
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Det innkalles med dette til ordinært møte i arbeidsutvalget i Grønn Ungdom. Frafall bes 
meldt innen 1 uke før møtestart. 
 
Møtedato: 19.-21. juni 2015 
Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 
Møtetid: 16.00 
 
Møtekonstituering 
 
001 Godkjenning av innkalling      V 
 
002 Valg av ordstyrer og referent       V 
Innstilling: Kristin Eriksen, ordstyrer 
  Isa Maline Alstadius Isene, referent 
  Andrea Søgnen Tveit, referent 
 
003 Godkjenning av forretningsorden     V 
 
004 Godkjenning av dagsorden      V 
 
Beretningssaker 
 
005 Fylkenes runde        O 
 
006 Arbeidsutvalgets beretning      O 
 
007 Økonomisk beretning       O  
 
008 Internasjonalt Utvalgs beretning     O 
 
009 Beretningsdebatt        D 
 
Behandlingssaker 
 
010 Budsjettrevisjon         V 
 v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyret 

Dato 29. mai 2015 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
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011 Godkjenning av regnskap 2014   V 
 v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
012 Status arbeidsplan         O 
 v/ Lage Nøst, talsperson 
 
013 Valgkamp          O 
 v/ Geir Storli Jensen, valgkampkoordinator 
 
014 Skolepolitisk platform        V 
 v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
015 Eggdonasjon  V 
 v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
016 Kontrollkomitéen         O 
 v/ Kristin Eriksen, leder av kontrollkomitéen 
 
018 Medlemspleie   D 
 v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
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Generelt 
§1 - Formalia  
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det 
er uoverensstemmelser mellom møtereglene og Vedtektene, er Vedtektene styrende.  
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.  
Landsstyret kan vedta en Dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 
endres med alminnelig flertall. 
 

§2 - Opptreden på landsstyremøtet 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte 
som best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  
 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 
buing, plakater, signaler osv.) er forbudt.  
 

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

Representasjon  
§3 - Permisjon og tilstedeværelse  
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  
 

§4 – Representanter 
Landsstyret består av talspersonene eller leder eller distriktsrepresentant valgt i henhold til § 
10 .1. Hvert fylkeslag kan i tillegg sende en observatør. Observatører og hele arbeidsutvalget 
har tale - og forslagsrett. 
 

§5 – Andre gjester 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. 
 

Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  
 
§6 - Lukkede dører  
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 
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medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  
 

Saksgang og konstituering  
§7 - Oppstart av møtet  
Landstyret velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 
behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger landsmøtets dagsorden.  
 
§8 - Ordstyrernes fullmakter  
Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 
 

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

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

§9 - Referenter og protokoll  
Det velges minst en referenter til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid 
være en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir 
behandlet, alle forslag og alle voteringer.  
  
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 
Kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene. 
 

Debatter  
§10 - Innlegg  
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er 
normalt tre minutter, men Landsstyret kan vedta kortere taletid.  
 
Ordstyrer kan prioritere førstegangstalende.  
 
§11 – Saksinnledninger 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til 
innledningen.  
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§12 - Strek og strykning av taleliste 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt 
strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  
Landstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  
 
§13 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og 
saksopplysning ved å rekke opp hånden med en hånd over. 
 
Det åpnes ikke for replikker. 
 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, 
møtereglene, dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til 
ordstyrerbordet.  
 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller 
saksopplysning for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 
 
§14 - Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom 
Dagsorden.  
 
§15 - Forslagenes utforming 
Alle forslag skal fremmes skriftlig. Forslagsstiller skal underskrive forslaget.  
 
§16 – Avstemninger 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet.  
 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav 
kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  
 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det.  

 
Diverse  
§17 - Berusede personer  
Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som 
oppbevarer andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av 
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medisinske grunner. 
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 Fredag 19.06.15  Lørdag 21.06.15  Søndag 22.06.15 
  08:00 Frokost  08:00 Frokost 

  09:00 Beretningssaker, 
beretningsdebatt 

09:00 Status arbeidsplan 

  11:00 Lunsj 09:30 Medlemspleie 
  12:00 Skolepolitisk plattform 10:00 Budsjettrevisjon 
16:00 Ankomst og innsjekk 14:00 Eggdonasjon 10:30 Godkjenning av 

regnskap 2014 
16:30 Foredrag 15:30 Pause 11:00 Lunsj 
17:30 Formell åpning av 

møtet. Valg av 
ordstyrer og referent. 

16:30 Workshop 12:00 Rydding og avslutning 

18:00 
 

Hilsningstale MDG 17:30 Orienteringssaker – 
valgkamp, 
kontrollkomitéen 

  

18:20 Formøter 18:30 Lansering av valgmateriell   
19:30 Middag 19:00 Middag   

20:00 Bli kjent leker 20:00 Film   
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Til  Landsstyret 
Kopi  Arbeidsutvalget   
Fra   Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson  
Dato   29.mai 2015  
Saksnr.  LS-1-1516-014  
 

 

Bakgrunn  
Utdanning er valgt som én av våre tre hovedsaker i valgkampen. Landsmøtet ytret et behov 
for at det utvikles skolepolitikk fram til valgkampen, slik at vi har mer aktuell og utfylt politikk 
å vise til da – enn det vi har nå. AU-1-15 behandlet skolepolitisk plattform som diskusjonssak. 
I tillegg til enkelte konkrete innspill til saker var det enighet om at vi ikke skulle gape over for 
mye på en gang. Signalet fra AU var at det viktigste resultatet av arbeidet med skolepolitikk 
fram til LS01 og skolevalgkampen var å få på plass konsise og nyttige skolepolitiske krav, som 
kommuniserer godt hva vi vil med skolen. AU-4-15 diskuterte et første utkast til skolepolitisk 
plattform.  

Dette saksframlegget munner ut i et nytt utkast basert på vedtak fra AU-4-15.  

I dette saksframlegget drøftes først prosessen så langt, og deretter den videre prosessen med 
å utvikle skolepolitikk for Grønn Ungdom. Deretter gjennomgås hvilket utgangspunkt og hvilke 
visjoner Grønn Ungdom bør legge til grunn for utvikling av skolepolitikk. Videre drøftes og 
begrunnes enkeltvis de sakene som foreslås som rammeverket for den skolepolitiske 
plattformen. I tråd med vedtak fra AU-4-15 vil også de sakene som er vurdert som alternativer, 
men ikke innstilt på, bli redegjort for.  

Nederst foreslås det at fem hovedsaker utgjør rammeverket for den skolepolitiske plattformen 
for valgkampen 2015.  

Punkter til diskusjon  

x Er det foreslåtte antall hovedsaker, fem, et passende antall?  
x Bør vi gå inn for de hovedsakene som er foreslått eller fjerne/erstatte noen av dem?  
x Bør vi erstatte punktet om lekser med f. eksempel et punkt om karakterer eller 

elevrettigheter?  
x Hvilke saker er det viktigst å fronte i skolevalgkampen?  

 

Drøfting  
Prosess  
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Grønn Ungdom har drevet aktiv utvikling av skolepolitikk siden 2012. Resultatet av dette 
arbeidet er dokumentet ”Grunnlagspolitikk for skole”1, kapitlet ”Skole og oppvekst” i 
arbeidsprogrammet til De Grønne2, og to resolusjoner fra GULM og MDGLM: ”Nei til ny 
arbeidstidsordning for lærere”3 og ”Ny giv for yrkesfag”4. Da landsmøtet vårt i år vedtok at 
utdanning skulle være hovedsak for valgkampen vedtok de samtidig at det skulle nedsettes et 
utvalg for utdanningspolitikk på landsmøtet i november.  

Det sistnevnte vedtaket gjenspeiler et behov for en langsiktig utvikling av Grønn Ungdoms 
skolepolitikk. Denne langsiktige utviklinga bør settes høyt på agendaen de neste årene når 
programkomiteen i De Grønne skal lage utkast til nytt arbeidsprogram. I dette store bildet er 
det behov for at vi tar tydeligere standpunkt og utvikler politikk i konkrete skolepolitiske 
problemstillinger knyttet til lekser i skolen, vurderingsformer i skolen, opptakssystem for 
høyere utdanning, nivådeling i grunnskolen og lignende spørsmål.  

I flere av disse konkrete sakene må Grønn Ungdom ta tunge prinsipielle standpunkt. På den 
ene siden ville det være kult for oss å kunne presentere en hel masse helt nye skolepolitiske 
vedtak i skolevalgkampen nå i august, ved å implementere mye ny politikk i den skolepolitiske 
plattformen. På den andre siden er ikke Grønn Ungdom tjent med å ta forhastede avgjørelser 
i store debatter hvor mange ulike syn må veies mot hverandre. Skole og utdanningspolitikk er 
et enormt felt, og det er Arbeidsutvalgets mening at vi må gripe over dette feltet bit for bit. 
Uttrykket «å skynde seg langsomt» formidler et budskap vi med hell kan innrette oss etter i 
denne prosessen.  

Vi bør bestemt lande i en del av disse spørsmålene i løpet av kommende programprosess, men 
å forvente at et landsstyremøte i juni skal greie å ta kvalifiserte beslutninger i opp til flere store 
prinsipielle debatter er kanskje for mye forlangt.  

 

Det er likevel mulig å se for seg at vi innen valgkampen kan gå dypt inn i én av de store 
problemstillingene i norsk skole, hvor GU ikke enda har et tydelig standpunkt. Dette kan for 
eksempel være spørsmålet om lekser.  

Det er derfor mulig å se for seg at den plattformen vi vedtar nå først og fremst konkretiserer 
og fyller ut standpunkt vi allerede har landet i helt eller delvis. Plattformen kan dermed gi oss 
mer tyngde i standpunktene vi allerede har i skolepolitikken. Deretter kan plattformen være 
et utgangspunkt for det utdanningspolitiske utvalget som skal nedsettes på GULM02 i 
november. Både utvalget og AU må sørge for at skolepolitikk fortsetter å være høyt prioritert 
på dagsorden etter valget slik at vi kan bygge oss opp som et troverdig parti i skolepolitiske 
spørsmål.  

 

Utgangspunkt for plattformen  

Så; hvordan avgjør vi hvilke hovedsaker som skolepolitisk plattform skal inkludere?  

Når vi utvikler skolepolitikk bør vi benytte to rettesnorer. Våre visjoner for idealskolen og 
hvordan vi skal møte de aktuelle utfordringer som finnes i norsk skole i dag. I en skole hvor 
tross alt ganske mye står ganske bra til.  

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

https://www.mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/gronn-skolepolitikk-2/
https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
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Nederst i dette underkapitlet oppsummerer jeg kort det jeg tolker som våre grunnleggende 
visjoner for skolen, og de tydeligste utfordringene ved norsk skole i dag.  

Det kanskje mest utfyllende skolepolitiske dokumentet Grønn Ungdom har vedtatt er 
”Grunnlagspolitikk for skole”, vedtatt av landsstyret i 2012. Dette var ment som et 
utgangspunkt for videre utvikling av skolepolitikk – slik vi driver med nå. Her begrunnes det 
først både hvorfor skolen er viktig for samfunnet og for den enkelte elev.  

Kort oppsummert legges videre til grunn i dette dokumentet at skolen ikke bør være en arena 
for store og voldsomme omveltninger. Endringer må derfor implementeres gradvis og over 
lengre tid, slik at elevene ikke blir forsøkskaniner i politikernes reformeksperimenter. 
Arbeidsutvalget vurderer det dithen at dette fortsatt er et riktig utgangspunkt for 
skolepolitikken vår. Vi kan ha uttalte visjoner om hvilken idealskole vi ønsker oss på lang sikt, 
men de konkrete forslagene vi fremmer må også være pragmatiske, og mulige å gjennomføre 
for å bedre og utvikle den skolen vi har.   

I dokumentet om vår grunnlagspolitikk for skolen blir svakhetene ved norsk skole brukt som 
utgangspunkt for å formulere forslag til bedringer. Svakhetene som ble fremhevet av 
landsstyret i 2012 er ikke mindre aktuelle i dag. De kan kort oppsummeres slik: 

x Det er høyt frafall – særlig på de yrkesfaglige linjene. OECD-rapporten ”Education at a 
glance” viser at frafallet både generelt og på yrkesfagene spesielt er større en 
gjennomsnittet i OECD.5 

x Vi utdanner for få lærere, og får mange utdannede lærere velger læreryrket vekk. I 
tillegg oppgir lærerne at de bruker langt mer tid på administrasjon og byråkrati enn de 
ønsker. Lærerne presses av tidstyver, og vi styrer mot en lærerkrise.  

x Skolen er ikke sosialt utjevnende – selv om forskning viser at den kan være det. 
Sjansen for at du fullfører videregående skole om foreldrene dine kun har 
grunnskoleutdanning er drastisk mye lavere enn om foreldrene dine har høy 
utdanning.6 
 

Basert på prinsipp og arbeidsprogram og tidligere vedtak i Grønn Ungdom har jeg forsøkt å 
oppsummere noen av de grunntankene som kan sies å være kjernen i vår skolepolitikk.  

x Eleven står i sentrum og hele mennesket skal ses. Derfor skal både teoretiske, praktiske 
og estetiske ferdigheter oppmuntres til og stimuleres i skolen.  

x Skolens rolle er uunnværlig som arena for sosialisering, utvikling av faglige ferdigheter, 
forberedelse på arbeidslivet og generell dannelse. Likevel finnes det ingen fasit på en 
god oppvekst – derfor skal skolen være mangfoldig.  

x Skolen skal utdanne både de teoriorienterte og praksisorienterte elevene. Sterke 
yrkesfaglige linjer er viktig.  

x Den offentlige skolen skal være for alle, uavhengig av kjønn etnisitet eller religion.  
 

Hovedsaker i plattform for valgkampen  

Med utgangspunkt i de punktene jeg har gjengitt over, samt dagsaktuelle debatter foreslås 
det under fem hovedsaker som kan danne rammene for den skolepolitiske plattformen vi 

                                                           
5https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Videregaende/Nyheter/Stort-frafall-i-norsk-videregaende/  
6 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
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/?docId=STM200620070016000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=6
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fronter i valgkampen. Fem punkter er tilstrekkelig til å dekke et mangfold av skolepolitikken 
vår, samtidig som det ikke er mer enn at alle kan lære seg dem utenat.  

For det første er det viktig at vi sier noe om mobbing og psykisk helse. Landsmøtet ytret et 
sterkt ønske om at vi fronter behovet for flere helsesøstre i skolen og bedre psykisk helsetilbud 
i skolen. Vi vet at mobbing dessverre er et vedvarende problem på skoler over hele landet. Å 
være tydelig på at vi ønsker en skole hvor alle kan føle seg trygge, og en skole som tar på 
alvor de utfordringene vår generasjon sliter med (f. Eks depresjoner og spiseforstyrrelser), kan 
gjenspeile flere deler av politikken vår.  

For det andre er vi gjennomgående opptatt av friere lærere i skolepolitikken vår. Dette 
harmonerer med det faktiske behovet for å gjøre noe med lærerkrisa som utspiller seg i norsk 
skole. For at hele eleven skal ses i skolen er læreren nøkkelpersonen.  

For det tredje er frafall i videregående adressert som en av de største hovedutfordringene med 
norsk skole i dag. Med utgangspunkt i dette problemet har vi mulighet til å fronte to sider av 
skolepolitikken vår; ønsket om mer faglig mangfold gjennom hele skoleløpet, og vår nylige 
vedtatte politikk for å gi en ny giv til yrkesfaglige linjer – hvor frafallsproblemet er størst.  

For det fjerde er vi i Grønn Ungdom opptatt av solidaritet med mennesker i hele verden. At vi 
fører god politikk for å inkludere asylsøkerbarn i norsk skole og skolesystem harmonerer godt 
med dette grunnprinsippet. Å fronte denne delen av skolepolitikken gir oss mulighet til også å 
vise andre sider ved grønn politikk knyttet til mangfold og inkludering.  

For det femte – og siste. Skolen svikter så langt som sosialt utjevnende. Sosiale forskjeller 
hjemmefra forsterkes, og de med lavt utdannende foreldre gjør det mye dårligere. Dette kan 
man gjøre noe med. Spørsmålet er om vi med utgangspunkt i denne problemstillingen skal 
forsøke å utvikle ny politikk på leksefeltet. Hva skal være Grønn Ungdoms standpunkt i forhold 
til lekser?  

I spørsmålet om lekser er det heldigvis mulig lande på mer nyanserte standpunkter enn ”Ja” 
eller ”Nei” til lekser. I dag er det slik at Rød Ungdom7 og AUF8 går inn for leksefri skole. 
Begrunnelsene dreier seg i hovedsak om reproduksjon av sosiale forskjeller. Forskning9 tyder 
på at det er hold i begrunnelsen deres. Samtidig er det kanskje noe en går glipp av ved 
fullstendig å slutte med lekser. Leksene handler i tillegg til å utvikle faglige ferdigheter om å 
innarbeide gode arbeidsvaner.  

I dag er det slik at opplæringsloven ikke regulerer bruk av lekser.10 Det er opp til den enkelte 
skole å avgjøre hvorvidt og i hvilken grad de vil bruke lekser som virkemiddel i opplæringa. 
Her varierer praksisen mye. Noen skoler er leksefrie, mens andre bruker lekser utstrakt som 
virkemiddel.  

Lekser kan ha flere formål. For det første er lekser med på å øve opp eleven i gode 
arbeidsvaner. For det andre kan lekser ses som mengdetrening. Matematikk, gloser og regler 
er lærestoff som må pugges over lengre tid. Til sist påpeker flere11 (Både UDIR og Henrik 
Asheim) at lekser er et viktig bånd mellom foreldre og skole.  

                                                           
7 http://rødungdom.no/nyheter/tiden-er-inne-for-en-leksefri-skole  
8 http://auf.no/-/page/show/Dette-mener-vi?sandbox_id=1063610 
9 http://forskning.no/skole-og-utdanning/2010/01/lekser-har-ikke-stor-effekt  
10 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2  
11 http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst-old/Flere-kjoper-seg-ut-av-lekseknipen-7807310.html  

  

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
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Ny forskning12 viser at det ikke er en sterk sammenheng mellom bruk av lekser og prestasjoner 
i skolen. En rapport fra SSB (fotnote) viser at mens den positive effekten av lekser for 
gjennomsnittet er minimal, så genererer lekser dårligere læring hos et mindretall (7%) med 
ressurssvak bakgrunn. I Stortingsmelding 16 fra 2006/07 ble det påpekt at skolen svikter i 
arbeidet med å jevne ut sosiale forskjeller. Dette kombinert med ny forskning taler for å 
revurdere bruken av lekser.  

Det som synes å være ”problemet” med lekser er når de kompenserer for manglende 
undervisning og er så vanskelige at barna er avhengige av å ha foreldre til å hjelpe seg. 
Spørsmålet er om dette er et argument for å forby lærere å gi elevene lekser. Vi er et parti 
som tross alt ønsker mer frihet til læreren, og at læreren skal kunne utvise sitt profesjonelle 
skjønn i undervisninga. Dette taler sterkt mot at vi skal gå inn for forbud/påbud eller en 
leksegrense.  

Det vi likevel kan gjøre er å problematisere UDIRs syn på lekser som bånd mellom foreldre og 
skole. Dette favoriserer de barna med ressurssterke og høyt utdannede foreldre. Grønn 
Ungdom kan innta et standpunkt overfor lekser hvor vi mener læreren skal ha frihet til selv å 
vurdere hvordan lekser som virkemiddel skal brukes, men at lekser aldri skal erstatte 
undervisning og aldri skal forutsette at det er foreldre tilstede som kan hjelpe. For å håndheve 
dette bør elevene selv kunne bruke en klageinstans for å varsle om gal bruk av lekser som 
virkemiddel.  

Det er nå greid ut om fem mulige hovedsaker for vår skolepolitiske plattform til valgkampen. 
De fire første sakene er saker hvor vi har landet prinsipielt, men må fylle ut politikken. Den 
sistnevnte er en sak vi ikke enda har politikk på. Her blir det mye opp til landsstyret å vurdere 
hvordan det endelige standpunktet vil se ut.  

Det er andre områder vi kunne trukket fram. 

Det er foreslått at vi erstatter punktet om lekser enten med et punkt om karakterer eller et 
punkt om elevrettigheter.  

 

Arbeidsutvalgets konklusjon 
Den skolepolitiske plattformen bør være et dokument som gir en klar pekepinn på hva vi 
ønsker med norsk skole, hvilke utfordringer vi mener finnes og hvordan vi vil løse dem. Det vil 
ikke gagne organisasjonen på lang sikt å ta forhastede avgjørelser i alle skolepolitiske 
problemstillinger vi ikke har landet i, bare for å fronte det i skolevalgkampen. Arbeidsutvalget 
anbefaler derfor at LS ikke tar den prinsipielle debatten om mer enn én sak vi ikke allerede 
har landet i. Arbeidsutvalget anbefaler at denne saken er lekser. Utover det anbefaler 
Arbeidsutvalget at LS vurderer nøye hvorvidt fem er et godt tall for antall hovedsaker i den 
skolepolitiske plattformen for valgkampen, og hvorvidt de fire hovedsakene utover lekser som 
er foreslått er kloke valg.  

 

                                                           
12 http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater  

  

http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater
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Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret vedtar den skolepolitiske plattformen ”Grønn Ungdoms skolekrav” slik den 
foreligger.   

Vedlegg: 1 - ,”Grunnlagspolitikk for skole”  

Vedlegg: 2 - , ”Skolepolitisk plattform 2015” 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Serafima S. Kvam, 

Talsperson  

 

Oslo, 29. mai 2015  

 

Foreldreutvalget om lekser:  
http://www.aftenposten.no/nyheter/Foreldreutvalget-sier-nei-til-lekser-7815208.html  
 
Aftenposten om lekser:  
http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Ja-til-lekser-7788849.html  
 
Rapport fra SSB om lekser 2008:  
http://forskning.no/sosiale-relasjoner-sosiologi/2008/02/lekser-er-urettferdig  
 
Rapport SSB og Marte Rønningen 2010:  
http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-
skoleresultater  
 
Rapport om barns bruk av tid 
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barns-dagligliv-i-endring   
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/unge-har-mer-fritid-men-savner-
samvaer 
  

http://www.aftenposten.no/nyheter/Foreldreutvalget-sier-nei-til-lekser-7815208.html
http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Ja-til-lekser-7788849.html
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/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barns-dagligliv-i-endring
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/unge-har-mer-fritid-men-savner-samvaer
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/unge-har-mer-fritid-men-savner-samvaer
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GRØNN UNGDOM SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 
 

1. Kamp mot mobbing og tiltak for bedre psykisk ungdomshelse inn i skolen.  
 

Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig et stort problem i norsk skole. Grønn 
Ungdom mener vi ikke er kommet langt nok i å iverksette virkemidler som faktisk reduserer 
omfanget av mobbing. Samtidig vet vi at andelen ungdommer som sliter psykisk øker.  

1.1 Grønn Ungdom mener rettsmidlene elever og foreldre i dag kan ta i bruk er 
for begrensede.  

1.2 Grønn Ungdom vil opprette en uavhengig klageinstans for mobbesaker, 
sikre at læreren får mer tid til elevene også i friminuttene og gi alle 
ungdomsskoleelever.  

1.3 Opplæringslovens 9 må håndheves bedre. Dette betyr at rektorer i større 
grad må stilles til ansvar når mobbing avdekkes på den enkelte skole.  

1.4 Grønn Ungdom ser sammenhengen mellom ungdoms fysiske og psykiske 
helse og er opptatt av at denne sammenhengen løftes fram. Skolen skal 
inkludere, motivere og likestille. Derfor krever vi at lærere og helsesøstre i 
skolen skal kurses i normkritikk og tematikk knyttet til legning og 
kjønnsidentitet. 

1.5 Opprette et nasjonalt kompetansesenter for normkritisk og interseksjonell 
pedagogikk. Innføre temaene normkritikk og interseksjonalitet i 
samfunnsfag- og naturfagsundervisningen i barneskolen.   
 

2. Mer undervisningstid til læreren.  
 

Grønn Ungdom mener elevene er de viktigste personene i skolen. Derfor bør målet være at 
læreren bruker mest mulig av sin arbeidstid sammen med elevene. Grønn Ungdom ser derfor 
med bekymring på at lærerne utsettes for politisk detaljstyring og fratas undervisningstid og 
innflytelse i egen arbeidshverdag.13 

                                                           
13 Malkenes, Klassekampen 22.05.2015, Østrem m/flere Klassekampen 26.05.2015, Fladberg 
Dagsavisen 5.05.2015.  
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2.1 Grønn Ungdom tar lærerkrisa som utspiller seg i norsk skole på alvor. Vi vil 
gi lærerne høyere lønn og mer tid til å være i klasserommet og sammen 
med elevene i friminuttene.  

2.2 Unødvendig byråkrati må reduseres umiddelbart, og administrative 
oppgaver knyttet til rapportering og dokumentasjon må overføres på andre.  

2.3 Læreren skal etter 5 års ansiennitet få lik lønn som en 
stortingsrepresentant.  
 

3. En ny giv for yrkesfag!  
 

Grønn Ungdom erkjenner at veien ut av oljealderen er umulig uten mange sterke fagarbeidere. 
I dag fungerer ikke de yrkesfaglige videregående linjene optimalt, og frafallet er høyt. Nå 
mener vi det er på tide med et løft yrkesfagene.  

 

3.1 Vi vil styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Dette kan eksempelvis 
gjennomføres ved å pålegge rådgivere å gjennomføre kurs.  

3.2 Det skal være yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige 
program i videregående skole. Praksisen skal skje i samarbeid mellom skole 
og næringsliv. 

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

linjene.  
3.5 Gi fullt yrkesstipend til elever på yrkesfaglige linjer i tråd med 

gratisprinsippet.  
 

Se resolusjonen ”Ny giv for yrkesfag” for flere tiltak.  

 

4. Gode vilkår for minoritetsspråklige elever.  
 

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

 
4.1 Grønn Ungdom mener alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på 

skolen. 
4.2 Også barn over 16 år som søker asyl i Norge få rett til opplæring i 

videregående skole. 
4.3 Kommunene må få øremerkede midler til å tilby god tospråklig opplæring 

for asylbarn i norsk skole.  
4.4 Felleskapet mellom inntaksklasser og ordinære skoleklasser må bli tettere. 

Inntaksklasser skal aldri gjennomgående isoleres fra resten av de ordinære 
klassene i undervisninga.  

  

5. Nei til lekser som erstatter undervisning.  
 

https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/ny-giv-for-yrkesfag
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Grønn Ungdom vil ta opplæringsloven på alvor. Der står det at skolen skal gi eleven den 
opplæringen som er nødvendig for å nå kompetansemålene i pensum. Derfor kan ikke lekser 
erstatte undervisningstid elevene skal ha med læreren.  

 

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

5.2 Leksene skal av prinsipp aldri forutsette at det er foreldre tilstede som kan 
hjelpe.  

5.3 Lekser skal aldri erstatte undervisning i skoletida. For å håndheve dette må 
elevrådet ved den enkelte skole kunne levere klager til skoleledelsen om 
dette prinsippet brytes.  
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Til  Landsstyret 
Kopi  Arbeidsutvalget   
Fra   Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson  
Dato   29.mai 2015  
Saksnr.  LS-1-1516-015  
 

 

Bakgrunn  

Norge er det eneste landet i Norden som stadig forbyr eggdonasjon. 18. mars kom norsk 
Bioteknologiråd med forslag om å tillate eggdonasjon under visse vilkår. Mens partiene 
Høyre, Senterpartiet, KrF og De Grønne fortsatt er i mot å oppheve forbudet mot 
eggdonasjon har resten av partispekteret snudd i denne saken. I løpet av 2017 er det 
ventet et stortingsmelding med gjennomgang av Bioteknologiloven. Spørsmålet om 
eggdonasjon vil mest sannynlig inkluderes. Skal Grønn Ungdom jobbe for at også De 
Grønne tar et nytt standpunkt i denne saken?   

I dette saksframlegget vil saksbehandler først greie ut om hva eggdonasjon er, og 
hvordan det praktiseres i ulike land. Deretter presenteres Bioteknologirådet sitt forslag, 
før relevante argumenter veies mot hverandre i en drøftningsdel. Både etiske, 
medisinske og juridiske argumenter vil bli presentert. Da Arbeidsutvalget debatterte 
saken ble det enighet om ikke å innstille på hvorvidt vi skulle være for eller mot 
eggdonasjon. Det lot til å være et flertall for eggdonasjon, men det var uenighet om 
hvilke vilkår det skal gis eggdonasjon på.  

Arbeidsutvalget ville uansett sende saken til landsstyret. Saksbehandler legger ved 
forslaget til vedtak som Arbeidsutvalget fikk, men uten innstilling fra Arbeidsutvalget.  

 

Drøfting 

Hva er eggdonasjon?  

Eggdonasjon kan beskrives ved at en kvinne gjennom hormonbehandling donerer et eller 
flere fruktbare egg til en eller flere mottakere. Den formen for eggdonasjon som er 
vanligst å praktisere foregår ved at donoregg gis til en mottakerkvinne som bærer fram 
barnet. Mottakerkvinnen blir da barnets juridiske/sosiale mor. Det er tilknyttet vilkårene 
for å bli mottakerkvinne og å bli donor at praksisen varierer i de europeiske landene. 
Mens enkelte land krever full identitet fra donor, krever andre land anonymitet, mens 
andre igjen tar ikke stilling til identitetsspørsmålet. Det settes også ulike vilkår til 
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mottakers livssituasjon, herunder alder, sivilstatus og medisinske tilstand. For Norges 
tilfelle er det nærliggende å anta at i et tilfelle hvor eggdonasjon skulle blitt tillatt vil en 
kunne basere seg i stor grad på et samme lovverket som i dag spesifiserer vilkår for 
sæddonasjon. I dag settes blant annet følgende vilkår: 

x Kun par kan søke (heterofile og lesbiske par skal vurderes likt. Homofile par vil 
naturlig nok ikke være i målgruppen for sæddonasjon)  

x Donor skal være anonym for mottakerpar og vice versa. Donor får verken vite 
hvem som mottar sæd eller om donasjonen resulterer i barn.  

x Donorsæden skal befruktes med eggceller fra den andre parten/en av partene i 
parforholdet. Dette betyr i praksis at barnet alltid vil ha genetisk slektskap med én 
av de juridiske/sosiale foresatte.  

x Barn som er resultat av sæddonasjon får rett til å vite donors identitet når barnet 
er blitt myndig. Dette er fordi Menneskerettighetskonvensjonen har blitt tillagt 
stor vekt når lovverket i Norge er blitt utformet. Her heter det blant annet at barn 
så langt på vei det er mulig skal ha kjennskap til sitt opphav.  

 

Eggdonasjon kan praktiseres i forbindelse med surrogati. Dette betyr at én kvinne 
donerer egg, én kvinne gjennomfører graviditeten og en tredje person blir barnets 
juridiske/sosialt foresatte. Merk at det ikke er dette som foreslås tillatt av 
Bioteknologirådet. Den formen for eggdonasjon som Bioteknologirådet vil innbefatte 
“kun” donorkvinne og mottakermor. Dette betyr at kvinner med fungerende livmor men 
defekte eggledere vil kunne tilbys donoregg som de får injisert, og dermed kunne bære 
fram barnet. Ordningen vil være til hjelp for de kvinner som ikke produserer egne 
fruktbare kjønnsceller, men likefullt er i stand til å gjennomføre et svangerskap, eller 
kvinner med sterkt nedsatt fruktbarhet.  

 

Bioteknologirådets forslag 

Et flertall av Bioteknologirådet går inn for å tillate eggdonasjon under følgende vilkår:  

x Eggene som doneres skal befruktes med mottakerkvinnens partners sæd. Merk: 
Implisitt i dette vilkåret ligger det altså at kun par kan søke om eggdonasjon og 
at tilbudet vil være forbeholdt heterofile par.  

x Eggene som doneres skal være overflødige egg fra IVF-behandling. Dette betyr at 
kun  kvinner som allerede er i gang med hormonell prøverørsbehandling for selv å 
bli gravide kan donere egg.  

x En absolutt øvre aldersgrense på mottaker skal være 45 år. I dette ligger det 
mulighet for skjønnsmessige vurderinger fra leges ståsted, med mulighet for å 
senke øvre grense.  
 

Drøfting  

Innledning  

I spørsmålet om vi som samfunn bør tilby å gjennom teknologi hjelpe barnløse til 
graviditet er det en lang rekke etiske argumenter som må veies. Fordi Norge er et land 
som allerede  tillater sæddonasjon og prøverørsbehandling (IVF-behandling) er det 
rimelig å anta at samfunnet har konkludert både medisinsk og etisk med at disse typene 
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praksis er vurdert som akseptable. Den videre drøftingen av spørsmålet om eggdonasjon 
vil derfor hvile på premisset om at sæddonasjon er akseptabelt og et tilbud som 
forventes å vedvare. Det første en derfor må spørre seg om i den videre avveiningen er 
om det finnes utslagsgivende forskjeller mellom sæddonasjon og eggdonasjon som gjør 
at det ene bør kunne tillates uten det andre, og derfor veie tyngre en likestillingshensyn.  

Forskjeller mellom sæddonasjon og eggdonasjon  

For det første vil de langt fleste aspekter ved slik praksis ville kunne være like i de to 
tilfellene. En tilbyr medisinsk hjelp til par hvor én av partene ikke er i stand til å 
produsere fruktbare kjønnceller.(gitt forslaget fra Bioteknologirådet)  

Den ene store forskjellen i de to tilfellene er at eggdonasjon er forbundet med en lengre 
og mer komplisert prosess for både mottaker og donor. Det er rett og slett medisinsk 
sett mer komplisert å donere eggceller enn å donere sædceller. Jeg kommer tilbake til 
medisinske argumenter senere. Ved eggdonasjon kan ikke donasjonen foregå på 
“naturlig måte”. Prosessen inkluderer inngrep både hos donor og mottaker. Donor må 
gjennom en 2-4 uker lang hormonbehandling.  

For det andre vil juridisk mor gjennomføre svangerskapet i stedet for den genetiske 
moren. Dette betyr at en kan tillegge to kvinner en sterk biologisk tilknytning til barnet. 
Dette skiller seg fra tilfellet med sæddonasjon, hvor prosessen går “normalt” eller “på 
gamlemåten” fra det øyeblikket embryoet (tidligste stadie for foster) med donerte 
sædceller er injisert i mor, eller festet i livmoren etter naturlig samleie.  

Spørsmålet må bli hvor tungtveiende forskjell det kan sies å være at den ene 
juridisk/sosiale forelder i tilfellet med sæddonasjon ikke har noen biologisk tilknytning til 
barnet, mens det i tilfellet eggdonasjon vil være slik at juridisk/soisal mor også har en 
biologisk tilknytning til barnet gjennom graviditeten, selv om hun ikke er genetisk i slekt 
med barnet. Motstandere av eggdonasjon mener praksisen i så måte sår tvil om det 
biologiske morskapet. 

Det er ikke tvil om at graviditetsaspektet utgjør en forskjell mellom praksis med 
sæddonasjon og praksis med eggdonasjon.  Men en må stille seg kritisk til om det faktisk 
er slik enkelte hevder at det ved eggdonasjon er fullstendig tåkelagt hvem som er 
biologisk mor. Selv om en historisk knytter biologisk morskap til den som har født 
barnet, er det ikke et naturvitenskapelig vanskelig spørsmål å svare på om et barn som 
er resultat av eggdonasjon har størst biologisk slektskap med donor eller juridisk/sosial 
mor. Akkurat som ved sæddonasjon stammer selvsagt 50% av genene fra donor. 
Begrepet om biologisk mor kan altså problematiseres til en viss grad, men begrepet om 
genetisk mor kan ikke det.  

 

Medisinske argumenter  

For mottaker er det enn så lenge ikke avdekket høy risiko for komplikasjoner. 
Bioteknologirådet baserer seg på en metastudie som bruker 169 forskningsrapporter som 
datagrunnlag. Her fremkommer det at det eneste som kan sies å medføre noe høyere 
risiko for den gravide ved eggdonasjon er at gjennomsnittsalder for donormottakere er 
større enn hos personer som blir gravide på naturlig måte.  
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De psykiske ettervirkningene hos donor har ikke bare vist seg som ikke-negative, men 
endatil vært påvist som positive. Donorer oppgir ofte at de er fornøyde med å ha 
gjennomført donorprosessen enten dette er ut fra altruistiske, økonomiske eller 
vennskapsrelaterte motiver. 

Forskningen på barn som er resultat av donorprosesser er foreløpig ganske tynn. 
Bioteknologirådet oppgir at det lille som er å gå på viser lite eller ingen relevante 
forskjeller i relasjonsatferden mellom barn og foreldre i tilfeller med helt eller delvis 
genetisk slektskap.  

Det er vanskelig å forestille seg hvordan det vil være å vokse opp uten kjennskap til den 
ene av de genetiske foreldrene, rett og slett fordi dette vil variere fra familie til familie. 
Det er imidlertid rimelig å anta at barna dette gjelder på ingen måte kan føle seg 
uønsket verken av donorer eller foreldre.  

 

Etikken  

Fordi forskjellene mellom sæddonasjon og eggdonasjon som vist er ganske få må en 
anta at de fleste moralske argumentene som benyttes i det ene tilfellet også kan 
benyttes i det andre.  

 

1. Kjennskap til genetisk opphav 

Et vanlig argumentet mot eggdonasjon er at barns beste er et hensyn som ikke blir 
vektlagt i stor nok grad, fordi garantien for kjennskap til biologisk opphav blir svekket. 
Det er imidlertid ganske enkelt å tilbakevise dette argumentet. Det er nemlig vanskelig å 
se for seg hvorfor det skulle være noe mer problematisk å legge opp et lovverk i 
samsvar med Barnekonvensjonen i  i tilfellet eggdonasjon sammenlignet med tilfellet 
sæddonasjon. I sistnevnte tilfelle har en altså løst dette hensynet gjennom lovverket. I 
Bioteknologirådets forslag foreslås det som premiss for eggdonasjon at en skal legge seg 
på samme linje som dagens lovverk. Dette betyr at barnet vil kunne få informasjon om 
donors identitet ved myndighets alder.  

 

2. Morskapsbegrepet  

Et annet argument i debatten dreier seg om den nevnte største forskjellen mellom 
eggdonasjon og sæddonasjon: spørsmålet om morskap. Kritikerne mener det er et etisk 
vannskille å så tvil om det biologiske morskapet. Her må det innvendes at selv om 
kritikerne er flinke til å beskrive hvordan morskapsspørsmålet kan problematiseres, er de 
ofte mindre flinke til å begrunne hvorfor dette faktum er problematis. Argumentene som 
legges fram er ofte de samme som brukes i nær sagt alle “bioteknologiske debatter”. For 
eksempel “kke tukle med naturen”, “etterstrebe naturens gang”.  Det kan være hold i 
slike argumenter, men i den grad vi i Grønn Ungdom skal vektlegge dem er vi nødt til å 
ta aktivt stilling til også om vi mener tilbud om sæddonasjon og assistert befruktning er 
problematisk/uproblematisk, og det er strengt tatt ikke premisset for debatten.  
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3. Adopsjon som alternativ?  

Et tredje argument som legges fram fra motstanderne dreier seg om adposjon. Hvorfor 
skal det tilbys hjelp til naturlig barnløse par når verden er full av allerede fødte barn med 
behov for foreldre? Dette kan på mange måter si å være et legitimt argument både fordi 
a) barn med omsorgsbehov er i seg selv et argument for å fremskaffe omsorgspersoner 
og b) verden lider ikke av underbefolkning. Det svekker imdlertid dette argumentet at 
mulighetene for adopsjon er stadig mer begrensede. Det gjelder i Norge både innenlands 
og utenlands adopsjoner. Antallet adopsjoner i Norge har sunket markant de siste årene, 
ikke på grunn av nedgang i etterpørsel men fordi det er vanskeligere å fullføre 
adopsjonen. Dette gjør at begrunnelse a) blir mindre relevant. Begrunnelse b) kan 
forsåvidt bestå, men er også tvilsom. Om vi skal kalle det egoistisk å få barn ved hjelp av 
teknologi som finnes, må vi også spørre oss om det egoistisk å få barn i det hele tatt.  

Det kan hypotetisk sett brukes som argument til fordel for ulike former for assistert 
befruktning at dette er et tilbud som kan hjelpe ikke-heterofile par som av 
legningsårsaker ikke får adoptere. Men jamfør forslaget fra Bioteknologirådet anbefales 
det kun å tillate eggdonasjon i de tilfeller hvor barnet kan oppnå genetisk 
foreldrerelasjon til den ene parten. Dette ekskluderer som vist alle andre par enn 
heterofile.  

 

4. Skråplanseffekten  

Et annen type argumenter som benyttes i debatten er såkalte “skråplansargumenter” 
eller “slippery-slopeargumenter”. Dette er argumenter som ofte vil vise at tillater vi én 
type praksis er vi et skritt nærmere måtte tillate en ny type praksis. Illustrasjonen med 
skråplan er ment å vise hvordan det å tillatte én ting nærmest er som å dytte på en 
snøball som begynner å rulle. I spørsmålet om eggdonasjon er det neste mest 
nærliggende å anta “slippery-slope”-folka ser for seg er at surrogati blir tillatt. Det som 
er vanskelig med slike argumenter er at i enkelte tilfeller viser denne “slippery-
slopeeffekten” seg som høyst reell, mens det i andre tilfeller er vanskelig å påvise noen 
slik effekt. Dette taler i det store og hele for å betrakte disse verdidebattene noenlunde 
isolert og ikke anta at teknoligien løper løpsk med oss i én debatt fordi den gjør det i en 
annen.  

Når det gjelder eksempelvis aktiv dødshjelp kan en finne en del eksempler på at 
skråplanseffekten inntreffer ved at flere og flere grupper pasienter krever å tilbys 
eutanasi. I vårt spørsmål er det imidlertid lite som tyder på at “slippery-slopeeffekten” 
inntreffer. Det er få land i Europa der eggdonasjon er tillatt (som er de fleste) som 
tillater surrogati. Dette taler for å ta en eventuell surrogatidebatt isolert fra spørsmålet 
om eggdonasjon.  

 

5. Praksis i andre land  

Det er også et siste moment som er verdt å merke seg i debatten om eggdonasjon all 
den tid motstandere av forslaget om å oppheve forbudet vektlegger hensynet til at barn 
skal få vite om sitt genetiske opphav så langt det lar seg gjøre. Dette er det faktum at 
opp mot 200 norske kvinner per år allerede benytter seg av eggdonasjon i utlandet. 
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Særlig land som ikke krever identitet fra donor er hyppig brukt. Dette medfører at det 
fødes en god del barn i Norge årlig uten reell mulighet til å få informasjon om deler av 
sitt biologiske opphav. Andre lands praksis er selvsagt ikke et selvstendig argument for 
hverken det ene eller andre, men det er et hensyns om er verdt å merke seg.  

 

Arbeidsutvalgets konklusjon 

Arbeidsutvalget innstiller på F2, men gir F1 til landsstyret uten innstilling. Arbeidsutvalget 
mener landsstyret selv kan ta stilling til hvorvidt forbudet mot eggdonasjon bør oppheves 
og i så fall på hvilke vilkår – eller om disse skal spesifiseres i det hele tatt.  

 

Forslag til vedtak 

UTEN INNSTILLING, F1: Grønn Ungdom mener forbudet mot eggdonasjon bør oppheves 
i tråd med Bioteknologirådets vilkår. 

 

F2: Landsstyret tar sikte på at et standpunktet i saken tas med i prosessen med innspill 
til MDGs programkomité.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Serafima S. Kvam, 

Talsperson 

 

Oslo, 29.05.2015 

 

 


