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RETNINGSLINJER 

Internasjonalt utvalg i Grønn Ungdom 
 

Internasjonalt utvalg planlegger og administrerer Grønn Ungdoms internasjonale samarbeid og arbeid. 
Utvalget består av fem til syv medlemmer og velges fra og med 2014 av landsmøtet. Dersom ikke 
koordinator er valgt koordinerer Internasjonal kontakt. 
 
Internasjonalt Utvalg har som mål å skape en kanal for konstruktivt politisk og organisatorisk 
samarbeid mellom Grønn Ungdom og de andre grønne ungdomspartiene i Europa og verden.  
 
Miljøpartiet de Grønne er en del av en større global og europeisk familie, dette har stor merverdi og er 
en styrke for partiet og Grønn Ungdom, som vi kan og bør utnytte i mye større grad enn i dag. 
Internasjonalt utvalg skal jobbe for tettere samarbeid med våre søsterpartier, og bidra til at vi har 
effektive og gode kanaler til og fra disse. 
 
Internasjonalt Utvalg vil være Grønn Ungdoms stemme i Federation of Young European Greens 
(FYEG) og vil også ha ansvaret for å opplyse Grønn Ungdoms medlemmer om hvilke diskusjoner som 
tar sted i FYEG. Internasjonalt Utvalg skal etterstrebe at Grønn Ungdoms medlemmer i så stor grad 
som mulig skal føle at de har innsyn til og påvirkningskraft på FYEGs arbeid og politiske plattform. 
 
Internasjonalt Utvalg har det overordnede ansvaret for å skolere og opplyse Grønn Ungdoms 
medlemmer i internasjonalt samarbeid og saker på den globale grønne agendaen. Utvalget skal bidra 
til at de internasjonale aspektene ved grønn politikk og viktigheten av disse blir godt kjent for Grønn 
Ungdoms medlemmer og skal aktivt etterstrebe å skolere medlemmer i disse. 
 
Internasjonalt Utvalg vil være tett på en rekke internasjonale diskusjoner og bør konsulteres i 
internasjonale spørsmål. 
 
Det presiseres at internasjonalt utvalg er et nytt organ for ungdomspartiet, som må finne sin naturlige 
rolle. Det er derfor naturlig at organets første periode blir noe utforskende, og at det kan ta noe tid 
før utvalgets rolle er helt avklart. 
 
Mandat 
Internasjonalt utvalg har mandat til å ta beslutninger på vegne av GU. Disse beslutningene skal være 
ukontroversielle og/eller ha dekning i partiprogrammet, og må ikke påvirke organisasjonens økonomi. 
Arbeidsutvalg, landsstyre eller landsmøte tar alle viktige politiske og praktiske beslutninger knyttet til 
arbeidet.  
 
Internasjonal kontakt har veto i Internasjonalt Utvalgs beslutninger. 
 
Møter og referat 
Møter minst en gang i måneden med unntak av sommerferien 
Innkalling sendes senest 5 dager i forkant av møte 
 
Referat ferdigstilles senest 5 dager etter avholdt møte og publiseres på nettsidene senest en uke etter 
avholdt møte. 
 
Reiser 
Dersom reising med alternativ transport tar lenger enn 10 timer kan fly benyttes.  


