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Møtedato: 24.-25. juni 2015 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 

Møtetid: 08.30 

 

Møtekonstituering 

 

019 Godkjenning av innkalling       V 
 
020 Valg av ordstyrer og referent        V 
Innstilling: Ingrid Ophaug Dahl, ordstyrer 
  Isa Maline Alstadius Isene, referent 
   
021 Godkjenning av forretningsorden      V 
 
022 Godkjenning av dagsorden       V 
 

Beretningssaker 
 
023 Fylkenes runde         O 
 
024 Arbeidsutvalgets beretning       O 
 
025 Økonomisk beretning        O 
 
026 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
027 Beretningsdebatt         D 
 

Behandlingssaker 
 
028 Arbeidsplan 2016         V 
 v/ Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
 
029 Politisk kampanje 2016    V 
 v/ Lage Nøst, talsperson 
 
030 Budsjett 2016         V 

Til Landsstyret 

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs sentralsstyre 

Dato 2. oktober 

Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
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 v/ Isa Maline Alstadius Isene 
  
031 Psykedelika    V 
 v/ Grønn Ungdom Hedmark 
 
032 Interaktive spill media må likestilles som kunstform  V 
 v/ Grønn Ungdom Oppland 
 
033 Tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonihus  V 
 v/ Grønn Ungdom Oppland 
 
034 Lokallagssatsing  V 
 v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
035 Lokallagshåndboka        O 
 v/ Jens Petter Grini Pedersen 
 
036 Skoleringsopplegg         O 
 v/ Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 
 
037 Status arbeidsplan         O 
 v/ Lage Nøst, talsperson 
 
038 Reindriftsresolusjon fra LM-1-15  V 
 v/ Ole Eian, arbeidsutvalgsvalget 
 
039 Medlemskap i FYEG  V 
 v/ John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
 
040 Evaluering av valgkampen       O 
 v/ Geir Storli Jensen, tidl. valgkampkoordinator 
 
041 Valgkomitéen   D 
 v/ Hulda Holtvedt, medlem i valgkomitéen 
 
042 Budsjettrevisjon 2015        V 
 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 
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. 
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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.  
 
§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 
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Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet.  
 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav 
kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall.  
 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det.  

 
Diverse  
§17 - Berusede personer  
Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som 
oppbevarer andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av 
medisinske grunner. 
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 Fredag 23.10.15  Lørdag 24.10.15  Søndag 25.10.15 

  
08:00 Frokost, ankomst og 

innsjekk 
08:00 Frokost 

  08:30 Formøter 09:00 Status arbeidsplan 2015 

  09:00 

Formell åpning av møtet, 
valg av ordstyrer og 

referent 

09:30 Reindriftsresolusjonen 

  
09:30 Beretningssaker, 

beretningsdebatt 
10:15 Medlemskap i FYEG 

  10:30 Arbeidsplan 2016 11:00 Evaluering av valgkampen 

  11:30 Lunsj 11:30 Lunsj 

  12:30 Politisk kampanje 2016 12:30 Votering 

  13:30 Budsjett 2016 13:15 Valgkomitéen 

  14:30 Pause/Bli kjent leker 14:00 Budsjettrevisjon 2015 

  
16:00 Psykedelika 15:30 Rydding og avslutning 

  
16:30 Spillmedia som kunstform   

  

17:00 Livssynsnøytrale 

seremonihus 

  

  17:30 Hilsningstale MDG   
  18:00 Middag   

17:00 Skolering nye LS-

representanter 

19:00 Lokallagssatsing 

  

19:30 Middag 19:45 Lokallagshåndboka, 

skoleringsopplegg   

20:00 Bli kjent 21:00 Film   
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Til Landsstyre 

Kopi Arbeidsutvalget   

Fra Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Dato 02.10.2015 

Saksnr. LS-2-15-028 
 

 

Bakgrunn 
På landsmøtet i mars ble det vedtatt en arbeidsplan som skulle gjelde fram til våren 2016. For 

at organisasjonen skal ha en arbeidsplan å forholde seg til fram til neste landsmøte, høsten 

2016, er det nødvendig at landsmøtet høsten 2015 vedtar en ny arbeidsplan for hele 2016.  

 

Drøfting  
Svært mange av kapitlene arbeidsplanen for 2015 kan overføres til arbeidsplanen for 2016 

uten at det gjøres omfattende endringer. Arbeidsutvalget ser ingen grunn til å foreslå helt nye 

kapitler om en rekke arbeidsoppgaver som allerede er planlagt og omtalt i årets arbeidsplan.  
 

I flere av kapitlene foreslår Arbeidsutvalget imidlertid å legge til enkelte kulepunkter, eller 

endre tekst. I tillegg foreslås det å legge inn et par helt nye kapitler: ”Sommerleir 2016”, 

”Landsmøte 2016”, ”Høstkampanje” og ”Politikkutvikling”. Både endringer, tilleggspunkter og 

nye kapitler er markert i oransje slik at det skal bli enkelt for landsstyret å ta stilling til hva 

arbeidsutvalget foreslår.  

 

I arbeidsplanen for 2016 er fortsatt medlemspleie og skolering blant de viktigste 

prioriteringene. Medlemsmassen vår har økt i løpet av valgkampen. Dette gjør det ekstra viktig 

at alle ledd i organisasjonen gjør en solid innsats for å ta vare på nye og gamle aktive eller 

potensielt aktive medlemmer. I takt med at organisasjonen vokser og blir sterkere mener 

Arbeidsutvalget det er av stor betydning at vi bruker ressurser på å fortsette å bygge opp et 

ordentlig skoleringsprogram.  

 

I tillegg til hovedsatsningen kommer ordinære og løpende arbeidsoppgaver og faste 

arrangementer som landsmøte, landsstyremøter, mediearbeid, fylkeslagsoppfølging m. m.  

 

Landsstyret bes særlig merke seg følgende:  

 kapitlet politikkutvikling som er nytt og relevant i forbindelse med programarbeidet i 
moderpartiet. Arbeidsutvalget mener det er viktig at vi satser på å utvikle og begrunne 
Grønn Ungdoms politikk slik at vi kan påvirke programarbeidet i moderpartiet.  

 arbeidsutvalget har foreslått både varighet og sted for sommerleir 2016.  
 i kapitlet om historieprosjektet er den hele og fulle teksten endret.  
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Landsstyret bes ellers merke seg at de har anledning til å foreslå tillegg, endringer eller 

strykninger hvor som helst i utkastet til Arbeidsplan for 2016.  

 

Arbeidsutvalgets konklusjon 
Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å innstille arbeidsplanen slik den foreligger.  

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret innstiller på «Arbeidsplan 2016» slik den foreligger.  

 

 

Vedlegg: 1 - Arbeidsplan 2016 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Serafima. S Kvam, 

Talsperson 

 

Oslo, 2. okt, 2015  
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REGIONSEMINARER 

Arbeidsutvalget skal bistå fylkeslagene med å arrangere 3 regionseminarer: ett for Nord-

Norge og Midt-Norge, ett for Østlandet og ett for Sør- og Vestlandet. Regionseminarene 

avholdes med følgende inndeling:  

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

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

Fjordane.     
 

Målet er at fylkeslagene selv går sammen i styringsgrupper som gjennomfører og finansierer 

regionseminarene. Regionseminarer skal arrangeres i januar/februar. Arbeidsutvalget skal 

bistå fylkene i å evaluere regionseminarene og finne ut hva som var bra og hva som må 

gjøres annerledes til neste gang. 

 

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

 starte den nye sesongen med skolering i hvordan man gjennomfører 
landsstyremøter. 

 i arbeidsplanperioden 2016 gjennomføre 4 landsstyremøter: ett i slutten av januar, 
ett i slutten av april, ett i forbindelse med sommerleir og ett i oktober.  

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

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

sørge for at fylkene avholder forberedelsesmøte i forkant av hvert LS 
 

SKOLERING  
Skoleringsopplegget «Drivhuset» er Grønn Ungdoms hovedsatsing i mellomvalgårsperioden 

2016. Grønn Ungdom skal videreutvikle Nivå 1, og lage opplegg for nivå 2 og 3. 

Grønn Ungdom skal: 

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

Nivå 1 skal bestå av en ressursbank med opplegg for medlemsmøter som 

gjennomføres i fylkes- og lokallag, enten ved at noen holder foredrag, eller 

ved at man ser en film/leser en bok/spiller et spill/leser en artikkelsamling eller 

liknende. Ressursbanken skal inneholde gode opplegg for MDGs 
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kjerneområder, men også andre viktige områder unge politikere må kunne 

noe om - som helse, skatt, utdanning etc. 

 

Nivå 2 gjennomføres på skoleringssamlinger i regi av Arbeidsutvalget. 

Inviterte er tillitsvalgte i lokal- og fylkeslagene, men også nye AU-medlemmer 

og andre sentralt tillitsvalgte. Skoleringssamlingen skal inneholde skolering i 

organisatoriske funksjoner som økonomi, møteledelse etc., men skal også 

fokusere på debatt- og skriveteknikk. I løpet av 2016 vil det holdes nasjonale 

skoleringer angående økonomistyring og lederansvar. 

 

Nivå 3 skal være et litt mer påkostet opplegg som arrangeres annethvert år 

eller sjeldnere. På grunn av begrensede plasser og for å gi hver enkelt den 

oppfølgingen vi som ungdomsparti bør kunne tilby, vil det mest nærliggende 

være at man søker seg til dette nivået. Nivået bør inneholde ekstensiv trening 

med kommunikasjonsrådgiver, inngående kunnskap i praktisk folkevalgtarbeid 

av typen budsjettforhandlinger, interpellasjoner og forslagsmekking og 

arbeidstrening enten i bystyre, fylkesting eller storting. 

 

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

 

 

GRØNN UNGDOMS DELEGASJON TIL MDGLM 
Etter vedtak fattet på MDGLM 2015, har Grønn Ungdom nå en fast delegasjon på landsmøtet 

i Miljøpartiet De Grønne (8. - 10. april 2016) med 12 delegater. Disse delegatene arbeider på 

oppdrag fra Grønn Ungdoms landsmøte, og skal fremme Grønn Ungdoms synspunkter og 

egen politikk, for å få gjennomslag. Det er også mange avgjørelser som må tas løpende. 

Dette krever at delegatene planlegger godt. 
 

Delegasjonen skal: 

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

med oppgavefordeling, ett for resterende saker, ett med GU-representantene fra 
fylkene. 

 drive aktiv ”lobbyvirksomhet” overfor de øvrige delegatene, og legge opp til 
refleksjon innad i delegasjonen rundt hva dette innebærer.  

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

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

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

sommeridyll går hånd-i-hånd. Sommerleiren arrangeres over fem dager i uke XX på Risøya 
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folkehøgskole. Den skal blant annet fokusere på debattskolering og politisk kampanje for 

2016. LS-3-16 skal avholdes i dagene i forkant av dette.  

 

POLITISK KAMPANJE 

Se sakframlegg om kampanje 2016. 

 

HISTORIEPROSJEKT 

Historieprosjektet skal lanseres i 2016 i forbindelse med Grønn Ungdom offisielle 20 års 

jubileum. Det ferdige historieprosjektet skal være tilgjengelig på Grønn Ungdoms nettsider 

og det skal lages en grafikk og arrangeres en jubileumsfest i forbindelse med landsmøte 

2016/sommerleir 2016, hvor nøkkelpersoner i Grønn Ungdom inviteres. 

 

LANDSMØTE 2016     

GULM 2016 blir et ordinært landsmøte som avholdes i Oslo i november 2016. Reiseutgiftene 

skal betales ved utjevning av fylkeslagene. 

 

MEDLEMSPLEIE OG VERVING 

Verving er helt vesentlig – vi får ikke til en bærekraftig verden uten en bærekraftig 

organisasjon. At vi tar vare på det nye tilfanget av medlemmer vi har fått i løpet av 

valgkampen er avgjørende for å fortsette solid organisasjonsbygging i perioden som 

kommer.  

 

Grønn Ungdom skal 

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

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

 arbeidsutvalget skal fortsette å sende ut et nasjonalt nyhetsbrev jevnlig 
 sørge for at alle som krysser av at de vil være aktive ved innmelding blir kontaktet og 

får tilbud om å bli aktiv 
 avholde vervekonkurranse i løpet av 2016. 
 fylkeslag og arbeidsutvalg skal ha en plan for å få inn medlemskontingent fra 

medlemmer i løpet av hele året.  
 

POLITIKKUTVIKLING 
Fra høsten 2015 til våren 2017 vil programkomitéen i De Grønne jobbe med nytt 

arbeidsprogram. Grønn Ungdom skal jobbe tett med moderpartiet i denne prosessen. I løpet 

av 2016 skal organisasjonen både drive aktiv politikkutvikling og samtidig jobbe for at Grønn 

Ungdoms politikk får størst mulig plass i det nye arbeidsprogrammet. Alle ledd av 
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organisasjonen skal involveres i denne prosessen. Både fylkene, Landsstyret, Arbeidsutvalget 

og Landsmøtet får viktige roller.  

Grønn Ungdom skal:  

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

 bruke Landsstyret og Landsmøtet til å utvikle og vedta politikk for Grønn Ungdom.  
 opprette en egen gruppe som jobber med å samordne framdriften i De Grønnes 

programarbeid med politikkutvikling i Grønn Ungdom.  
 

ØKONOMI 
Etter lokalvalget i 2015, blir fylkeslagene mye sterkere økonomisk, mens Grønn Ungdom 

nasjonalt fortsatt har et stramt budsjett. Dette gjør at det forventes større finansiering fra 

fylkeslag på nasjonale arrangementer i 2016 ved reiseutjevning, samt noe høyere 

deltageravgifter på landsmøte og Sommerleir. I tillegg må det satses på opplæring for de 

økonomiansvarlige i fylkene. I 2015/2016 er Grønn Ungdom med i Landsrådet for Barne- og 

Ungdomsorganisasjoner (LNU) sitt nye utviklingsprogram for demokratisk økonomistyring. 

Grønn Ungdom skal aktivt bruke denne muligheten til å sørge for å få på plass gode rutiner 

for økonomistyring i alle ledd i organisasjonen. 

 

Grønn Ungdom skal: 

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

støtte fra Frifond organisasjon. 

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

arrangementer. 

 spare penger til valgkampen i 2017. 
 

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

 

 ikke ha mindre enn ett møte i måneden. 
 gjøre referatene fra sine møter tilgjengelig for landsstyret. 
 fortsette å utvikle og forbedre egne rutiner, og bygge bærekraftige 

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

 skoleres internt med både faglig innhold og debattrening, slik at de kan bli en enda 
større ressurs for fylkeslagene.   

 

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

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

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

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

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

 

MEDIA OG SYNLIGHET 
For å sette dagsorden, rekruttere medlemmer og framskynde det grønne skiftet i Norge, er 

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

tradisjonelle kanaler og i sosiale medier. 

Grønn Ungdom skal  

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

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

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

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

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

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

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

 

FYLKES- OG LOKALLAGSARBEID 
Noe av det viktigste man gjør som medlem av Arbeidsutvalget, er å følge opp fylkeslagene. Å 

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

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

(FLO) i arbeidsutvalget skal følge opp fylkeslagene tett. Arbeidsutvalget skal utgjøre FLOer 

for alle 19 fylker. Gjennom sin FLO skal alle fylkesstyrene gi en kort oppdatering om status 

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

Grønn Ungdom skal ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker innen utgangen av 2016, og 

legge til rette for lokallagssatsning der fylkeslaget ser behov for dette.  

 

INTERNASJONALT ARBEID 
Internasjonal kontakt, som er medlem av Arbeidsutvalget, har ansvar for det internasjonale 

arbeidet i Grønn Ungdom. Internasjonalt Utvalg, som velges av landsmøtet, har hovedansvar 

for å utføre Grønn Ungdom sitt internasjonale arbeid. Internasjonal kontakt er bindeleddet 
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mellom Arbeidsutvalget og Internasjonalt Utvalg. Se egen arbeidsplan for Internasjonalt 

Utvalg. 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra   Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 
   Lage Nøst, talsperson 
Dato  02. oktober 2015 

Saksnr.  LS-2-15-029 
 

 
 

Bakgrunn 

I 2016 er det duket for en ny politisk kampanje for Grønn Ungdom. Arbeidet med kampanjen 

bør begynne så snart som mulig for best mulig resultat, og AU har derfor nedsatt en 

kampanjegruppe bestående av Isa, Lage, Guri og Ola. Kampanjegruppa har idémyldret en 

del, og kommet frem til det vi mener er gode tema for kampanjer. 

 

Saksgangen vi legger opp til er som følger: Landsstyret (GULS-2-15) vedtar først hvilken idé 

til tema for politisk kampanje de foretrekker. Kampanjegruppa i AU utarbeider på bakgrunn 

av dette et mer detaljert framlegg som landsmøtet i november skal behandle (GULM-2-15), 

med skisse til budsjett, tidsplan, tiltak og mål for kampanjen – i tillegg til et mandat for et 

utvidet kampanjeutvalg som bør bestå av inntil fem personer, hvorav minst to ikke er 

medlemmer av arbeidsutvalget.   

 

Drøfting 
Når bør kampanjen være? 

At vi har to landsmøter i 2015 er ledd i prosessen med å flytte landsmøtet fra vårsesongen til 

høstsesongen. Det var landsmøtet i 2014 som vedtok denne flyttingen, samt at Grønn 

Ungdom skulle gå fra en hovedsaksmodell til en kampanjemodell i det politiske arbeidet.  

 

GULM-14 vedtok at GU i utgangspunktet skulle arrangere to kampanjer i året, en om våren 

og en om høsten. Dette var med forbehold om at kampanjemodellen var en suksess, noe 

landsstyret fikk mandat til å vurdere. Landsstyret (GULS-3-1415) anbefalte at man reduserte 

til én politisk kampanje i mellomvalgår, noe som ble tatt til følge av GULM-1-15, som vedtok 

at GULM-2-15 skal behandle: ”Politisk kampanje 2016”. Merk at de ikke tok stilling til om 

dette skulle være en høstkampanje eller en vårkampanje.  

 

Det er kampanjegruppas oppfatning at tidslinjen for en politisk kampanje vil inneholde både 

en ”introvert” forberedelsesperiode med planlegging og skolering, og en ”ekstrovert” 
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kampanjeperiode f.o.m. lanseringsdato til kampanjeslutt. Den utadvendte perioden for 

klimarettferdighetskampanjen i 2014 varte i en måned (oktober). Å ha én slik 

kampanjemåned fungerte greit, og gir en god ramme for kampanjen. Spørsmålet er altså 

hvilken måned vi vil benytte til dette i 2016. 

 

Høsten 2016 skjer det mye. I løpet av august/september er det årsmøtesesong, deretter et 

nytt landsmøte. Opptrappingen til valget i 2017 starter. Programkomitéens forslag til nytt 

program sendes ut på høring, og har høringsfrist i slutten av oktober. Dette kan være en 

gyllen mulighet for Grønn Ungdom til å fronte en kampanje om noe vi ønsker å få inn i 

programmet, ved at man legger kampanjeperioden til oktober. Det innebærer i så fall at 

senhøsten vil kunne bli noe hektisk. 

 

Det går an å se for seg at vi legger kampanjen til tidligere på høsten, for eksempel august 

(før årsmøtene, dersom disse legges til september). Det vil i så fall bli som en slags mini-

valgkamp (om et avgrenset tema) plasseringsmessig. Dette forutsetter at fylkeslagene greier 

å komme online igjen etter sommerferien rimelig kjapt.  

 

Våren 2016 vil preges av bl.a. landsmøte i Miljøpartiet De Grønne, i tillegg til 

eksamensperiode for mange. Hvis vi arrangerer en vårkampanje vil det bli forholdsvis lite tid 

for et evt. kampanjeutvalg til å lage kampanjen, men også dette vil være gjennomførbart. En 

kampanje lagt til april/mai vil kunne utformes i løpet av januar/februar/mars hvis teamet 

jobber veldig effektivt, og ikke lar seg distrahere av regionsseminarer, MDG-årsmøter og 

MDGLM. Det vil, med en vårkampanje, trolig ikke bli tid til utvikling av ny politikk som kan 

implementeres i kampanjemateriell etc., dersom dette er et mål. 

 

Hva bør kampanjen handle om? 

Vi har drøftet både muligheten for en kampanje basert på ny politikkutvikling, og en 

kampanje basert på politikken vi har fra før. 

 

Av politikk Grønn Ungdom har fra før, er likestilling/normkritikk og skolepolitikk noe av det 

som skiller seg mest ut. Vi har vedtatt to veldig gode politiske plattformer på det, og begge 

deler er noe vi ser på som veldig viktig at Miljøpartiet De Grønne har godt formulerte punkter 

på i sitt nye program.  

 

Hvis vi skal utvikle ny politikk til kampanjen, må det drøftes hvilket politikkområde det er 

mest hensiktsmessig å jobbe med. 

 

En annen ting det er viktig å tenke på i kampanjesammenheng, er hvor vidt kampanjen skal 

være veldig spisset, eller om den skal romme mye. Skal det for eksempel være en generell 

”Landbrukskampanje”, eller en spesifikk ”Færre kyllinger per kvadratmeter i norsk 

oppdrett!”-kampanje. 

 

Hva er målet med kampanjen? Å spre kunnskap om vår politikk til folket, eller få 

gjennomslag for noe politisk (enten i partiet eller på Stortinget/andre steder)? 
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Her er noen kampanjeideer vi har drøftet i kampanjegruppa: 

Likestilling og normkritikk 

Grønn Ungdoms likestillingsplattform er god, moderne og progressiv. Det er også slik at 

Miljøpartiet De Grønne ikke nødvendigvis deler alle Grønn Ungdoms liberale holdninger til 

normkritikk og feminisme. En kampanje innen dette temaet kan fungere bra både innad med 

fokus på programkomitéens arbeid, og utad som en ekstern kampanje. Venstresiden har jo 

allerede eierskap til feminisme som politisk sak, men få av dem har en så fremadskuende 

politikk på området som oss. 

 

Skolepolitikk 

Her er det mye å ta av! Vi har en veldig god skolepolitisk plattform, og kan fokusere på saker 

som elevrettigheter og psykisk helse i skolen. Vi mangler likevel eierskap til saken, og 

kommer neppe til å få det. Det kan likevel fungere bra som en kampanje rettet mot 

Miljøpartiet De Grønne sin programprosess, og som et skritt mot å opparbeide troverdighet 

på flere politikkområder enn miljø. Ny politikkutvikling kan inngå i forarbeidet. 

 

Miljø og klima 

Her har vi helt klart eierskap, og man kan argumentere for at vi skal fortsette å holde oss på 

”klimalinja”. Det finnes gode muligheter for ny politikkutvikling eller konkretisering av 

eksisterende politikk på miljøfeltet. Det er også mye vervepotensiale i å fokusere på sakene 

vi allerede har eierskap til. Forslag til kampanjer innen klima og miljø: 

 

 Matsvinn 
 Plast i havet 
 Biologisk mangfold 
 Klimaprosent 

 

Dyrevern 

Vi har mye eierskap til dyrevernsaken. Her har vi også et stort vervepotensiale, men det kan 

argumenteres for at målgruppen vi treffer med denne poltikken allerede støtter oss, og at vi 

burde prøve å nå ut til nye grupper. Likevel er dyrevern en vervevinner, og det er lett å finne 

gode kampanjesaker innenfor temaet. 

 

Angående kampanjeutvalg 

Kampanjegruppa finner det hensiktsmessig å legge opp til at landsmøtet vedtar opprettelsen 

av et utvidet kampanjeutvalg som får i mandat å sette kampanjeplanene ut i livet, og som 

har overordnet ansvar for den nasjonale gjennomføringen av kampanjen – herunder 

utforming, trykk og distribusjon av eventuelt materiell, produksjon av informasjonsmateriell, 

skoleringsopplegg osv. 

 

Dette utvalget bør bestå av både AU-medlemmer og kvalifiserte medlemmer fra utenfor AU, 

for å spre både kompetanse og eierskap til kampanjen i organisasjonen. Utvalget bør ha en 

størrelse som tillater både effektiv jobbing og en viss perspektivbredde, for eksempel fem 

eller syv medlemmer (oddetall for å unngå stemmelikhet). 
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Valg av medlemmer til utvalget trenger ikke nødvendigvis gjennomføres på selve landsmøtet. 

Landsmøtet kan for eksempel gi AU mandat til å lyse ut og besette stillingene. 

 

Punkter til diskusjon 

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

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

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

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

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

 Når bør vi gjennomføre kampanjen – høst, vår eller sommer? Er én måned et greit 
tidsperspektiv på den utadrettede kampanjevirksomheten? 

 

Arbeidsutvalgets konklusjon 

Kampanjegruppa ønsker ikke å legge tunge føringer for hva landsstyret bør gå for som 

kampanjetema, men har likevel valgt å fremheve tre mulige kampanjetemaer som særlig 

interessante: 

 

Plast i havet: 

En kampanje om plastforurensning og forsøpling i marine økosystemer og naturen for øvrig 

gir gode muligheter for praktiske, mobiliserende aksjoner. Eksempler kan være: 

strandryddeaksjoner (en egen ”strandryddedag”), lage kunstinstallasjon(er) av plast funnet i 

naturen, osv. 

 

Dette er et miljøproblem som fremstår som håndterlig og umiddelbart (i motsetning til 

klimaendringer, som fremstår som fjernt og abstrakt) for folk flest.  

 

En kampanje om dette vil kunne berøre positive løsninger (opprydning og ny teknologi), 

forbruksreduksjon, dyrevern og klassisk miljø- og naturvern, m.m.  

 

Samarbeid med andre organisasjoner vil være mulig og naturlig. Det er også et rom for ny 

politikkutvikling/konkretisering, da Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram ikke nevner 

mange konkrete løsninger på plastproblemet enda.  

 

Likestilling og normkritikk: 
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En kampanje om likestilling vil kunne påvirke programprosessen i Miljøpartiet De Grønne 

positivt, fordi mediefokus på Grønn Ungdoms progressive likestillingspolitiske plattform vil gi 

mer tyngde til våre innspill.  

 

Dette vil være en sjanse til å skape eierskap til normkritikk- og LHBTIQ+-aspektene ved vår 

likestillingspolitikk. Slik vil vi både kunne skille oss ut i likestillingsdebatten (som hittil har 

vært dominert av venstresidepartier), samt stake ut kursen for hva grønn feminisme 

innebærer. 

 

En kampanje om likestilling viser også saksbredde. Grønn politikk er mer enn isolerte 

miljøspørsmål. Her kan vi også vise sammenhenger mellom diskriminerende strukturer og 

utarming av planeten.  

 

Vinklingen kan være av typen: ”Du er ikke ditt kjønn!” Det du har eller ikke har mellom beina 

skal ikke avgjøre hvilke muligheter du har i samfunnet.  

 

En slik kampanje vil trolig kunne være mer innrettet mot skolering og opplysningsarbeid, 

men også aksjoner (for eksempel utdeling av prevensjonsmidler). 

 

Matsvinn: 

En kampanje om matsvinn vil berøre kjerneområdene våre fra en litt annen vinkel: Mat- og 

landbrukspolitikk oppfattes ikke som ”sexy” av unge velgere, men det kan vi endre på.  

 

En kampanje som dette vil kunne benytte urbane trender som dumpster-diving og fokusere 

på global rettferdighet for å mobilisere ungdom til å bry seg om matsikkerhet. 

 

Klimaendringer og ressursbruk kobles fint sammen i spørsmålet om matsvinn. Det blir 

vanskeligere å produsere mat på jorda pga. bl.a. klima og nedbygging av matjord, mens 

behovet øker. 

 

Kampanjen innbyr til ”dumpster”-aksjoner, utdeling av mat som kan spise tross 

overbeskyttende datomerking og gjør det lett å fremme konkrete politiske krav som 

avgiftsbelegging av matkasting for butikker og opprettelse av matsentraler.  

 

Kampanjegruppa oppfordrer alle fylkeslagene til å bruke god tid på å diskutere ulike 

alternativer for den politiske kampanjen 2016. Frem gjerne forslag om andre kampanjetema 

enn de som er fremhevet og nevnt i dette saksframlegget, og kom gjerne med konkrete 

ideer til aksjoner og strategier for ulike kampanjetema. Vi håper vi kan ha en debatt på 

landsstyremøtet preget av idémyldring før vi lander på et tema som kan engasjere. 

 

Forslag til vedtak 

F1: Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2016, med ? som 

utadrettet kampanjemåned. 
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F2: GULM-2-15 skal vedta et mandat for et kampanjeutvalg bestående av inntil fem 

medlemmer, hvorav minst to ikke er medlem av arbeidsutvalget og minst to er medlem av 

arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal deretter lyse ut stillingene innen 1. desember og fatte 

vedtak om utvalgets endelige sammensetning senest på første ordinære arbeidsutvalgsmøte 

etter juleferien. 

 

F3: Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være?.  

 

Vedlegg: Skolepolitisk plattform 2015, Grønn Ungdoms likestillingsplattform 2015 - 2017 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Guri Barka Martins og Lage Nøst, 

Kampanjegruppa 2016 

 

Oslo, 01.10.15 

  

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/06/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-skolepolitiske-plattform-2015-endelig.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/03/LIKESTILLINGSPOLITISK-PLATTFORM-FOR-GR%C3%98NN-UNGDOM-endelig.pdf
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  2. oktober 2015 

Saksnr.  LS-2-15-030 
 

 

Bakgrunn 

Noe av det viktigste en organisasjon gjør er å vedta budsjett. Budsjettet viser hva 

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

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

Grønn Ungdom skal fokusere på i 2016, men også hvordan den økonomiske situasjonen 

kommer til å bli seende ut i 2017.  

 

Arbeidsutvalget (AU) i Grønn Ungdom er pliktige til å gi deg som skal fatte vedtak den den 

informasjonen du trenger for at du skal kunne forstå hva du vedtar. Målet med dette 

saksframlegget er dermed at du som landsstyrerepresentant skal kunne være med i den 

demokratiske prosessen budsjettvedtaket er. 

 

For å synliggjøre budsjettkonsekvensene, er budsjettet lagt fram ved tre forslag. Det betyr at 

du kan avgjøre om du synes man skal bruke mer eller mindre penger på for eksempel 

kampanjen, på politiske utvalg eller på sommerleir. I et budsjett henger alt dette sammen: å 

øke utgiftsposten et sted, betyr å minke den et annet. Legg også merke til skyggeregnskapet 

for 2015, som er farget i gult. Her vises det hvor mye penger vi har brukt så langt i år, og det 

kan være en føring på hvor mye vi bør bruke til neste år. 

 

Nedenfor skal jeg prøve å begrunne det AU anser som et ansvarlig budsjettforslag i 2016. Det 

er du i din fulle rett til å være uenig med oss i. Unntaket er poster som er markert i fet skrift 

– disse postene er faste og kan ikke endres på her og nå. 

 

Forslaget til budsjett finner du ved å følge denne linken.1 

  

                                                           
1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=744114345 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=744114345
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Drøfting 
Av de tre forslagene som står oppført, innstiller AU på forslag 1. Forslag 2 viser et mer 

sparsommelig budsjett og forslag 3 viser et budsjett hvor organisasjonen bruker mer penger. 

Alle tre forslagene er i utgangspunktet gjennomførbare, men vil ha konsekvenser for 

budsjettåret 2017. 

 

Inntektsposter 

Ved inntektspostene bør du spesielt notere deg fire poster som du vil merke konsekvensene 

av. Dette er «Medlemskontingent», «Tilskudd fra fylkeslag», «Inntekter LM» og «Inntekter 

sommerleir». 

 

Medlemskontingent 

Hvis det ønskes et høyere ambisjonsnivå for verving enn det som synes i inntektsposten, kan 

posten for medlemskontingent økes. Men dette kreves også at ditt fylkeslag gjør en større 

innsats for verving enn det som for eksempel ble gjort i 2015. Denne posten er dermed 

avgjørende for hele organisasjonens ambisjonsnivå og arbeidsvilje til å verve enda flere 

betalende medlemmer. Hvor mye innsats er du villig til å legge her? 

 

Tilskudd fra fylkeslag 

Erfaringsmessig har fylkeslagene våre mer penger enn de greier å bruke, i motsetning til 

sentralleddet som har trange økonomiske rammer. Fylkeslagene i Grønn Ungdom pleier derfor 

å bistå med ekstra midler. Etter valget i 2015 vil fylkeslagene oppleve en kraftig økonomisk 

vekst. Denne posten bestemmer hvor mye de ønsker å bistå Grønn Ungdom nasjonalt med 

gitt den økonomiske situasjonen de er i. 

 

Inntekter LM 

I arbeidsplanen for 2016 foreslåes det at fylkeslagene i større grad enn tidligere skal finansiere 

reiser og deltageravgifter på nasjonale arrangementer. I dette forslaget ser dere et anslag for 

inntekter for deltageravgifter for landsmøte 2016. AU innstiller på en deltageravgift på 250 

kroner. 

 

Inntekter sommerleir 

På lik linje med forrige post, er det her ønskelig at fylkeslagene finansierer noe 

deltageravgifter. Her ser dere et anslag på deltageravgifter på sommerleir på henholdsvis 750 

kroner, 500 kroner eller 1000 kroner. Arbeidsutvalget innstiller på det førstnevnte. 

 

Utgiftsposter 

Utgiftspostene kan virke ganske store og intetsigende. Et tips her er å se på skyggeregnskapet, 

for å sjekke om forslaget for posten er fornuftig eller ikke. Merk spesielt sammenhengen 

mellom Arbeidsplanen 2015 (se sak 028 om Arbeidsplan 2016) når du ønsker å endre disse 

postene – det er viktig at budsjettet henger sammen med denne for at det skal bli gjennomført. 

 

Administrative kostnader/sekretariat 
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Dette er en stor post med mange små poster under. Dette inkluderer medlemsavgifter for 

Grønn Ungdom (i LNU og FYEG2), men også nettsider, webhotell, regnskapsprogram og 

medlemsregisteret vårt. I tillegg rommer denne posten «Drift», som f.eks. dekker når 

valgkomitéen eller kontrollkomitéen skal møtes. Om vi ønsker forandringer i hvordan det 

administrative arbeidet skal utføres (for eksempel ved SMS-betaling), må denne posten økes. 

 

Arbeidsutvalget, landsmøter og landsstyremøter 

Disse postene innebærer typiske møtekostnader, som reise, kost og skoleringer. Endringer i 

disse kostnadene vil ha konsekvenser for hvor luksuriøst vi ønsker å ha det. Skal vi sove i 

gymsaler eller skal vi sove på hostell? Skal vi ha cateringmat eller dumpstret mat? Hva betyr 

det i praksis for arrangørene? 

 

Nettsider 

Erfaring fra budsjettet 2014 viser at denne posten må romme hvertfall 50 000 kroner for at 

den skal ha betydning. AU anser dette som en post som kan utsettes enda et år, slik at vi kan 

satse på en smashing nettside til valgkampen 2017. 

 

Skolering 

Skoleringsgruppa3 har anbefalt at denne posten ligger på 35 000 kroner, for å dekke reise og 

opphold for skoleringsdeltagerne. Her kan det diskuteres om man synes det er mest 

hensiktsmessig at en fra AU kommer til fylkeslaget for å drive skolering eller om man gjerne 

vil samles i Oslo. Dette har konsekvenser for budsjettet, hvor det første forslaget er rimeligere 

enn det siste. 

 

Materiell 

I forbindelse med at dette er et mellomvalgsår, kan det tenkes at det er smart å bruke en sum 

på vervemateriell og mer generelle vervebrosjyrer enn vi fikk satset på i valgkampen. Merk 

dere også at dette er den posten som økte mest i løpet av valgkampen (se 040 om 

valgkampsevaluering). 

 

Utdanningspolitisk utvalg 

På GULM-1-15 ble det vedtatt at det skulle opprettes et utdanningspolitisk utvalg. Grønn 

Ungdom har tidligere hatt politiske utvalg som krevde mer enn det ga. AUs vurdering er at vi 

hverken har tid- eller økonomiske ressurser til dette i året som kommer. 

 

Resultat 

I forslag 1 og forslag 3 går ikke budsjettet vårt i positiv balanse. Det tar vi med klinkende ro, 

fordi vi kommer til å få en større sum fra Miljøpartiet De Grønne før 2015 er omme. Midler fra 

2015 vil rommes inn i posten «Inngående balanse». Det vil likevel være fornuftig å la deler av 

denne posten bli liggende urørt, slik at vi får spart opp midler til valgkampen i 2017. 

 

Saksbehandlers konklusjon 
 

                                                           
2 «Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner» og «Federation of Young European Greens» 
3 Skoleringsgruppa består av Lage, Ola og Jens Petter. Se Arbeidsplan 2016 for mer info.  
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Håpet er nå at Landsstyre skal ha et godt nok grunnlag til å debattere og vedta et sunt budsjett 

for 2016. 

 

Forslag til vedtak 
 

F1: Landsstyret innstiller på forslag 1 slik det er framlagt i budsjett 2016. 

 

Vedlegg: 1 – Budsjett 20164 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 1. oktober 2015 
  

  

                                                           
4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=744114345 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=744114345
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra  Dag-Are Halland, Grønn Ungdom Hedmark 

Dato  23. september 2015 

Saksnr.  LS-2-15-031 
 

 

Bakgrunn 

Psykedeliske stoffer er i Norge p.d.d. ulovlig å besitte, selge og bruke. Stoffer som MDMA, 

Psilocybin og LSD ligger alle under betegnelsen narkotika, til tross for deres sterke ulikheter 

fra mer skadelige rusmidler og deres potensielle bruksområder innenfor medisin. 

  

I dette saksframlegget vil saksbehandler først greie ut om hva psykedeliske stoffer er. Deretter 

presenteres relevante argumenter som veies mot hverandre i en drøftningsdel, før ulike etiske 

problemstillinger tas opp. 

  

Drøfting 

Hva er psykedeliske stoffer? 

Psykedeliske stoffer er en stor gruppe psykoaktive stoffer og begrepet brukes nærmest 

synonymt med hallusinogener. Det er viktig å skille mellom de ulike stoffene da de har noe 

varierende virkninger. Inntak av psykedeliske stoffer gir brukeren en rus som varer i alt fra 10 

minutter til 12 timer, avhengig av type stoff og dosering. Rusen kan forsterke eller endre og 

føre til spektakulære sanseopplevelser. Store doser kan føre til intensive og særegne 

forandringer av virkelighetsoppfatningen, med visjoner både med åpne og lukkede øyne. 

 

   

Argumenter for og imot legalisering 

Fordeler: Mange psykedeliske stoffer er mindre skadelig og avhengighetsskapende enn flere 

av rusmidlene som er lovlig i dag.5 Enten stoffene er lovlig eller ikke, vil det alltid være 

brukere. Ved å la staten regulere stoffene, vil brukerne være sikret en kvalitet som ikke 

setter brukerne i fare. Staten kunne også tjent betydelige summer ved å skatte stoffene. 

Offentlig salg vil også ha en positiv effekt på det kriminelle miljøet som i dag tjener store 

                                                           
5 http://www.nature.com/articles/srep08126 

 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/hallusinogener
http://www.nature.com/articles/srep08126
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summer på salg av narkotika.6 Det vil også bli et klarere skille mellom svake og harde stoffer 

og tillatt brukere av de svake å unngå kriminelle miljøer hvor de harde stoffene selges. De 

fleste psykedeliske stoffene krever ekstreme doser for å være skadelig/dødelig og det har 

fortsatt ikke vært noen tilfeller av dødsfall direkte fra bruk av Cannabis, LSD eller DMT.7 

Dersom man ser bort fra rekreasjonell bruk, ser det ut til at enkelte stoffer har svært god 

effekt i behandling innenfor medisin.8 Forskning viser at brukes av psykadelika kan være et 

effektivt virkemiddel i behandling av bla. sosial angst, cluster headaches, nikotin 

avhengighet, bipolar lidelse, mm.9 Eksperter på feltet er enige om at psykedelika ikke fører til 

avhengighet, abstinens eller tvangsmessig bruk. Psykedelika skader ikke hjernen eller andre 

organer, og har lavere skadepotensiale enn så å si alle andre rusmidler, og en rekke 

rekreasjonelle aktiviteter som fotball.10 

 

Ulemper: Som alle (narkotiske) stoffer kan også psykedeliske stoffer misbrukes. Mye tyder 

på at psykotiske mennesker får en særdeles negativ påvirkning av disse stoffene.11 Det 

finnes også forskning som tyder på negativ påvirkning i prestasjon i realfag hos unge.12 

  

Etikk 

Det er er etisk galt å straffe noen for en rekreasjonell aktivitet som representerer en risiko på 

lik linje med vanlige dagligdagse aktiviteter som for eksempel hesteridning og 

snowboardkjøring. MDG er allerede for avkriminalisering av rusmidler til eget bruk13. Mange 

brukere rapporterer at de benytter psykedelika for personlig utvikling, og at de finner 

opplevelsene dypt meningsfulle14. Mange bruker stoffene i religiøse/spirituelle 

sammenhenger og å nekte mennesker dette, er å undertrykke tro- og religionsfrihet15 Urfolk 

over hele verden har brukt sopp som inneholder Psilocybin i ritualer siden tidenes morgen. 

Mange rapporterer at de får varige positive effekter av bruken. Gir det da mening å straffe 

mennesker for en slik aktivitet? Selvfølgelig ikke. Er det galt i seg selv å benytte rusmidler? 

Mange vil påstå det, men når rusen oppleves som konstruktiv og risikoen er lav så 

argumenterer man uten et rasjonelt/empirisk grunnlag. Å være mot legalisering av 

psykedelika er direkte inkonsekvent da GU allerede er for legalisering av cannabis. Det skal 

også merkes at foreløpig er det ikke funnet noen sammenheng mellom psykose og bruk av 

psykedeliske stoffer.16 

  

                                                           
6 http://www.thecannabist.co/2015/02/12/colorado-marijuana-sales-2014-700-million/27565/ 
7 http://www.nature.com/srep/2015/150130/srep08126/full/srep08126.html 
8 http://mdmaptsd.org/research-category.html 
9 http://www.maps.org/lsd-psilo-documents/5547-lsd-and-psilocybin-documents-resources-list 
10 http://dusken.no/artikkel/24446/en-psykedelisk-apenbaring-vil-legalisere-lsd/ 
11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64178/ 
12 http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-marijuana-use-affect-school-work-social-life 
13 https://www.mdg.no/content/uploads/2014/11/MDG_Arbeidsprogram_nynorsk1.pdf 
14 http://www.thefix.com/content/taking-lsd-and-mdma-human-right 
15 http://www.maps.org/news-letters/v04n4/04441spi.html 
16 http://www.scientificamerican.com/article/no-link-found-between-psychedelics-and-psychosis1/ 

 

http://www.nature.com/srep/2015/150130/srep08126/full/srep08126.html
http://mdmaptsd.org/research-category.html
http://www.maps.org/lsd-psilo-documents/5547-lsd-and-psilocybin-documents-resources-list
http://dusken.no/artikkel/24446/en-psykedelisk-apenbaring-vil-legalisere-lsd/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64178/
http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-marijuana-use-affect-school-work-social-life
https://www.mdg.no/content/uploads/2014/11/MDG_Arbeidsprogram_nynorsk1.pdf
http://www.thefix.com/content/taking-lsd-and-mdma-human-right
http://www.maps.org/news-letters/v04n4/04441spi.html
http://www.scientificamerican.com/article/no-link-found-between-psychedelics-and-psychosis1/
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Saksbehandlers konklusjon 

Saksbehandler finner de medisinske argumentene tungtveiende og at det ikke ligger tunge 

etiske argumenter som taler for å opprettholde et forbud mot psykedeliske stoffer. 

 

Forslag til vedtak  

F1:  Grønn Ungdom mener man skal åpne for offentlig distribusjon av psykedeliske stoffer 

under strenge reguleringer. 

F2: Grønn Ungdom mener man skal bevilge økonomisk støtte til forskning på psykedeliske 

stoffer i medisinsk behandlingssammenheng. 

F3: Arbeidsutvalget får ansvar for å melde opp saken til landsmøtet og tar sikte på at et 

eventuelt standpunkt videreformidles i MDGs programkomité. 

 

 

  

Med vennlig hilsen  

  

Dag-Are Halland, 

Hedmark Grønn Ungdom 

 

Elverum, 23.09.15 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra  Christoffer Tallerås, Grønn Ungdom Oppland 

Dato  27. september 2015 

Saksnr.  LS-2-15-032 
 

Grønn Ungdom mener at spillmedia er likegyldig en kunstform som film, litterær 

kunst, visuell kunst, skulptur, scenekunst nettopp fordi et spill kan inneholde alle 

disse kategoriene, men også at spill har en legitimitet som et utrykk i seg selv. 

Samtidig er spillmedia nå blant verdens største industrier og derfor mener Grønn 

Ungdom at det trengs støtte ordninger for å sikre at spill designere har friheten 

til å utrykke seg og lage noe unikt. 

Kulturrådet i Norge har støtte ordninger for disse hovedkategoriene barn og unge, litteratur, 

museum og kulturvern, musikk, scenekunst og visuell kunst. De har også støtteordninger for 

lyd og bilde prosjektstøtte og «manusutvikling» for film. Og når de har støtteordninger så 

spesifikk som kirkemusikk og historiske spel og friluftsspel så burde det også være støtte 

ordninger for spill som innehaver posisjoner som spillanimasjon, konseptuelt design, 

Lydingeniør, spilldesign, Spillartist, teknisk artist, spillprogrammer og Leveldesigner, men 

også selvstendige prosjekter som indiespill og samt annet.  

Spill må også anerkjennes som kunstform, og dets legitimitet som utrykk. 

 

Forslag til vedtak  

F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra  Christoffer Tallerås, Grønn Ungdom Oppland 

Dato  27. september 2015 

Saksnr.  LS-2-15-033 

 

Grønn Ungdom anerkjenner at alle individer i samfunnet har krav på 

seremonirom som funksjon for å markere forskjellige faser i livet, tradisjoner og 

hendelser i livet. Grønn Ungdom har lyst til å tilrettelegge slik at alle religioner og 

livssyn har samme mulighet til å praktisere sin tro eller filosofi uten at det 

oppleves som ydmykende, diskriminerende eller uverdig. Dette vil da kunne 

skape mer likhet, samhold og mulighet for forståelse av andre kulturer uten den 

ekskluderingen vi ser i dag. 

  

Uansett ditt livssyn eller religion har du krav på samme rettigheter som alle andre uansett 

hvilken andel av demografien du har. I dagens samfunn må mange praktisere sin tro eller 

tradisjon i kjellere eller små lokaler på grunn av dårlige resurser. Å kunne tilby samme 

tjenester for alle vil øke en felles verdighet og livskvalitet.  

 

Bygget vil også være mer effektivt på grunn av hvor mange folk den appellerer til og hvilken 

funksjon den har, istedenfor å bygge et religiøst bygg for hver retning, religion eller livssyn.  

 

Krav til konseptet: 

 Byggets utsmykning skal appellere til alle eller ingen religion eller livssyn. 
 Det skal opprettes verdige oppsett og utstyr som utfyller kravene religionen eller 

livssynet for å kunne praktisere sin religion. 

 Det skal være et offentlig bygg som fungerer som funksjon til offentlige 
minnemarkeringer og skal være tilgjengelig for alle. 

 

Forslag til vedtak  

F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra   Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Dato  2. oktober 2015 

Saksnr.  LS-2-15-034 
 

 

Bakgrunn 
Det siste året har Grønn Ungdom gått gjennom en prosess slik at vi på likhet med andre 

ungdomsorganisasjoner kan få støtte gjennom Frifond organisasjon. Frifond organisasjon er 

en støtteordning som fordeler tilskudd til lokal aktivitet. Dette betyr at de deler ut midler til 

laveste lokalledd i organisasjonen. Fylkeslag som har lokallag, kan altså ikke benytte seg av 

denne ordningen. I tiden som kommer er dette noe Grønn Ungdom må ta stilling til. 

 

Drøfting 
I Grønn Ungdom er fordeling til laveste lokalledd problematisk for fylkeslag som Akershus, 

Troms, Rogaland – og nå også Oslo. Det vil være naturlig at vi i året som kommer legger til 

rette for at disse fylkeslagene får så mye ut av ordningen som mulig og med det satse på 

lokallag i disse fylkeslagene. I tillegg kan det være hensiktsmessig med lokallag for fylkeslag 

som Nordland, der avstandene er såpass store at det ikke er mulig å være aktiv i fylkeslaget 

med mindre du er bosatt i Bodø. 

 

Når Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er opptatt av å kun bevilge 

midler til laveste lokalledd, er det nettopp for å tilrettelegge for mer lokal aktivitet i flere 

lokallag. Å aktivisere medlemmer i store fylker er en utfordring. Lokallagene kan i større grad 

fungere som intensiver for mer medlemsrettet aktivitet enn fylkesstyrene gjør i dag. Dette er 

også en nødvendig satsing for Grønn Ungdom i tiden som kommer: Tilbakemelding fra 

samtlige fylkeslagsledere viser til at medlemsrekruttering- og pleie er det området 

organisasjonen har mest forbedringspotensiale på.  

 

Likevel er det verdt å merke seg at ikke alle lokallag vil få støtte fra Frifond: LNU regner 

lokallag som tellende dersom: 

- Lokallaget har minst fem tellende medlemmer (betalende medlemmer) 
- Lokallaget har styring på egen økonomi (eget kontonummer) 
- Lokallaget har et demokratisk valgt styre (et årsmøte hvor styret velges) 
- Lokallaget kan dokumentere dette (årsmelding for året som har gått og underskrevet 

protokoll etter årsmøte) 
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Det krever altså en større byråkratisk innsats fra både fylkeslaget og Arbeidsutvalget dersom 

man skal få til flere tellende lokallag. 

 

Dette bringer også spørsmål rundt funksjonen til fylkeslagene. Om den medlemsrettede 

aktiviteten skal legges til lokallagene, bør fylkeslagene bli organer der alle lokallag i fylket er 

representert og som i større grad enn i dag, utfyller sin rolle som landsstyrerepresentanter. I 

tillegg kan det tenkes at fylkeslagene bør ha hovedansvar som tilrettelegger for det praktiske 

for lokallagene, også med tanke på hvor ressurskrevende dette til være for 

fylkeslagsoppfølgerne (FLOene) fra sentralleddet. Lokallagssatsing kommer med andre ord til 

å kreve en helt annet ansvarsrolle fra fylkesstyret. 

 

Til slutt bør det nevnes at Grønn Ungdom er en ung organisasjon. Vi har få robuste fylkeslag 

og lave medlemstall. Skal hensikten med lokallagssatsingen være at disse lagene kan få 

støtte gjennom Frifond organisasjon, må de ha fem eller flere aktive (tellende) medlemmer. 

For Grønn Ungdom blir det derfor trolig formålstjenlig dersom lokallagene dekker større 

områder enn kommuner innad i fylkeslaget. En slik modell ser vi for eksempel ved Grønn 

Ungdom Romerike og Grønn Ungdom Asker og Bærum. Det er saksbehandlers vurdering at 

fylkeslagene bør se gjennom hvordan de best kan dele fylket sitt inn i større områder. På lik 

linje bør man også vurdere å legge ned lokallag som Grønn Ungdom Nesodden, dersom man 

ser at et opprettet Grønn Ungdom Follo vil være mer hensiktsmessig for medlemmene i dette 

området. 

 

Saksbehandlers konklusjon 
Det er essensielt i en grasrotsorganisasjon at fylkeslagene selv får avgjøre om de ønsker å 

drive lokallagssatsning i året som kommer. Fordelene og ulempene ved denne satsingen vil 

være forskjellige for hvert enkelt fylkeslag. Saksbehandler mener dermed at ikke 

Arbeidsutvalget skal legge føringer for hvordan fylkeslagene skal behandle dette, men at 

saken meldes videre opp til landsstyret. 

 

Punkter til diskusjon 
 Er Grønn Ungdom modne og robuste nok til å håndtere mange lokallag? 
 Hvor hensiktsmessig er det å bruke tid og krefter på lokallagssatsing i året som 

kommer? 

 Hvilken funksjon skal fylkeslaget ha dersom vi satser på lokallag? 
 Hvilken funksjon skal FLOen ha? 

 

Forslag til vedtak 
F1: Fylkeslagene tar saken om lokallagssatsing opp i sine respektive styrer og vedtar en plan 

for lokallagssatsing for 2016. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 
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Generalsekretær 

 

Oslo, 02.10.2015 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget 

Fra   Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 
Dato  2. oktober 2015 

Saksnr.  LS-2-15-038 
 

 

Bakgrunn 
Resolusjonen tar for seg et stort problem i norsk reindrift som har vart i over 20 år - høye 

reintall i Finnmark. Den tar for seg et omfattende og komplisert saksfelt, noe som kom til 

utrykk da den ble behandlet på MDGLM i Stavanger. Nå skal MDG sitt landsstyre ta stilling til 

resolusjonen, og Grønn Ungdom får nå mulighet til å spille inn sine synspunkter før de tar 

stilling til saken. 

 

I dette saksframlegget vil saksbehandler først gi en oversikt over den tidligere og videre 

saksbehandlingen av resolusjonen. Deretter gis en innføring i norsk reindriftsforvaltning og 

nødvendige begreper som bakgrunnsinformasjon for saksbehandlinga. Siste del tar for seg 

hvorfor denne resolusjonen berører mange interesser i den grønne bevegelsen og hvilke 

kryssende interesser som førte til at den ble trukket på landsmøtet. Til slutt blir noen aktuelle 

temaer for grønn reindriftspolitikk før saksbehandler konkluderer og anbefaler Landsstyret et 

forslag til vedtak. 

 

Drøfting 
Saksbehandlingen av resolusjonen 

Resolusjonen ble første gang meldt opp til landsstyret av GU Finnmark med tittelen 

«Reintallet må ned!». På LS-4-1415 (februar) ble den videresendt uten endringer til 

Landsmøtet. På GULM-1-15 (mars) ble resolusjonen vedtatt med små endringer og 

oversendt til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. GUs delegasjon på MDGLM (mai) arbeidet 

fram noen endringsforslag til resolusjonen i samarbeid med delegater fra Akershus og 

Finnmark MDG. Under behandlingen av denne resolusjonen kom det innspill fra 

Stortingsgruppa som resulterte i at GU delegasjonen valgte å trekke resolusjonen og heller 

oversende den til Landsstyret i MDG. Resolusjonen ble tatt opp på MDGLS 26.-27. 

september, men etter GUs ønske ble den utsatt til MDGLS 14.-15. november slik at dere på 

dette landsmøtet skal kunne komme med innspill før MDG tar sin endelige avgjørelse i saken. 

Dere skal altså gi ett innspill på hva Grønn Ungdom mener om denne resolusjonen, som 

videresendes til moderpartiet. 
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Begrepsforklaringer 

Samisk reinbeiteområde: Samisk reindrift foregår i deler av Finnmark, Troms, Nordland, 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark. Området er oppdelt i 6 reinbeiteområder som 

igjen er delt opp i ca. 80 reinbeitedistrikter. (I tillegg er det ikke-samisk reindrift i enkelte 

områder av Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane).  

 

Siida: En gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap i et bestemt areal. Det kan være 

flere siidaer i et reinbeitedistrikt. 

 

Siidaandel: Enkeltpersoner eller familiegrupper med eierandeler i siidaen. 

 

Reintall: Lederen av siidaandelen skal årlig gi melding om antall rein i siidaandelen til 

myndighetene.  

 

Fastsetting av øvre reintall: Distriktene og siidaen kan selv bestemme hvor høyt reintallet 

skal være. Reintallet må ikke være høyere enn beitene tillater (økologisk bærekraft). I de 

tilfeller hvor Landbruks- og matdepartementet mente reintallet var satt for høyt i de ulike 

distriktene, ble det fastsatt et øvre reintall av myndighetene.  

 

Krav om reduksjon: Når det er flere rein en det fastsatte reintallet må sidaene lage en plan 

for å redusere antallet rein i reinbeitedistriktet. Dersom de ikke blir enige om en plan, eller 

ikke følger den kan myndighetene komme inn med tvangsreduksjon. 

 

Forholdsmessig reduksjon: Om reindriftsutøverne i et distrikt ikke reduserer reintallet til 

ønsket nivå for distriktet, kan staten gå inn å tvangsredusere. Dette skjer forholdsmessig. 

Altså at alle siidaandelene må redusere flokken sin prosentvis like mye (har du 10 rein må du 

slakte 1, har du 1000 må du slakte 100).  

 

Norsk reindrift og reintallproblemer i Finnmark 

Reindrift er ei næring som utøves i 9 av 19 fylker og som benytter ca. 40% av Norges 

fastlandsareal som ressursgrunnlag. Problematikken med for mange dyr i forhold til 

beitegrunnlaget har vært et problem som i all hovedsak omhandler Finnmark, fylket hvor 

mesteparten av den norske reindrifta foregår. Denne resolusjonen omhandler altså 

Finnmark, og det er verdt å merke seg at innad i Finnmark finnes det områder hvor man har 

unngått problemene med høye reintall.  

 

For høyt reintall i Finnmark har vært et problem lengre enn 20 år tilbake i tid, og det er 

vanskelig å gi en fulstendig forklaring på hvorfor reintallet har blitt så høyt. Reinen er 

avhengig av beitegrunnlaget, og når dyretettheten blir for stor sliter det ut beiteressursene 

og er ikke økologisk bærekraftig. I 2013 ble det målt en nedgang fra 19% til 4% beitedekket 

på Finnmarksvidda over 26 år.17 Matmangel går direkte utover helsa til dyrene. Mens 

reintallet har gått oppover har slaktevekten på reinkalvene gått nedover i enkelte distrikter i 

                                                           
17 http://norut.no/sites/norut.no/files/norut_rapport_7-2014.pdf 

http://norut.no/sites/norut.no/files/norut_rapport_7-2014.pdf
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Finnmark (særlig Vest-Finnmark).18 På bakgrunn av at reinen blir magrere og store antall dyr 

sulter i hjel, er det grunn til å se på dette som en stor dyrevelferdstragedie for Norge.  

 

Hvorfor har reintallene økt, når staten ønsker å senke dem? 

Staten har lenge prøv å redusere reintallet, og siidaene har fått muligheten til å selv 

bestemme hvordan reduksjonen skal foregå. I mange distrikter har de frivillig redusert 

flokkene sine og kommet innenfor kravet om høyeste reintall. I noen distrikter har noen 

siidaer fulgt myndighetenes anbefaling og redusert, mens andre har bevist økt flokkene sine. 

Det er de minste reineierne som har redusert flokkene sine, mens de med størst flokker har 

økt reintallet sitt.19  

 

Staten kuttet diverse tilskuddsordninger til reineiere som ikke fulgte kravet om reduksjon. De 

små reineierne er i større grad avhengig av disse tilskuddene og er avhengige av å følge 

statens anbefaling om å redusere reintallet. De større aktørene har en sterkere økonomi og 

kunne ta seg rå til å ikke følge myndighetenes anbefalinger. Grunnen til at de valgte å øke 

reintallet er knyttet til forholdsmessig reduksjon. Denne måten å redusere flokkene på 

rammer de små flokkene hardest, og det er en fordel å ha en stor flokk. Da det ble kjent at 

skulle komme en ny reindriftslov i 2007 som lot staten bruke forholdsmessig reduksjon, 

begynte flere storeiere å bygge opp flokkene sine og har dermed bidratt til å øke 

problemet.20 

 

I 2013 satte myndighetene en frist for at reintallet skulle være redusert innen 31. mars 

2015. Myndighetene tok da utgangspunkt i reintallene fra 31. mars 2012, altså et tidspunkt 

der enkelte aktører allerede hadde redusert mens andre hadde latt flokkene sine vokst store. 

I distriktene som måtte gjennomgå forholdsmessig reduksjon blir derfor de som frivillig 

reduserte reintallet nødt til å redusere en liten flokk ytterligere, mens de som økte reintallet 

har sitter igjen med mer rein enn før de lot flokken vokse. Næringa selv, representert ved 

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) beskriver forholdsmessig reduksjon som en stor 

svakhet i reindriftsloven som er uheldig og rammer urettferdig.21  

 

Flere aktører mener at forholdsmessig reduksjon er et stort problem med reindriftsloven. 

Blant annet har MDG Finnmark vedtatt følgende punkt i sitt fylkesprogram for 2015-2019: 22 

 

«Arbeide for å endre reindriftsloven slik at kollektiv avstraffing i form av 

forholdsmessig reduksjon av reintall ikke lenger kan forekomme. Tvangstiltak må 

ramme de enkeltutøvere som driver uforsvarlig.»  

 

Juss-studenten Máret Áile Sara ved UiT ha fått oppmerksomhet for en masteroppgave som 

kommer med endringsforslag til reindriftsloven slik at de minste aktørene ikke rammes 

                                                           
18 http://www.nationen.no/tunmedia/knottsma-reinkalver-i-finnmark/  
19 http://www.nrk.no/sapmi/her-er-reintallene-1.12050012  
20 http://www.nrk.no/sapmi/lot-reinflokkene-vokse-med-vilje-1.7396079  
21 http://www.nrk.no/troms/moter-statsministeren-for-a-diskutere-reintallsreduksjon-1.12070555 

22 http://finnmark.mdg.no/wp/files/2011/08/FYLKESPROGRAM-Finnmark-MDG-2015.pdf 

http://www.nationen.no/tunmedia/knottsma-reinkalver-i-finnmark/
http://www.nrk.no/sapmi/her-er-reintallene-1.12050012
http://www.nrk.no/sapmi/lot-reinflokkene-vokse-med-vilje-1.7396079
http://www.nrk.no/troms/moter-statsministeren-for-a-diskutere-reintallsreduksjon-1.12070555
http://finnmark.mdg.no/wp/files/2011/08/FYLKESPROGRAM-Finnmark-MDG-2015.pdf


37 
 

urettferdig hard. Oppgaven konkluderer også med at dagens lovgivning kan bryte med Den 

europeiske menneskerettskonvensjonen.23 

 

Forskjellige syn innad i partiet 

Samisk reindriftsforvaltning inkluderer mange områder som vi i den grønne bevegelsen er 

opptatt av. Både urfolksrettigheter, kultur, rovdyrpolitikk, dyrevern, lokaldemokrati, statlig 

styring, økologi og dyrevelferd. Flere av disse feltene har ofte overlappende interesser og 

gjør det utfordrende å ta et grønt standpunkt som balanserer alle interesser. 

 

På MDGLM15 var det en uenighet om resolusjonen mellom to fronter innad i paritet. Slik 

saksbehandler har forstått det går frontenes to ulike syn ut på hvilket budskap som bør veie 

tyngst i resolusjonen: 

 

1. Dyrevelferdsproblemet bør ha hovedfokus 
Vektlegging av solidaritet med dyr og fokuset på dyrevelferd i den grønne ideologien. 
Siden dyrevelferdsproblemet er så stort og ha foregått så lenge bør MDG poengtere 
denne dyrevelferdstragedien og utrykke at vi forventer at næringa rydder opp. Siden 
høye reintall er årsak til problemet bør vi ikke komme med sterk kritikk mot 
myndighetenes reduksjonstiltak, da de er nødvendige. Man kan være enig i at 
myndighetenes pålagte reduksjon har rammet urettferdig, men at dette bør ikke få 
stor plass i resolusjonen. Utøverne fikk tross alt mulighet til å unngå den tvungne 
reduksjonen dersom de hadde blitt enige om en plan for sitt distrikt og frivillig 
redusert flokkene sine.  
 

2. Dårlig forvaltning må kritiseres 
Vektlegging av solidaritet med urbefolkning og minoriteter, og ønsket om å ta vare på 
samisk kultur og tradisjoner. Her fokuserte man på urettferdigheten med statens 
reduksjonstiltak og vektlegger hvor alvorlig det er at de minste eierne kan risikere å 
måtte slutte fordi flokkene deres ikke blir lønnsomme. Man ville også legge til punkter 
om økt samisk selvbestemmelse, da man mente at myndighetene har redusert 
reindriftsutøverne og Sametingets rolle i forvaltninga, og dette sees i sammenheng 
med Norges internasjonale forpliktelser mot urfolks rettigheter (folkerettslige 
forpliktelser).  
Denne fronten ønsket også nevne dyrevelferdstragedien, men resolusjonen kan 
fremstå som tvetydig dersom man fokuserer på å kritiserer reduksjonstiltak samtidig 
som man vill ha mindre rein pga. dyrevelferd.  

 
Foruten de aspektene som er nevnt i avsnittene ovenfor bør en også tenke over følgende 
saker når man tenker på grønn reindriftspolitikk: 
 

 Grønn Næring 
Reindrift er i utgangspunktet ei grønn og bærekraftig næring. Beiteressurser utnyttes 
til klimavennlig matproduksjon, og det er en lavintensiv kjøttproduksjon som kan 
sikre god dyrevelferd.  

 Arealtap  
Oppstykking og tap av beiteareal er en av de største utfordringene for næringa. Vi 
har politikk på at vi ønsker å fokusere på å verne beitearealer for å sikre framtidig 

                                                           
23 http://www.nrk.no/sapmi/master-i-juss-maret-aile-sara-fikk-a-pa-oppgaven-om-reintallsreduksjon-1.12546860  

http://www.nrk.no/sapmi/master-i-juss-maret-aile-sara-fikk-a-pa-oppgaven-om-reintallsreduksjon-1.12546860
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reindrift. Mindre areal betyr mindre beite per dyr. Dette er aktuelt i alle 
reindriftsområder. 

 Klimaendringer 
Reindrifta er tett knyttet til naturen og livsgrunnlaget og påvirkes derfor kraftig når 
vegetasjon og snøforhold endres. Forebygging av klimaendringer er en investering i 
reindrifta. Ustabile vintre hvor snøen smelter og fryser kan gjøre det vanskeligere for 
reinen å få tak i laven under snødekket (man sier at beitet låses). Klimaendringene 
kommer i tillegg til den vanlige variasjonen mellom år med gunstige og dårlige 
forhold. Dette påvirker slaktevekt og dyras helse, ettersom samme beiteareal naturlig 
vil variere i hvor mye mat som er tilgjengelig fra år til år.  

 Rovdyr-beitedyr-konflikt 
Som i andre beitenæringer har man denne konflikten mellom bevaring av levedyktige 
bestander av store rovdyr og tap i beitedyrnæringa. Resolusjonen omfatter allerede 
store og kompliserte temaer, og rovdyrforvaltning har ikke vært inkludert i denne 
saken. Saksbehandler ber dere allikevel om alltid ha dette i bakhodet når vi jobber 
med beitenæringer, for rovdyr en stor kilde til tap av rein, til lidelse som kommer i 
forbindelse med enkelte rovdyrs jaktteknikker og til det økte stresset ved rovdyrs 
nærvær som kan være med på å påvirke reinens helse. 

 

Saksbehandlers konklusjon 
Etter å ha satt meg inn i saksfeltet opplever jeg at den forholdsmessige reduksjonen er en 

stor del av problemet. Dette virkemidlet som utspringer fra reindriftsloven er et grovt verktøy 

som ikke evner å ta vare på de minste aktørene eller straffe de som ikke bidrar til 

samarbeidet om å redusere reintall. Måten loven er brukt av myndighetene [Regjeringen, via 

Landsbruks- og matdepartementet] har ikke belønnet de som fulgte myndighetenes 

anbefalinger og ha vanskeliggjort samarbeidet mellom stat og næring. 

 

For å løse problemene med forholdsmessig reduksjon bør loven endres. I den nevnte 

masteroppgaven er det skissert konkrete forslag til endringer av loven, og etter å ha snakket 

med personer i Landbruksdirektoratet fikk saksbehandler inntrykk av et det er 

gjennomførbart å endre reindriftslovens reduksjonsverktøy slik at den kan ta flere hensyn. 

Det konkluderes derfor med at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne bør gå inn for å 

starte en revisjon av reindriftsloven og en evaluering av den gjennomført 

reduksjonsprosessen for å undersøke om Norge har overholdt sine folkerettslig forpliktelser.  

 

Dyrevelferdsproblemet bør påpekes, men saksbehandler anser dette, sammen med de høye 

reintallene, til å i stor grad være et symptom på underliggende problemer. Å fokusere for 

sterkt på dette problemet blir litt som «å forbanne mørket» uten å komme med konstruktive 

tiltak. Å revidere loven vil forhåpentligvis forhindre lignende episoder i framtida hvor trussel 

om forholdsmessig reduksjon resulterer i økning i reintallet. 

 

Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdoms Landsstyre vedtar resolusjonen med saksbehandlers endringsforslag slik 

de foreligger i vedlegget. 

 

F2: Grønn Ungdoms Landsstyre oversender endringsforslagene til Miljøpartiet De Grønnes 

Landsstyret og ber dem vurdere våre innspill.  
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Vedlegg: 2  

- Reindriftsresolusjon fra MDGLS-sakspapirene  

- Saksbehandlers endringsforslag til Reindriftsresolusjon 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ola Eian, 

Arbeidsutvalgsmedlem  

 

Ås, 02.10.15 
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Vedlegg: Saksbehandlers endringsforslag til Reindriftsresolusjon  

 

Styrk forvaltninga av reindrifta! 

 
 

Miljøpartiet De Grønne krever en revisjon av reindriftsloven for å sikre at reindrifta kan 

innrettes slik at hensynet til naturmangfold, samisk kulturarv og dyrevelferd ivaretas.  

 

 

I reindriftsåret 2013/2014 døde omlag 100.000 reinsdyr på Finnmarksvidda, hvorav 

flesteparten døde av sult. Tidlig i 2014 varslet landbruks og matminister Sylvi Listhaug 

tvangsslakting på 40.000 rein i Finnmark. Høye reintall i Finnmark har vært et problem i over 

20 år. Beitet har blitt nedslitt og oppslag om lave slaktevekter og dyr som sulter har preget 

nyhetsbildet. Kravet om å redusere reintallet gikk ut i mars og Landbruksministeren bruker 

nå forholdsmessig reduksjon på distriktene som ikke har nådd målene. Nå truer Mange 

reindriftsutøvere truer med å gå til felles søksmål mot staten fordi reduksjonsplanen trosser 

folkeretten. 

 

At reduksjonsplanen opererer har operert med forholdsmessig reduksjon gjør skaper 

problemer for reindriftsutøvere som vil drive med kontinuitet og økonomisk stabilitet. Dette 

betyr at hver siidaandel (enkeltpersoner eller andre poler familiegrupper med eierandeler i 

siidaen) i en siida (familiegruppe reineiere innenfor et område) måtte redusere med samme 

prosentvise sats. Dette vil går kraftig utover de med minst rein og betyr at mange 

reindriftutøvere, spesielt de med mindre flokker, risikerer å måtte slutte. 

 

I resten av landet og de fleste distrikter i Finnmark klarte siidaene å samarbeide om å 

redusere reintallet. Reineiere med små flokker fulgte myndighetenes anbefalinger om å 

redusere reintallet. I enkelte distrikter ble det derimot ikke enighet, departementet måtte 

iverksette reduksjonsplaner. Da det ble klart at den nye Reindriftsloven i 2007 åpnet for 

forholdsmessig reduksjon økte flere store reineiere flokkene sine for å posisjonere seg mot 

den tvungne reduksjonen som ville komme. Da fristen om reduksjon ble satt til 31.03.15 tok 

forvaltninga  utgangspunkt i reintallene fra 31.03.12, altså et tidspunkt der enkelte aktører 

allerede hadde redusert mens andre hadde latt flokkene sine vokst store.  

 

I distriktene som måtte gjennomgå forholdsmessig reduksjon blir derfor de som frivillig 

reduserte reintallet nødt til å redusere en liten flokk ytterligere, mens de som økte reintallet 

har sitter igjen med mer rein enn de hadde før reduksjonstiltaket. Lovens virkemidler evner 

ikke å ta vare på de minste aktørene og de som har redusert frivillig eller straffe de som ikke 

bidrar til samarbeidet om å redusere reintall. 

 

Miljøpartiet De Grønne er bekymret over at loven har ført til økning i reintallet i Finnmark og 

til de økologiske og dyrevelferdsmessige problemene det medførte. Vi ser at 

reindriftsnæringa er presset fra mange hold, og ønsker å støtte opp om denne fornybare 

næringa slik at kommende generasjoner kan videreføre reindriftstradisjonen.  
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Viktige beiteområder blir gradvis nedbygd av kraftutbygging, veier, hyttebyer, gruvedrift og 

annen form for arealinteresser. Reindrifta må få en sterkere stemme i saker som kan bidra til 

en bærekraftig, økologisk og økonomisk balansert næring. All form for næringsvirksomhet og 

arealinteresser som planlegges på reindriftens beiteareal må skje i tett samarbeid med 

reindriftsnæringen etter Norges folkerettslige forpliktelser til urfolksrettigheter.  

 

Sametinget jobber i dag for å ivareta disse premissene, og er et nærliggende organ med god 

kjennskap til reindriftskulturen og utfordringene næringen står ovenfor. Derfor mener vi at 

Landbruks og Matdepartementet må revurdere Sametingets rolle i forvaltningen av 

reinsdriftsnæringen. 

 

Av Norges næringer vil reindriften bli en av de som påvirkes kraftigst av klimaendringene. 

Den nære tilknytningen til økosystemet gir utslag når vegetasjon og snøforhold endres i takt 

med den globale oppvarmingen. Tap og fragmentering av beitearealer reduserer næringas 

muligheter til å legge om driftsmønstre i takt med endringene i økosystemet. Vi vil fokusere 

på vern av beitearealer for å sikre kulturbæreren og den bærekraftige matproduksjonen 

reindriftsnæringa er. Vi slutter oss til NRLs reindriftskrav til behandlingen av reindriftsavtalen 

2015/2016 er vi enig om at samspillet mellom økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft er 

en grunnleggende premiss for utformingen av reindriftspolitikken. 

 

Miljøpartiet De Grønne krever at: 

 

 Landbruks og Matdepartementet må revurdere om Sametingets rolle i forvaltninga av 
reindriftsnæringen bør styrkes.  

 

 Det startes en revisjon av reindriftsloven og en evaluering av den gjennomført 
reduksjonsprosessen for å undersøke om Norge har overholdt sine folkerettslig 
forpliktelser.  

 

 Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og 
økologiske rammer, i god samtale med reindriftsnæringen. 

 

 Samtidig som det tas høyde for økologisk bærekraft i form av redusering av reintallet, 
må arealvernet om beiteområder styrkes. 

 

 Reindriftsnæringa må tidlig inkluderes i planprosesser som angår deres beiteområder, 
slik at arealkonflikter i mindre grad oppstår. 
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Vedlegg: Reindriftsresolusjon fra MDGLS-sakspapirene  

 

LS-41/201516 Resolusjon 

 
 

Miljøpartiet De Grønne krever at reindrifta innrettes slik at hensynet til naturmangfold, 

samisk kulturarv og dyrevelferd ivaretas.  

 

I reindriftsåret 2013/2014 døde omlag 100.000 reinsdyr på Finnmarksvidda, hvorav 

flesteparten døde av sult. Tidlig i 2014 varslet landbruks og matminister Sylvi Listhaug 

tvangsslakting på 40.000 rein i Finnmark. Nå truer mange reindriftsutøvere med å gå til 

felles søksmål mot staten fordi reduksjonsplanen trosser folkeretten. 

 

At reduksjonsplanen opererer med forholdsmessig reduksjon gjør skaper problemer for 

reindriftsutøvere som vil drive med kontinuitet og økonomisk stabilitet. Dette betyr at hver 

siidaandel (enkeltpersoner eller andre poler med eierandeler i siidaen) i en siida (familie) må 

redusere med samme prosentvise sats. Dette vil gå kraftig utover de med minst rein og betyr 

at mange reindriftutøvere, spesielt de med mindre flokker, risikerer å måtte slutte. Vi må 

jobbe for å sikre at fremtidige generasjoner kan få muligheten til å utøve reindrift, og 

dermed muligheten til å videreføre den samiske reindriftskulturen. 

 

Viktige beiteområder blir gradvis nedbygd av kraftutbygging, veier, hyttebyer, gruvedrift og 

annen form for arealinteresser. Reindrifta må få en sterkere stemme i saker som kan bidra til 

en bærekraftig, økologisk og økonomisk balansert næring. All form for næringsvirksomhet og 

arealinteresser som planlegges på reindriftens beiteareal må skje i tett samarbeid med 

reindriftsnæringen. 

 

Alle er enige om at reintallet må reduseres, både utøverne og Stortinget. For en næring som 

kanskje er den viktigste bæreren av samisk språk og kultur, er det viktig å ta vare på deres 

kulturarv slik at også kommende generasjoner kan få et forhold til samisk kultur og historie.  

 

Sametinget jobber i dag for å ivareta disse premissene, og er et nærliggende organ med god 

kjennskap til reindriftskulturen og utfordringene næringen står ovenfor. Derfor mener vi at 

Landbruks og Matdepartementet må revurdere Sametingets rolle i forvaltningen av 

reinsdriftsnæringen. 

 

Med henvisning til Norske Reindriftsamers Landsforbund’s (NRL) reindriftskrav til 

behandlingen av reindriftsavtalen 2015/2016 er vi enig om at samspillet mellom økologisk, 

økonomisk og kulturell bærekraft er en grunnleggende premiss for utformingen av 

reindriftspolitikken. 

 

Miljøpartiet De Grønne krever at: 
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 Landbruks og Matdepartementet må revurdere om Sametingets rolle i forvaltninga av 
reindriftsnæringen bør styrkes. 

 

 Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og 
økologiske rammer, i god samtale med reindriftsnæringen. 

 

 Samtidig som det tas høyde for økologisk bærekraft i form av redusering av reintallet, 
må arealvernet om beiteområder styrkes. 

 

 Reindriftsnæringa må inkluderes i planprosesser som angår deres beiteområder, slik 
at arealkonflikter i mindre grad oppstår. 
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget  

Fra  Internasjonalt Utvalg 

Dato  02.10.2015 

Saksnr.  LS-2-15-038 
 

Bakgrunn 
Grønn Ungdom er medlemmer av FYEG (Federation of Young European Greens), 
paraplyorganisasjon for grønne ungdomsorganisasjoner i Europa. Det er ca 34 
medlemsorgansiasjoner i FYEG. 
 

FYEG har et stykke igjen å gå når det kommer til organisering og å være proffesjonelle. 
Grønn Ungdom har gjennom internasjonalt utvalg de siste to årene drevet et målbevisst 
arbeid for å få på plass bedre arbeidsrutiner. Etter FYEG-kongressen i Georgia juni 2015 
viser det seg at organisasjonen har større og dypere problemer enn det vi tidligere trodd. 
Problemene er såpass alvorlige at landsstyret oppfordres å ta stilling til Grønn Ungdom’s 
fortsatte forhold til FYEG. 
 

Rapporten fra FYEG kongressen 2015 danner grunnlag for dette saksfremlegg. Rapporten 

(vedlegg 1) må leses for å forstå dette saksfremlegget.24 

 

Drøfting 
Formål og funksjon 
Rapporten fra kongressen nevner/peker på flere problemer ved FYEG gjeldende demokrati, 
organisering og møtekultur. Her kommer en presentasjon av FYEG’s formål og funksjoner, 
samt oppnåelsen av disse.  
 

Identitet 
En viktig del for flere i den grønne bevegelsen er å kunne si at en er en del av en større global 
bevegelse. Denne funksjonen har organisasjonen og det er vanskelig å finne noen erstatning 
for dette. Samtidig er Miljøpartiet De Grønne en del av European Green Party, dette kan 
muligens delvis fylle denne funksjonen. 
 

Nettverk 

                                                           
24 https://docs.google.com/document/d/1UMvq27m1N84HE8KXieTOHDXSueXrjRoWvOQGb2-KNgA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1UMvq27m1N84HE8KXieTOHDXSueXrjRoWvOQGb2-KNgA/edit?usp=sharing
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Dette fungerer ganske bra. Selv om organisasjonens formelle organer som kongressen kan 
være veldig personavhengige og ekskluderende for mennesker som ikke trives i miljøer hvor 
drikkes alkohol.  
 

Politisk påvirkning 
Europaparlamentarikerne Ska Keller og Terry Reintke er produkter av FYEG. Dette er en 
fremgang, særlig Ska Keller har vært en godt likt frontfigur for European Greens. FYEG har 
fått igjennom en del resolusjoner i European Greens men det er uklart om noen av disse har 
ført til noen faktiske politiske resultater. 
 

FYEG er ganske mye ute i gatene og protesterer men sliter med å være en relevant politisk 
aktør. Det er få konkrete eksempler på politisk påvirkning og kvaliteten på resolusjoner og de 
politiske programmene er gjennomgående lav. 
 

Styrke medlemsorganisasjoner 
Dette fungerer ikke noen særlig stor grad hva vi kan se. 
 

Tiltak 
Her kommer eksempler på tiltak. Disse kan deles opp i de tre kategoriene gå ur FYEG, andre 
markerende tiltak og ikke gjøre noe. 
 

Skal vi bli i FYEG? 
Dette er det mest drastiske av de mulige tiltakene og burde muligens vedtas av landsmøtet 
hvis det er slik at landsstyret ønsker at vi skal forlate FYEG. Dette vil med meget stor 
sannsynlighet føre til dårligere relasjoner med FYEG. Organisasjoner har forlatt FYEG  før, Grön 
Ungdom Sverige har gjort dette på et tidspunkt når FYEG har vedtatt ekstremt liberal 
narkotikapolitikk. Å få tilbake medlemskapet på et senere tidspunkt vil da kreve en del byråkrati 
og godkjennes av kongressen. Dette kan ta opp til 1-2 år.  
Fordelen med å gå ut av organisasjonen er at vi sparer ca 16950 kr i årlig medlemsavgift, 
legitimerer ikke organisasjonen og får en skikkelig markering. FYEG’s aktiviteter koster også 
skattepenger (fra EU) og fører til klimagassutslipp grunnet de mange flyreisene. Pengene og 
resursene som spares på å ikke være medlem av FYEG kan f.eks. brukes på mer direkte 
samarbeid med våre søsterorganisasjoner. 
 

Det er store utlemper knyttet til å gå ut av FYEG. Blant annet vil vi miste tilgang til FYEG’s 
kanaler og det å opprettholde kontakt med våre søsterorganisasjoner via egne kanaler vil trolig 
være vanskeligere og mer krevene. En annen konsekvens av dette er at europeiske 
arrangementer i FYEGs regi vil bli mindre tilgjenngelige for GUs medlemmer. Vi går også glipp 
av en mulighet til å påvirke organisasjonen i en retning vi ønsker. Det er også en risiko for at 
andre norske ungdomspartier som ønsker å fremstå som grønne blir medlemmer i FYEG (og 
blokkerer våre muligheter for å bli medlemmer på nytt). Enkeltpersoner i Senterungdommens 
sentralstyre har vist interesse for å bli medlemmer av FYEG.  
 

Hvis vi blir: Skal vi da vedta tiltak? 

- La være å betale medlemskontigent 2016 og 2017? 
Hvis vi gjører dette kan vi heller ikke sende delegater på kongressen i 2016. Det er mulig å la 
være å betale medlemskontingenten i opp til tre år i rekkefølge da bli midlertidig suspendert 
og degradert til obervatør men uten å bli ekskludert. Ifølge retningslinjene til FYEG skal styret 
da senest etter to år informere medlemsorgansisasjone og utføre alle fornuftige tiltak for at 
medlemsavgiften skal betales og de bli fullverdige medlemmer igjen. Neste steg er at styret 
skal lage en rapport om prossen som presenteres på neste kongress. Dette vil altså være en 



46 
 

mulighet å ta en pause fra FYEG uten å miste medlemskapet, i denne perioden vil vi ikke få 
lov til å være aktive. Dette vil føre til mye at det samme fordelene og ulempene som å gå ut 
FYEG, men det vil være lettere å reversere. Hvis dette alternativet velges bør det suppleres 
med tiltaket om å sende en uttalelse. 
 

- Avstå fra å sende delegater  
Grønn Ungdom kan velge å avstå fra å sende delegater til neste kongress for å markere. Dette 
kan gjøres selv om vi betaler medlemskontigenten i 2016. Dette kan f.eks. suppleres med en 
uttalselse om at vi ikke ønsker å sende våre medlemmer til en kongress hvor de risikerer å få 
samme dårlige opplevelser som delegatene fikk i 2015. 
 

- Sende en uttalelse til FYEG 
Vi kan velge å gjøre en uttalelse som sendes til FYEG for å markere. Dette kan kombineres 
med alle de andre tiltakene, inkludert å gå ut av FYEG. Det er usikkert hvor effektivt dette 
tiltaket er. Dette risikerer å oppfattes som noe negativt i FYEG. 
 

- La være å gjøre noe 
Ulempen med å vente én eller flere av de nevnte er tiltakene er at vi kan fremstå som sutrende 
krangel- og problemmakere som ikke er konstruktive. Det kan derfor være en god idé å ikke 
gjøre noe mer ut av dette og gå videre. Det kan dog argumenteres for at det er mulig å f.eks. 
skrive en uttalelse som gjører at vi ikke fremstår slik. Det som også taler for å ikke gjøre noe 
nå er at vi kan vente til etter neste kongress. Da kan vet vi mer om utviklingen i organisasjonen 
og kan si bekrefte om det er like som det var på kongressen 2015 eller om det bedret seg. 
 

Fremtiden 
Dersom vi blir i FYEG kan landsstyret ta stilling hvor høy innsats Grønn Ungdom skal ha i FYEG. 
Landsstyret kan også ta stilling til om det er ønskelig at representanter for Grønn Ungdom 
stemmer avholdende eller går på følelse i voteringen med tynt beslutningsgrunnlag. 
 

Beholde dagens innsats 
I dag har Grønn Ungdom lagt mye innsats i forbindelse med selve kongressene ved å fremme 
forslag og være en aktiv stemme. Vi har også vært ganske flinke til å holde kontakten med 
sentrale personer i FYEG og få noen av dem til å gjeste våre arrangementer.  
 

Redusere innsatsen 
Det går an å redusere innsatsen med begrunnelse at innsatsene så langt gitt begrenset 
uttelling og at det kan være demotiverende for våre medlemmene. Det kan f.eks. tenkes at vi 
ønsker å beholde nettverket FYEG gir men gir opp forhåpningene om å kunne forbedre 
organisasjonen. 
 

Øke innsatsen 
Utenom det som er nevnt om dagens innsatser har aktiviteten vært lav og få fra Grønn Ungdom 
har deltatt på FYEG arrangement og i arbeidsgruppene. Ved å ha en mer aktiv rolle i FYEG 
hele året kan vi få et bedre forhold til de sentrale menneskene i FYEG og mange av de som 
senere vil være delegater på kongressene. En måte å oppnå dette er ved at IU-medlemmer i 
større grad deltar på FYEG-arrangement der ordinære GU-medlemmer ikke gjører det. 
 

Det går også å ha tettere kontakt med medlemsorganisasjonene i FYEG ved å for eksempel 
snakke med de jevnlig for å f.eks. få oppdatering om hvordan det går i deres organisasjoner. 
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Et uttalt mål kan også være at få inn én eller flere fra GU i styret til FYEG. Dette kan suppleres 
med å bygge allianser av andre som kunne vært gode kollegaer i styret og oppfordre de til å 
stille.  
  

Saksutreders konklusjon 
IU mener det er for drastisk å melde seg ut av FYEG, vi har mye å tape på det når det gjelder 
nettverk og vi mener at dette tiltaket kan vurderes på nytt etter neste kongress dersom 
utviklingen ikke snus. Etter neste kongress vil vi kunne se om utviklingen går i riktig retning.  
 
Tiltak 
IU har hovedsaklig diskutert tiltaket om å sende FYEG en uttalse/rapport hvor vi påpeker 
manglene i organisasjonen og kommer med konstruktive forslag. Flertallet i IU tror at det er 
fare for at en slik rapport vil oppfattes som noe negativt. Det kan være strategisk lurt å ikke 
sende en slik rapport for å unne å skape mer irritasjon. Det kan være bedre å fremføre slik 
kritikk forsiktig i samtaler med mennesker i stedet for i en rapport. Samtidig er det fint å gi de 
en formell sjanse å rette opp i dette og hvis de ikke får til det vil vi hverfall kunne klage og 
vedta videre tiltak med god grunn.  
 
Innsatsen videre 
Siden organisasjonen fungerer dårlig finnes det gode grunner til at GU burde justere innsatsen 
i FYEG. Det går an å begrunne en lavere innsats med at FYEG fungerer dårlig og at det derfor 
ikke er verdt innsatsen. Men det går også å bruke det som et argument for å øke innsatsen. 
Her heller IU litt mot å redusere innsatsen men har foreløpig ikke noen konklusjon. Vi ønsker 
å ta stilling til dette når vi vet hvilke eventuelle LS har vedtatt og sett reaksjonene av de i 
FYEG. Vi vil gjerne at LS diskuterer saken og kommer med en anbefaling. Men vi ønsker ikke 
et bindende vedtak ettersom det vil låse IU som da ikke kan agere etter situasjonen. 
 
Internasjonalt utvalg mener at det er riktig å stemme avholdende når en ikke har tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag. Når det skal tas beslutning på tynt grunnlag. Burde GU-representanter 
stemme avholdende også i fremtiden?  
  

Punkter til diskusjon 
 Bør Grønn Ungdom fortsatt være medlemmer i FYEG? 
 Burde det gjøres noen tiltak for å markere mot det som skjedde på kongressen i 2015? 
 Når det skal tas beslutning på tynt grunnlag. Burde GU-representanter stemme 

avholdende også i fremtiden? 
 Bør innsatsen i FYEG økes, reduseres eller holdes på samme nivå? 

 

Forslag til vedtak 
F1: Landsstyret mener episodene på FYEG-kongressen 2015 er kritikkverdige  
F2: Grønn Ungdom skal forsatt være medlemmer av FYEG 
 

Støttes av deler av internasjonalt utvalg: 
F3: Det er riktig å stemme avholdende når en ikke har tilstedelig beslutningsgrunnlag 
F4: Internasjonalt utvalg får i oppgave å lage en rapport eller uttalelse hvor de på en måte 
fremfører kritikken av FYEG og kommer med konstruktive forslag 
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Vedlegg – 1 
 Rapport FYEG kongressen 201525 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
På vegne av internasjonalt utvalg 
 
John Slinning Jannesson 
Internasjonal kontakt 
 

  

                                                           
25 https://docs.google.com/document/d/1UMvq27m1N84HE8KXieTOHDXSueXrjRoWvOQGb2-KNgA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1UMvq27m1N84HE8KXieTOHDXSueXrjRoWvOQGb2-KNgA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UMvq27m1N84HE8KXieTOHDXSueXrjRoWvOQGb2-KNgA/edit?usp=sharing
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Til  Landsstyret 

Kopi  Arbeidsutvalget 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dato  12. august 2015 

Saksnr.  LS-2-15-042 
 

Bakgrunn 

Dette saksframlegget skal orientere om hvilke endringer som er foreslått i dette årets budsjett 

og hvorfor. Budsjettrevisjonen ligger vedlagt og de foreslåtte endringene er farget i blått, 

under kolonnen «Budsjettrevisjon foreslått til LS-2-1516». Postene med fet skrift er såkalte 

«faste poster», og kan av ulike årsaker ikke endres i denne revisjonen. 

 

Drøfting 
Halve regnskapsåret har gått, og utviklingen i Grønn Ungdoms økonomi 2015 tyder på at 

organisasjonen har vært ambisiøse på inntektssiden i budsjettet. Både under 

«Medlemskontingenter» og «Gaver» er tallene fra det opprinnelige budsjettet ganske langt fra 

skyggeregnskapet. De foreslåtte tallene er her mer sannsynlige, og konsekvensene dette vil 

ha på utgiftssiden blir med dette mer realistiske.  

 

I budsjettrevisjonen er det også foreslått å legge til posten «Inntekter Landsmøtet». De er satt 

opp med et utgangspunkt i at deltageraviften på GULM-1 resulterte i ca 20 000 kroner, og at 

vi regner med færre deltagere på GULM-2, men med en høyere deltageravgift. I tillegg er 

utgiftsposten til LM satt ned 10 000 kroner. Det gir oss et budsjett på ca 45 000 (+ 

deltageravgift, altså omtrent kroner 65 000 kroner) til GULM-2. Det gir et stramt budsjett, og 

man må påberegne seg å tenke annerledes rundt organiseringen av dette arrangementet. Det 

samme kan sees i posten for LS, som gir et budsjett på ca 15 000 kroner til årets siste LS-

møte. Det legges altså opp til å tenke litt kreativt og nytt rundt hvordan disse arrangementene 

best bør legges opp. 

 

Kuttet i valgkampsposten ble vedtatt i en e-postvotering av Arbeidsutvalget, med bakgrunn i 

denne høstens likviditetsproblem. Internasjonalt utvalg opplever også kraftig kutt i dette 

budsjettet. Bakgrunnen for dette er at IU bruker veldig lite av denne posten. Det er ellers 

småkutt på nesten hele utgiftssiden, for således å kunne nærme seg forutsigbarhet i 

budsjettet. 
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Posten for «inngående balanse» som ble satt opp av foregående generalsekretær, tok 

utgangspunkt i de midlene som var igjen etter regnskapsåret 2014, samt Valgkampsfondet, 

ca 5000 kroner i kontanter og et beløp på ca 20 000 kroner som vi har i Cultura bank. 

Kontantsummen ble dessverre stjålet i forbindelse med et innbrudd på partikontoret, og vi står 

dermed igjen med en sum på 377 000 kroner i inngående balanse fra fjoråret. 

 

Saksbehandlers konklusjon 
Selv om det kan se ut som om vi har et budsjett som går i pluss, er likviditetsproblematikken 

denne høsten såpass stor at det vil få konsekvenser for økonomien resten av året. 

Saksbehandler anser det dermed som uansvarlig å kutte mindre enn det som her er foreslått.  

 

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

 

Vedlegg: 1 – Budsjett 201526 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 

Oslo, 11. august 2015 

 

                                                           
26 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=51734018 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdqS_Yx91ZL4q1nq1wkGKAT9xRqjW8Sto23WvCq7-UA/edit#gid=51734018

