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SAKSPAPIRER TIL SST-16-18 
 
Møtedato: 11. september 2018 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 17:00-21:00 (merk: ingen skolering, utvidet møteramme) 
 

Saksliste 
161 Godkjenning av innkalling 
 
162 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling:  Teodor Bruu, ordstyrer 

Nora Heyerdahl, referent 
 

163 E-postvedtak siden sist møte       O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
164 Orienteringsrunde        O 
Hva har du jobbet med siden sist møte? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
Talspersoner: Hva skjer i De Grønne (SST og på Stortinget)? 
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med? 
 
165 Status fylkeslag         O 
v/ Michelle Flagstad, fylkessekretær 
 
166 Status arbeidsplan 2018        D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
167 Dagsorden GULS         D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
168 Dagsorden GULM        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 7. september 2018 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
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169 Møteregler GULS        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
170 Møteregler GULM        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
171 Valg av forberedende redaksjonskomite     V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
172 Europapolitisk plattform        V 
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
 
173 Valgkampstrategi (ettersendes søndag)      V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
174 Politisk uttalelse: Forbrukermakt gjennom klimamerking   V 
v/ Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem 
 
175 Arbeidsplan 2019        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
176 Budsjett 2019         V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
177 Supplering av politisk utvalg for skole og utdanning    V 
v/ Ola Eian, talsperson 
  
178 Demokratiprosjekt i Libanon med de andre ungdomspartiene  V 
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
 
179 Grønnhetsakademiet        O 
v/ Rauand Ismail, sentralstyremedlem 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Oslo, 7. september 2018 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-166 
 
 
 

STATUS ARBEIDSPLAN 2018 
 
Bakgrunn  
Snart er det GULS og GULM. Det må vi legge frem årsberetning! Men hvordan ligger vi 
egentlig an med gjennomføringen av arbeidsplanen? 
 
 
Forberedelse til saken  

1. Alle med hovedansvar for avsnitt i arbeidsplanen må gå inn i tiltakstavla og gjøre 
nye vurderinger på fremdrift, og eventuelt oppdatere markeringen i tavla. Dette 
skal være gjort til møtestart. Tiltakstavla finner du her: 
https://trello.com/b/U7v8wvlo/tiltakstavla 

2. Alle må inn i tiltakstavla og skaffe seg oversikt over fremdriften i gjennomføring 
av arbeidsplanen. 

 
 
På møtet 
Alle med hovedansvar for avsnitt i arbeidsplanen redegjør kort for måloppnåelsen så 
langt. Andre i arbeidsgruppene osv. supplerer, og det blir mulighet for å stille spørsmål. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 7. september 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-167 
 
 
 

Dagsorden GULS-4-18 
 
Bakgrunn  
I denne saken skal vi ikke vedta noe, men generalsekretær gir sentralstyret mulighet til å 
komme med innspill på dagsorden til GULS-4-18. Forslag til dagsorden finner dere her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0nKDzHxBFRcU57jiOi5ncvP4JKlUpWEFy_
Rj9nQsvw/edit#gid=0 
 
Forslaget er utformet _før_ fylkeslagene har meldt opp saker. Det tas derfor forbehold 
om at det kan bli endringer. 
 
 
Spørsmål til diskusjon  

• Ser det greit ut? J 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 7. september 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-168 
 
 
 
 
 

DAGSORDEN #GULM 
 
Bakgrunn  
Her kommer et forslag til dagsorden på Grønn Ungdoms landsmøte 2018 - med 
forbehold om at det ikke kommer inn andre saker enn de vedtektsfestede + 
Europapolitisk Plattform. 
 
 
Drøfting 
Forslaget er ganske rett frem, men det er foreslått å bruke ganske mye mindre tid på 
organisasjon enn tidligere, og veldig mye mer tid på politikk. 
 
Resolusjonsbehandlingen 
Det største grepet som er tatt for å sørge for at vi bruker mye tid på politikk er at 
behandlingen av resolusjoner blir annerledes enn tidligere. Forslaget er inspirert av 
måten GU i Sverige behandler resolusjoner på sitt Riksårsmøte, men tilpasset våre 
vedtekter og praksis. 
 

 
 
Tanken er at vi først skal debattere og votere over hvor mange og hvilke resolusjoner vi 
skal behandle. Deretter blir det to bolker med resolusjonsworkshops, hvor alle kan velge 
en resolusjon pr. bolk som de vil diskutere i mindre grupper ledet av SST. Deretter blir 
det resolusjonsbehandling på vanlig måte med plenumsdebatt. Målet med denne måten 
å behandle resolusjonene er at alle skal få diskutert to resolusjoner grundigere, og at 
terskelen for å delta i plenumsdebatten skal bli mindre. 
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Det er også satt av 1,5 time til behandlingen av Europapolitisk plattform. Dette er for at 
vi skal få en så god som mulig behandling av denne.  
 
Votering skjer på søndag. 
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Er resolusjonsworkshops en god måte å bruke landsmøtetiden på? 
• Er det noe som burde få mer/mindre tid? 

 
 
Konklusjon 
Det er viktig at vi setter av mye tid til å diskutere politikk, men vi må også ha nok tid til 
det organisatoriske. Med forslaget som foreligger tror jeg vi får begge deler J 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller på dagsorden til Grønn Ungdoms landsmøte 2018 slik den 
foreligger, med forbehold om at det også kan komme andre saker. 
 
 
 
Vedlegg 

- Dagsorden GULM 2018: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zA5fuHS76uSq0fRYF-
b0HPo1XpMDYTtT3BLpo6S48uE/edit#gid=0 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Stockholm, 7. september 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-169 
 
 
 
 

MØTEREGLER GULS 
 
Bakgrunn  
Forrige GULS ble det kluss i sakspapirene, og de møtereglene sentralstyret innstille på 
kom ikke med. Nå har jeg lagt inn alle endringsforslagene og forslaget som ligger vedlagt 
er møtereglene vi opprinnelig innstilte på til forrige LS. 
 
 
Konklusjon 
Bra møteregler!! 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller på møtereglene til GULS-4-18 slik de foreligger. 
 
 
 
 
Vedlegg 

- Forslag til møteregler GULS-4-18. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Stockholm, 7. september 2018 
 
 
 
 



8 
 

SAK 003 - MØTEREGLER 
Generelt 
§ 1 - Formalia  
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 
retningslinjer. 
 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet 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, klapping 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 de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 
årsmøte. Ved frafall av årsmøtevalgt representant og/eller observatør kan fylkesstyret eller et 
medlemsmøte velge ny representant og/eller observatør. Observatører og hele sentralstyret har 
tale – og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til delegaten fra samme fylke dersom 
delegaten ikke er tilstede. 
 
§ 5 – Ansatte 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 

 
§ 6 - Andre gjester 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  
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§ 7 - Lukkede dører 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 
medfører at kun delegater, observatører og sentralstyret har anledning til å overvære 
landsstyremøtet.  
 
Saksgang og konstituering 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 
upassende oppførsel på landsstyremøtet. 
 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. 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 endre på voteringsorden i alle saker.  
 
§ 9 - Redaksjonskomitéen 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 
og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 
ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 
 
§ 10 - Referenter og protokoll  
Det velges minst én referent 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 enhver tid innsyn i stemmetallene. 
 
Debatter  
§ 11 - Innlegg  
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 
tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål som 
fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 
 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 
samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 
 
§ 12 - Saksinnledninger 
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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.  
 
§ 13 - 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.  
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 
talelisten.  
 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 
 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 
ordstyrerbordet. 
 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 
 
§ 15 - Frister 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 
 
§ 16 - Forslagenes utforming 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 
forslaget med navn og tilhørende fylke.  
 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 
 
§ 17 - Avstemninger 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet.  
 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 
av landsstyremøtet med 2/3-flertall.  
 
§ 18 - Valg  
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 
kandidat som stiller til verv er 3 minutter.  
 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  
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2. Den innstilte holder sin valgtale.  
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  
b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  

 
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 
skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 
overvåke opptellingen.  
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 
forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  
c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  

 
6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 

 
 
Annet 
§ 19 - Rusmidler  
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsstyremøtet. Berusede 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 
søndag. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-170 
 
 
 
 

MØTEREGLER GULM 
 
Bakgrunn  
Sentralstyret må innstille på møtereglene til landsmøtet! 
 
 
Drøfting  
Møtereglene fra i fjor fungerer, og trenger ingen stor revisjon, men jeg har gjort noen 
små, redaksjonelle endringer samt et par større endringer. De større endringene jeg 
foreslår er som følgende: 
 
Taletid 
Det foreslås å senke taletiden til 2,5 min per innlegg. Dette er for at debattene skal gå 
litt kjappere, og at flere skal få komme til i de ulike debattene. 
 
Valgtaler 
Det foreslås å begrense mengden valgtaler til de som stiller til sentralstyret, samt leder 
av KK og VK med mindre det finnes flere kandidater til samme verv. Dette er for at vi 
skal spare tid på møtet, og fordi valgkomiteen uansett kommer til å legge frem sin 
innstilling. Setningen som foreslås lagt til i paragraf 18, punkt 2. er: 
 
Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs landsmøte. Det gjelder heller ikke for 
medlemmer til internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og valgkomiteen med mindre det 
finnes flere kandidater til vervet. 
 
 
Konklusjon 
Møtereglene fra i fjor er gode. Med de endringene som foreslås vil vi forhåpentligvis 
spare inn litt tid på valgprosessene, og også ha mer tid til å diskutere politikk. 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller på møtereglene til GULS-4-18 slik de foreligger. 
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Vedlegg 
- Forslag til møteregler GULS-4-18. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Stockholm, 7. september 2018 
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1.7 - møteregler 
 
Generelt 
§ 1 - Formalia  
Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene. 
 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-
flertall.  Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 
tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 
endres med alminnelig flertall. 
 
§ 2 - Opptreden på landsmøtet 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 
mulig bidrar til at landsmøtet 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, klapping osv.) er forbudt.  
 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  
 
 
Representasjon  
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon.  
 
§ 4 - Representanter 
Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn Ungdom, 
samt to delegater fra Grønne Studenter. For å få innvilget stemmerett må delegatene ha betalt 
medlemskontingenten for inneværende år. 
 

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. 
 

§ 5 - Andre gjester 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  
 
§ 6 - Lukkede dører 
Landsmøtet 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.  
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Saksgang og konstituering 
§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 
upassende oppførsel på landsmøtet. 
 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. 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 endre på voteringsorden i alle saker.  
 
§ 9 – Redaksjonskomitéen 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 
og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 
ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 
 
§ 10 - Referenter og protokoll  
Det velges minst en referent til å føre landsmøtets 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 enhver tid innsyn i stemmetallene. 
 
 
 
Debatter  
§ 11 - Innlegg  
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 
2,5 minutter, men landsmøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er satt 
i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 
svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 
 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 
samtidig, så langt det lar seg gjøre. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 
 
§ 12 - 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 anledning til å stille oppklarende spørsmål til 
saksforbereder, men ikke ytterlige replikker/kommentarer. 
 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 
Landsmøtet 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.  
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  
 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 
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Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 
 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 
ordstyrerbordet. 
 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 
 
§ 15 - Frister 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle debatten. 
 
§ 16 - Forslagenes utforming 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i linken under. Forslagsstiller skal underskrive 
forslaget med navn og tilhørende fylke. (HER SETTES DET INN LINK) 
 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 
 
§ 17 - Avstemninger 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet.  
 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 
av landsmøtet med 2/3-flertall.  
 
§ 18 - Valg  
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 
innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 
kandidat som stiller til verv er 3 minutter.  
 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 
landsmøte. Det gjelder heller ikke for medlemmer til internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og 
valgkomiteen med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  
b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  

 
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 
skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 
overvåke opptellingen.  
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 
forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  
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c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  

 
6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 
 
 

Diverse  
§ 19 - Berusede personer  
Berusede personer vises bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 
søndag. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-171 
 
 

Forberedende 
redaksjonskomite til GULM 
Bakgrunn  
På SST-15-18 vedtok vi at vi skulle innstille en forberedende redaksjonskomite 
(forb.red) som skal innstille på resolusjoner til GULM. Forb.red. skal i siste instans velges 
av GULS. 
 
 
Drøfting  
Fordi arbeidet til forb.red. er begrenset til en svært kort tidsperiode, og fordi tid gjorde 
ikke saksbehandler noen stor utlysning, men la bare ut en post på Grønn Ungdom 
internkommunikasjon. Det var få som meldte interesse, men saksbehandler anser likevel 
innstillingen som bra. 
 
 
Spørsmål til diskusjon 

- Ble det gjort tilstrekkelig utlysning? Er prosessen for dårlig? 
- Går det bra at det er partall i en redaksjonskomité? 
- Er representasjonen god nok geografisk? 

 
 
Forslag til vedtak  
F1: Sentralstyret innstiller på at følgende personer velges til forberedende valgkomité: 
Leder: Nora Heyerdahl, sentralstyret 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård, sentralstyret 
Medlem: Åsmund Stein, Akershus 
Medlem: Nora Selnæs, Oslo/Trøndelag 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Stockholm, 7. september 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-172 
 
 
 

EUROPAPOLITISK PLATTFORM 
Bakgrunn 
Formen jeg foreslår, er en klassisk introduserende tekst og fem punkter med konkrete 
meninger.  
 
Alle punktene er oppe til diskusjon, såklart, og man kan ha flere eller færre. På en del av 
punktene er det listet opp alternativer. Det er i valget mellom de ulike alternativene jeg 
tenker meg at diskusjonen på SST-møtene og LS og LM skal konsentrere seg om. Har 
man forslag til andre alternativer enn de jeg har formulert, så foreslår man dem, men 
man leverer ikke endringsforslag på de punktene som ligger der. Til den introduserende 
teksten kan man levere vanlige endringsforslag 
 
Tanken er at SST innstiller på de alternativene vi mener er best, men at mange av de 
øvrige alternativene fortsatt presenteres for LS. 
 
 
Punkter til diskusjon 

• Hvilke av alternativene presentert under burde være Grønn Ungdom-
politikk? Hva skal vi mene om Europa? Hva skal vi innstille på? 

• Hvilke alternativer burde presenteres for LS, og hvilke trengs ikke å 
presenteres? 

• Er det noe politikk som mangler fra plattformen?  
• Noen poenger som mangler fra den introduserende teksten? Trenger den å 

være der, eller kan innholdet der flyttes ned som kulepunkter, slik det så ut i 
forrige utkast? 

 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på Europapolitisk plattform slik den 
foreligger. Det noteres hvilke alternative kulepunkter Sentralstyret innstiller på, men alle 
alternativer presenteres i innstillingen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Teodor Bruu 
Internasjonal Kontakt 
 

Bergen, 7. september 2018 
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EUROPAPOLITISK PLATTFORM 
 
 
Klimaendringer tar liv og sender millioner på flukt. Regnskoger jevnes med jorden og 
havene fylles med plast fra alle land. Makt og penger havner på stadig færre hender, og 
multinasjonale selskaper har stadig med kontroll på samfunnsutviklingen. Sultkatastrofer 
rammer land i alle verdenshjørner. Dette århundrets mest alvorlige 
samfunnsutfordringer er globale og overnasjonale i sin natur, og krever derfor globale og 
overnasjonale løsninger. Grønn Ungdom ser nødvendigheten av internasjonalt 
samarbeid, både innad i Europa og med verden for øvrig.  
 
I møte med en globalisert verden med tilhørende muligheter og utfordringer, er vi nødt 
til å samarbeide mer med våre europeiske naboland. Europa knyttes stadig tettere 
sammen, både politisk, økonomisk og kulturelt, og dette er positiv utvikling.  
 
Dagens europeiske samarbeid er derimot langt fra perfekt, og Norge bør bruke sin 
innflytelse i Europa på å dra samarbeidet i en grønnere og mer sosialdemokratisk 
retning. Vi ønsker oss europeisk samarbeid som er mindre preget av privatisering og 
stordrift, som er mer demokratisk og gjennomsiktig, og der enkeltnasjoners selvstyre 
respekteres der selvstyret ikke går på akkord med å løse overnasjonale problemer.  
 
Grønn Ungdom mener at 

1) Alternativ 1: Norge bør verne om EØS-avtalen, og den bør ikke reforhandles. 
 
Alternativ 2: Norge bør verne om EØS-avtalen. Den bør ikke reforhandles, og 
det bør heller ikke avholdes noen folkeavstemning om en slik reforhandling. 
 
Alternativ 3: Norge bør verne om EØS-avtalen. Den bør ikke reforhandles, og 
det bør heller ikke avholdes noen folkeavstemning om en slik reforhandling før 
det eventuelt finnes et stort folkelig krav om det. 
 

2) Norge bør arbeide for at EØS-avtalen får en større sosial profil, og ønske alle 
initiativ som søker å bøte på problemer med sosial dumping velkommen. 
 

3) Alternativ 1: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk 
oftere enn i dag.  
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Alternativ 2: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk 
oftere enn i dag, men fortsatt bruke den med varsomhet, spesielt der bruken av 
den kan plassere oss utenfor viktige europeiske markeder eller samarbeid. 
 
Alternativ 3: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk 
med varsomhet, spesielt der bruken av den kan plassere oss utenfor viktige 
europeiske markeder eller samarbeid. 
 

4) Et eventuelt norsk medlemskap i EU bør være forankret i en folkeavstemning. 
 

5) Alternativ 1: Norge bør søke medlemskap i EU, og bruke medlemskapet til å dra 
EU i en grønnere og mer sosialdemokratisk retning.  
 
Alternativ 2: Norge bør inngå forhandlinger med EU om medlemskap. Vi burde 
søke medlemskap dersom vi får på plass en avtale som skjermer norsk landbruk 
og kystfiske fra europeisk frihandel. 
 
Alternativ 3: Norge bør inngå forhandlinger med EU om norsk medlemskap. Vi 
burde søke medlemskap dersom vi får på plass en avtale som skjermer eget 
landbruk og kystfiske fra europeisk frihandel, og dersom vi får beholde egen 
valuta. 
 
Alternativ 4: Norge bør inngå forhandlinger med EU om norsk medlemskap. Vi 
burde søke medlemskap dersom vi får beholde egen valuta. 
 
Alternativ 5: Norge bør ikke søke medlemskap i EU, men fortsette å ta aktiv del i 
det europeiske fellesskapet gjennom EØS-avtalen og andre samarbeid.  
 
Alternativ 6: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i 
Europa, og at vi er avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse 
overnasjonale utfordringer, men mener at Norge ikke burde søke medlemskap, 
spesielt av hensyn til egne landbruksinteresser.  
 
Alternativ 7: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i 
Europa, og at vi er avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse 
overnasjonale utfordringer, men mener at Norge ikke burde søke medlemskap 
før det er tydelig at et norsk medlemskap vil styrke EU betraktelig i sitt arbeid 
med å gjøre nettopp dette. 
 
Alternativ 8: (Vi mener ingenting om EU-medlemskap) 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-175 
 
 
 
 

ARBEIDSPLAN 2019 
 
Bakgrunn 
Arbeidsplanen er landsmøtets bestilling til øvrige organer i Grønn Ungdom på hva som 
skal prioriteres det kommende året. Planen er et supplement til vedtektene. Vedtektene 
er organisasjonens «grunnlov» og forteller hvordan Grønn Ungdom skal styres 
overordnet.  
 
Mange av tiltakene i arbeidsplanen koster penger. Arbeidsplanen bør derfor sees i 
sammenheng med budsjettet. Hvis man foreslår endringer i arbeidsplanen, bør man 
foreslå tilsvarende endringer i budsjettet, og omvendt.  
 
Sentralstyret har et spesielt ansvar for å følge arbeidsplanen. De rapporterer videre til 
landsstyret om status på oppfølging av punktene og presenterer måloppnåelsen i form 
av en årsmelding på landsmøtet. Utkastet til arbeidsplanen 2018 ligger vedlagt. 
Sentralstyret (SST) behandler saken og innstiller på den til videre behandling hos 
landsstyret (LS). Tilsvarende vil LS behandle saken og innstille på den videre til 
landsmøtet (GULM). Den endelige arbeidsplanen er det GULM som vedtar. 
 

Drøfting 
Sentralstyret drøftet arbeidsplan for 2019 for første gang på halvtårsevalueringen i juni. 
Deretter har generalsekretær Guri Barka Martins og talsperson Hulda Holtvedt 
utarbeidet et utkast. Dette sakspapiret skal begrunne hvorfor utkastet ser ut som det 
gjør. 
 
Form 
Arbeidsplanen for 2019 er utarbeidet etter modell fra arbeidsplanen for 2018. Planen 
setter mål for hva Grønn Ungdom skal gjøre i løpet av året. Planen legger imidlertid ikke 
føringer for hvordan oppgavene skal utføres. Kapitlene 1-10 er rangert i prioritert 
rekkefølge, og det er derfor viktig at vi også diskuterer dette. 
 
Før 2018 hadde Grønn Ungdoms arbeidsplaner en annen form: De var mye lengre og 
mer detaljerte. De undertegnede mener at den korte formen er mest hensiktsmessig. Da 
kan landsmøtet bruke tiden på å diskutere organisasjonens overordnede oppgaver, og 
sentralstyret får frihet til å gjennomføre oppgavene på den måten de mener er best. 
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Innhold 
Her følger en gjennomgang av kapitlene i arbeidsplanen. 
 
1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 
Det er ikke nødvendig å sette konkrete mål for valgkampen i arbeidsplanen, da dette 
gjøres i en egen valgkampstrategi. Saksforbrederne har derfor nøyd seg med å si at vi 
skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien. 
 
2. Ekstern kommunikasjon 
Setter mål for Grønn Ungdoms kommunikasjonsarbeid i året som kommer. Årets 
politiske hovedsaker avgjøres i valgkampstrategien, og er derfor ikke spesifisert i 
arbeidsplanen. Verdt å merke seg i dette kapittelet er at det legges opp til at sosiale 
medier skal bli prioritert over tradisjonelle medier. Dette har ikke stått i arbeidsplanen 
tidligere. 
 
3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 
Setter mål for Grønn Ungdoms politiske arbeid i året som kommer. Legger opp til at vi 
beholder dagens tre politiske utvalg for klima, skole og skatt. I tillegg opprettes det 
midlertidige utvalg for de politiske hovedsakene som vedtas i valgkampstrategien. 
Hensikten er at disse skal levere politikk som kan brukes i valgkampen. 
 
4. Skolering 
Legger opp til at hovedvekten av skoleringen skal være valgkamprelatert. I tillegg skal 
skoleringsopplegget “Drivhuset” videreføres, herunder også Grønn Ungdoms 
toppskolering “Grønnhetsakademiet”. 
 
5. Sommerleir 
Legger opp til at vi arrangerer sommerleir i tråd med tidligere år. Det nye er at vi også 
skal se på mulighetene for å utvide sommerleiren, dvs. åpne for flere enn 90 deltakere. 
 
6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 
Handler om Grønn Ungdoms tilstedeværelse på MDGs landsmøte. Legger opp til at vi 
viderefører tradisjonen med å jobbe aktivt for å få gjennom Grønn Ungdom-politikk, og 
for at landsmøtet skal være en trygg og inkluderende arena for grønne ungdommer. 
 
7. Verving 
Vi foreslår å sette 2000 registrerte medlemmer som mål for 2019, noe vi tror er fullt 
mulig å nå i et valgår. Dette krever en medlemsvekst på ca. 500 medlemmer, men krever 
færre jo flere vi klarer å få til å betale i år. Mål for betalende medlemmer har vi satt til 
det samme som målet i år, og tror at også dette er oppnåelig. 
 
8. Medlemspleie 
I arbeidsplanen for 2018 var punktet om medlemspleie veldig vagt, og vi har derfor 
forsøkt å konkretisere det mer ved å legge til at alle medlemmer skal ha tilgang på et 
medlemstilbud. 
 
9. Fylkes- og lokallagsarbeid 
Vi foreslår at målet skal være at vi skal ha fungerende styrer i alle fylker. Verdt å merke 
seg at dette er et større mål enn det som står under samme punkt i arbeidsplanen for 
2018, hvor man ikke «skal» men «skal etterstrebe». 



24 
 

10. Internasjonalt arbeid 
Punktet konkretiseres til at IU og IK skal fokusere på FYEG og Norden for Grønn 
Ungdoms internasjonale arbeid. 
 
11. Representasjon 
Punktet er likt som i arbeidsplanen for 2018, bare at vi også har lagt til fagbevegelsen J 
 
12. Organisering 
Til neste år må vi se på organiseringen av Grønn Ungdoms virke med tanke på 
regionreformen. Punktet sier ikke noe om hvordan. 
 
13. Sentralstyret 
Videreføres fra arbeidsplanen 2018. 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Vi viderefører fjorårets nyskaping med en kort arbeidsplan, men er legger til noen mer 
presise mål, og er tydeligere i prioriteringen. Det er viktig at landsstyret og landsmøtet 
også får være med å bestemme hvor vi skal legge inn mest ressurser i året som kommer. 
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Burde vi rangere kapittel 1-10 i prioritert rekkefølge, eller ikke? Er du 
enig/uenig i prioriteringen? 

• Er det noe som mangler i forslaget til arbeidsplan for 2019? 
• Bør planen være mer detaljert? 
• Er vervemålene for høye? 
 

 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller på Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 slik den foreligger. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins og Hulda Holtvedt 
Generalsekretær og talsperson 
 
Stockholm, 7. september 2018 
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ARBEIDSPLAN2019 
I prioritert rekkefølge: 
1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2019. 
 
 
2. Ekstern kommunikasjon 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 
nasjonalt og lokalt. Hovedfokus skal ligge på sosiale medier, men tradisjonelle medier 
skal også prioriteres. 
 
 
3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal videreføre 
de politiske utvalgene innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd. I 
tillegg skal det opprettes politiske utvalg for hovedsakene i valgkampen som skal arbeide 
frem til LS-2. 
 
 
4. Skolering 
Mål: Grønn Ungdom skal ha hovedfokus på relevant valgkampskolering i 2019. I tillegg 
skal skoleringsopplegget «Drivhuset» videreutvikles og videreføres. 
  
 
5. Sommerleir 
Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år, og se på 
muligheter for utvidelse. 
 
 
6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 
Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 
ungdommer som deltar på MDGLM. 
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7. Verving 
Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte medlemmer og 1 000 betalende 
medlemmer innen utgangen av 2019. 
 
 
8. Medlemspleie 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang til et 
medlemstilbud, samt reell mulighet til politisk innflytelse. Grønn Ungdom skal oppleves 
som en trygg og god arena å engasjere seg i. 
  
 
9. Fylkes- og lokallagsarbeid 
Mål: Grønn Ungdom skal ved utgangen av 2019 ha fungerende styrer i alle fylker. 
 
 
10. Internasjonalt arbeid 
Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, 
globale bevegelsen og Federation Of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på 
å skape og opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske 
landene. 
 
 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 
11. Representasjon 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 
organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltager i norsk 
offentlighet og søke samarbeid og dialog med næringsliv, fagbevegelsen, frivillige 
organisasjoner, og politiske aktører der det er naturlig. 
 
 
12. Organisering 
Mål: Grønn Ungdom skal evaluere, og om det anses nødvendig endre, organiseringen av 
landsstyret, landsmøtet og fylkeslag med tanke på regionreformen. 
 
 
13. Sentralstyret 
Mål: Sentralstyret skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Sentralstyret skal 
forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt kan gis videre til neste 
generasjon. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-176 
 
 
 
 

BUDSJETT 2019 
Bakgrunn 
Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen for 2019. Neste år er det 
valgkamp, og valgkampbudsjettet er også derfor en stor del av årets budsjett – budsjett 
for 2019 bør derfor også sees i sammenheng med valgkampstrategien. 
 
Budsjettet vil bli lagt frem på en mer pedagogisk måte for LS, men for at sentralstyret 
skal få hele oversikten ønsker jeg at dere skal kunne sammenligne 2017-regnskapet 
(forrige valgår) og 2019-forslaget. 
 
Drøfting 
Form 
Budsjettet er ikke veldig revolusjonerende, men har noen flere poster enn det det 
tidligere har hatt. Dette er fordi vi har splittet noen poster i flere deler, for at det skal 
være mulig å se hva hver post inneholder. 
 
Postene som er merket i kursiv er poster man i utgangspunktet ikke kan gjøre så mye 
med. 
 
Inntekter 
Inntektsnivået er noe høyere grunnet høyere offentlig støtte, og da også mer støtte fra 
MDG. I tillegg foreslås det å øke posten for tilskudd fra fylkeslagene ganske drastisk for 
valgåret. Dette er for at vi nasjonalt skal ha mulighet til å bruke enda mer ressurser på 
valgkampen 2019 (som også vil gagne fylkeslagene). 
 
Kostnader 
Lønn 
Lønnsposten øker. Det er det hovedsakelig to årsaker til. For det første er det i 
økonomiske retningslinjer vedtatt at kompensasjonsgraden for de frikjøpte vervene skal 
økes fra 75% til 85% av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. 
 
I tillegg foreslås det at stillingen som fylkessekretær økes fra 40% til 60%, og at lønnen 
økes fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 40 i statens lønnsregulativ. Tanken bak dette er at 
fylkessekretæren i stor grad vil fungere som nasjonal valgkampkoordinator, og at vi 
derfor slipper å opprette en prosjektstilling for dette, slik vi har gjort tidligere. 
Regnskapstjenester 
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Posten kalt regnskapstjenester inneholder tre ulike ting. Den første er utgiftene til 
regnskapssystemet vårt, TripleTex. Det andre er revisorutgifter, som er planlagt langt 
lavere for 2019 enn for 2017/18. Det siste er utgiftene til økonomirådgivers lønn, eller 
«tjenestekjøpet» vi gjør av MDG. Dette totalt blir noe høyere enn utgiftene vi hadde 
med regnskap i 2017, men til gjengjeld blir regnskapet vårt korrekt ført, og det er MDG 
som får pengene, ikke et eksternt revisorfirma. 
 
Valgkampbudsjettet 
I valgkampen 2017 budsjetterte vi med å bruke 435 000 kroner på valgkampspesifikke 
poster, som lønn til valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame mm. Regnskapet viser 
at vi totalt sett brukte 395 053 kroner. Vi brukte over budsjett på reiseposten, men holdt 
oss ellers godt innenfor budsjettrammene. 
 
Det er foreslått å sette av 570 000 kroner til valgkamp i 2019. Vi har altså 135 000 
kroner mer til disposisjon enn i 2017. Lønn til valgkampkoordinator inngår ikke i dette 
budsjettet, da denne stillingen slås sammen med fylkessekretær. Vi regner med å bruke 
mesteparten av midlene i valgkampbudsjettet på frikjøp av sentralstyret eller lønn til 
kommunikasjonsrådgiver, skolering og reising. Det er satt av dobbelt så mye til reising 
som i 2017 (60.000,- mot 30.000,-). Det legges opp at alle materiellutgiftene 
viderefaktureres til fylkeslagene. Derfor er 300.000,- for materiell også oppført som en 
inntektspost. 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Vi foreslår å bruke ganske mye penger i 2019, og undertegnede har jobbet med 
økonomirådgiver for å se på de langsiktige konsekvensene av forslaget som foreligger. 
Slik forslaget er utformet nå, vil vi ha nok egenkapital i årene fremover, men det vil 
kreve at vi sparer en del i mellomvalgsåret 2020. 
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Burde vi øke lønnsposten så drastisk som vi gjør? 
• Bruker vi for mye penger? 
• Legger vi for mye økonomisk ansvar over på fylkeslagene? 

 
 
Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret innstiller på forslaget til budsjett 2019 slik det foreligger. 
 
 
Vedlegg: 

- Forslag til budsjett 2019 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 

Stockholm, 7. september 2018 
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FORSLAG TIL 

BUDSJETT 2019 
 
  2017 2019 
  Regnskap Forslag 

 Inntekter   

 Salg  41 978 0 

 Viderefakturering av materiell til fylkeslag  234 039 300 000 

 Offentlig støtte  225 588 273 000 

 Støtte fra MDG  1 112 878 1 265 000 

 Tilskudd fra fylkeslagene  228 798 380 000 

 Medlemskontingent  27 064 30 000 

 Inntekter landsmøte  23 654 20 000 

 Inntekter sommerleir  85 952 50 000 

 Tilbakebetalt ubrukte LNU-midler fra fylkeslag  14 803 0 

 Gaver, sponsoravtaler  1 181 0 

 Frifond-LNU  277 268 200 000 

 Andre inntekter  11 341 0 
 Sum inntekter 2 284 544 2 518 000 

 

 
 
   

 Kostnader   

 Lønn drift 
  

 Frikjøpte verv  862 100 

 Fylkessekretær 60%  277 569 

 Sum  981 830 1 139 668 

 
 
   

 Drift og kontor    

 Datasystemer 54 655 55 000 

 Regnskapstjenester 121 480 147 000 
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 Administrative kostnader  5 320 5 000 

 Leie av lokaler MDG  53 194 58 000 

 Sum  234 649 265 000 

    

 Valgkamp, materiell og markedsføring   

 Materiell  370 973 300 000 

 Kommunikasjon  40 553 40 000 

 Lønnskostnad kom-rådgiver eller frikjøp av SST  0 80 000 

 Reiser  6 200 60 000 

 Valgkampskolering  24 949 60 000 

 Diverse valgkamp (Buffer)  44 622 30 000 

 Sum 487 297 570 000 

    

 Partiaktiviteter    

 Sentralstyret  31 227 30 000 

 Landsstyret  81 001 120 000 

 Internasjonalt Utvalg  12 171 10 000 

 Politiske utvalg  0 8 000 

 Kontrollkomiteen  0 5 000 

 Valgkomiteen  0 5 000 

 Skolering  53 466 30 000 

 Landsmøte  93 553 125 000 

 Sommerleir  168 926 200 000 

 GU-delegater til MDGLM  21 050 20 000 

 Sum  461 394 553 000 

    

 Andre kostnader   

 Utbetaling LNU-midler til fylkeslag  203 919 200 000 

 Tilbakebetaling av ubrukte LNU-midler 111 099 0 

 Medlemsskap i paraplyorganisasjoner 21 446 20 000 

 Andre utgifter 108 692 0 

 Sum 445 156 220 000 

  

 
Sum kostnader 2 610 326 2 747 668 
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Årsresultat −324 866 −229 668 

    

 Balanse   

 Egenkapital 01.01 443 353 651 541 

 Egenkapital 31.12 392 092 421 872 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Ola Eian, talsperson 
Dato  07.09.18 
Saksnr. SST-16-18-177 
 
 
 
 

SUPPlering av politisk utval 
for skule og utdanning 
 
Bakgrunn  
To av fire medlemmer har no trokke seg frå utvalet. Gjenståande medlem ynskjer å 
halde fram med aktiviteten i same periode som dei andre utvala. Difor ynskjer vi at 
sentralstyret (SST) vel nye medlem.  
 
 
Drøfting 
Noverande medlem i utvalet:  

• leder frå sentralstyret: Ola Eian 
• sentralstyrevalt medlem: Helena 

Hertzberg Bugge 
• sentralstyrevalt medlem: Kasper 

Syvertsen Silkoset  
(trakk seg før oppstart grunna verv i 
Elevorganisasjonen) 

• sentralstyrevalgt medlem: 
Christopher Bergli Hermansen  
(trakk seg etter møtet 5. september 
2018 grunna militærteneste) 

 
Intervju og utveljing 
Vi utlyste ledige plassar i utvalet på Grøn Ungdoms nettstader1, i FB-gruppa GU 
internkommunikasjon2 og på sumarleir. Innspelsskjemaet stengte 13. august og ga ingen 
kandidatar. Vi utvida fristen og personleg oppfordra enkeltpersonar til å søke. Dette gav 
oss fire kandidatar som alle vert intervjua. 

                                                   
1 https://www.gronnungdom.no/blog/2018/07/vil-du-lage-ny-politikk/  
2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215778336388910&set=gm.193765758
2913418&type=3&theater&ifg=1 
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Utveljing gjorde vi basert på intervjua, eigne erfaringar og kriteria landsstyret vedtok for 
opprettinga av utvala. Blant anna: 
 

Utvalgene bør bestå av 3-5 faste medlemmer, og ledes av et sentralstyremedlem. 
 
Det legges opp til at medlemmene velges for to år 
 
Alle medlemmer av Grønn Ungdom kan søke om å bli med i et politiske utvalg, og at 
relevant erfaring, interesse og nødvendig kapasitet er kvaliteter som vektlegges i 
valget av medlemmer.  

 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Har de kritikk av prosessen? 
• Har de nokon spørsmål? 
• Er de klare for å velje inn dei me har framlagt? 

 
 
Saksbehandlaranes konklusjon:  
Alle kandidatane er gode og vi måtte gjere eit vanskeleg val. Vi ynskjer å vere fem i 
utvalet. Dei tre kandidatane vi ynskjer å få supplert ivareteke geografisk mangfald, 
mangfald av kjøn og mangfald av erfaring frå utdanningssystemet.  Utvalet har ein 
Trønder-dominans (som ikkje er uvanleg, sidan alle dei beste folka er Trønderar), men 
dette vert bøt på av at leiar frå SST ikkje vil vere Ola Eian etter landsmøtet i november.  
 
Kandidatane er: 
Nora Selnæs frå Trondheim, bur i Oslo. Tidlegare leiar i GU Trondheim. 
Cecilie Holmen frå Jæren, bur i Rogaland. Ungdomskandidat i Klepp kommune. 
Adrian Leander Skagen frå Trondheim, bur i Trøndelag. Politisk nestleiar i GU 
Trøndelag.  
 
 
Framlegg til vedtak 
Politisk utval for skule og utdanning føreslår følgande supplering: 
F1: Nora Selnæs veljast inn som medlem i utvalet. 
F2: Cecilie Holmen veljast inn som medlem i utvalet. 
F3: Adrian Leander Skagen veljast inn som medlem i utvalet. 
 
 
 
Med vennleg helsing frå 
 
Ola Eian, Helena Bugge, Christopher Hermansen 
Politisk utval for skule og utdanning 
 
Oslo/Bodø, 5. september 2018 
 


