38 
Landsstyret drøftet flere mulige tema og innfallsvinkler for kampanjen, hvorav de mest sentrale i 39 
debatten var: 40 
 41 

 Grønn utdanning og grønne arbeidsplasser 42 

 Matsvinn 43 
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 Plast i havet 1 
 Grønn offshorepolitikk 2 
 Likestilling i et bredt perspektiv og LHBTIQ+-tematikk. 3 

 4 
I saksframlegget som arbeidsutvalget la frem for landsstyret var følgende tema omtalt: 5 
 6 
Likestilling og normkritikk  7 
Grønn Ungdoms likestillingsplattform er god, moderne og progressiv. Det er også slik at 8 
Miljøpartiet De Grønne ikke nødvendigvis deler alle Grønn Ungdoms liberale holdninger til 9 
normkritikk og feminisme. En kampanje innen dette temaet kan fungere bra både innad med 10 
fokus på programkomitéens arbeid, og utad som en ekstern kampanje. Venstresiden har jo 11 
allerede eierskap til feminisme som politisk sak, men få av dem har en så fremadskuende 12 
politikk på området som oss.  13 
 14 
Skolepolitikk  15 
Her er det mye å ta av! Vi har en veldig god skolepolitisk plattform, og kan fokusere på saker 16 
som elevrettigheter og psykisk helse i skolen. Vi mangler likevel eierskap til saken, og kommer 17 
neppe til å få det. Det kan likevel fungere bra som en kampanje rettet mot Miljøpartiet De 18 
Grønne sin programprosess, og som et skritt mot å opparbeide troverdighet på flere 19 
politikkområder enn miljø. Ny politikkutvikling kan inngå i forarbeidet.  20 
 21 
Miljø og klima  22 
Her har vi helt klart eierskap, og man kan argumentere for at vi skal fortsette å holde oss på 23 
”klimalinja”. Det finnes gode muligheter for ny politikkutvikling eller konkretisering av 24 
eksisterende politikk på miljøfeltet. Det er også mye vervepotensiale i å fokusere på sakene vi 25 
allerede har eierskap til. Forslag til kampanjer innen klima og miljø:  26 
 27 

 Matsvinn  28 

 Plast i havet  29 

 Biologisk mangfold  30 

 Klimaprosent  31 
 32 
Dyrevern  33 
Vi har mye eierskap til dyrevernsaken. Her har vi også et stort vervepotensiale, men det kan 34 
argumenteres for at målgruppen vi treffer med denne poltikken allerede støtter oss, og at vi 35 
burde prøve å nå ut til nye grupper. Likevel er dyrevern en vervevinner, og det er lett å finne 36 
gode kampanjesaker innenfor temaet. 37 
 38 
Arbeidsutvalgets kampanjegruppe hadde i sitt sakframlegg til landsstyret fremhevet følgende tre 39 
alternativer som særlig interessante: 40 
 41 
  42 
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1. Plast i havet:  1 
En kampanje om plastforurensning og forsøpling i marine økosystemer og naturen for øvrig gir 2 
gode muligheter for praktiske, mobiliserende aksjoner. Eksempler kan være: 3 
strandryddeaksjoner (en egen ”strandryddedag”), lage kunstinstallasjon(er) av plast funnet i 4 
naturen, osv.  5 
 6 
Dette er et miljøproblem som fremstår som håndterlig og umiddelbart (i motsetning til 7 
klimaendringer, som fremstår som fjernt og abstrakt) for folk flest. En kampanje om dette vil 8 
kunne berøre positive løsninger (opprydning og ny teknologi), forbruksreduksjon, dyrevern og 9 
klassisk miljø- og naturvern, m.m.  10 
 11 
Samarbeid med andre organisasjoner vil være mulig og naturlig. Det er også et rom for ny 12 
politikkutvikling/konkretisering, da Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram ikke nevner mange 13 
konkrete løsninger på plastproblemet ennå.  14 
 15 
2. Likestilling og normkritikk:  16 
En kampanje om likestilling vil kunne påvirke programprosessen i Miljøpartiet De Grønne 17 
positivt, fordi mediefokus på Grønn Ungdoms progressive likestillingspolitiske plattform vil gi 18 
mer tyngde til våre innspill.  19 
 20 
Dette vil være en sjanse til å skape eierskap til normkritikk- og LHBTIQ+-aspektene ved vår 21 
likestillingspolitikk. Slik vil vi både kunne skille oss ut i likestillingsdebatten (som hittil har vært 22 
dominert av venstresidepartier), samt stake ut kursen for hva grønn feminisme innebærer.  23 
 24 
En kampanje om likestilling viser også saksbredde. Grønn politikk er mer enn isolerte 25 
miljøspørsmål. Her kan vi også vise sammenhenger mellom diskriminerende strukturer og 26 
utarming av planeten. Vinklingen kan være av typen: ”Du er ikke ditt kjønn!” Det du har eller 27 
ikke har mellom beina skal ikke avgjøre hvilke muligheter du har i samfunnet.  28 
 29 
En slik kampanje vil trolig kunne være mer innrettet mot skolering og opplysningsarbeid, men 30 
også aksjoner (for eksempel utdeling av prevensjonsmidler).  31 
 32 
3. Matsvinn:  33 
En kampanje om matsvinn vil berøre kjerneområdene våre fra en litt annen vinkel: Mat- og 34 
landbrukspolitikk oppfattes ikke som ”sexy” av unge velgere, men det kan vi endre på. En 35 
kampanje som dette vil kunne benytte urbane trender som dumpster-diving og fokusere på 36 
global rettferdighet for å mobilisere ungdom til å bry seg om matsikkerhet.  37 
 38 
Klimaendringer og ressursbruk kobles fint sammen i spørsmålet om matsvinn. Det blir 39 
vanskeligere å produsere mat på jorda pga. bl.a. klima og nedbygging av matjord, mens 40 
behovet øker. Kampanjen innbyr til ”dumpster”-aksjoner, utdeling av mat som kan spise tross 41 
overbeskyttende datomerking og gjør det lett å fremme konkrete politiske krav som 42 
avgiftsbelegging av matkasting for butikker og opprettelse av matsentraler. 43 
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 1 
Se landsstyrets innstilling i konklusjonen. 2 
 3 
Angående kampanjeutvalget 4 
Landsstyret finner det hensiktsmessig å legge opp til at landsmøtet vedtar opprettelsen av et 5 
utvidet kampanjeutvalg som får i mandat å sette kampanjeplanene ut i livet, og som har 6 
overordnet ansvar for den nasjonale gjennomføringen av kampanjen – herunder utforming, 7 
trykk og distribusjon av eventuelt materiell, produksjon av informasjonsmateriell, 8 
skoleringsopplegg osv. 9 
 10 
Dette utvalget bør bestå av både AU-medlemmer og kvalifiserte medlemmer fra utenfor AU, for 11 
å spre både kompetanse og eierskap til kampanjen i organisasjonen. Utvalget bør ha en 12 
størrelse som tillater både effektiv jobbing og en viss perspektivbredde, for eksempel fem eller 13 
syv medlemmer (oddetall for å unngå stemmelikhet). 14 
 15 
Valg av medlemmer til utvalget trenger ikke nødvendigvis gjennomføres på selve landsmøtet. 16 
Landsmøtet kan for eksempel gi AU mandat til å lyse ut og besette stillingene. 17 

 18 

Punkter til diskusjon 19 

 Hva skal tema for kampanjen være? Burde vi holde oss til kjernesakene våre (klima, 20 
miljø, dyrevern, eller lignende), eller forsøke å bygge troverdighet på andre 21 
politikkområder? 22 
 23 

 Skal fokuset for kampanjen ligge på verving eller på programprosessen, eller et helt 24 
annet sted? 25 
 26 

 Hvor bred burde kampanjen være? Skal vi holde oss til én konkret sak, eller skal vi ha et 27 
overordnet tema med flere undertemaer som berører ulike politikkområder? 28 
 29 

 Har du noen ideer til slagord eller konkrete kampanjeaksjoner innenfor de ulike temaene 30 
som er foreslått, eller innenfor helt andre områder? 31 
 32 

 Bør vi ha et kampanjeutvalg bestående av både AU-medlemmer og andre medlemmer 33 
av organisasjonen, eller skal AU gjøre alt selv? Hvor stort bør utvalget være, og hva bør 34 
mandatet være?  35 
  36 

 Når bør vi gjennomføre kampanjen – høst, vår eller sommer? Er én måned et greit 37 
tidsperspektiv på den utadrettede kampanjevirksomheten? 38 
 39 
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Landsstyrets konklusjon 1 

Landsstyret mener at Grønn Ungdom bør arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2 
2016, med oktober som utadrettet kampanjemåned. 3 
 4 
Landsstyret innstiller på at tema for Grønn ungdoms politiske kampanje 2016 skal være plast i 5 
havet, mikroplast og marin forsøpling.  6 
 7 
På bakgrunn av innstillingen har kampanjegruppa i arbeidsutvalget utarbeidet følgende skisse til 8 
hvordan kampanjen kan se ut, med grovutkast til tidsplan, mål, tiltak og budsjett: 9 
 10 

Når? Hva skjer? Hvem? 

November 2015 Kampanjetema vedtas Landsmøtet (GULM-2-15) 

1. desember 
2015 

Utlysning kampanjeutvalg (senest) Arbeidsutvalget 

15. desember 
2015 

Kampanjeutvalget nedsettes Arbeidsutvalget (AU-2-1516) 

Januar 2016 
(medio) 

Kampanjeutvalget avholder sitt konstituerende møte Kampanjeutvalget 

LS-1-16 (ultimo 
januar/primo 
februar) 

Workshop på landsstyremøtet om kampanjen 
(idémyldring om: aksjoner, politiske krav, slagord, 
etc.) + Landsstyret vedtar ny, konkret politikk om 
plast i havet, mikroplast og marin forsøpling, som 
meldes opp til MDGLM.  

Landsstyret og 
kampanjeutvalget 

Februar - juni 
2016 

Planleggingsfase (kampanjedesign) - landsstyret og 
arbeidsutvalget holdes oppdatert om framgangen, 
og inkluderes i prosessen. 

Kampanjeutvalget 

Ultimo juli/primo 
august (uke 30 
eller 31) 

Skolering om kampanjetema på sommerleir 
Kampanjeutvalget og 
sommerleirgruppa 

Ultimo august Materiell ferdigstilles, distribusjon forberedes  Kampanjeutvalget 

August - 
september 

Skoleringsfase (opplegg i fylkene) 
Kampanjeutvalget og 
fylkeslagene 

OKTOBER 
KAMPANJEMÅNED (aksjoner i fylkeslagene, nasjonal 
"SoMe"-kampanje, medieutslipp, m.m) 

Grønn Ungdom 

LS-4-16 (primo 
oktober) 

Kampanjelansering 
Kampanjeutvalget, 
landsstyret, fylkeslagene, AU 

Primo/medio 
oktober 

Kampanjeturné I fylkeslagene 
Talsperson(er) + utvalgt GU-
medlem (som i 2014) 
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November 2016 Evalueringsperiode Kampanjeutvalget og AU 

LS-1-17 (januar 
2017) 

Rapport legges fram for landsstyret, deretter 
oppløses kampanjeutvalget. 

Kampanjeutvalget 

 1 
 2 
Skisse til hvordan mål for kampanjen kan se ut: 3 
 4 

 Grønn Ungdom skal tydelig markere seg som en løsningsorientert stemme i det 5 
offentlige ordskiftet nasjonalt og i alle fylker, og skape debatt om plastforbruk. 6 

 Grønn Ungdom skal samarbeide med andre organisasjoner i løpet av kampanjen. 7 
 Grønn Ungdom skal få gjennomslag for konkret politikk som berører kampanjetemaet på 8 

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i 2016. 9 

 Kampanjen skal være preget av kreativitet og kombinere aktivisme med informert 10 
debatt. 11 

 Alle fylkeslag skal involveres i og føle eierskap til kampanjen. 12 
  13 
 osv. 14 
 15 
Skisse til hvordan tiltak kan se ut: 16 
 17 

 Være synlige i nasjonale medier minst to ganger i kampanjemåneden og i lokalmedia i 18 
alle fylker minst en gang per fylkes- og lokallag i samme periode. 19 

 Arrangere egne strandryddeaksjoner. 20 

 Utvikle ny, konkrete politikk for å stimulere til redusert forbruk og økt gjenvinning av 21 
plast, samt begrense marin forsøpling og forurensning. 22 

 Lage en kampanjehåndbok til distribusjon i fylkene, med fakta om saken og tips til 23 
gjennomføring av kampanjen. 24 
 25 
osv.  26 
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Skisse til budsjett: 
 

Inntekter Sum Kommentarer: 

Budsjettramme 50 000  

Totalt 50 000  

   

Utgifter Sum  

Praktisk 15 000 Aksjoner, reise, arrangementer, etc. 

Materiell 15 000 Trykk og distribusjon. 

Grafisk/visuelt 15 000 Materielldesign, etc. 

Reklame 50 00 Facebook-annonser, etc. 

Totalt 50 000  

Resultat 0  

 
 
Mandat for kampanjeutvalget: 
GULS-2-15 har vedtatt at ”GULM-2-15 skal vedta et mandat for et kampanjeutvalg bestående av 1 
inntil fem medlemmer, hvorav minst to ikke er medlem av arbeidsutvalget og minst to er 2 
medlem av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal deretter lyse ut stillingene innen 1. desember 3 
og fatte vedtak om utvalgets endelige sammensetning senest på første ordinære 4 
arbeidsutvalgsmøte etter juleferien.”  5 
 6 
Se forslag til vedtak for forslag til mandat for kampanjeutvalget. 7 
 8 

Forslag til vedtak 9 

F1: Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2016, med oktober 10 
som utadrettet kampanjemåned. 11 
 12 
F2: Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være plast i havet, mikroplast og 13 
marin forsøpling.  14 
 15 
F3: Mandat for Grønn Ungdoms kampanjeutvalg 2016: 16 
Fem medlemmer danner kampanjeutvalget: Minst to fra arbeidsutvalget, og minst to fra utenfor 17 
arbeidsutvalget. Kampanjeutvalget velges av arbeidsutvalget etter utlysning. Kampanjeutvalget 18 
skal konstituere seg selv, og utpeke en koordinator internt.  19 
 20 
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Kampanjeutvalget har ansvar for å: 1 

 Lage en detaljert plan for gjennomføring av Grønn Ungdoms politiske kampanje for 2 
2016, med tidslinje, budsjett, vervestrategi og kommunikasjonsstrategi. Planen skal 3 
baseres på signaler og vedtak fra Grønn Ungdoms landsmøte. 4 
 5 

 Styre kampanjens økonomi innenfor rammene av budsjettposten ”politisk kampanje” i 6 
Grønn Ungdoms budsjett. 7 
 8 

 Holde landsstyret og arbeidsutvalget (herunder mediegruppa, skolerings- og 9 
verveansvarlige) løpende orientert om og involvert i planlegging og gjennomføring av 10 
kampanjen. 11 
 12 

 Designe, trykke og distribuere eventuelt kampanjespesifikt materiell. 13 
 14 

 Skolere Grønn Ungdoms medlemmer i kampanjetematikken, i samarbeid med 15 
skoleringsgruppa i arbeidsutvalget. 16 
 17 

 Koordinere og arrangere aksjoner i forbindelse med kampanjen. 18 
 19 

 Gjennomføre en evaluering og skrive rapport om kampanjen etter endt 20 
kampanjeperiode, og legge denne fram for landsstyret.  21 
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Bakgrunn 1 

Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og 2 
legge føringene for utvalgets arbeid frem til landsmøtet høsten 2016. Utkastet til arbeidsplan for 3 
internasjonalt utvalg (IU) er behandlet i IU men ikke landsstyret og arbeidsutvalget. 4 
Arbeidsplanen som ble vedtatt på landsmøtet i mars 2015 går frem til landsmøtet 2016. Denne 5 
arbeidsplanen er nå suppert men noen nye punkter, disse er markert i oransje. 6 
 7 

Drøfting 8 

Internasjonalt utvalg kan forventes å få større arbeidskapasitet etter landsmøtet dersom 9 
landsmøtet velger å velge inn en stor gruppe til IU. Dette kan tale for at det burde står fler ting 10 
i arbeidsplanen. Men det er også slik at det dukker opp flere ting løpende som ikke står i 11 
arbeidsplanen som f.eks. møter og turer med vår paraplyorganisasjon Federation of Young 12 
European Greens (FYEG). 13 
 14 

Punkter til diskusjon 15 

 Er det noe du vil se i arbeidsplanen? 16 

 Har arbeidsplanen god struktur? 17 
 18 

Saksbehandlers konklusjon 19 

Arbeidsplanen er bra slik den foreligger, den har dog ikke vært på høring til fylkeslagene. Hvis 20 
landsmøtedeltakerne har ønsker om små aktivteter som burde inn i arbeidsplanen oppfordres 21 
de til å fremme endringsforslag på landsmøtet. Dette er det rom for i arbeidsplanen og det vil 22 
ikke innvirke negativt på IU sitt arbeid. 23 
 24 

Forslag til vedtak 25 

F1: Landsmøtet vedtar arbeidsplan til internasjonalt utvalg slik den foreligger 26 
 27 
Vedlegg: Arbeidsplan IU 28 
 29 
 30 
Med vennlig hilsen 31 
 32 
John S. Jannesson, 33 
Internasjonal kontakt 34 
 35 
Oslo, 28. oktober 2015  36 
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Dette er en arbeidsplan for hva internasjonalt utvalg i Grønn Ungdom skal jobbe med i 2015-1 
2016 (1,5 år). Målene i denne arbeidsplanen er under forutsetning at det finnes penger til å 2 
gjennomføre dem.  3 

 4 

Hva er IU? 5 

Internasjonalt utvalg (IU) ble nedsatt av arbeidsutvalget i slutten av oktober 2013. Siden den 6 
gang har noen medlemmer falt fra, mens IU er blitt supplert med arbeidskapasitet ved to 7 
ressurspersoner. Disse har deltatt på møter og i arbeidet til IU på lik linje med vanlige 8 
medlemmer men har ikke formelt sett hatt stemmerett. Fra og med i år (2015) skal IU velges av 9 
landsmøte. 10 
 11 

Formål 12 

Internasjonalt utvalg har som oppgave å spre engasjement for internasjonalt arbeid i 13 
organisasjonen og holde kontakt med våre søsterorganisasjoner i verden. Som del av den 14 
grønne internasjonale bevegelsen har vi mange potensielle samarbeidspartnere og 15 
internasjonale arenaer å engasjere oss på. Det er et mål at Grønn Ungdom skal kunne være en 16 
ressurs for det internasjonale arbeidet, samt at internasjonal deltakelse skal være en ressurs for 17 
Grønn Ungdom. 18 
 19 
Det er også et mål at IU skal bidra til at GU er en viktig organisasjon for ungdom i Norge som 20 
er opptatt av internasjonale saker. IU skal jobbe mye med å initiere prosjekter og skaffe 21 
prosjektstøtte slik at vi har et bredt tilbud til ungdom som ønsker internasjonal erfaring. 22 
 23 
Per i dag har Grønn Ungdom god kontakt med grønne ungdomspartier i 5 land. 24 
 25 

Mål: 26 

 Være best av alle ungdomspartiene på internasjonalt arbeid 27 
 Bli en ressurs for organisasjonen på internasjonal politikk 28 
 Nå ut til alle Grønn Ungdoms medlemmer 29 
 Ha god kontakt med søsterorganisasjoner i minst 10 land 30 

 31 

Herunder formuleres 5 fokusområder med delmål og tiltak: 32 
 Bygge IU 33 
 Rekkevidde 34 
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 Norden 1 
 Europa 2 
 Verden 3 

 4 

1. Bygge IU 5 

Et godt utvalg med gode rutiner er grunnleggende for å lykkes i internasjonal deltakelse. I 6 
2013-2015 har et viktig fokusområde vært å få på plass et stabilt utvalg med gode 7 
arbeidsrutiner og arbeidsressurser. Dette arbeidet videreføres i neste periode. 8 
 9 

Mål: 10 
 Være et stabilt og kompetent utvalg 11 

 Videreutvikle arbeidsformer og rutiner 12 
 Integrere internasjonalt utvalgs arbeid i organisasjonen 13 

 14 

Tiltak: 15 

 Få på plass flere faste medlemmer 16 
 Ha tydelig oppgavefordeling og arbeidsområder 17 
 Ha møter minst en gang i måneden 18 
 Samarbeide tett med Miljøpartiet De Grønnes internasjonale utvalg 19 
 Rapportere grundig og jevnlig til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg 20 
 Skrive rapporter fra alle anledninger hvor IU har representert Grønn Ungdom 21 

internasjonalt 22 

 Delta på GUs landsstyremøter minst en gang i året 23 
 Lage retningslinjer for internasjonalt samarbeid 24 
 Lage retningslinjer for økonomistyring 25 
 Lage langsiktig plan for flerårige prosjekter med partnere 26 
 Prioritere prosjekter innen følgende politiske temaer: 27 

1. Demokrati og menneskerettigheter 28 
2. Klimarettferdighet 29 
3. Likestilling 30 
4. LHBTQ 31 
5. Ungdomsdeltakelse og -innflytelse i politikken 32 

 33 

2. Rekkevidde 34 

Vi ønsker å engasjere Grønn Ungdoms medlemmer, og har som mål at så mange som mulig skal 35 
få representere organisasjonen internasjonalt. 36 
 37 

Mål: 38 
 Sørge for at Grønn Ungdoms medlemmer kjenner internasjonalt utvalg og vårt arbeid 39 

 Spre det internasjonale engasjementet og arbeidet i organisasjonen 40 
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 Alle medlemmer av GU skal ha lik mulighet til å søke og delta på internasjonalt utvalgs 1 
engasjementer og prosjekter 2 

 Spre rekkevidde på informasjon om internasjonal aktivitet 3 
 Bli en aktør på internasjonal politikk i Norge 4 
 Øke aktiviteten på sosiale medier 5 
 Sørge for hyppig internasjonal aktivitet 6 

Tiltak: 7 

 Sørge for at oppdatert informasjon om internasjonalt utvalg og ansvarsområder er 8 
tilgjengelig på GU sine nettsider 9 

 Gjøre det enklere å finne frem til på internasjonalt utvalgs sider på gronnungdom.no 10 

 Spre informasjon om pågående arbeid gjennom sosiale medier og GUs nettsider 11 
 Få minst 3 saker i media per år 12 
 Kreve at alle som deltar på internasjonale arrangementer sprer informasjon sin erfaring 13 

og IU arbeid på sosiale medier og GUs nettside 14 
 Prioritere medlemmer som ikke har tidligere internasjonal erfaring så fremt det er mulig 15 

og forsvarlig 16 
 Få 2000 likes på Facebook-siden til Internasjonalt Utvalg 17 
 Spre informasjon om kommende prosjekter til GUs fylkesrepresentanter på hvert 18 

landsstyremøte 19 

 Fordele GUs fylkeslag mellom medlemmene i IU som deretter har ansvar for 20 
kommunikasjon med disse 21 

 Tilby alle fylkeslag skolering/foredrag om internasjonale temaer 22 
 Undersøke hvordan vi kan spre rekkevidde for internasjonale prosjekter for å få flere 23 

søkere 24 

 Lage retningslinjer for utlysninger 25 
 Støtte fylkeslag som vil drive med internasjonalt og interregionalt arbeid 26 
 Jobbe for at minst 5 lokallag benytter seg av ”Twinning cities”-prosjektet til Federation 27 

of Young European Greens 28 

 Forsøke så godt som mulig å være til stede og holde presentasjon om internasjonalt 29 
utvalg aktuell internasjonal politikk og våre prosjekter til Grønn Ungdom ved 30 
regionsseminar og lignende 31 

 Invitere relevante organisasjoner og partnere til å holde skolering for IU, det kan for 32 
eksempel være Skeiv Ungdom, Natur og Ungdom, Amnesty. 33 

 34 

3. Norden 35 

Våre nærmeste naboer er også våre beste samarbeidspartnere. Vi ønsker å videreutvikle tette 36 
og nære forbindelser med Sverige og Finland spesielt i forbindelse med valgkamper. 37 
 38 

Mål: 39 

 Ha god kontakt med ViNO Finland og Grön Ungdom 40 
 Kunne hjelpe og få hjelp av våre naboland i forbindelse med valgkamp 41 
 Utveksle erfaringer og lære av hverandre 42 
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Tiltak: 1 

 Sende delegasjon fra Grønn Ungdom til Grön Ungdoms RÅM (Landsmøte) 2 
 Sende representant(er) fra Grønn Ungdom til arrangementer i regi av ViNO Finland 3 
 Jobbe for at både ViNO Finland og Grön Ungdom er tilstede på Grønn Ungdoms 4 

landsmøter og sommerleir 5 

 Delta i Ungdommens nordiske råd (UNR) 6 
 Legge til rette for at Grön Ungdom og ViNO Finland kan delta i valgkampen i Norge 7 

høsten 2015  8 
 Sende representant(er) fra Grønn Ungdom til å delta i valgkampen før Riksdagsvalget i 9 

Finland i april 2015 10 

 Undersøke det danske partiet Alternativet, deres mulige fremtidige ungdomsparti 11 
Alternativets Unge og starte et samarbeid dersom vi finner det gunstig. 12 

 13 

4. Europa 14 

Som medlemmer av Federation of Young European Greens (FYEG) har vi gode muligheter til å 15 
delta på arrangementer og kampanjer på europeisk nivå samt å bli kjent med fremtidige 16 
samarbeidspartnere. Gjennom tidligere år har det vært et mål å være veldig aktive i FYEG og vi 17 
har et godt rykte der. Vi ønsker å videreutvikle dette og få flere av våre medlemmer engasjert i 18 
og oppdatert på hva som foregår i FYEG. 19 
 20 

Per i dag har Grønn Ungdom god kontakt med grønne ungdomspartier i Tyskland og Georgia. 21 
 22 

Mål: 23 
 Være en del av den europeiske bevegelsen og kjenne til ulike strømninger innad 24 
 Bidra til profesjonalisering og videreutvikling av FYEG 25 
 Få bedre kontakt med søsterorganisasjoner i Øst-Europa 26 
 Ha god kontakt med minst 5 av våre europeiske søsterorganisasjoner (utenfor Norden), 27 

dette kan for eksempel være: England, Frankrike, Tsjekkia, Spania el. 28 
Tiltak: 29 

 Reklamere bredt for FYEGs arbeidsgrupper og arbeide for at flere GUere søker 30 
 Være tilstede på alle store begivenheter i FYEG og være en konstruktiv stemme 31 
 Sørge for at en representant fra FYEG er tilstede på Grønn Ungdoms landsmøter og/eller 32 

sommerleir 33 

 Invitere gjester fra flere land utenfor Norden til GUs landsmøter og sommerleirer 34 
 Invitere søsterpartier fra land utenfor Norden til å delta i valgkampen høsten 2015 35 
 Sende representant(er) fr Grønn Ungdom til å delta i valgkampen til Parlamentsvalget i 36 

Storbritannia i mai 2015 37 

 Videføre godt samarbeid med Georgia Young Greens (GeYG) og jobbe videre for å få til 38 
et samarbeidsprosjekt med dem 39 

 Fortsette å være aktiv i det østeuropeiske nettverket Cooperation and Development 40 
(CDN) 41 
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 Se på muligheten for å invitere østeuropeiske søsterorganisasjoner til å være med på 1 
valgkampen høsten 2015 2 

 Være til stede på klimatoppmøtet i Paris desember 2015 3 
 Forsøke å jobbe for stor aksjon og oppmerksomhet i forbindelse med COP21 4 
 Være med i planleggingen av en eventuell sykkelaksjon i forkant av COP21 5 
 Jobbe for å få bedre kontakt med European Green Party 6 
 Se på muligheten for å starte et samarbeid med Grønn Ungdom Ukraina og starte et 7 

samarbeid dersom vi finner det gunstig 8 

 Lage en rapport eller uttalelse sammen med andre medlemsorganisasjoner hvor vi 9 
fremfører kritikken av FYEG og kommer med konstruktive forslag 10 

 11 

5. Verden 12 

Den grønne globale bevegelsen er muligens den meste enede og globalt spredte politiske 13 
bevegelse vi har i dag. Vi har søsterparti over hele verden som deler vårt grunnsyn og dermed 14 
gode muligheter for samarbeid. Global Young Greens (GYG), som er vårt globale nettverket vil 15 
kunne være en viktig plattform for oss. Da GYG har slitt ved lav deltakelse og lite aktivitet de 16 
siste årene bør det være et satsningsområde for IU å gjøre hva vi kan for å få GYG på beina 17 
igjen. 18 
 19 

Per i dag har Grønn Ungdom tett kontakt med én organisasjon utenfor Europa; Kenya Young 20 
Greens. 21 
 22 

Mål: 23 
 Sette Grønn Ungdom i kontakt med flere av våre søsterorganisasjoner utenfor Europa. 24 
 Styrke engasjementet i Grønn Ungdom rundt internasjonale politiske spørsmål og 25 

konfliktlinjer 26 

 Sørge for at Grønn Ungdom er en fredsforkjemper i verden 27 
 Ha god kontakt med søsterorganisasjoner i minst 3 land utenfor Europa, dette kan f.eks. 28 

være: Marokko, Pakistan, Uganda, Venezuela, Australia el. 29 
Tiltak: 30 

 Knytte tett kontakt med minst tre av organisasjoner utenfor Europa 31 

 Forbedre ”in english” på gronnungdom.no 32 
 Lage en wikipediaside om GU på engelsk 33 
 Ferdigstille utvekslingen ”Same Destination, Different Roads” med Kenya Young Greens 34 
 Bidra med å søke penger og evt. i planleggingsarbeid til Global Young Greens kongress 35 
 Sørge for at Grønn Ungdom er tilstede på GYGs kongress  36 
 Sørge for at Grønn Ungdom deltar på FYEGs Palestinatur 37 
 Initiere prosjekt i Sentral-Asia og prøve å legge grunnlag for å stifte grønn 38 

ungdomsorganisasjon 39 

 Bygge kompetanse og lage retningslinjer for hvordan man skal operere i risikoområder 40 
 Arrangere en tur til Vest-Sahara41 
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Bakgrunn 1 

Noe av det viktigste en organisasjon gjør er å vedta budsjett. 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 2016, men også hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å 5 
bli seende ut i 2017.  6 
 7 
Arbeidsutvalget (AU) i Grønn Ungdom er pliktige til å gi deg som skal fatte vedtak den den 8 
informasjonen du trenger for at du skal kunne forstå hva du vedtar. Målet med dette 9 
saksframlegget er dermed at du som landsmøtedelegat skal kunne være med i den 10 
demokratiske prosessen budsjettvedtaket er. 11 
 12 
Det er du som skal avgjøre om du synes man skal bruke mer eller mindre penger på for 13 
eksempel kampanjen, på politiske utvalg eller på sommerleir. I et budsjett henger alt dette 14 
sammen: å øke utgiftsposten et sted, betyr å minke den et annet. Legg også merke til 15 
skyggeregnskapet for 2015. Her vises det hvor mye penger vi har brukt så langt i år, og det kan 16 
være en føring på hvor mye vi bør bruke til neste år. 17 
 18 
Nedenfor skal jeg prøve å begrunne det landsstyret anser som et ansvarlig budsjettforslag i 19 
2016. Det er du i din fulle rett til å være uenig i. Unntaket er poster som er markert i fet skrift – 20 
disse postene er faste og kan ikke endres på her og nå. 21 
 22 

Drøfting 23 

Inntektsposter 24 
Ved inntektspostene bør du spesielt notere deg fire poster som du vil merke konsekvensene av. 25 
Dette er «Medlemskontingent», «Tilskudd fra fylkeslag», «Inntekter LM» og «Inntekter 26 
sommerleir». 27 
 28 
Medlemskontingent 29 
Hvis det ønskes et høyere ambisjonsnivå for verving enn det som synes i inntektsposten, kan 30 
posten for medlemskontingent økes. Men dette kreves også at ditt fylkeslag gjør en større 31 
innsats for verving enn det som for eksempel ble gjort i 2015. Denne posten er dermed 32 
avgjørende for hele organisasjonens ambisjonsnivå og arbeidsvilje til å verve enda flere 33 
betalende medlemmer. Hvor mye innsats er du villig til å legge her? 34 
 35 
  36 
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Tilskudd fra fylkeslag 1 
Erfaringsmessig har fylkeslagene våre mer penger enn de greier å bruke, i motsetning til 2 
sentralleddet som har trange økonomiske rammer. Fylkeslagene i Grønn Ungdom pleier derfor å 3 
bistå med ekstra midler. Etter valget i 2015 vil fylkeslagene oppleve en kraftig økonomisk vekst. 4 
Denne posten bestemmer hvor mye de ønsker å bistå Grønn Ungdom nasjonalt med gitt den 5 
økonomiske situasjonen de er i. I tillegg ble det vedtatt på landsstyremøtet 24.-25. oktober at 6 
fylkeslagene skulle støtte nasjonalt med ytterligere 20 000 kroner, for at deltageravgiften på 7 
sommerleir skulle være lavere. 8 
 9 
Inntekter LM 10 
I arbeidsplanen for 2016 foreslåes det at fylkeslagene i større grad enn tidligere skal finansiere 11 
reiser og deltageravgifter på nasjonale arrangementer. I dette forslaget ser dere et anslag for 12 
inntekter for deltageravgifter for landsmøte 2016. Landsstyret innstiller på en deltageravgift på 13 
250 kroner. 14 
 15 
Inntekter sommerleir 16 
På lik linje med forrige post, er det her ønskelig at fylkeslagene finansierer noe deltageravgifter. 17 
Landsstyret innstiller på en deltageravgift på 500 kroner, gitt at fylkeslagene sponser 18 
sommerleiren med ytterligere 20 000 kroner. 19 
  20 
Utgiftsposter 21 
Utgiftspostene kan virke ganske store og intetsigende. Et tips her er å se på skyggeregnskapet, 22 
for å sjekke om forslaget for posten er fornuftig eller ikke. Merk spesielt sammenhengen mellom 23 
Arbeidsplanen 2015 (se sak 4.1 om Arbeidsplan 2016) når du ønsker å endre disse postene – 24 
det er viktig at budsjettet henger sammen med denne for at det skal bli gjennomført. 25 
 26 
Administrative kostnader/sekretariat 27 
Dette er en stor post med mange små poster under. Dette inkluderer medlemsavgifter for Grønn 28 
Ungdom (i LNU og FYEG9), men også nettsider, webhotell, regnskapsprogram og 29 
medlemsregisteret vårt. I tillegg rommer denne posten «Drift», som f.eks. dekker når 30 
valgkomitéen eller kontrollkomitéen skal møtes. Om vi ønsker forandringer i hvordan det 31 
administrative arbeidet skal utføres (for eksempel ved SMS-betaling), må denne posten økes. 32 
 33 
Arbeidsutvalget, landsmøter og landsstyremøter 34 
Disse postene innebærer typiske møtekostnader, som reise, kost og skoleringer. Endringer i 35 
disse kostnadene vil ha konsekvenser for hvor luksuriøst vi ønsker å ha det. Skal vi sove i 36 
gymsaler eller skal vi sove på hostell? Skal vi ha cateringmat eller dumpstret mat? Hva betyr det 37 
i praksis for arrangørene? 38 
 39 
  40 

                                                        
9 «Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner» og «Federation of Young European Greens» 
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Nettsider 1 
Erfaring fra budsjettet 2014 viser at denne posten må romme hvertfall 50 000 kroner for at den 2 
skal ha betydning. Landsstyret anser dette som en post som kan utsettes enda et år, slik at vi 3 
kan satse på en smashing nettside til valgkampen 2017. 4 
 5 
Skolering 6 
Skoleringsgruppa10 har anbefalt at denne posten ligger på 35 000 kroner, for å dekke reise og 7 
opphold for skoleringsdeltagerne. Her kan det diskuteres om man synes det er mest 8 
hensiktsmessig at en fra AU kommer til fylkeslaget for å drive skolering eller om man gjerne vil 9 
samles i Oslo. Dette har konsekvenser for budsjettet, hvor det første forslaget er rimeligere enn 10 
det siste. 11 
 12 
Materiell 13 
I forbindelse med at dette er et mellomvalgsår, kan det tenkes at det er smart å bruke en sum 14 
på vervemateriell og mer generelle vervebrosjyrer enn vi fikk satset på i valgkampen. Merk dere 15 
også at dette er den posten som økte mest i løpet av valgkampen (se 040 om 16 
valgkampsevaluering). 17 
 18 
Utdanningspolitisk utvalg 19 
På GULM-1-15 ble det vedtatt at det skulle opprettes et utdanningspolitisk utvalg. Grønn 20 
Ungdom har tidligere hatt politiske utvalg som krevde mer enn det ga. AUs vurdering er at vi 21 
hverken har tid- eller økonomiske ressurser til dette i året som kommer. 22 
 23 
Resultat 24 
Slik budsjettet nå er vedlagt, går vi i minus. Det tar vi med klinkende ro, fordi vi kommer til å få 25 
en større sum fra Miljøpartiet De Grønne før 2015 er omme. Midler fra 2015 vil rommes inn i 26 
posten «Inngående balanse». Det vil likevel være fornuftig å la deler av denne posten bli 27 
liggende urørt, slik at vi får spart opp midler til valgkampen i 2017. 28 

 29 

Saksbehandlers konklusjon 30 

Håpet er nå at Landsmøtet skal ha et godt nok grunnlag til å debattere og vedta et sunt 31 
budsjett for 2016.  32 

                                                        
10 Skoleringsgruppa består av Lage, Ola og Jens Petter. Se Arbeidsplan 2016 for mer info.  
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Forslag til budsjett 2016 

 

Forslag til budsjett 2016 Skyggeregnskap pr 

02.10.2015 

   

Poster Inntekter Inntekter 

   

Medlemskontingent 50 000 24 450 

Overføring fra MDG 1 000 000 540 531 

Støtte/sponsor/gaver 5 000 28 805 

Offentlig støtte 200 000 246 731 

Tilskudd fra fylkeslagene 150 000 46 642 

Inntekter LM 20 000 19 418 

Inntekter sommerleir 40 000 35 371,50 

Frifond 230 000 212 657 

   

SUM 1 695 000 1 154 605 

   

Poster Utgifter Utgifter 

   

Administrative 
kostnader/sekretariat 70 000 67 386 

Leie av lokaler MDG 50 000  

Arbeidsutvalget 40 000 34 769 

Landsmøtet 80 000 74 891 

Landsstyret 90 000 95 491 

GU-delegater til MDGLM 10 000 953 

Nettsider 0  
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Politisk kampanje 50 000  

Skolering 35 000  

Materiell 40 000  

Reklame 15 000  

Internasjonalt Utvalg 20 000 6 203 

Utdanningspolitisk Utvalg 0 0 

Sommerleir 150 000 164 64 

Frifond 230 000 87 934 

Lønn 750 000 480 413,17 

Gjeld fylkeslag 102 297  

   

SUM 1 732 297,64  

   

Resultat −37 297,64  

Inngående balanse ?  

Balanse −37 297,64  

 
 

Forslag til vedtak 
F1: Budsjettet for 2016 vedtas slik det er fremlagt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Isa Maline Alstadius Isene, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 26.10.2015  
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Bakgrunn  1 

Utdanning ble valgt som én av våre tre hovedsaker i valgkampen. Landsmøtet i mars ytret et 2 
behov for å utvikle skolepolitikk fram til valgkampen, slik at vi hadde mer aktuell og utfylt 3 
politikk å vise til, enn vi hadde på det tidspunktet GULM-1 ble avviklet.  4 
 5 
På det første AU-møtet etter GULM-1-15 behandlet vi Skolepolitisk plattform som diskusjonssak. 6 
I tillegg til enkelte konkrete innspill til saker var det enighet om at vi ikke skulle gape over for 7 
mye på en gang. Signalet fra AU var at det viktigste resultatet av arbeidet med skolepolitikk 8 
fram til LS01 og skolevalgkampen var å få på plass konsise og nyttige skolepolitiske krav, som 9 
kommuniserte godt hva vi vil med norsk skole. Det fjerde AU-møtet i sesongen diskuterte et 10 
utkast fra saksbehandler til skolepolitisk plattform. I juni behandlet Landsstyret skolepolitisk 11 
plattform. Det ble lagt inn enkelte mindre endringer i de foreslått fem kapitlene fra 12 
Arbeidsutvalget i tillegg til et nytt kapittel om Elevrettigheter. Vi greide å få på plass en 13 
plattform som var nyttig å ha i valgkampen.  14 
 15 
Nå er det på sin plass at også Landsmøtet får behandle plattformen. Dette er for det første 16 
nyttig fordi det gir plattformen en større tyngde inn mot programprosessen i De Grønne. For det 17 
andre er det nyttig med en ny behandlingen som gir rom for å endre og eller supplere politikken 18 
som ligger på bordet.  19 
 20 
I dette saksframlegget legges det først fram tanker om den videre prosessen med å utvikle 21 
skolepolitikk. Deretter drøftes først og fremst de fem kapitlene som AU utredet i forkant av 22 
landsstyremøtet i november. Landsmøtet bes derfor lese kapitlet om elevrettigheter i selve 23 
plattformen ekstra nøye, da det ikke er grundig utredet i dette framlegget.  24 
 25 

Drøfting  26 

Prosess  27 
Grønn Ungdom har drevet aktiv utvikling av skolepolitikk siden 2012. Resultatet av dette 28 
arbeidet er dokumentet ”Grunnlagspolitikk for skole”11, kapitlet ”Skole og oppvekst” i 29 
arbeidsprogrammet til De Grønne12, og to resolusjoner fra GULM og MDGLM: ”Nei til ny 30 
arbeidstidsordning for lærere”13 og ”Ny giv for yrkesfag”14. Da landsmøtet vårt i år vedtok at 31 

                                                        
11 Vedlegg 1  
12 https://www.mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/gronn-skolepolitikk-2/  
13 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2014/03/Nei-til-ny-arbeidstidsordning-for-lærarar.pdf  
14 https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag  

https://www.mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/gronn-skolepolitikk-2/
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2014/03/Nei-til-ny-arbeidstidsordning-for-lærarar.pdf
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
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utdanning skulle være hovedsak for valgkampen vedtok de samtidig at det skulle nedsettes et 1 
utvalg for utdanningspolitikk på landsmøtet i november.  2 
 3 
Det sistnevnte vedtaket gjenspeiler et behov for en langsiktig utvikling av Grønn Ungdoms 4 
skolepolitikk. Denne langsiktige utviklinga bør settes høyt på agendaen de neste årene når 5 
programkomiteen i De Grønne skal lage utkast til nytt arbeidsprogram. I dette store bildet er 6 
det behov for at vi tar tydeligere standpunkt og utvikler politikk i konkrete skolepolitiske 7 
problemstillinger knyttet til lekser i skolen, vurderingsformer i skolen, opptakssystem for høyere 8 
utdanning, nivådeling i grunnskolen og lignende spørsmål. Dette taler for at vår skolepolitiske 9 
plattform går gjennom minst én landsmøtebehandling.   10 
 11 
Det finnes flere store skolepolitiske problemstillinger som Grønn Ungdom enda ikke har 12 
utarbeidet ferdige standpunkt til. Eksempler er vurderingsformer og eksamen. I den 13 
skolepolitiske plattformen som Landsstyret vedtok i juni utviklet vi ny politikk knyttet til lekser 14 
og elevrettigheter, men vi har fortsatt ikke landet standpunkter knyttet til vurderingsformer i 15 
skolen og innhold i læreplanen – for å nevne noe. Skole og utdanningspolitikk er et enormt felt, 16 
og det er Arbeidsutvalgets og Landsstyrets mening at vi må gripe over dette feltet bit for bit. 17 
Uttrykket ”å skynde seg langsomt” er noe vi med hell kan innrette oss etter i denne prosessen. 18 
Landsmøtet oppfordres til både å jobbe seg grundig gjennom de kapitlene som ligger på bordet, 19 
for deretter å vurdere om plattformen bør suppleres i tillegg til eventuelle endringer.  20 
 21 
Utgangspunkt for plattformen  22 
Når vi utvikler skolepolitikk bør vi benytte to rettesnorer. Våre visjoner for idealskolen og 23 
hvordan vi skal møte de aktuelle utfordringer som finnes i norsk skole i dag. I en skole hvor 24 
tross alt ganske mye står ganske bra til.  25 
 26 
Nederst i dette avsnittet oppsummerer jeg kort det jeg tolker som våre grunnleggende visjoner 27 
for skolen, og de tydeligste utfordringene ved norsk skole i dag.  28 
 29 
Det kanskje mest utfyllende skolepolitiske dokumentet Grønn Ungdom hadde behandlet og 30 
vedtatt før 2015 er ”Grunnlagspolitikk for skole”. Dette var ment som et utgangspunkt for videre 31 
utvikling av skolepolitikk – slik vi driver med nå. Her begrunnes det først både hvorfor skolen er 32 
viktig for samfunnet og for den enkelte elev.  33 
 34 
Kort oppsummert legges videre til grunn i dette dokumentet at skolen ikke bør være en arena 35 
for store og voldsomme omveltninger. Endringer må derfor implementeres gradvis og over 36 
lengre tid, slik at elevene ikke blir forsøkskaniner i politikernes reformeksperimenter. 37 
Arbeidsutvalget og Landsstyret vurderer det dithen at dette fortsatt er et riktig utgangspunkt for 38 
skolepolitikken vår. Vi kan ha uttalte visjoner om hvilken idealskole vi ønsker oss på lang sikt, 39 
men de konkrete forslagene vi fremmer må være pragmatiske og mulige å gjennomføre for å 40 
bedre og utvikle den skolen vi allerede har.   41 
 42 
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I dokumentet om vår grunnlagspolitikk for skolen blir svakhetene ved norsk skole brukt som 1 
utgangspunkt for å formulere forslag til bedringer. Svakhetene som ble fremhevet av landsstyret 2 
i 2012 er ikke mindre aktuelle i dag. De kan kort oppsummeres slik:  3 
 4 
Det er høyt frafall – særlig på de yrkesfaglige linjene. OECD-rapporten ”Education at a glance” 5 
viser at frafallet både generelt og på yrkesfagene spesielt er større en gjennomsnittet i OECD.15 6 
Vi utdanner for få lærere, og for mange utdannede lærere velger læreryrket vekk. I tillegg 7 
oppgir lærerne at de bruker langt mer tid på administrasjon og byråkrati enn de ønsker. 8 
Lærerne presses av tidstyver.   9 
Skolen er ikke sosialt utjevnende – selv om forskning viser at den kan være det. Sjansen for at 10 
du fullfører videregående skole om foreldrene dine kun har grunnskoleutdanning er drastisk 11 
mye lavere enn om foreldrene dine har høy utdanning.16 12 
 13 
Basert på prinsipp og arbeidsprogram og tidligere vedtak i Grønn Ungdom har jeg forsøkt å 14 
oppsummere noen av de grunntankene som kan sies å være kjernen i vår skolepolitikk.  15 
 16 
Eleven står i sentrum og hele mennesket skal ses. Derfor skal både teoretiske, praktiske og 17 
estetiske ferdigheter oppmuntres til og stimuleres i skolen.  18 
Skolens rolle er uunnværlig som arena for sosialisering, utvikling av faglige ferdigheter, 19 
forberedelse på arbeidslivet og generell dannelse. Likevel finnes det ingen fasit på en god 20 
oppvekst – derfor skal skolen være mangfoldig.  21 
Skolen skal utdanne både de teoriorienterte og praksisorienterte elevene. Sterke yrkesfaglige 22 
linjer er viktig.  23 
Den offentlige skolen skal være for alle, uavhengig av kjønn etnisitet eller religion.  24 
 25 
Hovedsaker i plattformen  26 
Med utgangspunkt i de punktene som er gjengitt over, samt dagsaktuelle debatter foreslår 27 
Landsstyret seks hovedkapitler som kan danne rammene for den skolepolitiske plattformen vi 28 
frontet i valgkampen, og som blir utgangspunktet for videre utvikling av skolepolitikk.  29 
 30 
For det første er det viktig at vi sier noe om mobbing og psykisk helse. GULM-1-15 ytret et 31 
sterkt ønske om at vi fronter behovet for flere helsesøstre i skolen og bedre psykisk helsetilbud i 32 
skolen. Vi vet at mobbing dessverre er et vedvarende problem på skoler over hele landet. Å 33 
være tydelig på at vi ønsker en skole hvor alle kan føle seg trygge, og en skole som tar på alvor 34 
de utfordringene vår generasjon sliter med (f. Eks depresjoner og spiseforstyrrelser), kan 35 
gjenspeile flere deler av politikken vår.  36 
 37 
For det andre er vi gjennomgående opptatt av friere lærere i skolepolitikken vår. Dette 38 
harmonerer med det faktiske behovet for å gjøre noe med lærerkrisa som utspiller seg i norsk 39 
skole. For at hele eleven skal ses i skolen er læreren nøkkelpersonen.  40 

                                                        
15https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Videregaende/Nyheter/Stort-frafall-i-norsk-videregaende/  
16 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/?docId=STM200620070016000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=6  

https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Videregaende/Nyheter/Stort-frafall-i-norsk-videregaende/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/?docId=STM200620070016000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=6
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 1 
For det tredje er frafall i videregående adressert som en av de største hovedutfordringene med 2 
norsk skole i dag. Med utgangspunkt i dette problemet har vi mulighet til å fronte to sider av 3 
skolepolitikken vår; ønsket om mer faglig mangfold gjennom hele skoleløpet, og vår nylige 4 
vedtatte politikk for å gi en ny giv til yrkesfaglige linjer – hvor frafallsproblemet er størst.  5 
 6 
For det fjerde er vi i Grønn Ungdom opptatt av solidaritet med mennesker i hele verden. At vi 7 
fører god politikk for å inkludere asylsøkerbarn i norsk skole og skolesystem harmonerer godt 8 
med dette grunnprinsippet. Å fronte denne delen av skolepolitikken gir oss mulighet til også å 9 
vise andre sider ved grønn politikk knyttet til mangfold og inkludering.  10 
 11 
For det femte – Skolen svikter enn så lenge som en sosialt utjevnende institusjon. Sosiale 12 
forskjeller hjemmefra forsterkes, og de med lavt utdannende foreldre gjør det mye dårligere. 13 
Dette kan man gjøre noe med. Spørsmålet er om vi med utgangspunkt i denne 14 
problemstillingen skal forsøke å utvikle ny politikk på leksefeltet. Hva skal være Grønn Ungdoms 15 
standpunkt i forhold til lekser?  16 
 17 
I spørsmålet om lekser er det heldigvis mulig lande på mer nyanserte standpunkter enn ”Ja” 18 
eller ”Nei” til lekser. I dag er det slik at Rød Ungdom17 og AUF18 går inn for leksefri skole. 19 
Begrunnelsene dreier seg i hovedsak om reproduksjon av sosiale forskjeller. Forskning19 tyder 20 
på at det er hold i begrunnelsen deres. Samtidig er det kanskje noe en går glipp av ved 21 
fullstendig å slutte med lekser. Leksene handler i tillegg til å utvikle faglige ferdigheter om å 22 
innarbeide gode arbeidsvaner.  23 
 24 
I dag er det slik at opplæringsloven ikke regulerer bruk av lekser.20 Det er opp til den enkelte 25 
skole å avgjøre hvorvidt og i hvilken grad de vil bruke lekser som virkemiddel i opplæringa. Her 26 
varierer praksisen mye. Noen skoler er leksefrie, mens andre bruker lekser utstrakt som 27 
virkemiddel.  28 
 29 
Lekser kan ha flere formål. For det første er lekser med på å øve opp eleven i gode 30 
arbeidsvaner. For det andre kan lekser ses som mengdetrening. Matematikk, gloser og regler er 31 
lærestoff som må pugges over lengre tid. Til sist påpeker flere21 (Både UDIR og Henrik Asheim)  32 
at lekser er et viktig bånd mellom foreldre og skole.  33 
 34 
Ny forskning22 viser at det ikke er en sterk sammenheng mellom bruk av lekser og prestasjoner 35 
i skolen. En rapport fra SSB (fotnote) viser at mens den positive effekten av lekser for 36 

                                                        
17 http://rødungdom.no/nyheter/tiden-er-inne-for-en-leksefri-skole  
18 http://auf.no/-/page/show/Dette-mener-vi?sandbox_id=1063610 
19 http://forskning.no/skole-og-utdanning/2010/01/lekser-har-ikke-stor-effekt  
20 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2  
21 http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst-old/Flere-kjoper-seg-ut-av-lekseknipen-7807310.html  
22 http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater  

  

http://rødungdom.no/nyheter/tiden-er-inne-for-en-leksefri-skole
http://auf.no/-/page/show/Dette-mener-vi?sandbox_id=1063610
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2010/01/lekser-har-ikke-stor-effekt
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2
http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst-old/Flere-kjoper-seg-ut-av-lekseknipen-7807310.html
http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater
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gjennomsnittet er minimal, så genererer lekser dårligere læring hos et mindretall (7%) med 1 
ressurssvak bakgrunn. I Stortingsmelding 16 fra 2006/07 ble det påpekt at skolen svikter i 2 
arbeidet med å jevne ut sosiale forskjeller. Dette kombinert med ny forskning taler for å 3 
revurdere bruken av lekser.  4 
 5 
Det som synes å være ”problemet” med lekser er når de kompenserer for manglende 6 
undervisning og er så vanskelige at barna er avhengige av å ha foreldre til å hjelpe seg. 7 
Spørsmålet er om dette er et argument for å forby lærere å gi elevene lekser. Vi er et parti som 8 
tross alt ønsker mer frihet til læreren, og at læreren skal kunne utvise sitt profesjonelle skjønn i 9 
undervisninga. Dette taler sterkt mot at vi skal gå inn for forbud/påbud eller en leksegrense.  10 
 11 
Det vi likevel kan gjøre er å problematisere UDIRs syn på lekser som bånd mellom foreldre og 12 
skole. Dette favoriserer de barna med ressurssterke og høyt utdannede foreldre. Grønn Ungdom 13 
kan innta et standpunkt overfor lekser hvor vi mener læreren skal ha frihet til selv å vurdere 14 
hvordan lekser som virkemiddel skal brukes, men at lekser aldri skal erstatte undervisning og 15 
aldri skal forutsette at det er foreldre tilstede som kan hjelpe. For å håndheve dette bør elevene 16 
selv kunne bruke en klageinstans for å varsle om gal bruk av lekser som virkemiddel.  17 
 18 
Det er nå greid ut om fem de fem kapitlene Arbeidsutvalget foreslo i den skolepolitiske 19 
plattformen vi la fram for Landsstyret. De fire første sakene er saker hvor vi som parti har 20 
landet prinsipielt. I den skolepolitiske plattformen ligger det utfyllende punkter knyttet under 21 
disse kapitlene. Kapitlet om lekser hadde vi ikke politikk på før Landsstyret vedtok det i juni. 22 
Landsmøtet bes som nevnt særlig merke seg kapittel 6., om Elevrettigheter, i plattformen som 23 
Landsstyret vedtok, da dette ikke har fått noen grundig utredning i dette saksframlegget.  24 
 25 
Nå er det opp til Landsmøtet å foreslå eventuelle endringer, tillegg eller alternativer i den 26 
skolepolitiske plattformen. Det endelige utfallet vil danne grunnlaget for den skolepolitikken vi 27 
spiller inn til De Grønne i løpet av programprosessen i 2016 og 2017. 28 

 29 

Landsstyrets konklusjon 30 

Den skolepolitiske plattformen bør være et dokument som gir en klar pekepinn på hva vi ønsker 31 
med norsk skole, hvilke utfordringer vi mener finnes og hvordan vi vil løse dem. Landsstyret 32 
mener det er viktig å få med et kapittel om elevrettigheter i tillegg til kapitlene som ble foreslått 33 
av Arbeidsutvalget.  34 

 35 

Forslag til vedtak 36 

F1: Landsmøtet vedtar den skolepolitiske plattformen ”Grønn Ungdoms skolekrav” slik den 37 
foreligger.   38 
 39 
 40 
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Vedlegg: 1 - ,”Grunnlagspolitikk for skole”  1 
Vedlegg: 2 - , ”Skolepolitisk plattform” 2 
 3 
 4 
 5 
Med vennlig hilsen 6 
 7 
 8 
Anna Serafima S. Kvam, 9 
Talsperson  10 
 11 
Oslo, 29.10.2015  12 
 13 
 14 
Foreldreutvalget om lekser:  15 
http://www.aftenposten.no/nyheter/Foreldreutvalget-sier-nei-til-lekser-7815208.html  16 
Aftenposten om lekser:  17 
http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Ja-til-lekser-7788849.html  18 
Rapport fra SSB om lekser 2008:  19 
http://forskning.no/sosiale-relasjoner-sosiologi/2008/02/lekser-er-urettferdig  20 
Rapport SSB og Marte Rønningen 2010:  21 
http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater  22 
Rapport om barns bruk av tid 23 
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barns-dagligliv-i-endring   24 
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/unge-har-mer-fritid-men-savner-samvaer  25 

http://www.aftenposten.no/nyheter/Foreldreutvalget-sier-nei-til-lekser-7815208.html
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http://forskning.no/sosiale-relasjoner-sosiologi/2008/02/lekser-er-urettferdig
http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barns-dagligliv-i-endring
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1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen  1 

 2 
Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig et stort problem i norsk skole. Grønn 3 
Ungdom mener vi ikke er kommet langt nok i å iverksette virkemidler som faktisk reduserer 4 
omfanget av mobbing. Samtidig vet vi at andelen ungdommer som sliter psykisk øker.  5 
 6 
Grønn Ungdom ser sammenhengen mellom ungdoms fysiske og psykiske helse, og er 7 
opptatt av at denne sammenhengen løftes fram og tas på alvor i skolen. Skolen skal 8 
inkludere, motivere og likestille.  9 
 10 
1.1. Grønn Ungdom mener rettsmidlene elever og foreldre i dag kan ta i bruk er for 11 

begrensede. Opplæringslovens § 9 må håndheves bedre. Rektorer må i større grad 12 
ansvarliggjøres når mobbing avdekkes på den enkelte skole.  13 

 14 
1.2  Grønn Ungdom vil opprette en uavhengig klageinstans for mobbesaker, sikre at 15 

læreren får mer tid til elevene også i friminuttene og gi alle ungdomsskoleelever 16 
tilbud om en gratis time med psykolog før de begynner på videregående.  17 

 18 
1.3 Vi vil styrke skolehelsetjenesten og sikre tilgjengelig helsepersonell på alle 19 

grunnskoler.  20 
 21 
1.4 Grønn Ungdom vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, utvide 22 

ordningen med frukt og grønt til også å omfatte ungdomsskolen og på sikt innføre et 23 
gratis skolemåltid.  24 

 25 
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1.5 Vi vil at lærere og helsepersonell i skolen skal kurses i normkritikk og tematikk 1 
knyttet til legning og kjønnsidentitet. Vi vil innføre temaene normkritikk og 2 
interseksjonalitet i samfunns og naturfagsundervisningen, og opprette et nasjonalt 3 
kompetansesenter for normkritisk og interseksjonell pedagogikk.  4 

 5 
1.6 Vi vil innføre tidligere og bedre seksualundervisning, med fokus på sunne relasjoner, 6 

forelskelse, legning, kjønnsnormer, grensesetting og overgrepsproblematikk. 7 
Tematikken må inn i undervisningen på barneskolen.  8 

 9 

2. Frihet til læreren  10 

 11 
Grønn Ungdom mener elevene er de viktigste personene i skolen. Derfor bør målet være 12 
at læreren bruker mest mulig av sin arbeidstid sammen med elevene. Grønn Ungdom 13 
ser derfor med bekymring på at lærerne utsettes for politisk detaljstyring og fratas 14 
undervisningstid og innflytelse i egen arbeidshverdag.  15 
 16 
2.1 Grønn Ungdom vil sikre at lærerne har tid til undervisning og samvær med elever 17 

i friminuttene. Vi vil gå imot å stramme inn fleksibiliteten i lærernes arbeidstid.  18 
 19 
2.2 Unødvendig byråkrati må reduseres umiddelbart, og administrative oppgaver 20 

knyttet til rapportering og dokumentasjon må overføres på andre ansatte i 21 
skolen.  22 

 23 

3. Praktiske fag og kreativitet 24 

 25 
Grønn Ungdom erkjenner at veien ut av oljealderen er umulig uten mange sterke 26 
fagarbeidere. I dag fungerer ikke de yrkesfaglige videregående linjene optimalt, og 27 
frafallet er høyt. Nå mener vi det er på tide med et løft for yrkesfagene. 28 
 29 
Arbeid med estetiske og kreative fag har verdi i seg selv, men gir også positiv 30 
læringseffekt i andre fag - som språk og matematikk. Kunstfagenes rolle i norsk skole 31 
må styrkes. Skolen skal være en arena for mestring, samspill og helhetlig dannelse.  32 
 33 
3.1 Vi vil styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Dette kan eksempelvis 34 

gjennomføres ved å pålegge rådgivere å gjennomføre kurs.  35 
 36 
3.2  Det skal være yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige 37 

program i videregående skole. Praksisen skal skje i samarbeid mellom skole og 38 
næringsliv.  39 

 40 
3.3 Lærlingtilskuddet i statsbudsjettet må økes.  41 
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 1 
3.4 Det må sikres at undervisningen på fellesfag tilpasses de ulike yrkesfaglige 2 

linjene.  3 
 4 
3.5  Gi fullt utstyrsstipend til elever på yrkesfaglige linjer, i tråd med gratisprinsippet.  5 
 6 
3.6 Vi vil gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag fra 5. 7 

klasse i barneskolen.  8 
 9 
3.7 Grønn Ungdom vil stille kompetansekrav til musikklærere og lærere i 10 

kunstneriske fag på alle trinn. Estetiske læreprosesser må inngå i alle skolens 11 
fag, og kunstfagene må gis prioritet i lærerutdanningen. Praktisk-pedagogisk 12 
utdanning må tilbys ved alle kunstfaglige høgskoler.  13 

 14 
Se resolusjonen «Ny giv for yrkesfag» for flere tiltak.23  15 
 16 

4. Gode vilkår for minoritetsspråklige elever  17 

 18 
Skolen er en av de aller viktigste arenaene for sosialisering, integrering og språkopplæring 19 
for barn og ungdommer med et annet morsmål enn norsk. Derfor er det nødvendig å føre 20 
en aktiv politikk for at alle minoritetsspråklige elever føler seg inkludert i den norske skolen 21 
og at skolen fungerer like optimalt for alle elever uavhengig av språklig bakgrunn.  22 
 23 

4.1. Grønn Ungdom mener alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skolen.  24 
 25 

4.2 Også barn over 16 år som søker asyl i Norge få rett til opplæring i videregående 26 
skole.  27 

 28 
4.3 Kommunene må få øremerkede midler til å tilby god tospråklig opplæring for 29 

asylbarn i norsk skole.  30 
 31 

4.4 Felleskapet mellom inntaksklasser og ordinære skoleklasser må bli tettere. 32 
Inntaksklasser skal aldri gjennomgående isoleres fra resten av de ordinære 33 
klassene i undervisninga.  34 

 35 

5. Nei til lekser som erstatter undervisning  36 

 37 
Grønn Ungdom vil ta opplæringsloven på alvor. Der står det at skolen skal gi eleven den 38 
opplæringen som er nødvendig for å nå kompetansemålene i pensum. Derfor kan ikke 39 

                                                        
23 https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag  

https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
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lekser erstatte undervisningstid elevene skal ha med læreren. Læreren må likevel gis frihet 1 
og tillit til å bruke lekser som undervisningsverktøy.  2 
 3 

5.1 Målet med lekser er å hjelpe elevene til gode arbeidsvaner, og å gi elevene rom 4 
for mengdetrening og repetisjon av pensum.  5 

 6 
5.2 Leksene skal av prinsipp aldri forutsette at det er voksne tilstede som skal hjelpe.  7 

 8 
5.3 Lekser skal aldri erstatte undervisning i skoletida. For å håndheve dette må 9 

elevrådet ved den enkelte skole kunne levere klager til skoleledelsen om dette 10 
prinsippet brytes.  11 

 12 
5.4 Skolen har ansvar for at elever har tilgang til leksehjelp.  13 

 14 

6. En styrkning av elevrettighetene  15 

 16 
Elevrettigheter brytes hver dag på skoler rundt i Norge. Vi vil ha en skole på elevenes 17 
premisser, som ivaretar deres rettigheter og rettsvern.  18 
 19 

6.1 Elevrådene ved skolene skal styrkes, og de skal ha en reell 20 
medbestemmelsesrett.  21 

 22 
6.2 Elever skal få bedre opplysning om sine rettigheter, og større mulighet til å klage 23 

dersom deres rettigheter ikke ivaretas. Den videregående skolen plikter å lære 24 
opp elevene i elevrettigheter i begynnelsen av skoleåret.  25 

 26 
6.3 Det er elevenes fagkompetanse, ikke antall fraværstimer, som skal være 27 

avgjørende for karakteren i et fag. Fraværsgrense er ikke et godt tiltak for å 28 
motvirke fravær.  29 

 30 
6.4 Brudd på elevers rettssikkerhet, som for eksempel ved narkorazzia, er ikke 31 

akseptabelt.  32 
 33 

6.5 Det skal innføres et tak på antall formelle vurderingssituasjoner en elev kan ha 34 
per uke.  35 

 36 
6.6 Det skal ikke være tilfeldig om man kommer opp til eksamen i VG1. 37 
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Fjern eksamen 1 

Oslo Grønn Ungdom 2 
 3 
Dagens eksamensordning er urettferdig og fostrer en usunn pugge- og testkultur i 4 
skolen. Grønn Ungdom sier nei til eksamen og ja til en mangfoldig skole med rom 5 
for alle talenter! 6 
 7 
Skriftlig og muntlig eksamen varer i henholdsvis 5 timer og 20 minutter. Eksamenskarakterene, 8 
satt på grunnlag av én dags arbeid, teller ved snittutregningen like mye som 9 
standpunktkarakterer eleven har jobbet for hele året. Hvilket fag man trekkes opp i, hvilket 10 
fagområde man får tildelt og hva eksamensoppgaven konkret innebærer, er tilfeldig. En dårlig 11 
dagsform eller en uheldig oppgave er i dag nok til å spolere en fremtidsdrøm. Grønn Ungdom 12 
mener at én oppgavebesvarelse basert på fem timers arbeid i en anspent testsituasjon ikke er 13 
tilstrekkelig til å måle en elevs kompetanse i et fag. Det er hverken logisk eller rettferdig at 14 
elevers fremtidsutsikter skal kunne avgjøres av én dags hell eller uhell. 15 
 16 
Eksamen er et trangt nåløye: For å lykkes kreves både svært god skriftlig og muntlig 17 
fremstillingsevne og anlegg for å pugge mye fakta raskt. I tillegg blir man ikke trukket opp til 18 
eksamen i praktisk-estetiske fag. Resultatet er at de teoristerke elevene nok en gang blir 19 
vinnerne i skolen, og at elever med andre talenter enn oppgaveskriving får dårligere 20 
forutsetninger for å vise sin fagkompetanse på eksamensdagen.  21 
 22 
Det er finnes ingen forskning som tyder på at eksamen er den beste vurderingsformen. 23 
Eksamenskulturen legger opp til pugging og overflatelæring. Det vi derimot trenger i skolen er 24 
dybdelæring og læringsglede. Gang på gang nedprioriteres de praktisk-estetiske fagene til 25 
fordel for eksamensrettet undervisning i teoritunge fag. Gang på gang blir skolen tilpasset den 26 
akademiske idealeleven på bekostning av alle andre. Grønn Ungdom anerkjenner at det finnes 27 
ulike typer begavelser, og at alle er viktige. Vi ønsker oss en skole der alle talenter er like mye 28 
verdt.  29 
 30 
Grønn Ungdom vil:  31 

 Avskaffe eksamen i ungdomsskolen og på videregående skole.  32 
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Dataspill er kunst 1 

Etter innstilling fra Landsstyret 2 
 3 
Grønn Ungdom mener at spillmedia er en like gyldig kunstform som film, litterær 4 
kunst, scenekunst, visuell kunst og lignende. 5 
 6 
Spillmedia kan inneholde alt fra litterær til billedlig kunst og er en uttrykksform i seg selv. 7 
Samtidig er spillmedia en stor verdensomspennende industri og derfor mener Grønn Ungdom at 8 
det trengs støtteordninger for å sikre at mindre spilldesignere har friheten til å uttrykke seg. 9 
 10 
Spill må også anerkjennes som kunstform, og dets legitimitet som utrykk.  11 
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En tredje veisikkerhet 1 

Truls Matias Torgersen 2 
 3 
Hvert år dør det alt for mange i trafikken. Dette gjøres det noe med, ved kontroller og sikrere 4 
veier. Dessverre er det en veisikkerhetsfaktor som blir glemt i debatten, nemlig sjåføren. Derfor 5 
vil Miljøpartiet De Grønne ha en regelmessig oppfølging av sjåførene etter at de har fått 6 
sertifikatet. Dette kan føre til en mer effektiv og mer balansert bruk av penger til veisikkerhet. 7 
 8 
Eksempler på denne ordningen kan være at det holdes et regelmessig obligatorisk kurs om de 9 
nye trafikkreglene og oppfriskning av glemte detaljer i kjøringen eller en regelmessig 10 
obligatorisk oppkjøring. Denne oppkjøringen skal være gratis på første forsøk, for å ta hensyn til 11 
de økonomiske forskjellene i samfunnet, men skal koste penger hvis man styrker og vil prøve 12 
igjen. Alt eventuelt overskudd til kjøreskolene skal sendes til staten, slik at dette tiltaket blir 13 
billigere å gjennomføre. Eventuelt kan man ha en pris som hindrer kjøreskolene å vokse, som et 14 
resultat av dette. 15 
 16 
Miljøpartiet De Grønne vil at: 17 

 Det skal innføres en regelmessig oppfølging eller kontroll av alle sjåfører i Norge. 18 
 Ordningen skal utformes i samarbeid med relevante organisasjoner og instanser i 19 

samfunnet.  20 
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Forby fluorimpregnering! 1 

Grønn Ungdom Akershus 2 
 3 
Det har lenge vært et velkjent problem at tekstilindustrien er en stor global bidragsyter til 4 
spredning av farlige miljøgifter i naturen. Allikevel er de aller færreste klar over at dette er en 5 
miljøkatastrofe som strekker seg mye lenger enn lokal vannforurensning i Asia. I dag benyttes 6 
farlige per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) som impregnering av mange forbruksvarer.   7 
 8 
Hva er PFASer og hvorfor er de farlige? 9 
PFASer er en gruppe industriproduserte kjemikalier som blant annet brukes til fremstilling av 10 
vanntette membraner og til impregnering av klær og sko. Stoffene finnes derfor i mange 11 
forskjellige type yttertøy og i friluftsutstyr som ryggsekker, soveposer og telt. Stoffene spres til 12 
miljøet når klærne produseres, vaskes og brukes. De forurenser vannet og atmosfæren, og de 13 
tar svært lang tid å bryte ned. Når de først er sluppet ut i naturen tar det århundrer før de 14 
forsvinner og de spres over hele planeten.1 Rapporter viser at disse giftige kjemikaliene har satt 15 
spor på de mest fjerne og urørte stedene på planeten.2  16 
 17 
Kjemikaliene er bioakkumulerende som vil si at de kan tas opp i kroppen til både dyr og 18 
mennesker.3 Noen PFASer skader reproduksjonssystemet og immunforsvaret, øker 19 
framveksten av kreftsvulster, og påvirker hormonsystemet.4 Det er funnet PFAS i spillvannet fra 20 
kinesiske tekstilfabrikker og i matfisk i Kina. I andre studier har PFASer blitt funnet i 21 
drikkevannet.5 Det er også gjort tilsvarende funn i norsk natur.6 Forskningsrapporter fra 2012 og 22 
2013 konkluderte med at PFASer til enhver tid er en del av villmarksklær og sko, og at disse 23 
kjemikaliene kan fordampe ut i luften eller vaskes ut.7 24 
 25 
21. juli 2015 ble et av disse kjemikaliene forbudt i EU.8 Norge har allerede et litt sterkere forbud 26 
mot PFAS, ettersom vi også har forbud mot PFOA (perfluorert oktansyre).9 Men vi har ennå ikke 27 
forbudt hele gruppen, som vi bør inntil de er bekreftet ufarlige. Gruppen er på over 3000 28 
fluorerte kjemikalier. Ett er forbudt i EU, to i Norge.  29 
 30 
Tester har vist at PFAS-frie alternativer klarer seg like bra når det gjelder å være vindtette og 31 
vannavstøtende. Villmarksklær som inneholder disse alternativene er også vindtette, pustende 32 
og kan takle et skikkelig regnskyll. PFASer er kun bedre når klærne skal være olje- og 33 
skittavstøtende.10 I dag finnes allerede PFAS-frie materialer, og flere store merker, som for 34 
eksempel Puma og Adidas, har allerede satt seg ambisiøse mål for når PFASer skal være 35 
fjernet. I Skandinavia har Fjallräven kuttet ut bruken av PFASer. Etter at forbudet mot PFOA og 36 
PFOS (perfluoroktylsulfonat) kom, har mange villmarksmerker erstattet langkjedet PFAS med 37 
PFASer med kortere kjeder og reklamert for dette som en løsning på problemet. Dessverre viser 38 
flere studier at disse også er et problem for både helse og miljø.11  39 
 40 
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 1 
I MDG sitt program står det: ”Norge skal arbeide mer aktivt for globalt forbud mot bromerte 2 
flammehemmere og de giftige fluorforbindelsene PFOS/PFOA.”12 Grønn Ungdom krever at 3 
norske myndigheter implementerer ”føre var-prinsippet” og forbyr fluorimpregnering. Alle 4 
kjemikaliene som inngår i gruppen PFAS bør forbys inntil det er bevist at de er ufarlige. Vi 5 
mener at det er industrien som må bevise at disse stoffene er trygge, og ikke vi som må vise at 6 
hvert enkelt er farlig.                          7 

  

1 http://detox-outdoor.org/no-NO/science-of-pfc/ 8 
2 http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Footprints-in-the-Snow/ 9 
3 http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/ 10 
4 

http://www.nicnas.gov.au/communications/publications/information-sheets/existing-chemical-info-sheets/pfc-derivatives-and-chemicals-on-which-they-are-based-alert-factsheet 11 
5 http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/water/Hidden-Consequences/ 12 
6 http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/ 13 
7 http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/chemistry-for-any-weather/blog/47680/ 14 
8 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-foran-med-forbud-mot-miljogift/id735702/ 15 
9 http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/21/eu-countries-agree-textile-chemical-ban 16 
10 http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-16-2.pdf 17 
11 http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-15-5.pdf 18 
12 https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf  19 

http://detox-outdoor.org/no-NO/science-of-pfc/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Footprints-in-the-Snow/
http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/
http://www.nicnas.gov.au/communications/publications/information-sheets/existing-chemical-info-sheets/pfc-derivatives-and-chemicals-on-which-they-are-based-alert-factsheet
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/water/Hidden-Consequences/
http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/chemistry-for-any-weather/blog/47680/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-foran-med-forbud-mot-miljogift/id735702/
http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/21/eu-countries-agree-textile-chemical-ban
http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-16-2.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-15-5.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf
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Ja til etisk oljefond 1 

Ingvild Kessel 2 
 3 
Oljefondet er verdens største statlig eide fond, og Grønn Ungdom mener det er viktig at fondet 4 
forvaltes på en ansvarlig måte.  5 
 6 
Oljefondet har som formål å tjene penger til framtidige generasjoner og en forpliktelse til å 7 
tjene pengene på etisk vis. Grønn Ungdom mener at profitt ikke skal veie tyngre enn de etiske 8 
forpliktelsene.  9 
 10 
Oljefondet er opparbeidet på en virksomhet som bidrar til menneskeskapte klimaendringer. 11 
Grønn Ungdom krever at de etiske retningslinjene for Oljefondet blir utdypet på punktet om 12 
alvorlig miljøskade slik at de eksplisitt omhandler klimaskade. Det er viktig å investere i 13 
selskaper som løser klimaproblemer, ikke skaper dem. Investeringer i bærekraftige selskaper og 14 
fornybar energi skal derfor prioriteres.  15 
 16 
Å sikre at Norge ikke gjør seg delaktig i og tjener penger på menneskerettighetsbrudd er et 17 
stort ansvar. Oljefondet har derfor et av verdens beste systemer for etisk forvaltning. Men – 18 
regjeringen foreslår nå å svekke denne. Gjennom forslag om å legge ned etikkrådet og gi 19 
ansvaret for de etiske retningslinjene til Norges Banks Investments Managemaent (NBiM), trues 20 
åpenheten i den etiske forvaltningen og uavhengigheten til de etiske vurderingene. Vi står i fare 21 
for å sette avkastingshensyn av våre menneskerettslige forpliktelser.  22 
 23 
Manglende åpenhet og lang behandlingstid i Finansdepartementet viser behovet for 24 
omstrukturering i forvaltningen av fondet.  25 
 26 
For å fange opp de menneskerettighetsbruddene som etikkforvatningen i dag ikke har kapasitet 27 
til å adressere, mener Grønn Ungdom at det må bevilges økte ressurser til det etiske arbeidet i 28 
Oljefondet, i form av flere ansatte i Etikkrådet og Etikkrådets sekretariat, samt økte ressurser til 29 
styrking av det ansvarlige eierskapsarbeidet hos Norges Bank Investment Management (NBIM). 30 
Dette kan også sikre bedre samkjøring av de to forvaltningsorganene Etikkrådet og NBIM.  31 
 32 
Etikkrådets funksjon er å ivareta gjeldende etiske forpliktelser. De gjør et grundig arbeid i sin 33 
etterforskning av mulige menneskerettighetsbrudd, men dette arbeidet blir i dag ofte overprøvet 34 
av Finansdepartementet. Menneskerettighetsbrudd er i seg selv uakseptable og skal 35 
ikke veies opp mot finansielle eller utenrikspolitiske hensyn. Å gi Etikkrådet 36 
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vedtaksmyndighet vil sikre en uavhengig vurdering av etiske forpliktelser og på denne måten vil 1 
man kunne unngå potensielle interesseblandinger. Slik vil etikken få den plassen den skal ha.  2 
 3 
Grønn Ungdom krever: 4 

 At Etikkrådet får myndighet til å trekke Oljefondet ut av selskaper som bryter 5 
Menneskerettighetene. 6 

 At Etikkrådet får dobbelt så mange ansatte og økte økonomiske ressurser.  7 
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Ved dette landsmøtet er vedtektsendringene blitt fremmet av enkeltindivider og har ikke gått 
gjennom flere organer, slik vi har kultur for å gjøre. Det er derfor ingen innstilling vedlagt 
vedtektene. For å se vedtektene slik de foreligger denne perioden, klikk på denne linken.24 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.5 

 

Når det etter vedtektene velges flere personer til samme type verv velges en og en.  

Forslag Stryke § 5.5  
Stryke «Når det etter vedtektene velges flere personer til samme type verv velges en 

og en.» 

 

 

Realitet  
Gjør det mulig å velge flere personer i blokk.  

Forslagsstiller John Slinning Jannesson  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 7.6 

 

Medlemmer av arbeidsutvalget kan ikke inneha andre verv i organisasjonen på fylkes 
eller lokallagsnivå. 
 

 

Forslag Endring § 7.6  
Endre «Medlemmer av arbeidsutvalget kan ikke inneha andre verv i organisasjonen 

på fylkes eller lokallagsnivå.» 
 
Til «Medlemmer av arbeidsutvalget kan ikke inneha andre verv enn valgkomité i organisasjonen på 
fylkes eller lokallagsnivå.» 

 

                                                        
24 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-2015-1.pdf 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-2015-1.pdf


            94 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 

Realitet  
Gjør det mulig for arbeidsutvalgsmedlemmer å sitte i valgkomitéer på fylkes- eller 
lokallagsnivå 
 

 

Forslagsstiller John Slinning Jannesson  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

Når det etter vedtektene velges flere personer til samme type verv velges en og en.  

Forslag Ny vedtekt § X.1-X.3  
KAPITTEL X: Internasjonalt utvalg 
 

§ X.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. 
 
§ X.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. 
 
§ X.3 Internasjonalt utvalg har mandat til å ta politiske og organisatoriske 
beslutninger på vegne av Grønn Ungdom i saker som faller innunder deres 
ansvarsområde. Dersom disse beslutningene er kontroversielle, har stor påvirkning 
på organisasjonens økonomi eller ikke har dekning i partiprogrammet, skal 
arbeidsutvalget eller landsstyret konsulteres. 
 

 

Realitet  
Vedtektsfester mandatet til internasjonalt utvalg.  

Forslagsstiller John Slinning Jannesson  
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For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 8.1 

 

Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha 
andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret. 
 

 

Forslag Endring 8.1  
Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte varamedlemmer som 
velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv eller være representant eller 
vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder og nestleder i kontrollkomiteen. 
 

 

Realitet  
Fastsetter at det kan velges varamedlemmer til kontrollkomiteen, og i så fall hvor mange. Stadfester 
også at Landsmøtet skal velge leder og nestleder til kontrollkomiteen. 
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

  
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 9.1 

 

Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer. Kun 
medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år 
sammenhengende. 
 

 

Forslag Endring § 9.1  
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer og inntil 
tre varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i 
maksimalt to år sammenhengende. 
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Realitet  
Fastsetter at det kan velges varamedlemmer til valgkomiteen, og i så fall hvor mange.  

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 10.1 

 

Ved opprettelse av et nytt lokal- eller fylkeslag av Grønn Ungdom må det være minst tre personer 
som utgjør interimsstyret; en leder, en sekretær og en økonomiansvarlig. På årsmøte til fylkeslag 
må det velges en representant og en vararepresentant til landsstyret for ett år av gangen. 
Ekstraordinært årsmøte kan ved 2/3 flertall velge å bytte representant. Utover dette kan lokal- eller 
fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder 
som vara, eller én av talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke 
har vedtatt noe annet. 
 

 

Forslag Endring § 10.1  
§ 10.1 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal 
ha leder eller talspersoner, sekretær og økonomiansvarlig. Styrets medlemmer skal være 
medlemmer av Grønn Ungdom i lagets distrikt. Utover dette kan lokal- og fylkeslag selv velge sin 
organisasjonsform. 
 
§ 10.x På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til landsstyret 
for ett år av gangen. Ved frafall av lagets landsstyrerepresentant rykker vararepresentant opp som 
landsstyrerepresentant. Ved frafall av lagets vararepresentant velger lagets styre en ny 
vararepresentant blant styrets faste medlemmer. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med 
nestleder som vara, eller én av talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der 
fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet. 

 

 

Realitet  
Splitter opp § 10.1 i to paragrafer. Fastsetter hvor mange medlemmer, og hvilke verv, som skal 
inngå i styret. Stadfester at styrets medlemmer må være medlem av Grønn Ungdom i lagets 
distrikt. Gir fylkeslagets styre mandat til å velge ny vararepresentant ved frafall. 
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  
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Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

  

Forslag Ny § 10.y  
Medlemmer av et lokal- eller fylkeslag er de medlemmene som er registrert bosatt i lagets distrikt 
(for lokallag: kommune eller kommuner; for fylkeslag: fylke). Under Oslo fylkeslag kan det etableres 
bydelslag med rettigheter som lokallag. Medlemmer kan ikke være medlem av to fylkeslag eller to 
lokallag samtidig. 

 

 

Realitet  
Fastsetter regler for hvilke lag et medlem av Grønn Ungdom er å regne som medlem av, samt at 
Grønn Ungdoms fylkeslag i Oslo har muligheten til å etablere bydelslag med rettigheter som 
lokallag. Forbyr medlemmer å være medlem av to sidestilte lag (enten to lokallag eller to fylkeslag). 
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.2 

 

Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra 
Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett 
på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner 
får sende egne observatører etter avtale med Internasjonalt Utvalg. 
 

 

Forslag Tillegg § 5.2  
Legg til etter første setning  
“Fylkesdelegatene fordeles 2 på hvert fylke, deretter etter samme prosentmessige andel som 
medlemsmassen for øvrig. I denne utregningen gjelder betalende medlemmer ved forrige 
regnskapsår.  
Fylkene velger sine delegater enten på et årsmøte eller medlemsmøte der alle betalende 
medlemmer har stemmerett.” 
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Realitet  
Fastsetter hvordan fylkesdelegatene til Grønn Ungdoms Landsmøte skal fordeles mellom fylkene, 
samt hvordan de skal velges. 
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 6.5 

 

Landsstyret kan mellom landsmøtene velge nye medlemmer til arbeidsutvalget dersom det er eller 
oppstår ledige plasser. 
 

 

Forslag Endring § 6.5  
Landsstyret kan mellom landsmøtene velge nye medlemmer til arbeidsutvalget og andre sentrale 
organer dersom det er eller oppstår ledige plasser. 
 

 

Realitet  
Gir landsstyret mandat til å supplere sentrale organer utover arbeidsutvalget i de tilfellene det er 
eller oppstår ledige plasser i disse organene. 
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 11.2 og § 11.3 

 

§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag eller landsstyret, og endelig vedtak 
fattes på førstkommende landsmøte. En eksklusjon kan bare skje med 3/4 flertall blant 
landsmøtedelegatene.  
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§ 11.3 Arbeidsutvalget kan suspendere et enkeltmedlem midlertidig fram til førstkommende 
landsstyremøte når personen er foreslått ekskludert fra organisasjonen. Arbeidsutvalget skal da 
være enstemmig i saken. Landsstyret kan med 3/4 flertall vedta å opprettholde suspensjonen til 
førstkommende landsmøte. 
  

Forslag Endring § 11.2 og § 11.3  
§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag, arbeidsutvalget, kontrollkomiteen eller 
landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall i Landsstyret. 
 
§ 11.3 Arbeidsutvalget kan suspendere et enkeltmedlem midlertidig fram til førstkommende 
landsstyremøte når personen er foreslått ekskludert fra organisasjonen. Arbeidsutvalget skal da 
være enstemmig i saken. 
 

 

Realitet  
Tillater kontrollkomiteen og arbeidsutvalget å komme med forslag om eksklusjon. Overdrar ansvaret 
for endelig vedtak i eksklusjonssaker fra Landsmøtet til Landsstyret.  
 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

  

Forslag Ny § 11.x  
En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om å få igjen medlemskapet. 
Innvilgelse av søknaden krever vedtak med ⅔ flertall i både landsstyret. Slik søknad kan bare 
fremmes én gang. 

 

 

Realitet  
Gir personer som har blitt ekskludert fra organisasjonen muligheten til å søke om å få igjen sitt 
medlemskap. 

 

 

Forslagsstiller Jens Petter Grini Pedersen  

For Mot  
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Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

  

Forslag Ny § 4.x  
Medlemmer tilhører nærmeste lokal- og fylkeslag der man bor. Medlemmer har likevel møte- tale- 
og forslagsrett i andre lokal- eller fylkeslag. 
 

 

Realitet  
  

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 16.1 

 

Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen.  

Forslag Endring § 16.1  
Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen. Med sentrale verv menes 
verv som velges av landsmøtet. 
 

 

Realitet  
Tydeliggjør hva som menes med «sentrale verv».  

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  
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Gjeldende vedtekt 
 
§ 9.1 

 

Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer. Kun 
medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år 
sammenhengende. 
 

 

Forslag Endring § 9.1  
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire medlemmer og to 
varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i 
maksimalt to år sammenhengende. 

 

 

Realitet  
Fastsetter at valgkomitéen også skal bestå av varamedlemmer.  

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 9.2 

 

Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av landsmøtet. 
Valgkomiteen skal innstille på hvor mange arbeidsutvalgs- [eller sentralstyre-] medlemmer det skal 
velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre uker før landsmøtets start. 
 

 

Forslag Endring § 9.2  
Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av landsmøtet i henhold til 
§ 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange arbeidsutvalgs- [eller sentralstyre-] medlemmer 
det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre uker før landsmøtets start. 

 

 

Realitet  
Tydeliggjør hvilke organer som skal velges på landsmøte, og som valgkomitéen følgelig må innstille 
på. 

 

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  



            102 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.6 

 

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.  
- internasjonal kontakt  
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Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før fristen. 

Forslag Endring § 5.6  
Få inn «Valg av fem medlemmer til utdanningspolitisk utvalg» etter «Internasjonalt utvalg» 

 
 

Realitet  
Legger til valg av utdanningspolitisk utvalg.  

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.6 

 

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  
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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.  
- internasjonal kontakt  

 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før fristen. 

Forslag Endring § 5.6  
Endre «Valg av internasjonalt utvalg» til «Valg av fem medlemmer til internasjonalt utvalg»  

Realitet  
Tallfester hvor mange internasjonalt utvalg skal bestå av.  

Forslagsstiller Hallvard Surlien  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 10.1 

 

Ved opprettelse av et nytt lokal- eller fylkeslag av Grønn Ungdom må det være minst tre personer 
som utgjør interimsstyret; en leder, en sekretær og en økonomiansvarlig. På årsmøte til fylkeslag 
må det velges en representant og en vararepresentant til landsstyret for ett år av gangen. 
Ekstraordinært årsmøte kan ved 2/3 flertall velge å bytte representant. Utover dette kan lokal- eller 
fylkeslag selv velge sin organisasjonsform. 
Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av talspersonene, med 
den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet. 
 

 

Forslag Endring § 10.1  
Stryke «Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av 
talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet.» 

 

 

Realitet  
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Fastsetter ikke hvem i fylkeslaget som skal være landsstyrerepresentant.  

Forslagsstiller Hallvard Surlien 
Ingvild Kessel 

 

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.6 

 

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  
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Valg av arbeidsutvalget bestående av  

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

 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før fristen. 

Forslag Endring § 5.6  
Legge til: «Talspersonene og generalsekretær velges for en periode på to år om gangen. 
Landsmøtet skal derfor ikke ta stilling til eller velge nye talspersoner eller generalsekretær mer enn 
annethvert år. Talspersonene og generalsekretær kan stille til gjenvalg etter en periode.» 

 

 

Realitet  
Fastsetter at vervene som talsperson og generalsekretær varer i minst to år om gangen.  

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.6 

 

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 
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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.  
- internasjonal kontakt  

 
Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før fristen. 

Forslag Endring § 5.6  
Legge til: «Talspersonene og generalsekretær velges for en periode på to år om gangen. Etter 
første periode som talsperson eller generalsekretær, må vedkommende bli gjenvalgt hvert år. Altså 
slipper Landsmøte å ta stilling til eller gjenvelge talspersoner eller generalsekretær i det 2. år med 
deres respektive verv.» 
 

 

 

Realitet  
Fastsetter at vervene som talsperson og generalsekretær varer i minst to år, men gir fleksibilitet til å 
inneha verv i for eksempel tre år, uten at det må være fire. 

 

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 7 
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Arbeidsutvalget  

Forslag Endring § 7  
Endre navn fra «Arbeidsutvalget» til «Sentralstyret» 

 
 

Realitet  
  

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

  

Forslag Legge til § 7.x  
Arbeidsutvalget er ledelsen i Grønn Ungdom og består av to talspersoner og en generalsekretær. 
Arbeidsutvalget møtes minst en gang i uka (i de ukene da sentralstyret ikke har møter) og har et 
overordnet ansvar for koordinering og organisering av sentralstyret. 

 

 

Realitet  
Forutsetter at F21 blir vedtatt. Fastsetter et ledelsesorgan bestående av talspersoner og 
generalsekretær. 

 

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
(Ingen) 

 

  

Forslag Legge til § 7.x  
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Arbeidsutvalget er ledelsen i Grønn Ungdom og består av to talspersoner og en generalsekretær. 
Arbeidsutvalget møtes minst en gang i uka (i de ukene da sentralstyret ikke har møter) og har et 
overordnet ansvar for koordinering og organisering av sentralstyret. 

 

 

Realitet  
Forutsetter at F21 blir vedtatt. Fastsetter et ledelsesorgan bestående av talspersoner og 
generalsekretær. 

 

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.6 

 

«(…) Valg av arbeidsutvalg bestående av (…) inntil sju styremedlemmer hvorav ikke mer enn 60 % 
av ett kjønn (…)» 
 

 

Forslag Endre § 5.6  
Stryke «hvorav ikke mer enn 60% av ett kjønn». 
 

 

Realitet  
Fjerner kjønnskvoteringen.  

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.4 

 

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

 

Forslag Endre § 5.4  
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Endre til «Frist for å melde opp saker er fire uker før åpningsdag.»   

Realitet  
Endrer fristen til å melde opp saker slik at den er nærmere åpningsdagen.  

Forslagsstiller Ingvild Kessel  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 
§ 9.1 

 

Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer. Kun 
medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år 
sammenhengende. 
 

 

Forslag Endre § 9.1  
Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med 
forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer, hvorav én 
leder. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år 
sammenhengende. 
 

 

Realitet  
Stadfester at landsmøtet skal velge leder til valgkomitéen. 
 

 

Forslagsstiller Isa Maline Alstadius Isene  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
 

Gjeldende vedtekt 
 
§ 5.4 

 

Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er seks uker 
før åpningsdagen. 
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Forslag Endre § 5.4  
Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er seks uker 
før åpningsdagen. Innsendte resolusjoner tas bare opp til behandling dersom de er vedtatt innsendt 
av et fylkeslag, et politisk utvalg, internasjonalt utvalg eller arbeidsutvalget. 
 

 

Realitet  
Sørger for at alle politiske uttalelser går gjennom flere organ før de blir vedtatt som politikken til 
Grønn Ungdom. 
 

 

Forslagsstiller Isa Maline Alstadius Isene  

For Mot  

Vedtatt Ikke vedtatt  
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Bakgrunn  1 

De siste to årene har vi gitt plass til en generell debatt i løpet av landsmøtet. Fordi det tidligere 2 
ikke har vært skrevet et saksframlegg til denne saken, har delegatene vært forberedt til denne 3 
møtedelen i svært varierende grad. Dette saksframlegget er derfor ment å forklare hva en 4 
generell debatt er ment å være, og hva som er målet med denne.  5 
 6 
Jo flere som har forberedt seg til den generelle debatten, desto mer innholdsrik blir den!  7 
 8 

Drøfting 9 

For det første er det et politisk mål med den generelle debatten. Det kan være mange politisk 10 
aktuelle saker, eller saksfelt som delegatene er interessert i og ønsker å tale om for Grønn 11 
Ungdoms landsmøte. I den generelle debatten er det derfor rom for å løfte saker på 12 
dagsordenen, som en er interessert i og ønsker Grønn Ungdom skal ta tak i.  13 
 14 
Det andre målet med debatten er å gi rom for å kunne øve seg på talerstolen. I den generelle 15 
debatten er det innleggene og diskusjonen som er målet i seg selv. Alle kan selv velge hva de 16 
vil formulere innlegg om. Den generelle debatten er derfor en ypperlig anledning til å øve seg 17 
på det å skrive, strukturere og fremføre debattinnlegg i trygge omgivelser.  18 
 19 
Vi i arbeidsutvalget oppfordrer alle delegater til å forberede innlegg til den generelle debatten 20 
enten alene, eller sammen med noen andre.21 
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Valgkomitéen har bestått av Julia Weisethaunet, Sindre Fjeldstad, Veslemøy Waage, Josefine 1 
Haraldsen og Hulda Holtvedt. I tillegg har André Jonassen vært vara. Geir Storli Jensen satt 2 
opprinnelig også i valgkomiteen, men ble erklært inhabil frem til landsmøtet i november på 3 
grunn av sitt ansettelsesforhold til Grønn Ungdom. Josefine Haraldsen rykket dermed opp fra 4 
varaplass og har fungert som ordinært valgkomitémedlem. 5 
 6 
Valgkomitéen møttes for første gang i september. Den 28. september lyste vi ut vervene i 7 
nyhetsbrev, på nettsider og på sosiale medier. Vi gjennomførte intervjuer i løpet av uke 41, 42 8 
og 43. Innstillingen i sin helhet var på plass i uke 44. 9 
 10 
Vi har innstilt på ett nytt AU-medlem, to nye IU-medlemmer og et helt nytt utdanningspolitisk 11 
utvalg. Vi har lagt mest vekt på å intervjue kandidater til AU og IU da vi anser dette som de 12 
tyngste vervene. Det har vært flere gode kandidater til disse. Til utdanningspolitisk utvalg har 13 
det vært færre kandidater, men vi har heldigvis fått på plass en sterk innstilling også her. 14 
 15 
Valgkomiteens inntrykk er at Grønn Ungdom er preget av en hyggelig og inkluderende kultur. 16 
Folk trives godt og støtter og fremhever hverandre. Vi er veldig fornøyd med innstillingen og 17 
ønsker alle et godt valg! 18 
 19 

Innstilling: Leder: Kristin Eriksen (gjenvalg) 20 
   21 

Balder Bryn Morsund (gjenvalg) 22 
   23 

Ida Beate Løken (gjenvalg) 24 
   25 

Hallvard Surlien (gjenvalg) 26 
   27 

Viktor Elias Okpe (gjenvalg) 28 
 29 

Valgkomitéen innstilles på av landsstyret og blir oversendt Grønn Ungdoms medlemmer innen 30 

én uke før landsmøtet finner sted. 31 
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Innstilling: Internasjonal kontakt: John Slinning Jannesson 1 
 2 

Marie Storli, 23 år, fra Tromsø (gjenvalg). 3 
 4 

Vemund Jernsletten, 20 år, fra Grimstad (gjenvalg). 5 
 6 

Sarah Olausen, 23 år, fra Bergen (gjenvalg). 7 
 8 

Lise Mari Lorentzen, 21 år, fra Tromsø (gjenvalg). 9 
 10 

Per Silnes Tandberg (ny) 11 
Per er 18 år og kommer fra Akershus. Han går siste året på videregående og har 12 
bakgrunn fra Akershus GU, hvor han er talsperson. I tillegg har han jobbet i 13 
Greenpeace og har erfaring med å jobbe med klima i et internasjonalt perspektiv. 14 

 15 
Håkon Benjaminsen (ny) 16 
Håkon kommer fra Bergen og har bakgrunn fra Hordaland GU og MDG i Bergen. 17 
Nå studerer han fransk ved UiO og jobber som fotojournalist. Saker han brenner 18 
mye for er byplanlegging og grønn teknologi.  19 

 20 

Innstilling: Talsperson: Anna Serafima Svendsen Kvam (gjenvalg) 21 
Anna er 20 år og oppvokst i Oslo og Stavanger. Hun har bakgrunn fra GU 22 
Rogaland, har sittet i arbeidsutvalget siden 2013 og vært talsperson siden i vår. 23 
Hun er særlig engasjert i skolepolitikk, migrasjon og samferdsel. 24 

   25 
Talsperson: Lage Nøst (gjenvalg) 26 
Lage er 24 år og fra Molde. Han har sittet i Arbeidsutvalget siden 2013 og vært 27 
talsperson siden 2014. I tillegg har han bakgrunn fra GU Stavanger og MDG 28 
Rogaland. Politisk er han særlig opptatt av grønn ideologi, klima og kulturpolitikk. 29 

 30 

  Generalsekretær: Isa Maline Alstadius Isene (gjenvalg) 31 

Isa er 22 år og fra Oslo. Hun har sittet i arbeidsutvalget siden 2013 og vært 32 
generalsekretær siden i vår. Hun har bakgrunn fra Grønn Ungdom Telemark og 33 
sitter nå i bydelsutvalget på St. Hanshaugen i Oslo. Isa er særlig opptatt av 34 
dyrevern, jordvern, landbruk og kulturpolitikk. 35 

 36 
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  Internasjonal kontakt: John Slinning Jannesson (gjenvalg) 1 

John er 24 år og kommer fra Göteborg. Han har bodd i Oslo siden 2012 og sittet 2 
i arbeidsutvalget fra høsten samme år. Et år senere ble han valgt til internasjonal 3 
kontakt, som han har vært siden. John har likestilling som en viktig hjertesak. 4 
 5 
Ingvild Kessel (gjenvalg) 6 

Ingvild er 20 år og kommer fra Lillehammer. Hun har bakgrunn fra Grønn 7 
Ungdom Oppland og har sittet i arbeidutvalget siden i vår. Blant hjertesakene 8 
hennes er internasjonal politikk, fattigdom og handelspolitikk. 9 

 10 

Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg) 11 

Jens Petter er 22 år, kommer fra Lørenskog i Akershus og har sittet i 12 
arbeidsutvalget siden i vår. Han har bakgrunn fra Grønn Ungdom og MDG i 13 
Tromsø og Bergen. Han er særligengasjert i spørsmål som har med dyrevern, 14 
samferdsel, klima og forbruk å gjøre. 15 

  16 
Christine Bangum (gjenvalg) 17 

Christine er 21 år og kommer fra Bærum i Akershus. Hun har bakgrunn fra 18 
fylkesstyret i Grønn Ungdom Akershus og har sittet i arbeidsutvalget siden i vår. 19 
Noen av sakene som engasjerer henne mest er naturvern, landbruk, dyrevern og 20 
ruspolitikk. 21 

  22 

Mattis Ulvang (gjenvalg) 23 

Mattis er 25 år og kommer fra Tromsø. Han har sittet i arbeidsutvalget siden 24 
våren 2014, og har ellers erfaring fra Grønne Studenter. Mattis er særlig 25 
interessert i finanspolitikk, næringsliv og internasjonale spørsmål. 26 

  27 
Guri Barka Martins (gjenvalg) 28 

Guri er 20 år og kommer fra Stavanger. Hun har bakgrunn fra Grønn Ungdom 29 
Rogaland og sittet i arbeidsutvalget siden i vår. Av politiske saker er Guri spesielt 30 
interessert i naturforvaltning, skolepolitikk og dyrevern. 31 

  32 
Ola Eian (gjenvalg) 33 

Ola er 22 år, kommer fra Osen i Sør-Trøndelag og har sittet i arbeidsutvalget 34 
siden i vår. Han har bakgrunn fra GU Nordland, MDG i Bodø og MDG Nordland. 35 
Ola er særlig opptatt av natur, biologi og økologi, i tillegg til fiske, havbruk og 36 
samisk kultur. 37 

 38 
Teodor Bruu (ny) 39 
Teodor er 21 år og fra Oslo. Han har bakgrunn fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo og 40 
har sittet i fylkesstyret i GU Hordaland. I tillegg har han erfaring som journalist i 41 
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dittOslo og som revyskuespiller. Teodor liker å skrive og å jobbe i team, og 1 
sakene han brenner mest for er klima og overvåkning.  2 

 3 

Innstilling: Leder: Vegard Berget (ny)  4 
Vegard er 19 år og har erfaring fra Grønn Ungdoms landsstyre og GU Buskerud. I 5 
tillegg er han kommunestyrerepresentant for MDG i Modum. 6 

 7 
Silja Eiken Mannes (ny) 8 
Silja er 17 år og har bakgrunn fra GU Hordaland. 9 

 10 
Marie Walberg Hegge (ny)  11 
Marie er 17 år og har bakgrunn fra Oslo GU. 12 

 13 
Martin Rognlien (ny) 14 
Martin er 18 år og har bakgrunn fra GU Akershus. 15 
 16 

Bakgrunn  17 

Grønn Ungdom har egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) på 12 18 
delegater – som er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn Ungdom i 19 
fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag for Grønn 20 
Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten av GU-21 
delegasjonen skulle bli valgt innad i Arbeidsutvalget (AU), mens den resterende halvparten 22 
skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM). 23 
 24 
Muligheten for å søke om plass i GU-delegasjonen ble lyst ut via nyhetsbrev og sosiale medier 25 
14. oktober. De medlemmene som har ønsket plass i delegasjonen, har svart på følgende 26 
punkter: 27 
 28 

 Bakgrunn i Grønn Ungdom 29 
 Motivasjon for å delta som delegat på MDGLM 30 
 Relevant erfaring 31 
 Arbeidskapasitet 32 

  33 
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Presentasjon av søkere 1 

Nina Martine Lindhjem 2 

Nina er 16 år og kommer fra Siljan i Telemark. 3 
 4 

Lars Sønsteby 5 
Lars er 23 år og 1. vara i kommunestyret i Vestby i Akershus. 6 

 7 
Mia Kristoffersen 8 
Mia er 19 år og leder i Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 9 

 10 
Truls Matias Torgersen 11 
Truls er 20 år og er sekretær i Grønn Ungdom Rogaland. 12 

   13 
Josefine Haraldsen  14 
Josefine er 19 år og er talsperson i Grønn Ungdom Akershus. 15 

 16 
Lars Christian Bjørnå 17 
Lars er 21 år og leder i Grønn Ungdom Møre og Romsdal. 18 

 19 
Christopher Bergli Hermansen 20 

  Christopher er 16 år og sekretær i Grønn Ungdom Nordland. 21 
 22 

Ingrid Amalie Auran 23 
Ingrid er 16 år og kommer fra Kviteseid i Telemark. 24 

 25 
Marie Storli 26 
Marie er 23 år og sitter i Internasjonalt Utvalg, og sykler for tiden til Paris i 27 
forbinde med klimatoppmøte der. 28 

 29 
Vilde Håvardsrud 30 
Vilde er 21 år og sitter i fylkesstyret i Grønn Ungdom Buskerud, samt i 31 
kommunestyret i Kongsberg. 32 

 33 
Per Silnes Tandberg 34 
Per er 18 år og talsperson i Grønn Ungdom Akershus. 35 

 36 
Jørgen Abel Paulsen 37 
Jørgen er 16 år og talsperson i Grønn Ungdom Troms, i tillegg til å være leder i 38 
Grønn Ungdom Harstad. 39 
 40 

  41 
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Martin Rognlien 1 
Martin er 18 år og økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Akershus. Martin var en del 2 
av GU-delegasjonen på MDGLM i 2015. 3 
 4 
Silja Eiken Mannes 5 
Silja er 17 år og talsperson i Grønn Ungdom Hordaland. 6 
 7 
Nora Jungeilges Heyerdahl 8 
Nora er 16 år og sitter i fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom 9 

 10 
Mari Vold 11 
Mari er 24 år og er sekretær i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag. 12 
 13 
Kristine Svendsen Buskum 14 
Kristine er 21 år og er vara til fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom. 15 
 16 
Vårin Sinnes 17 
Vårin er 15 år og talsperson i Grønn Ungdom Rogaland. 18 

 19 

Forslag til vedtak 20 

F1: Følgende velges som delegater i Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 21 
 22 
1: … 23 
2: … 24 
3: … 25 
4: … 26 
5: … 27 
6: … 28 
7 (1. vara): … 29 
8 (2. vara): … 30 
9 (3. vara): … 31 


