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1. INNLEDNING  
Det er en stor glede for oss i Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg å levere et helhetlig 
høringssvar til programkomiteen på vegne av hele vår organisasjon.  
 
Først vil vi gi programkomiteen en gratulasjon! Vi er imponert over det første 
utkastet til Norges viktigste politiske dokument, og vi gleder oss til å være med å 
ferdigstille det de neste månedene.  
 
Vi håper dette høringssvaret vil gjøre det tydelig overfor programkomiteen hvilke 
politiske saksfelt som er viktige for Grønn Ungdom i denne prosessen, og hvilke 
konkrete handlingspunkter vi konsentrerer oss om. Når vi har utformet dette 
dokumentet har vi lagt vekt på følgende:  
 

• Å gi innspill på de kapitlene og/eller underkapitlene og/eller 
handlingspunktene som er relevante i lys av den politikken Grønn Ungdom 
selv har behandlet og vedtatt siden forrige arbeidsprogramprosess.  

• Å gi innspill som passer inn i den arbeidsformen som programkomiteen har 
lagt opp til, ved å forsøke å være så konkrete som mulig.  

• Å gjøre våre egne utredninger/saksframlegg og vårt eget faktagrunnlag 
tilgjengelig for dere.  

 
Dokumentet er delt opp i to deler. Den første omhandler kort prosessen for 
politikkutvikling og programprosess Grønn Ungdom har hatt siden forrige gang vi 
behandlet nytt arbeidsprogram i Miljøpartiet De Grønne. Den andre delen omhandler 
våre spesifikke innspill på utkastet til nytt arbeidsprogram.  

 

2. GRØNN UNGDOMS UTVIKLING AV POLITIKK   
Før vi går inn på de konkrete grepene Grønn Ungdom har gjort de siste årene, er det 
viktig for oss at programkomiteen har det klart for seg at Grønn Ungdoms vedtekter 
binder vår organisasjon til Miljøpartiet De Grønnes program. I våre vedtekter fastslås 
det at vi er en selvstendig organisasjon som deler all politikk med De Grønne. Dette 
betyr at vi kan vedta egen politikk mellom de landsmøtene i De Grønne som 
behandler nytt arbeidsprogram. Men; når De Grønne har vedtatt nytt program i april, 
vil ikke lenger politikken Grønn Ungdom på selvstendig vis har utviklet siden De 
Grønnes landsmøte i 2013 være gjeldende. Dette betyr to ting. For det første er 
politikkutvikling en kontinuerlig en viktig satsning i vår organisasjon. For det andre 
medfører vår organisasjonsmodell at det er av stor betydning for oss å oppnå 
gjennomslag i De Grønnes programprosess. Dette for at vi med integriteten i behold 
og ærlig engasjement kan drive valgkamp for De Grønne ved neste stortingsvalg.  
 



Her følger en oversikt over hva Grønn Ungdom har foretatt seg i forbindelse med 
programprosessen i De Grønne, siden sist vi behandlet arbeidsprogram i 2013.  
 

1. Vi har behandlet og vedtatt ny politikk i form av resolusjoner og politiske 
plattformer. Sakene er meldt opp enten av Arbeidsutvalget, fylkeslag eller 
enkeltmedlemmer. De er deretter forberedt av Arbeidsutvalget eller 
enkeltmedlemmer og behandlet i vårt Landsstyre og/eller på vårt Landsmøte. 
Dette betyr at all politikken vi spiller inn nå er forankret demokratisk i våre 
tyngste organer som i skrivende stund representerer 1065 medlemmer av 
Grønn Ungdom.  

2. Vi oversendte i vinter alle de politiske plattformene og relevante 
resolusjonene1, med tilhørende saksframlegg vi har behandlet siden 2013 til 
programkomiteen. Hvis noen av dere skulle mangle disse så finner dere de 
politiske plattformene og resolusjoner her og de tilhørende innspillene (med 
utgangspunkt i saksframlegg) som vi har gitt programkomiteen her. NB! Siden 
vi oversendte dere vår vedtatte politikk med begrunnelser har vi vedtatt flere 
politiske plattformer og resolusjoner programkomiteen.  

3. Vi har utarbeidet dette høringssvaret basert på all vår vedtatte politikk siden 
2013, og sender det inn på vegne av hele organisasjonen.  

4. Vi har oppfordret våre egne fylkeslag til å levere egne høringssvar.  

 

3. VÅRE HØRINGSINNSPILL TIL FØRSTE UTKAST TIL NYTT PROGRAM  
Kapittel: Vårt livsgrunnlag 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet ”Vårt livsgrunnlag” er basert på klimapolitisk 
plattform og dyrevernpolitisk plattform.  
 
Underkapittel: Natur og biologisk mangfold 
 
Endre punkt 8 (side 4 linje X): helhetlig: ”Forby nye sjødeponi for gruveavfall” 
 
Endre punkt 10 (side 4 linje 117): legge til: ”Sørge for et permanent vern mot 
petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder (Lofoten, Vesterålen 
og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet 
rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak.)” 
 
 
Underkapittel: Klima 
 
Kommentar til innledningstekst for underkapitlet 

                                       
1 Enkelte er irrelevante fordi vi allerede har fått dem vedtatt på De Grønnes landsmøte, eller fordi de 
er av organisatorisk og ikke politisk karakter 



Målet for utslippskutt beskrives som: “kutte de norske utslippene med 60 % innen 
2030, sammenlignet med 1990-nivå”  GU mener målet må være høyere: At Norge i 
2030 skal ha redusert sine innenlands klimagassutslipp tilsvarende en reduksjon på 
minst ti prosent i året fra og med 2016, noe som vil gi minst 75 prosent 
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990-nivå og være i 
tråd med Paris-avtalen og Norges rettferdige andel av en ambisiøs global 
klimainnsats. 
 
Endre pkt 2 (side 5 linje 161-162): endre fra “en 20-årsperiode” til “en 15-
årsperiode fra 2017” 
 
Endre punkt 3 (side 5 linje 163-164) legge til: “Det samlede økologiske 
fotavtrykket skal ikke overstiger den globale biokapasiteten tilgjengelig per innbygger 
innen år 2030.” 
 
Endre punkt 4 (side 5 linje 161-162) helhetlig: ”Innføre en 
klimabelønningsordning der inntektene fra progressivt økende karbonavgifter 
(fastsatt i tråd med klimamålene) deles ut igjen til befolkningen direkte.” 
 
Endre punkt 8 (side 5 linje 174-175) helhetlig: ”Innføre en flyseteavgift som 
raskt trappes opp til 600 kroner for utenlandsreiser, 300 kroner innen Sør-Norge og 
150 kroner innen Nord-Norge. Inntektene skal gå til klimabelønningsordningen.” 
 
Endre punkt 9 (side 5 linje 176-177) ved å endre første del til: “Arbeide for 
redusert kjøttforbruk i Norge i tråd med klimamålene, gjennom tiltak som…” 
 
Nytt punkt (side 5, linje 180), nytt pkt. X: ”l Forby nysalg av biler som kun går 
på fossilt drivstoff fra 2018, unntatt for personer eller bedrifter som kan dokumentere 
særskilt behov for unntak fra regelen.” 
 
Nytt punkt (side 5, linje 180), nytt pkt. X: ”Stille krav om elektrifisering av alle 
eksisterende og planlagte oljefelt.” 
 
Underkapittel: Dyrevelferd 
 
Endre pkt. 10 (side 7 linje 247-248) legge til: stoppe bruk av triploid laks. 
 
”Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker” 
 
”Øke dyrevelferdskravet ved bruk av dyr til underholdning, blant annet gjennom økt 
tilsyn på konkurranser og utstillinger”.  
 
”Revidere alle fangst og jaktformer i Norge i henhold til dyrevelferdsloven” 
 
”Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen”  
 
Foretrekker alt. a. og b. i pkt. 15 (side 7 linje 257-260) 
 



Foretrekker alt. a. i pkt. 16 (side 7 linje 261-263) 
 
Foretrekker alt. a. i pkt. 17 (side 7 og 8 linje 264-267) 
 

Kapittel: Grønn Økonomi 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om grønn økonomi er Grønn Ungdoms 
plattformer for klimapolitikk og utviklingspolitikk, samt resolusjonene “Klimaomstilling 
er viktigere enn BNP-vekst”, “Ja til etisk oljefond” , “Forsvinn, matsvinn!” og 
“Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet”. 
 
Kommentar til innledningstekst for kapittelet 
 
Mange fine formuleringer, men synet på den økonomiske veksten er etter vårt syn litt 
utydelig. På en side slås det fast at økonomien skal underordnes “økologiske, 
kulturelle og sosiale rammer,” men det spikres ikke hvordan vi skal forholde oss til 
BNP-mål utover at dette skal suppleres med andre indikatorer for økologisk og sosial 
bærekraft. 
 
Grønn Ungdom mener det må slås entydig fast at hensyn til vekst i 
bruttonasjonalprodukt ikke kan trumfe hensyn til utslippsreduksjoner og økologisk 
bærekraft, og at vi må være ærlige om at det ikke nødvendigvis er mulig å forene 
tilstrekkelige utslippsreduksjoner med en konvensjonell form for økonomisk vekst 
(kanskje ikke med netto BNP-vekst i det hele tatt). Vi har formulert det på følgende 
måte i vår resolusjon om klimaomstilling og BNP-vekst: “En økonomisk politikk som 
er ensidig innrettet mot vekst [er ikke] forsvarlig i et klimaperspektiv” og “det 
økologiske fotavtrykket forårsaket av vår økonomiske aktivitet må stabiliseres på et 
nivå som ikke overstiger Norges rettferdige andel av klodens totale biokapasitet. 
Politiske mål om BNP-vekst kan aldri trumfe dette hensynet.”   
 
Underkapittel: Grønne styringsprinsipper 
 
Ad punkt 1 (side 9, linje 313): FNs åttende bærekraftsmål har økonomisk vekst 
og arbeidslinja som ufravikelig premiss (“Mål 8: Fremme varig, inkluderende og 
bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.”), noe 
som potensielt kan stride mot andre hensyn De Grønne vekter (eller bør vekte) 
tyngre. Det kan derfor tenkes at “legge til grunn” bør erstattes med en mindre 
forpliktende formulering, som f.eks. “ta utgangspunkt i”. 
 
 
Ad punkt 3 (side 9, linje 316): Grønn Ungdom definerer “rettferdig og 
bærekraftig nivå” på det materielle forbruket som følger (i vår klimaplattform): “det 
samlede økologiske fotavtrykket (målt i global hektar per innbygger)” kan ikke 
overstige “den globale biokapasiteten tilgjengelig per innbygger innen år 2030.” 
Komiteen bør vurdere å konkretisere forbruksmålet (gjennomgående) på lignende 
måte, men ha i mente at det vil kunne oppstå faglige spørsmål om metode for 
utregning. 



 
Underkapittel: Forbruk og deling 
 
Ad punkt 1 (side 10, linje 353): Se kommentar om “Punkt 3 (side 9, linje 316)” 
over. 
 
Endre punkt 21 (side 10, linje 379) ved å legge til: “, opprette og støtte 
matsentraler i alle store byer og vedta en matkastelov etter fransk modell.” 
 
Nytt punkt (side 11, linje 387), nytt punkt X: “At offentlige kantiner alltid skal 
tilby fullverdige rent vegetabilske alternativer, regelmessig arrangere kjøttfrie dager, 
samt etterstrebe å tilby lokalprodusert, rettferdig mat.”  
 
Underkapittel: Skatter og avgifter 
 
NB: Grønn Ungdom kommer til å behandle en resolusjon om skatt og velferd på vårt 
landsstyremøte i januar, og vil der ta stilling til mange av de sentrale spørsmålene i 
dette underkapittelet.  
 
Kommentar til innledningstekst for underkapittelet 
 
Dere skriver: “Permanent høye skatter på bruk av naturressurser kan gi varig 
finansiering av velferdsstaten.” Her kan det godt presiseres at det dreier seg om 
bærekraftig, nødvendig bruk av fornybare ressurser, ikke hvilke ressurser som helst. 
Grønn Ungdom mener i utgangspunktet at klima- og miljøavgifter i all hovedsak skal 
finansiere grønn omstilling, og at velferdsstaten ikke skal bygges på en måte som 
incentiverer høyere forbruk.  
 
Endre punkt 2 (side 11, linje 408): “Gi minst like fordelaktige skattevilkår til 
fornybare næringer som oljenæringen får i dag, og fjerne alle skattefordeler til 
petroleumsvirksomhet.”  
 
Underkapittel: Internasjonal handel 
 
Kommentar til innledningstekst for underkapittelet 
  
I utkastet står det at vi ikke vil støtte handelsavtaler som “legger sterkt press på 
klima og miljø [osv.]” - impliserer dette at vi vil støtte avtaler som legger ytterligere 
press på klima og miljø enn i dag, såfremt dette presset ikke isolert sett er sterkt? I 
sum er kloden allerede overbelastet. 
 
Nytt punkt (side 13, linje 474), nytt punkt X: “Støtte opp om 
sertifiseringsordninger som Fairtrade, og jobbe for at Norge blir et Fairtrade-land.” 
 
Nytt punkt (side 13, linje 474), nytt punkt X: “At handelsavtaler primært skal 
forhandles frem multilateralt gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO).” 
 
Underkapittel: Eierskap 



 
Endre punkt 4 (side 13, linje 494) helhetlig: “At SPU skal investere minst fem 
prosent direkte i infrastruktur for fornybar energi, også i unotert infrastruktur, og 
etterstrebe investeringer i lav- og mellominntektsland.” 
 

Kapittel: Grønt næringsliv 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om  
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet 
“ fase ut oljevirksomheten over 20 år” - GU vil fase ut over 15 år fra 2017. 
 
Underkapittel: Teknologi og innovasjon 
 
Ad punkt 9 (side 14 linje 561-562): Grønn Ungdom mener vi bør satse på 
utvikling av ny teknologi via klimateknologifondet og forskningssentre for 
miljøvennlig teknologi (FME). 
 
Nytt punkt (side 15, linje 570), nytt punkt X: Satse på karbonfangst og -lagring 
(CCS) i fastlandsindustrien, og bidra  til den  internasjonale utviklingen av teknologi 
for negative utslipp  (som BECCS), men ikke akseptere karbonfangst som argument 
for  å opprettholde utvinningen av fossil energi på bekostning av  fornybar energi  
 
Underkapittel: Olje og gass 
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet: 
“ fase ut oljevirksomheten over 20 år” GU vil fase ut over 15 år fra 2017. 
 
Endre punkt 1 (side 17 linje 634-635) helhetlig: ”Gradvis og planmessig fase 
ut norsk produksjon av olje og gass i løpet av en  periode på 15 år fra 2017.” 
 
Ad punkt 3 (side 17 linje 637-638):  Grønn ungdom mener vi bør jobbe sammen 
med fagforeningene og oljenæringen for å opprette et exit-program som bidrar til å 
sysselsette oljearbeidere i nye næringer,  for eksempel innen fornybar energi og 
andre sektorer som trenger  kompetansen.  
 
Nytt punkt (side 17, linje 650), nytt punk. X: ”Stille krav om elektrifisering av 
alle eksisterende og planlagte oljefelt.” 
 
Underkapittel: Jordbruk 
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet 
Grønn Ungdom mener at en dreining mot mer vegetabilsk produksjon og dermed 
redusert animalsk produksjon er sentralt i en reform av landbruket og grønn 
jordbrukspolitikk er dreiningen. Dette kan godt nevnes i innledende tekst i tillegg til 
eget handlingspunkt. 
 



Nytt punkt (side 18, linje 711), nytt pkt. X: ”Vri landbrukstilskuddene slik at det 
blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat og slik at utslippene går ned i forhold 
til mengden  produsert mat” 
 
Nytt punkt (side 18, linje 711), nytt pkt. X: ”Lage et statlig program for 
utslippskutt i landbruket som bl.a. støtter hvert  enkelt gårdsbruk med å lage og 
følge opp en egen klimaplan.” 
 
Endre punkt 22 (side 18 linje, 708): Grønn Ungdom mener vi bør ha med et 
moment om landbrukets rolle i å forvalte de store karbonlagrene i planetens 
jordsmonn. Vi vil legge til: “...samt karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet.” 
 
Underkapittel: Energi 
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet 
Teksten antyder en teknologioptimistisk tro på at effektivisering vil redusere 
energibehovet. Grønn Ungdom mener vi må signalisere at vi har som mål å aktivt 
føre en politikk for å redusere energiforbruket i samfunnet som ikke bare er 
begrenset til å tilrettelegge for teknologiutvikling i næringslivet. Vi bør ha et konkret 
mål om å redusere energiforbruket i landet med minst 30  prosent innen 2030. 
 
Nytt punkt (side 22, linje 847), nytt punkt X: ”Sette et nasjonalt mål om å 
redusere energiforbruket i Norge med minst 30  prosent innen 2030, og aktivt støtte 
ENØK i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom bl.a. økte Enova-midler.” 
 
Nytt punkt (side 22, linje 847), nytt punkt X: ”Utvikle en app/nettportal for 
energieffektivisering i hjemmet, som gir  tips, oppmuntring og lar forbrukere 
sammenligne karbon- og  strømforbruket sitt med andre, anonymiserte forbrukere i 
sin bydel, by  og nasjonalt.” 
 
Nytt punkt (side 22, linje 847), nytt punkt X: ”Utrede et trappetrinnssystem for 
strømprising for private  husholdninger, slik at forbruk over et visst nivå per person i 
husholdningen blir vesentlig dyrere enn lavt forbruk.” 
 
Foretrekker alt. b. i pkt. 6 (side 21 linje 817-820) 
 
Foretrekker alt. b. i pkt. 7 (side 21 linje 821-825) 
 
Ad punkt 23 (side 22, linje 845-846): Grønn Ungdom mener vi bør være 
forsiktige med å si oss fornøyd med “lavt energiforbruk i nye offentlige bygg” og 
“passivhusstandard”. Vi bør gå lenger og ha “plusshusstandard” som mål. 
 

Kapittel: Skole og kompetanse  
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om grønn økonomi er skolepolitisk plattform,  
og likestillingspolitisk plattform samt resolusjonene “Nei til urettferdig eksamen”, 
“Sterkere yrkesfaglige linjer” og “Nei til ny arbeidstidsordning for lærarar”. 



 
 
Underkapittel: Skole og grunnkompetansen  
 
Kommentar til innledningstekst for underkapitlet 
Grønn Ungdom setter stor pris på at programkomiteen poengterer i 
innledningsteksten at livsmestring, kritisk tenkning og problemløsning er viktige 
ferdigheter som elevene skal få i norsk skole. Vi savner imidlertid en formulering om 
basisfagene, og verdien av at elevene i norsk skole får slike ferdighter (altså at de 
kan lese, skrive og regne) når de går ut av grunnskolen. Selv om De Grønne 
utmerker seg i skolepolitikken ved å løfte fram praktiske og estetiske fag, må heller 
ikke vi glemme basisfagene.  
 
Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener det 
normkritiske perspektivet også skal gjenspeiles i kapitlet om skolepolitikk, og foreslår 
derfor et nytt punkt lydende: “Normkritikk må bli en obligatorisk del av 
lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og opplæringsloven må få 
et normkritisk utgangspunkt.” 
 
Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener dagens 
eksamensordninger utdatert, og dårlig egnet for å gi elevene mulighet til å vise sin 
kompetanse. Det kan for vår del godt være opp til programkomiteen å vurdere hvor 
tydelig man skal være på at vi er negative til dagens eksamensordning, men vi 
mener bestemt at det bør være et punkt i programmet som omtaler 
eksamensordningen. Punktet kan f. eks lyde: “Gjennomføre en endring av 
eksamensordningen med sikte på å øke bruken av langsgående vurderingsformer og 
likestille praktisk-estetiske fag med de teoretiske.” 
 
Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener et ledd i 
det å styrke kvaliteten på og statusen til de praktiske og estetiske fagene i skolen vil 
være å eksplisitt si at kravene til de som underviser i praktiske og estetiske fag må 
være høyere enn i dag (mye ufaglært arbeidskraft på dette feltet i dag). Vi foreslår 
derfor et nytt punkt lydende: “Stille strengere kompetansekrav til de som underviser i 
kunstneriske og praktiske fag.” 
 
Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener det er 
viktig tiltak for å løse mobbesaker som allerede har funnet sted er å sørge for at det 
finnes uavhengige klageinstanser for mobbesaker (enten det er fylkesmannen eller 
andre) i alle fylker, og foreslår derfor et nytt punkt lydende: “Sørge for at det i alle 
fylker finnes en uavhengig klageinstans for mobbesaker.” 
 
Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X: Grønn Ungdom savner et punkt 
i kapitlet om skole og grunnkompetanse om elevdemokrati og medvirkning. Det bør 
stå noe i programmet om hva De Grønne mener om elevråd og elevdemokrati og 
hvordan elevdemokratiet skal sikres. Det er ikke viktig for oss nøyaktig hvordan 
formuleringen lyder, men vi mener bestemt det bør være et punkt som omtaler 
tematikken.  
 



Nytt punkt (side 30, linje 1139), nytt punkt X:  Grønn Ungdom mener alle barn 
som oppholder seg i Norge skal ha rett til å gå på skole. Slik er det ikke i dag. 
Asylsøkende barn i alder for videregående skole har ikke rett på skole, og det bør De 
Grønne foreslå å endre på. Vi foreslår derfor et nytt punkt til underkapitlet om skole 
og grunnkompetanse lydende: “ Alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på 
skolen. Barn over 16 år som søker asyl i Norge få rett til opplæring i videregående 
skole.”  

Kapittel: Arbeid og velferd 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om arbeid og velferd er Grønn Ungdoms 
plattformer for likestillingspolitikk og klimapolitikk, samt resolusjonene 
“Klimaomstilling er viktigere enn BNP-vekst” og “Samfunnsdeltakelse for personer 
med nedsatt funksjonsevne”. Grønn Ungdom kommer til å behandle en resolusjon 
om skatt og velferd på vårt landsstyremøte i januar/februar, og vil der ta stilling til 
mange av de sentrale spørsmålene i dette kapittelet.  
 
Kommentar til innledningstekst for kapittelet 
Det kan se ut som om bioøkonomien er utelatt i den korte listen over sektorer hvor 
De Grønne vil satse på å skape arbeidsplasser (linje 1259). Ellers virker det 
utilstrekkelig å satse på “forskning og innovasjon” for å sikre varige arbeidsplasser, 
da mye avhenger av å skalere opp og modne teknologier - altså kommersiallisering. 
Selv om Grønn Ungdom ikke har behandlet spørsmålet om arbeidstid direkte, vil vi 
bemerke at det kan være hensiktsmessig å ta opp sysselsettingsutfordringene som 
kan oppstå grunnet automatisering i denne innledningen.  
 
Underkapittel: Arbeidsliv 
 
 
Kommentar til innledningstekst for underkapittelet: Er “den norske modellen” norsk 
eller nordisk? Redusert arbeidstid bør i større grad “selges inn”, og ikke bare nevnes i 
en bisetning - hvorfor er det bra/nødvendig med arbeidstidsreduksjoner?  
 
Underkapittel: Velferd og inkludering 
 
Ad punkt 6 (side 34, linje 1312): Hva er en velferdsterskel, egentlig? 

Kapittel: Frihet og mangfold 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om frihet og mangfold er Grønn Ungdoms 
plattform for likestillingspolitikk samt resolusjonene ”Samfunnsdeltakelse for personer 
med nedsatt funksjonsevne og ”Likestilling er fordelaktig for alle”.  
 
Kommentar til innledningstekst for kapittelet  
På linje 1350 og 1351 er perspektivet på hva som påvirker livsmulighetene litt 
snevert. De Grønne bør anlegge et interseksjonelt perspektiv, og derfor også trekke 
fram dimensjoner som seksualitet, religion, sosioøkonomisk status (eller klasse) og 
funksjonsevne, i tillegg til kjønnsidentitet og etnisitet.  



 
Underkapittel: Oppvekst og familie 
 
Ad punkt 4 (side 37, linje 1380): Dette punktet sier ingenting og kan strykes, 
eventuelt endres til noe substansielt om barnehagepolitikk. Grønn Ungdom vil: 
“Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter 
at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende barna i 
barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud.” 
 
Foretrekker alternativ a) side 37, linje 1382 - 1385)  
 
Endre punkt 10 (side 37, linje 1391): Legge til “, barnehage” mellom “i 
helsevesen” og “og skole”. 
 
Underkapittel: Likestilling 
 
Kommentar til innledningstekst for underkapittelet 
 
Ad  (side 37, linje 1403 - 1405): her har det nok skjedd en glipp. Det står at “De 
tradisjonelle kjønnskategoriene må fremdeles oppleves relevante for den enkelte, 
også i et samfunn der biologisk og sosialt kjønn skal ha lite å si for mulighetene du 
har.” Dette er et veldig malplassert må, da dette ingenlunde kan sies å være et ideal. 
Ideelt sett skal ikke tradisjonelle kjønnskategorier være relevante. Ideelt sett skal 
ikke biologisk og sosialt kjønn ha noe å si for tilgangen til økonomisk eller politisk 
makt. Vi foreslår at dere endrer avsnittet fra slutten av linje 1403 til det følgende: 
“De Grønne jobber for en verden der biologisk og sosialt kjønn skal ha lite å si, men 
benekter ikke at de tradisjonelle kjønnskategoriene fremdeles er relevante i form av 
manglende likestilling”.  
 
Endre punkt 4 (side 37, linje 1416) helhetlig: “Styrke seksualundervisningen 
fra grunnskolen av. Læreplanen bør fokusere mer på sunne, seksuelle relasjoner, og 
anlegge et normkritisk perspektiv. Inkludere undervisning i seksualitet, grensesetting 
og grenseoverskridende atferd og normkritikk i læreplaner i grunn- og videregående 
skole og relevante profesjonsutdanninger.” 
 
Nytt punkt (side 47, linje 1821), nytt punkt X: ”Retten til hjelpemidler skal 
fortsette å være forankret i folketrygden, være statlig finansiert og formidlet gjennom 
hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene.”  
 
 
Underkapittel: Livssyn 
 
Ad punkt 8 (side 38, linje 1459): Saken er ikke behandlet i landsstyret eller i 
landsmøtet til Grønn Ungdom, men i arbeidsutvalget er flertallet svært negative til 
nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i offentlig tjeneste og i skolen.  
 



Kapittel: Kultur 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om kultur er vår skolepolitiske plattform, samt 
resolusjonen “Sats på dataspill”   
 
Underkapittel: Kunst og opplevelser 
 
Detaljnivået programkomiteen har lagt seg på her er så overordnet at Grønn 
Ungdoms innspill (se over) vil fremstå malplassert, men vi vil understreke at 
kulturskolen ikke er nevnt i programutkastet og at det kunne være på sin plass med 
en konkretisering av hvordan vi vil styrke norsk kulturproduksjon, for eksempel ved 
statlige støtteordninger for utvikling og lansering av produkter i inn- og utland, selv 
om dette kanskje er å slå inn åpne dører. 

Kapittel: Helse og omsorg  
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om grønn økonomi er vår likestillingspolitiske 
plattform og vår ruspolitiske plattform.   
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet 
Vi syns i det store og hele at innledningsteksten til dette kapitlet er fin. Vi vil 
kommentere at det språklig  klinger litt dårlig at formuleringen “høy kvalitet” er brukt 
to ganger i første setning.  
 
Vi mener videre det kan poengteres tydeligere i siste avsnitt at velferdsteknologi 
åpner for mer menneskelige ressurser til rene relasjonelle og omsorgsrelaterte 
oppgaver i helsevesenet. Folk må forstå at vi ikke vil bruke velferdsteknologi til å 
spare penger, men til å gi flere pleiere mulighet til å spille sjakk på eldresenteret i 
stedet for å trille piller.  
 
Underkapittel: Folkehelse  
 
Ad punkt 2 (side 44, linje 1698):  - Grønn Ungdom mener det enten under dette 
punktet, eller i underkapitlet “Skole og grunnkompetanse” bør spesifiseres at De 
Grønne går inn for minst én time fysisk aktivitet daglig for alle elever i norsk 
grunnskole. Vi mener dette er et riktig tiltak både ut fra et folkehelseperspektiv, og 
med utgangspunkt i at vi ønsker en mer mangfoldig skole som bedre er tilpasset 
elever som ikke er teoristerke.  
 
Underkapittel: Helsevesenet  
 
Nytt punkt (side 46, linje 1761), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener det er 
viktig å adressere mangelen på kompetanse i deler av dagens helsevesen knyttet til 
helse hos LHBTQ-personer. Vi ønsker derfor at det i underkapitlet om helsevesenet 
skal legges inn et punkt om sertifiseringsordning for personer i helsevesenet knyttet 
til LHBTQ-tematikk. Punktet kan f. eks lyde: “2 Opprette en sertifiseringsordning for 
LHBTIQ+-tematikk for helsevesenet og styrke kompetansen til blivende 



helsepersonell. En LHBTIQ+-sertifisering skal vitne om at organisasjonen arbeider 
strategisk ut fra et LHBTIQ+-perspektiv, for ansatte og i møte med pasienter. 
Ansatte skal ha kunnskap om LHBTIQ+- tematikk og møte alle med respekt. 
Kompetansen til blivende helsepersonell må styrkes gjennom at LHBTIQ+- spørsmål 
og normkritikk integreres i helseutdanningen.” 
 
Nytt punkt (side 46, linje 1761), nytt punkt X: Grønn Ungdom mener det hører 
hjemme et punkt om behandlingstilbudet for transpersoner i kapitlet om 
helsevesenet. Dette er blant de sektorene innenfor helsevesenet som har aller klarest 
forbedringspunkter. Punktet kan f. eks lyde som dette: “Styrke behandlingstilbudet 
for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående kjønnsidentitet 
eller lignende. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for dem som får avslag 
på søknad om kjønnsbekreftende behandling. Behandlings- og diagnosemonopolet til 
Rikshospitalet må avskaffes.” 
 
Underkapittel: Ruspolitikk  
 
Endre punkt 8 (side 48, linke 1844):  Grønn Ungdom mener all bruk og 
besittelse av brukerdoser med rusmidler skal avkriminaliseres. Vi mener derfor at 
henvisningen til politi i dette punktet er unødvendig. Vi foreslår derfor å stryke ordet 
“politi” i punkt 8.  
 
Endre punkt 9 (side 48, linje 1846): Grønn Ungdom mener dagens LAR er for 
rigid i formen, og at det kriteriebaserte systemet gjør det vanskelig for mange 
rusavhengige å få innpass i programmene. Vi foreslår derfor en helhetlig endring til 
pkt. 9, slik at punktet lyder som følger: “Erstatte kriteriebaserte systemer for tildeling 
av ulike former for medikamentell rusbehandling med helhetlig og fleksibel medisinsk 
vurdering hos kvalifisert behandler.” 
 
Endre punkt 13 (side 48, linje 1851): Grønn Ungdom mener vi har den 
kunnskapen vi trenger for å innføre et tilbud om heroinassistert behandling til 
rusavengige som har fått anbefaling om dette fra kvalifisert medisinsk behandler. VI 
foreslår derfor en helhetlig endring til pkt. 13, slik at punktet lyder som følger: “Åpne 
for å tilby heroinassistert behandling rusavhengige som etter konsultasjon med 
medisinsk kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell.” 
 
Foretrekker alternativ a) og b) i punkt 14 (side 48, linje 1854-1858) 
 
Nytt punkt (side 48, linje 1859) nytt punkt X: Grønn Ungdom mener vi har nok 
kunnskap til å åpne for medisinsk bruk av cannabis og syns dette skal formuleres inn 
i et av de foreslåtte programpunktene eller stå som et eget punkt.  
 
Nytt punkt (side 48, linje 1859) nytt punkt X: Grønn Ungdom mener det er et 
vesentlig problem at rusavhengige i dag blir kasteballer i systemet hvis de oppholder 
seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert. Det gjør f. eks at mange 
rusavhengige i storbyene ikke får anledning til å benytte seg av tilbud som f. eks 
sprøyterom, fordi de er folkeregistrert andre steder. Dette er synd fordi 
storbykommunene ofte har langt bedre kompetanse på og tilbud for rusavhengige. 



Grønn Ungdom foreslår derfor et nytt punkt under underkapitlet ruspolitikk som lyder 
som følger: “Statlige midler til behandling av rusavhengige skal tilfalle den 
kommunen hvor den rushavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er 
folkeregistrert.” 
 
Nytt punkt (side 48, linje 1859), nytt punkt X: ”Miljøpartiet De Grønne mener 
det bør gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og 
regulering av stoffer som i dag er forbudt det bør utredes ulike modeller for statlig 
regulert omsetning av forbudte narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle 
forsøksprosjket med statlig regulert omsetning på bakgrunn av utredningen”.  
 

Kapittel: Areal og transport 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om areal og transport er vår klimapolitiske 
plattform. 
 
Underkapittel: Arealbruk og planlegging 
 
Nytt punkt (side 50, linje 1912): Grønn Ungdom mener at ordet “fortetning” må 
med i dette kapittelet for å vise at vi ser på fortetning som en nødvendighet for 
bærekraftig arealplanlegging, og at vi erkjenner at fortetning er nødvendig selv om 
det går utover andre hensyn. Nytt pkt X: ”Stimulerer til fortetning i byene og bygge 
mer i høyden, men samtidig sikre  grønne lunger, grønne tak og flere bilfrie områder 
i byene for å øke trivsel og  sosial aktivitet”. 
 
Underkapittel: Boligpolitikk 
 
Nytt punkt (side 51, linje 1952), nytt punkt X: ”Pålegge grønne tak eller 
installasjon av solcellepaneler på nye bygg i  byer og tettsteder der det er 
hensiktsmessig.” 
 
Underkapittel: Sykkel og gange 
 
Nytt punkt (side 50, linje 1912), nytt punkt X: ”Gjennomføre et nasjonalt 
sykkelløft som hever standarden for sykkelveier og bevilge minst 1 milliard til bygging 
av ny infrastruktur for sykkel i 2017,  inkludert trygg sykkelparkering”. 
 
Nytt punkt (side 50, linje 1912), nytt pkt. X:  ”Satse målrettet på å 
tilgjengeliggjøre elsykler i distriktene, blant annet  gjennom tilskuddsordninger samt 
gjøre det gratis å ta med sykkel på lokaltog og tilrettelegge vogner for  dette.” 
 
Underkapittel: Kollektivtransport og jernbane 
 
Endre pkt 4 (side 52 linje 1998) helhetlig: ”Satse på et målrettet tiltak mot 
ungdom, som vil vil virke opplærende på kommende generasjoner 
kolektivtransportbrukere: Nytt pkt. X: Innføre et nasjonalt ungdomskort for 



kollektivtrafikk, slik at alle som er under  26 år kan reise med kollektivt 
(buss/båt/bane/trikk) i hele landet, også om  natten, for 250 kroner i måneden.” 
 
Ad punkt 12 (side 52 linje 2009): Grønn Ungdom mener vi kan tilgjengeliggjøre 
nattog for flere ved å tilby billigere sovekupeer, med  noe lavere standard, i tillegg til 
dagens sovevogner. Og at dette er noe vi bør jobbe politisk for, ikke la det være opp 
til togselskapet. 
 
Ad punkt 14 (side 52 linje 2011-2012): Grønn Ungdom mener vi Ikke skal legge 
togstrekninger ut på anbud, og heller ikke stille oss avventende til resultatet på 
påbegynte konkurranseutsettinger. 
 
 
Underkapittel: Veitrafikk 
 
Ad punkt 6 (side 53 linje 2044-2045): Grønn Ungdom vil ha et mer ambisiøst 
mål: Bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og  prioritere 
at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp  blir et reelt alternativ så 
fort som mulig. 
 
Ad punkt 12 (side 53, linje 2053) Grønn Ungdom vil sette et mål for hvor mye 
avgiften skal økes, og presisere at den skal inngå i KAF/klimabelønning:” Gradvis 
trappe opp drivstoffavgiftene slik at vi oppnår en dobling av  prisen. Inntektene skal 
gå til klimabelønningsordningen og derfor deles ut igjen til folk.”  
 
Nytt punkt (side 53, linje 2060), nytt pkt. X: ”Forby nysalg av biler som kun går 
på fossilt drivstoff fra 2018, unntatt  for til personer eller bedrifter som kan 
dokumentere særskilt behov for  unntak fra regelen.” 
 
Nytt punkt (side 53, linje 2060), nytt pkt. X: ”Opprettholde elbilfordelene - 
særlig de økonomiske incentivene - til tidligst  2021, og først vurdere å fase dem 
gradvis ut når elbilens andel av nysalget er over 50 prosent.” 
 
Underkapittel: Lufttransport 
 
Ad punkt 2 (side 54, linje 2071): Grønn Ungdom mener vi bør bruke konkrete 
tall, som i forrige program (600 kroner for  utenlandsreiser, 300 kroner innen Sør-
Norge og 150 kroner innen Nord Norge). Det bør spesifiseres at inntektene skal gå til 
klimabelønningsordningen. 
 
Nytt punkt (side 53, linje 2060), nytt punkt X:  Grønn Ungdom vil øke 
avgiftene på fossilt flydrivstoff for innenlandsflyvninger og innføre  merverdiavgift og 
miljøavgifter på fossilt drivstoff for  utenriksflyvninger. Avgiftsøkningene kompenseres 
med tilsvarende kutt i flyseteavgiften. Arbeide for internasjonale klimareguleringer og 
–avgifter på luft- og skipsfart. 
 
 



Kapittel: Justis og beredskap 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om grønn økonomi er vår ruspolitiske 
plattform for ruspolitikk samt resolusjonen “Behold sexkjøpsloven”.  
 
Underkapittel: Kriminalitet  
 
Foretrekker både alternativ a) og b) under punkt 3 (side 56, linje 2163-
2168)  
 
Foretrekker alternativ a) under punkt 10 (side 56, linje 2175-2177)  
 

Kapittel: Norge i verden 
 
Bakgrunn for våre innspill til kapittelet om Internasjonal solidaritet er basert på vår 
utviklingspolitiske plattform. 
 
Underkapittel: Internasjonal solidaritet 
 
Kommentar til innledningstekst for kapitlet: 
Her mener Grønn Ungdom at man må tydeliggjøre at bistand - unntatt akutt 
nødhjelp - på sikt skal fases ut. 
 
Endre punkt 1 (side 62, linje 2383) ved å: Øke målet med 0,2 % “At 1,2 % av 
nasjonalinntekten...” 
 
Endre punkt 4 (side 62, linje 2387) ved å legge til: “styrke programmer som 
“Skatt for utvikling”, for slik å bidra til å bygge opp robuste skattemyndigheter i land 
som behøver bistand.” 
 
Nytt punkt (side 62, linje 2402), nytt pkt. X: Satse på utdanning, og bidra til å 
begrense hjerneflukt fra utviklingsland til industrialiserte land, bl.a. ved å øke kvoten 
for antall studenter fra lav- og mellominntektsland som får ta utdanning i Norge, på 
vilkår av at de reiser tilbake til hjemlandet etter fullført utdannelse. 
 
Nytt punkt (side 62, linje 2402), nytt pkt. X: Sikre en opplyst og fordomsfri 
utviklingsdebatt i Norge, blant annet ved å garantere for infostøtten og styrke Norad 
som fagdirektorat. 
 
Nytt punkt (side 62, linje 2042), nytt punkt X: ”Satse på helse, trygge sanitære 
forhold og ren vannforsyning. Norge må lage en opptrappingsplan for innsats mot 
mødredødelighet, og støtte initativer som ”Health Impact Fund” for å sikre alle 
tilgang til nødvendige medisiner.”  
 

 


