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Praktisk informasjon 
Dato: 19. Oktober 
Møtested: Hausmannsgate 19, Oslo 
Møtetid: 15:00-21:30 
Dato: 20.-21. Oktober 
Møtested: Rønningen Folkehøyskole, Kjelsås/Oslo 
Møtetid: 09:00(lørdag)-1530(søndag) 

 
Påmelding 
Påmeldingsfristen er 7. oktober. Påmelding skjer gjennom dette skjemaet. 
 
Forbereselse og innsending av endringsforslag 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på LS avholder LS-forberedene møter hvor man går 
gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker vi skal ta opp på møtet. 
Endringsforslag sendes inn her. Innsendte endringsforslag kan ses her. 
 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. Grønn 
Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og 
dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er 
nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, eller hvis 
helsemessige årsaker tilsier det. Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele 
arrangementet. Ved uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll eller sykdom må dette 
dokumenteres. 
 
Signert refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 
arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. 
 
Overnatting 
For dem som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg blir overnattingssted på 
Rønningen Folkehøyskole (der møtet finner sted lørdag/søndag). Det blir overnatting i sovesal, ta 
med sengetøy (sovepose er ikke tillat). Hvis man trenger overnatting fredag-lørdag eller søndag-
mandag, må dette gis beskjed om i god tid i forveien! 
 
Mat 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra om 
på forhånd. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuUlKzQFjTExv54psAjzhxoMYWyFEQpqpB5A8UYy45WP9nvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx1kcIRNbrC-SDq1azfViBs7lFBb6fg2QRWs-c3MwEvBy6PA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EejH5Fdcyru11nGqQrU0rRIv2wQ09_R8Zp-KV48mNmA/edit?usp=sharing
http://xn--politiskfravr-fgb.no/
https://drive.google.com/open?id=16Q02DaV-66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA
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Møtested fredag 
Partikontoret, Hausmannsgate 19. 
Ligger i 3. etasje i Hausmannsgate 19 i Oslo, rett over en Coop Prix (Rimi på bildet). Dere 
kommer dere til Hausmannsgate ved å ta 30- eller 31-bussen, 12-, 13- eller 11-trikken til 
Hausmannsgate, eller 34- eller 54-bussen til Jakob kirke. Partikontoret ligger ca. 10 min 
fra Oslo sentralstasjon, så det er også fullt mulig å komme seg dit til fots! 

 
 
 
Møtested lørdag og søndag 
Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54 
Vi skal være på Rønningen Folkehøyskole – på Herregården (det store, røde bygget). 
Det blir felles oppmøte på Storo trikkestopp på morgenen for de som ikke sover 
på Rønningen: 08:15 lørdag og 09:15 søndag. Man kommer seg til Storo ved å ta T-
bane 5 «Ringen Via Tøyen» eller trikk 11 «Kjelsås», 12 «Kjelsås» eller 13 «Storo-Grefsen 
Stasjon» fra Jernbanetorget. Herfra tar vi buss 56 «Solemskogen» til skolen sammen. 
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SAKSLISTE 
 
Møtekonstituering 
001 Valg av ordstyrer og referent       V 
Innstilling: Lage Nøst, ordstyrer 
  Guri Barka Martins, referent 
 
002 Godkjenning av innkalling       V 
   
003 Godkjenning av møteregler (s. 6)      V 
 
004 Godkjenning av dagsorden (s. 10)      V 
 
005 Valg av redaksjonskomité       V 
Innstilling: Sebastian Teigen Nygård, leder 
  Nora Heyerdahl, medlem 
 

Beretningssaker 
006 Sentralstyrets beretning       O 
 
007 Økonomisk beretning        O 
 
008 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
009 Kontrollkomitéens beretning       O 
 
010 Fylkenes runde        O 
 
011 Beretningsdebatt        D 
 

Behandlingssaker 
012 Innstilling til nasjonal valgkomité      V 
v/ Ola Eian, talsperson 
 
013 Valg av forberedende redaksjonskomité     V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
014 Godkjenning av regnskapet for 2017 (ettersendes)    V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 



5 
 

 
015 Vedtektsendringsforslag       V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
016 Valgkampstrategi 2019       V 
v/ Strategisk valgkamputvalg 
 
017 Arbeidsplan 2019        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
018 Budsjett 2019         V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
019 Dagsorden og møteregler til GULM      V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
020 Europapolitisk plattform       V 
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
 
021 Politisk uttalelse: Dyra og klima fortjener storsatsning på lab-kjøtt! V 
v/ Grønn Ungdom Buskerud 
 
022 Orientering fra valgkomitéen      O 
v/ Medlem av valgkomitéen 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
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SAK 003 - MØTEREGLER 
Generelt 2 

§ 1 - Formalia  3 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 4 

retningslinjer. 5 

 6 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-7 

flertall.  Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 8 

tidsbruk for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og 9 

kan endres med alminnelig flertall. 10 

 11 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 13 

best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  14 

 15 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 16 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 17 

plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  18 

 19 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  20 

 21 

Representasjon  22 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  23 

Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 24 

Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  25 

 26 

§ 4 - Representanter 27 

Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 28 

årsmøte. Ved frafall av årsmøtevalgt representant og/eller observatør kan fylkesstyret eller et 29 

medlemsmøte velge ny representant og/eller observatør. Observatører og hele sentralstyret har 30 

tale – og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til delegaten fra samme fylke dersom 31 

delegaten ikke er tilstede. 32 

 33 

§ 5 – Ansatte 34 

Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 35 

som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 36 

 37 

§ 6 - Andre gjester 38 

Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 39 

individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  40 
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 41 

§ 7 - Lukkede dører 42 

Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 43 

medfører at kun delegater, observatører og sentralstyret har anledning til å overvære 44 

landsstyremøtet.  45 

 46 

Saksgang og konstituering 47 

§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 48 

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 49 

sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 50 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 51 

 52 

Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 53 

rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 54 

skal voteres over. 55 

 56 

Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  57 

 58 

§ 9 - Redaksjonskomitéen 59 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 60 

og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 61 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 62 

 63 

§ 10 - Referenter og protokoll  64 

Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 65 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 66 

forslag og alle voteringer.  67 

 68 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 69 

Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 70 

Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 71 

 72 

Debatter  73 

§ 11 - Innlegg  74 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 75 

tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 76 

er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 77 

til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 78 

innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål som 79 

fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 80 

 81 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 82 

samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 83 

 84 
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§ 12 - Saksinnledninger 85 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 86 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 87 

88 

§ 13 - Strek og strykning av taleliste89 

Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 90 

kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 91 

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 92 

talelisten. 93 

94 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål95 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 96 

oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 97 

98 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 99 

dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 100 

ordstyrerbordet. 101 

102 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 103 

oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 104 

105 

§ 15 - Frister106 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 107 

108 

§ 16 - Forslagenes utforming109 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 110 

forslaget med navn og tilhørende fylke. 111 

112 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 113 

114 

§ 17 - Avstemninger115 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 116 

stemmegivningen er avsluttet. 117 

118 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 119 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 120 

av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 121 

122 

§ 18 - Valg123 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 124 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 125 

innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 126 

kandidat som stiller til verv er 3 minutter. 127 

128 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine: 129 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx1kcIRNbrC-SDq1azfViBs7lFBb6fg2QRWs-c3MwEvBy6PA/viewform
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1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  130 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  131 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  132 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  133 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  134 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  135 

 136 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 137 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 138 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 139 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 140 

overvåke opptellingen.  141 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 142 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  143 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 144 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  145 

 146 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 147 

 148 

 149 

Annet 150 

§ 19 - Rusmidler  151 

Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsstyremøtet. Berusede 152 

personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 153 

søndag. 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

SAK 004 – DAGSORDEN 
 

fredag 19.10.18 lørdag 20.10.18 søndag 21.10.18 
15:00 Ankomst, kaffe/frukt og 

registrering på H19 
08:15 Oppmøte Storo trikkestopp 09:15 Oppmøte Storo trikkestopp 

15:30 Skolering 1: How to LS 
(førstegangsdeltagere) 

08:45 Frokost på Rønningen FHS 09:45 Frokost på Rønningen FHS 

15:30 Skolering 2: 
Debattskolering 

09:15 Formøter 10:15 Vedtektsendringsdebatt 

16:30 Fiskeripolitikk og EU v/ 
Natur og Ungdom 

10:00 Konstituering av møte 11:45 Orientering fra valgkomitéen 

17:30 Landbrukspolitikk og EU 10:15 Beretningssaker og -debatt 12:15 Lunsj 

18:30 Middag 11:30 Innstilling til nasjonal 
valgkomite 

13:00 Valg av forberedende 
redaksjonskomité 

19:30 Sofasamtale m/ Ungd. 
Mot EU og Europ. Ungd. 

11:45 Lunsj og fritid 13:30 Votering 

20:30 Bli kjent/sosialt 13:15 Arbeidsplan 2019 15:00 Slutt for dagen 

22:00 Slutt for dagen 14:00 Valgkampstrategi 2019  
 

  
15:00 Politisk uttalelse: Lab-kjøtt 

  

  

15:45 Dagsorden og møteregler på 
GULM 

  

  
16:15 Pause m/mat 

  

  
16:45 Europapolitisk plattform 

  

  
18:30 Budsjett 2019 

  

  
19:00 Middag 

  

  
20:00 Sosialt 

  

  
22:00 Slutt for dagen 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Forberedende valgkomite 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-12 

 
 
 

Innstilling på Nasjonal 
valkomité for grøn ungdom 
 
Bakgrunn  155 
Ved førre landsstyremøte (LS-3-18) vert førebuande valkomite nedsatt: Anne Nijdam, 156 
Ola Eian og Nora Selnæs. Me fekk mandat til å førbu ei innstilling på ny nasjonal 157 
valkomite til Grøn Ungdom sitt fjerde landsstyremøte i 2018 (LS-4-18). Her kjem ho! 158 
 159 
 160 

Drøfting 161 
Komiteen har hatt fire møter og arbeid i perioden august til september. Tidsline for 162 
arbeidet: 163 
 164 

• Juli: LS-3-18 nedsett førebuande valkomité  165 
• 27. august innspillskjema vert lagt ut på nettstaden og i Facebookgruppa 166 

«Grønn Ungdom internkommunikajson»1  167 
• 31. august innspillskjema vert utsendt i epost-nyheitsbrevet 168 
• 31. august – 12. september intervjuperiode 169 
• 13. september: Innstillande møte 170 

 171 
Me har fått inn kandidatar gjennom ei offentleg innspelskjema og ved å ta direkte 172 
kontakt med moglege kandidatar. Til saman stilte ti kandidatar til valkomiteen som alle 173 
vert intervjua. Det var ein sterk overvekt av ikkje-mannlege kandidatar, og få av sittande 174 
valkomité som ynska gjenval. 175 
 176 
Vedtektene opnar for 3 eller 5 faste medlemmar pluss 2 vara. Me meiner omsyn til 177 
arbeidskapasitet og mangfald tilseier at valkomiteen bør ha 5 faste medlemmar. 178 
 179 
Innstillinga spring ut frå fastsette kriteria2  og heilheitlege vurderingar basert på 180 
intervjua. 181 
 182 

                                                   
1 https://www.facebook.com/groups/342094079136451/permalink/2120959377916570/ 
2https://docs.google.com/document/d/1p_svZJn8gqfGDqY4HWR0of9oOR_ZobgVB2zPut
pwAC0/edit?usp=sharing 
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Spørsmål til diskusjon 183 
• Er det andre kandidatar som ynskjer å stille?  184 
• Har de kritikk av prosessen? 185 
• Har de nokon spørsmål? 186 

 187 
 188 

Saksbehandlaranes konklusjon 189 
Innstillinga på leiar, fire faste medlemmar og to varamedlemmar er fylt med kandidatar 190 
som vil gjere ein god jobb som organisasjonens neste nasjonale valkomité. 191 
Samansetninga av kandidatane gjorde det vanskeleg å sikre kjønnsbalanse og 192 
kontinuitet i komiteen.  193 
 194 
Likevel har innstillinga eit godt mangfald av alder, erfaring, geografisk tilhøyr og 195 
personlegheitar som alle er motiverte til å ta fatt på oppgåva.   196 
 197 

 198 

Framlegg til vedtak 199 
F1: Landsstyret innstiller på vedlagt forslag til innstilling på nasjonal valkomité for Grøn 200 
Ungdom. 201 
 202 
 203 
 204 
Vedlegg: - «Innstilling på nasjonal valkomité for Grøn Ungdom» 205 
 206 
 207 
 208 
Med vennlig helsing 209 
 210 
Ola Eian, Anne Nijdam og Nora Selnæs 211 
førebuande valkomité 212 
 213 
Oslo/Stavanger 27. september 2018 214 
 215 

	216 

	217 

	218 

	219 

	220 

	221 

	222 

	223 

	224 

	225 
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Innstilling på 
nasjonal valkomité 
 
Anne Sigrid Lindblad Stokke - Leder (ny)  226 
1999, Oslo 227 
Anne Sigrid har vært medlem siden 2015. Hun har vært sekretær i GU Nord-Trøndelag, 228 
valgkampkoordinator og nestleder i GU Trøndelag, samt mange års erfaring fra 4H. Hun 229 
studerer medisin. 230 
  231 
Ingvild Kessel - Ordinært medlem (gjenvalg) 232 
1995, Oslo 233 
Ingvild har vært medlem siden 2012. Hun har vært medlem i sentralstyret, fylkesstyret i 234 
Oppland og valgkomite for MDG. Hun har også hatt andre mindre diverse 235 
organisasjoner.  236 
  237 
Pauline Tomren  - Ordinært medlem (ny) 238 
1999, Hordaland 239 
Pauline har vært aktiv i GU i flere år. Hun har erfaring fra flere ulike verv innenfor GU og 240 
er nå leder for GU Vestland og for Osterøy MDG. Hun jobber som verver for Leger uten 241 
grenser og planlegger å studere til høsten. 242 

  243 
Sigrid Daae Mæland - Ordinært medlem (ny) 244 
1997, Hedmark 245 
Sigrid har siden innmelding slengt seg med på det meste som skjer av aktiviteter i GU. I 246 
2016 satt hun i styret for GU Oppland.   247 
  248 
Andrine Nordby Strømnes - Ordinært medlem (ny) 249 
2002, Østfold 250 
Andrine har vært sekretær i Østfold GU i fire år, vært GULS-representant og 251 
vara/observatør, og hatt ansvar for blant annet SoME og arrangementer internt i Østfold 252 
GU. Hun har også vært leder i en speidergruppe. Hun går på VGS i Fredrikstad. 253 
  254 
Anna Serafima Svendsen Kvam - 1. Vara (ny) 255 
1995, Oslo 256 
Anna har vært medlem i GU siden 2013 og hun har vært talsperson i nesten tre år. Hun 257 
har også sittet i arbeidsutvalget (AU) og vært sentralstyremedlem i 1,5 år. Anna har også 258 
erfaring fra Ungdommens Bystyre i Stavanger og i MDG. Hun er nå fulltidsstudent i 259 
Oslo. 260 
  261 
Bluma Seline Cornett - 2. Vara (ny) 262 
2000, Akershus 263 
Bluma har vært en aktiv del av GU siden sommeren 2016. Hun har vært styremedlem i 264 
Oslo GU og Akershus GU, samt programkomite for MDG Oslo. Hun går for tiden siste 265 
året på VGS i Oslo. 266 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-13 
 
 

Forberedende 
redaksjonskomite til GULM 
Bakgrunn  267 
På SST-15-18 vedtok sentralstyret at de skulle innstille på en forberedende 268 
redaksjonskomite (forb.red) til GULS-4-18, som skal innstille på hvilke resolusjoner 269 
resolusjoner vi skal behandle på GULM. I tillegg vedtok sentralstyret en innstilling på 270 
mandat til forb.red., samt hvor mange resolusjoner vi skal behandle på landsmøtet. I 271 
denne saken skal vi diskutere alt dette! 272 
 273 

Drøfting  274 
Tidligere år har vi hatt en forberedende redaksjonskomite på resolusjoner som har 275 
innstilt på hvilke resolusjoner som skal behandles og ikke. Den har blitt nedsatt av LS, 276 
som også har gitt komiteen et mandat, antall resolusjoner de ønsker det skal innstilles på 277 
og et sett kriterier å velge ut i fra. Denne ordningen har fungert bra. Det har pleid å bli 278 
noen endringer i innstillingen, men den har pleid å være et godt utgangspunkt. 279 
Sentralstyret foreslår at vi gjør det på denne måten også i år. 280 
 281 
Hvor mange resolusjoner skal vi behandle? 282 
Det er alltid et spørsmål i forkant av behandlingen på GULM. Man vil jo gjerne behandle 283 
mest mulig politikk på landsmøtet, samtidig er det viktig at vi ikke prøver å nå over mer 284 
enn det vi har tid til, og heller ikke mer enn det vi klarer å kommunisere ut. I fjor valgte 285 
vi å behandle 3 politiske uttalelser. Det var veldig få, og folk ønsket seg mer politikk. I år 286 
legges det opp til at en europapolitisk plattform skal behandles i tillegg til den vanlige 287 
resolusjonsbehandlingen, men sentrlstyret mener likevel at vi kan behandle flere enn 3 288 
resolusjoner. Sentralstyret innstiller derfor på å behandle 5 resolusjoner på landsmøtet. 289 
Dette vil åpenbart spise av tiden vi har til å behandle organisatoriske saker, men det 290 
anses som et lite offer for at folk skal få gjøre mer av det de liker på GULM. 291 
 292 
Hvor mange og hvilke medlemmer skal vi ha i forberedende redaksjonskomite? 293 
I forb.red. bør det være nok folk til at man klarer den hektiske jobben det er å innstille 294 
på hvilke 5 resolusjoner som skal behandles på ca. en uke. Det er bare én uke fra LS-4 til 295 
endelige sakspapirer til GULM skal sendes ut, så det er også viktig at de ikke er så 296 
mange at det blir vanskelig å planlegge. Det kan være hensiktsmessig at noen fra 297 
sentralstyret leder forb.red., sånn at man sikrer at jobben blir gjort i tide. Sentralstyret 298 
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innstiller på en leder fra SST, et medlem fra sentralstyret og to øvrige GU-medlemmer til 299 
LS-4. 300 
 301 
Fordi arbeidet til forb.red. er begrenset til en svært kort tidsperiode, og fordi tid gjorde 302 
ikke saksbehandler noen stor utlysning, men la bare ut en post på Grønn Ungdom 303 
internkommunikasjon. Det var få som meldte interesse, men saksbehandler anser likevel 304 
innstillingen som bra. 305 
 306 
Kriterier til resolusjoner 307 
Kriteriene foreslått i F2 er de samme som man vedtok for resolusjoner i 2016, men med 308 
unntak av kriteriet som omhandlet at resolusjonene burde ha relevans for 309 
programarbeidet i De Grønne, fordi deres nasjonale programarbeid ikke starter før 2020 310 
igjen. 311 
 312 
 313 
 314 

Spørsmål til diskusjon 315 

• Hvor mange resolusjoner er det hensiktsmessig at landsmøtet behandler? 316 
• Er det andre kriterier forb.red. bør ta hensyn til i innstillingsarbeidet sitt? 317 

 318 
 319 

Forslag til vedtak 320 
F1: Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 5 resolusjoner på GULM. 321 
 322 
F2: Resolusjonene som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: a) 323 
Resolusjonen representerer noe nytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, b) 324 
Resolusjonen er dagsaktuell. 325 
 326 
F3: Resolusjoner skal utformes i tråd med Grønn Ungdoms mal for resolusjoner. 327 
Landsmøtet skal kun behandle, votere over og eventuelt vedta selve resolusjonsteksten 328 
og de konkrete politiske punktene – ikke saksfremlegget. 329 
 330 
F4: Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal 331 
behandles på GULM og får mandat til å sette sammen resolusjoner med tillatelse fra 332 
innsender/innstiller. 333 
 334 
F5: Følgende personer velges til forberedende valgkomité: 335 
Leder: Nora Heyerdahl, sentralstyret 336 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård, sentralstyret 337 
Medlem: Åsmund Stein, Akershus 338 
Medlem: Nora Selnæs, Oslo/Trøndelag 339 
 340 
 341 
 
Med vennlig hilsen 342 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Oslo, 28. september 2018 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-15 
 
 
 

Vedtektsendringsforslag 
 

Bakgrunn  343 

Det er den tiden av året. Tiden for vedtektsendringsforslag! Vedtektene er «lovene» for 344 

Grønn Ungdom og behandles av landsmøtet. Man trenger 2/3 flertall for å endre på 345 

dem. Det er landsstyrets oppgave å innstille på alle innkomne endringsforslag til 346 

vedtektene. Dette krever også 2/3 flertall for å gjøre.  347 

 348 

Du finner alle innkomne forslag i skjemaet vedlagt i e-posten for sakspapirer. 349 

 350 

Skjemaet kan printes ut og brukes som stemmeskjema til møtet (man kan merke av om 351 

man skal stemme for eller mot). 352 

 353 

 354 

Med vennlig hilsen 355 

 356 

Guri Barka Martins, 357 

Generalsekretær 358 

 359 

Oslo, 28. september 2018 360 

 361 

 362 

 363 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Strategisk valgkamputvalg 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-16 
 
 
 

VALGKAMPSTRATEGI 2019 364 

 365 

Bakgrunn 366 
Prosess 367 
Strategisk valgkamputvalg (SVU) ble nedsatt av sentralstyret på SST-6 den 6. mars 2018. 368 
Utvalget har bestått av Miriam Langmoen og Hulda Holtvedt fra SST, Paulien Tomren fra 369 
Hordaland, Christine Evjen fra Oslo og Danielle Johanna Hansen fra Nordland. 370 
Valgkamputvalget hadde sitt første møte 18. mars 2018, og har totalt hatt seks møter. Vi 371 
har hentet innspill fra landsstyret og sentralstyret underveis. Sentralstyret har innstilt på 372 
valgkampstrategien slik den foreligger. 373 
 374 
Valgkamputvalgets mandat var å utarbeide en valgkampstrategi for lokalvalget 2019. 375 
Utvalgets vurdering er at en slik strategi bør: 376 
 377 
• Inspirere fylkeslag i hele Norge til å gjennomføre en engasjerende og 378 
inkluderende valgkamp med bred deltakelse. 379 
• Inkludere både politiske og organisatoriske strategivurderinger – herunder 380 
hovedsaker, hovedmotstandere, materiell, ansettelser mm. 381 
• Avklare sentralstyrets og fylkesstyrenes rolle i valgkampen 382 
• Legge en plan for oppfølging av ungdomskandidater 383 
• Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2019, herunder oppfølging av 384 
folkevalgte GUere. 385 
 386 
Form 387 
Strategien er delt i to. Del én handler om politisk strategi. Del to handler om den 388 
organisatoriske gjennomføringen av valgkampen. Vurderingene er gjort på bakgrunn av 389 
en analyse av Grønn Ungdoms styrker, svakheter, muligheter og trusler, oppsummert i 390 
det som kalles en SWOT-analyse, som du finner i innledningsvis i strategien. I tillegg har 391 
vi brukt statistikk fra tidligere skolevalgkamper og valgundersøkelser. Tallmaterialet kan 392 
utleveres på forespørsel. Strategien er overordnet, og vil danne grunnlaget for Grønn 393 
Ungdoms kommunikasjonsstrategi, en valgkamphåndbok og et argumenthefte, samt 394 
praktiske vurderinger underveis i valgkampen. 395 
 396 
 397 
 398 
 399 
 400 
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 401 

Drøfting 402 
Her følger en kort gjennomgang av kapitlene som undertegnede vurderer som mest 403 
kontroversielle. 404 
 405 
Overordnede mål 406 
Dette kapittelet handler om de helt overordnede målene for valgkampen. Det har vært 407 
viktig for oss at målene gir oss noe å strekke oss etter, men likevel ikke er uoppnåelige. 408 
Det har også vært viktig at målene faktisk er målbare, så vi kan vite i hvilken grad vi har 409 
oppnådd dem. Vi har satt som mål at Grønn Ungdom skal oppnå minst 8% i 410 
skolevalgkampen. Dette er høyere enn det vi har oppnådd tidligere (6.8%), men utvalget 411 
mener det er fullt mulig å få til. 412 
 413 
Vi har satt som mål å få valgt inn 20 ungdomskandidater. I 2015 fikk vi valgt inn 15. 414 
Målet om 20 forutsetter en stor innsats for å få unge navn på listene. 415 
 416 
Spørsmål til diskusjon: 417 

• Er målet om oppslutning for lite ambisiøst? 418 

• Er det viktigst å sette mål man kan nå, eller mål man kan strekke seg etter? 419 

 420 
 421 
Politiske hovedsaker 422 
SVU foreslår tre hovedsaker for valgkampen: “Norge ut av oljealderen”, “grønne 423 
lokalsamfunn” og “dyrevern”. Utvalget mener at disse sakene tegner et helhetlig bilde av 424 
Grønn Ungdom. Vi ser for oss at en skoledebattant f.eks kan starte med å snakke om 425 
visjonene våre for Norge, deretter gå over til visjonene våre for lokalsamfunnet, og til 426 
slutt snakke om enkeltindividene. 427 
 428 
Vi har brukt mye tid på å diskutere balansen mellom lokal og nasjonal politikk. Vi vet at 429 
mange skoledebatter, også i lokalvalgkamper, ender med å handle om Stortinget og 430 
regjeringen. Det er derfor utvalgets klare mening er at vi ikke kan la være å snakke om 431 
olje og klima, fordi det er en så viktig del av eksistensgrunnlaget vårt i norsk politikk. 432 
 433 
Men vi må også kunne skilte med lokalpolitikk i en lokalvalgkamp. “Grønne 434 
lokalsamfunn” forutsetter lokal tilpasning og vil nødvendigvis arte seg litt forskjellig ulike 435 
steder i landet, men gir oss også mulighet til å utforme en felles retorikk rundt hva slags 436 
byer og bygder vi ønsker oss. Utfordringen er at Grønn Ungdom ikke har jobbet mye 437 
med denne saken tidligere. En tommelfingerregel er at vi bør velge hovedsaker vi kan 438 
godt og har eierskap til. Samtidig vet vi at mange forbinder De Grønne med Lan Marie 439 
Berg og Oslo-prosjektet. Andre partier kommer til å angripe oss på dette 440 
politikkområdet, og det kan være en fordel å bære det med stolthet heller enn å havne i 441 
forsvarsposisjon. 442 
 443 
Dyrevern er en vinnersak og en sak vi har eierskap til, men Unge Venstre eller FpU kan 444 
fort rappe sakseierskapet hvis vi ikke jobber for å beholde det. Dyrevern er dessuten en 445 
myk sak som står i kontrast til teknisk klimapolitikk. Utvalget mener den gjør seg godt 446 
sammen med de andre sakene. 447 
 448 
Vi har diskutert flere andre saker underveis i prosessen. Andre aktuelle saker kunne 449 
vært: 450 
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● Ruspolitikk 451 
● Samferdselspolitikk (mer konkret enn grønne lokalsamfunn) 452 
● Livskvalitet 453 
● Forbruk 454 
● Psykisk helse 455 
● Natur- og friluftsliv 456 

 457 
 458 
Målgruppe 459 
Her har vi fulgt Grønn Ungdoms tidligere linje: hovedmålgruppen vår er sentrums- og 460 
sentrumsvelgere. Dette harmonerer også godt med hvem som stemte på oss i 2017. Vi 461 
har også lagt vekt på at radikale og protestvelgere fortsatt også er en målgruppe, for å 462 
demme opp for SV og Rødt. 463 

 464 
Spørsmål til diskusjon: 465 

• Er balansen mellom ansvarlig “sentrumsparti” og radikalt “protestparti” for 466 
vanskelig? Bør vi spisse målgruppen mer? 467 

• Bør vi gjøre mer for å demme opp for SV og Rødt? 468 
 469 

 470 
Økonomi 471 
Valgkampbudsjettet vedtas sammen med det ordinære budsjettet, fordi det må sees i 472 
sammenheng med andre budsjettposter og økonomiprognoser for kommende år. 473 
Valgkampstrategien legger likevel noen føringer for hvordan man skal prioritere innenfor 474 
valgkampbudsjettet.  475 
 476 
Det mest interessante er at det er satt av 80 000 til lønn. Utvalget mener at noe av det 477 
smarteste vi kan bruke penger på er mer kapasitet, spesielt på kommunikasjon. Utvalgets 478 
primærforslag er at pengene går til å frikjøpe sentralstyret så de kan jobbe fulltid med 479 
Grønn Ungdom i valgkampen. Erfaringer fra valgkampen i 2017 tilsier at bare 480 
kommunikasjonsarbeidet er en fulltidsjobb++.  481 
 482 
Tanken er at vi ved frikjøp av sentralstyret kan hente mer kapasitet fra dem som kjenner 483 
GU best fra før. To viktige forutsetninger for at denne løsningen skal bli vellykket: 1) 484 
Mange nok sentralstyremedlemmer må ønske å sette jobb og studier på pause. 2) Det 485 
må utarbeides grundige planer og arbeidsoppgaver for sentralstyret for å sikre at vi får 486 
brukt sentralstyremedlemmene hensiktsmessig. 487 
 488 
Det finnes motargumenter mot å frikjøpe sentralstyret. Man kan mene at det er 489 
inhumant å frikjøpe sentralstyret for en ganske lav sum og så forvente at de jobber 490 
fulltid. Man kan mene at det uansett er forventet at sentralstyret jobber nærmest fulltid, 491 
og at det derfor er sløsing av ressurser. Man kan også mene at vi får mer valuta for 492 
pengene ved å ansette en profesjonell kommunikasjonsrådgiver. Derfor er utvalgets 493 
sekundærforslag at pengene går til en kommunikasjonsrådgiver i den korte valgkampen. 494 
En ulempe ved dette er at det blir kort tid til opplæring, en fordel er at vi kan få en 495 
profesjonell. 496 
 497 
Spørsmål til diskusjon: 498 

• Er det lurt å prioritere så mye penger til lønn? 499 
• Hva er lurest: Frikjøp av sentralstyret eller ansettelse av 500 

kommunikasjonsrådgiver? 501 
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Forslag til vedtak 502 
F1: Valgkampstrategien vedtas slik den foreligger. 503 

 504 
Vedlegg: 505 

- SWOT-analyse av Grønn Ungdom 506 
- SVUs forslag til valgkampstrategi 2019 507 

 508 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Strategisk Valgkamputvalg 
Hulda Holtvedt, Miriam Langmoen, Christine Evjen, Pauline Tomren og Danielle J. 
Hansen 
 
Stockholm/Oslo/Hordaland/Nordland, 28. september 2018 
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SWOT-ANALYSE 509 

 510 
 511 
En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) er en gjennomgang 512 
av interne og eksterne faktorer som styrker eller svekker vår posisjon før og under 513 
valgkampen. Den kan gjøre det enklere å kartlegge hvilke konkrete muligheter vi har og 514 
hvilke problemer vi må kompensere for. 515 
  516 
 517 

Styrker 518 
• Fra GU: 519 

o Er et annerledes-parti. 520 
o Engasjerte og flinke medlemmer. 521 
o Ganske god økonomi i fylkene. 522 
o Lavt konfliktnivå innad i GU. 523 
o Mange flere medlemmer enn ved tidligere valg har valgkampserfaring. 524 
o Sterkt og aktivt sentralstyre. 525 
o Høy kompetanse på sosiale medier. 526 
o Mange fylkeslag står sterkere enn tidligere. 527 
o Flere pamper og tidligere tillitsvalgte rundt i landet, som kan være en 528 

ressurs for fylkeslag. 529 
  530 

• Fra MDG: 531 
o Produktiv stortingsgruppe. 532 
o Gode, konkrete resultater å vise til etter fire år i posisjon rundt om i 533 

landet. 534 
o Flinke til å få til mye med knappe ressurser. 535 

  536 
 537 
 538 

Svakheter 539 
• Fra GU: 540 

o Liten organisasjon og få folk. 541 
§ Mange fylkeslag er veldig avhengige av noen få ressurspersoner, 542 

og er derfor sårbare for at noen blir syke, utbrente eller flytter. 543 
§ Kan være vanskelig for nye medlemmer å føle seg 544 

inkludert/velkommen i en liten og sammensveisa fylkesstyregjeng. 545 
§ Mange aktive medlemmer flytter fra hjemstedet sitt til en storby i 546 

løpet av tiden da de er mest aktive. Dette svekker fylkeslag og 547 
gjør det vanskeligere å finne ungdomskandidater som kan bli der 548 
de er valgt inn. 549 

o Mangler en særegen og gjenkjennelig “GU-identitet”. 550 
§ Kan framstå som trauste, barnslige, belærende eller nerdete (både 551 

i retorikk og i media/grafisk profil). 552 
o Uerfarne medlemmer, særlig i fylkene. 553 
o Sakseierskap til nesten ingenting utover miljø. 554 



22 
 

o Sliter med å komme til i media og bli sett på som relevante. 555 
§ Kommunikasjonsgruppa i sentralstyret er overarbeidet og det blir 556 

enda verre i valgkampen. 557 
o Mangler erfaring med å forberede skoledebatter på skoledebattenes 558 

premiss (med vitser, innøvde punchlines, etc.) 559 
o Ganske svak økonomi nasjonalt. 560 
o Homogen medlemsmasse. 561 
o Homogen velgermasse, og vi sliter med å nå nye grupper. 562 

§ Image som et parti kun for byene. 563 
• Fra MDG: 564 

o Interne konflikter i MDG som blåses opp i media. 565 
o MDG har et image som arrogant. 566 
o Homogen medlemsmasse. 567 
o Homogen velgermasse, og vi sliter med å nå nye grupper. 568 

§ Image som et parti kun for byene. 569 
  570 
 571 
 572 

Muligheter 573 
• MDG sitter i opposisjon nasjonalt. 574 
• Grønn Ungdom kan være mer “spiselige” enn MDG for den gjengse velger. 575 
• Sakseierskap til miljø og til en viss grad dyrevern. 576 
• Venstre har gått inn i regjering med FrP og må nå forsvare seg fra posisjon. Dette 577 

har også etterlatt et rom i opposisjonen som KrF ikke har klart å fylle alene. 578 
• Har et stort potensial blant studenter (både som velgere og medlemmer). 579 
• Kan trekke til oss andre partiers medlemmer eller tillitsvalgte som er lei av dårlig 580 

miljøpolitikk. 581 
• Kan ta klimaeierskap fra Høyre. 582 
• Valg i andre land har vist at det er stemning for folkebevegelser i det politiske 583 

sentrumet også, ref. Macron. 584 
• Kan bli enda kulere på sosiale medier. 585 
• Vi gjør det bedre i lokalvalg enn nasjonalt, og det er lettere å fronte lokale 586 

miljøsaker. 587 
• Blokkuavhengige. 588 
• Kan i større grad målrette hvilke skoler vi bruker mye innsats på (musikk, dans og 589 

drama, kunstfag, steinerskoler, studiespesialiserende, naturbruk) 590 
  591 
 592 
 593 

Trusler 594 
• Fra venstresida: 595 

o Rødt og SV gjør det veldig bra og anklager oss for høyrevridning (ifm 596 
ACER, blokkuavhengighet eller andre saker). 597 

o Venstresida er flinkere til å framstille seg selv som en folkebevegelse. 598 
 599 

 600 
• Fra høyresida: 601 

o Unge Venstre og FpU kan kuppe dyrevernsaken. 602 
o Kommer til å bli angrepet (nasjonalt) basert på Oslo-politikken. 603 
o Venstre kan ha seire fra regjeringen å vise til. 604 

 605 
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 606 
• Fra eget parti: 607 

o Uheldige uplanlagte utspill fra diverse MDGere i media. 608 
o MDGere forstår ikke hva en skolevalgkamp er og kan gjøre ting 609 

vanskeligere for fylkeslagene. 610 
o Utbrenthet og sykdom blant medlemmer og tillitsvalgte. 611 

 612 
 613 

• Fra andre/generelt: 614 
o MDG er Norges nest mest mislikte parti, med mye fordommer mot 615 

partiet. 616 
o Vanskelig å forklare blokkuavhengighet. 617 
o MDG-politikere utsettes jevnlig for hets, trakassering og 618 

kommentarfeltkrigere. Dette gjør det vanskeligere å rekruttere 619 
potensielle ungdomskandidater og hever terskelen for å engasjere seg 620 
politisk i valgkampen. 621 

o MDG-oppslutningen gikk tilbake i kjerneområder ved forrige valg (viktige 622 
bydeler i Oslo f.eks). 623 

o Vi konkurrerer med mange andre små partier om de samme velgerne og 624 
det samme mediafokuset. 625 

o I et lokalvalg jobber vi utifra mange ulike samarbeidskonstellasjoner rundt 626 
i landet, og det kan derfor bli vanskelig å ha samme strategi overalt. 627 

 628 
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VALGKAMPSTRATEGI 2019 
  
 629 

Innledning  630 
Lokalvalget 2019 skal bli Miljøpartiet De Grønnes beste valg, og Grønn Ungdoms beste 631 
skolevalg, så langt i historien. Valgkampstrategien er den overordnede planen for hva 632 
Grønn Ungdom skal gjøre for å få til dette. Strategien er utarbeidet av strategisk 633 
valgkamputvalg (SVU), som startet arbeidet i mars 2018. 634 
  635 
Utvalget har først og fremst brukt tid på å diskutere politiske, verdimessige og 636 
økonomiske veivalg knyttet til gjennomføringen av Grønn Ungdoms skolevalgkamp. For 637 
en best mulig valgkamp må disse strategiske avgjørelsene forankres godt i hele 638 
organisasjonen. Rent praktiske spørsmål om gjennomføring av valgkampen overlates til 639 
sentralstyret. 640 
  641 
Strategien er delt i to. Del én handler om politisk strategi. Del to handler om den 642 
organisatoriske gjennomføringen av valgkampen. Vurderingene er gjort på bakgrunn av 643 
en analyse av Grønn Ungdoms styrker, svakheter, muligheter og trusler, oppsummert i 644 
det som kalles en SWOT-analyse, som du finner som et vedlegg til strategien. I tillegg 645 
har vi brukt statistikk fra tidligere skolevalgkamper og valgundersøkelser. Tallmaterialet 646 
kan utleveres på forespørsel. Strategien er overordnet, og vil danne grunnlaget for 647 
Grønn Ungdoms kommunikasjonsstrategi, en valgkamphåndbok, et argumenthefte og 648 
praktiske vurderinger underveis i valgkampen. 649 
 650 
 651 
 652 
Grønne hilsener fra strategisk valgkamputvalg 653 
Miriam Staffansdotter Langmoen, Hulda Holtvedt, Pauline Tomren, Danielle Hansen og 654 
Christine Evjen 655 
  656 
 657 
 658 
 659 
 660 
 661 
 662 
 663 
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1. Overordnede mål for valgkampen 664 
Resten av strategien er å anse som tiltak for å nå disse målene. 665 

• Grønn Ungdom skal få minst 8% oppslutning i skolevalget. 666 
• Alle fylkene skal få større oppslutning enn ved skolevalget i 2017. 667 
• Minst 20 av ungdomskandidatene skal bli valgt inn i kommunestyrer og 668 

fylkesting. 669 
  670 
 671 

2. Det politiske 672 
Dette kapittelet handler om Grønn Ungdoms politiske strategi i valgkampen. Først 673 
presenteres en rekke delmål. Deretter følger delkapitler om Grønn Ungdoms 674 
hovedsaker, målgruppe, image og eksterne kommunikasjon. 675 
  676 
2.1 Delmål  677 

• Grønn Ungdom skal være aktivt tilstede på alle skoler som arrangerer debatter, 678 
og/eller valgtorg, samt andre relevante arrangementer. 679 

• Grønn Ungdom skal være synlig i lokale medier minst én gang i uka, og nasjonale 680 
medier minst to ganger i uka gjennom hele 2019. 681 

• Alle av Grønn Ungdoms fylkes- og lokallag skal være synlige i sine lokale medier 682 
minst to ganger i løpet av valgkampen. 683 

• Grønn Ungdom nasjonalt skal prioritere synlighet på sosiale medier og bidra til at 684 
fylkeslagene også gjør det. 685 

• Grønn Ungdom skal være ungdomspartiet med størst vekst på sosiale medier fra 686 
januar 2019 til oktober 2019. 687 

• Grønn Ungdoms representanter skal vise respekt for dem vi sitter i debatt mot 688 
og unngå hersketeknikker. 689 

• Grønn Ungdom skal argumentere for blokkuavhengigheten, men understreke 690 
samarbeidsvillighet med andre partier som er aktuelle lokalt.  691 

  692 
2.2 Hovedsaker  693 
Norge ut av oljealderen 694 
Ledende økonomer er enige om én ting: olja er på vei ut. Klimaforskerne er enig om én ting: 695 
olja må ut. Grønn Ungdom vil ha et Norge som bidrar til å skape klimaløsninger, ikke 696 
klimaendringer, og som er konkurransedyktig i en fossilfri fremtid. Derfor må vi raskt ut av 697 
oljealderen og satse stort på nye, grønne jobber.  698 

Grønne lokalsamfunn 699 
Den globale klimakampen er helt avhengig av at byene og lokalsamfunnene tar klimaansvar. 700 
Vi skal vise at grønne lokalsamfunn er gode lokalsamfunn. Byer og bygder skal planlegges for 701 
menneskene, ikke for bilene. Det betyr at alle skal ha tilgang på skikkelig kollektivtransport, 702 
uansett hvor i landet de bor. Det betyr flere parker og friluftsområder, og mindre asfalt. Det 703 
betyr at nye sykkel- og gangfelt er viktigere enn nye motorveier. For hver eneste kommune 704 
De Grønne styrer, blir det vanskeligere for regjeringen å gjennomføre fossilpolitikken sin. 705 

Dyrevern 706 
Grønn Ungdom kjemper for alle dyrs velferd. Stadig flere anerkjenner kjøttindustriens 707 
økologiske fotavtrykk og ser fordelene ved redusert kjøttforbruk. Men fortsatt blir dyrs 708 
egenverdi neglisjert til fordel for økonomiske interesser, spesielt i hav- og landbruket. Grønn 709 
Ungdom er en garantist for bedre dyrevelferd. 710 

  711 
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2.3 Målgruppe  712 
Grønn Ungdom har tre hovedmål for valgkampen: å få minst åtte prosent i skolevalget, 713 
at alle fylker skal forbedre oppslutningen fra forrige skolevalg og å få valgt inn minst 20 714 
ungdomskandidater. Det siste er ekstra viktig i et lokalvalg, der vi har mange gode 715 
muligheter for å få valgt inn ungdomskandidater. 716 
  717 
I tillegg må Grønn Ungdom forsøke å utnytte det politiske rommet. I en tid der 718 
populismen står sterkt på begge sidene av den politiske aksen, skal vi være det klare og 719 
overbevisende alternativet for unge sentrumsvelgere og ungdommer som er lei av 720 
voksenpartienes manglende gjennomføringsevne på miljø.  721 
  722 
Grønn Ungdoms målgrupper i valgkampen er derfor: 723 

• unge, urbane og miljøbevisste velgere (“anywheres”) 724 
• ungdommer opptatt av dyrevern og solidaritet 725 
• velgere i sentrum og sentrum-venstre 726 
• protestvelgere 727 
• liberale teknologioptimister 728 
• klassiske naturvernere 729 
• studenter 730 
• førstegangsvelgere 731 

  732 
I skolevalgkampen er hovedmålgruppa vår personer mellom 16-18 år, og i valgkampen 733 
generelt er målgruppa unge mellom 18 og 28.  734 
  735 
2.4 Image 736 
Grønn Ungdom er Norges snilleste ungdomsparti. Vi er partiet for miljøbevisste og 737 
progressive ungdommer som vil ha Frp ut av regjering. Vår oppgave i valgkampen er å 738 
formidle dette.  739 
 740 
Vi skal være spisse, kule og morsomme i debatt. Samtidig skal være saklige og ærlige.  741 
Vi skal vise at skoledebatter kan være underholdende samtidig som de handler om reell 742 
politikk. Vi går alltid på sak, ikke person, vi lyver ikke om hva partiet mener og vi skal 743 
komme med konstruktive svar i møte med kritikk. Vi vise at vi er et seriøst 744 
ungdomsparti, men vi skal også appellere til ungdom som ikke er politisk engasjert fra 745 
før. Denne balansegangen er viktig. 746 
 747 
De Grønne er blokkuavhengige og samarbeider der vi kan få mest mulig gjennomslag. 748 
Det kan variere stort hvem man samarbeider med lokalt i ulike deler av landet, og derfor 749 
er det viktig at hvert enkelt GU-lag vurderer hvordan man kan balansere 750 
blokkuavhengighet og lojalitet til samarbeidspartnerne. 751 
 752 
Vi skal bære både lokale og nasjonale gjennomslag med stolthet. Vi skal snakke opp vår 753 
egen politikk, før noen rekker å sette oss i forsvarsposisjon. Vi et radikalt protestparti, 754 
men selvsikre på at vi er styringsdyktige. 755 
 756 
Derfor skal Grønn Ungdom: 757 

• Være førstevalget til miljøbevisste sentrums- og sentrum venstre-velgere som 758 
ikke liker Frp 759 

• Representere “det moderne” 760 
• Være den klareste kritikeren av stortingsflertallets håpløse klimapolitikk 761 
• Være en motstemme til høyrepopulismen og venstrepopulismen 762 
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• Være saklige, ærlige og selvsikre på torg og i debatt 763 
• Vise at vi er et ansvarlig, løsningsorientert og styringsdyktig parti 764 
• Være bevisste på hvilke partier man samarbeider med lokalt, og hvordan dette 765 

henger sammen med blokkuavhengighet 766 
• Vise til De Grønnes politiske gjennomslag med stolthet og vise at vi er et 767 

løsningsorientert og styringsdyktig parti 768 
• Vise at vi har det kult og gøy 769 
• Være lættis 770 

  771 
2.5 Ekstern kommunikasjon  772 
Grønn Ungdom skal utarbeide en intern kommunikasjonsstrategi som skal være 773 
tilgjengelig for beslutningstakere og sentrale personer i Grønn Ungdoms valgkamp. 774 
Denne skal med utgangspunkt i valgkampstrategien ta for seg: 775 

• Hvordan vi skal kommunisere vår politikk og overordnede budskap 776 
• Hvordan vi skal nå ut til målgruppen vår 777 
• Hvordan vi skal behandle våre hovedmotstandere og hovedkonkurrenter 778 

 779 
Grønn Ungdom skal også utarbeide et argumentasjonshefte som skal gjøre Grønn 780 
Ungdoms medlemmer rusta til å snakke om politikken vår.   781 
 782 
 783 

3. Det organisatoriske 784 
I dette kapittelet handler om den organisatoriske delen av Grønn Ungdoms valgkamp. 785 
Herunder går organisatoriske delmål, ansvarsfordelingen under valgkampen, økonomi, 786 
skolering, materiell, verving, mangfold og inkludering, etter valget og krisehåndtering. 787 
  788 
3.1 Organisatoriske delmål 789 

• Grønn Ungdom skal verve 700 nye medlemmer i løpet av 2019; 400 av dem 790 
allerede før den korte valgkampen starter 1. august og 300 i løpet av 791 
valgkampen. 792 

• Alle eksisterende fylkeslag skal ha aktive og skolerte medlemmer i valgkampen, 793 
slik at de skal kunne drive valgkamp på egenhånd. 794 

• Grønn Ungdom skal skape en valgkamp med mangfold og kjønnsbalanse, der alle 795 
føler seg godt ivaretatt. 796 

• Grønn Ungdom skal overholde valgkampbudsjettet. 797 
  798 
3.2 Ansvarsfordeling under valgkampen 799 
Sentralstyret (SST) har det overordnede ansvaret for gjennomføring av valgkampen. 800 
Tidligere år har man også ansatt en egen valgkampkoordinator (VKK). I 2019 har Grønn 801 
Ungdom en fast ansatt fylkessekretær som allerede kjenner fylkene. Hen vil også 802 
fungere som valgkampkoordinator. 803 
  804 
Sentralstyret foreslår at sentralstyret omorganiserer seg i valgkampen, slik at flere enn 805 
normalt driver med kommunikasjon. Vi mener noe av det lureste vi kan bruke penger på 806 
i valgkampen er mer kapasitet, da særlig på kommunikasjon. Vi foreslår to ulike 807 
løsninger: 808 

1. Alle sentralstyremedlemmer får tilbud om å bli frikjøpt i den korte valgkampen 809 
for å jobbe 100% med Grønn Ungdom (vårt primærforslag, forutsatt at 810 
sentralstyret ønsker dette). 811 

2. Det ansettes en kommunikasjonsrådgiver for den korte valgkampen. 812 
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Ansvarsfordeling 813 
Valgkampkoordinator (VKK) skal 814 

• koordinere alle valgkamprelaterte oppgaver 815 
• skolere valgkampansvarlige i fylkene 816 
• ha ansvar for produksjon av materiell i samråd med sentralstyret, og distribuere 817 

dette til fylkene 818 
• følge opp valgkampansvarlige i fylkene gjennom hele valgkampen, og være 819 

kontaktperson for spørsmål av organisatorisk karakter 820 
• ha medansvar for sommerleir og andre valgkamprettede arrangementer mellom 821 

mars og oktober 2019 822 
  823 
Talspersoner skal 824 

• være synlige i media nasjonalt 825 
• være synlige i Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-kanaler 826 
• delta i nasjonale debatter og på nasjonale arrangementer 827 
• delta i skolevalgkamp i fylkene 828 
• sitte i den nasjonale kommunikasjonsgruppa 829 
• være støtteapparat for ungdomskandidater i spørsmål om mediehåndtering 830 
• representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes sentrale organer så langt 831 

det lar seg gjøre 832 
  833 
Generalsekretær skal 834 

• sikre forsvarlig drift av Grønn Ungdom samt bemanne kontoret på vanlig vis 835 
gjennom hele valgkampen 836 

• sitte med overordnet ansvar for krisehåndtering 837 
• være organisasjonens medieprofil i krisesituasjoner 838 
• sikre at alle beslutningstakere og sentrale personer i Grønn Ungdoms valgkamp 839 

gjøres kjent med retningslinjer for krisesituasjoner 840 
• sitte med overordnet ansvar for kommunikasjon med De Grønnes 841 

valgkampavdeling 842 
• representere Grønn Ungdom i De Grønnes sentrale organer når talspersonene er 843 

forhindret i å møte 844 
  845 
Sentralstyret skal 846 

• revidere kommunikasjonsstrategien, og sørge for at den ferdigstilles innen 847 
februar 2019 848 

• opprette og følge opp en mentorordning for ungdomskandidater under 849 
valgkampen 850 

• skolere ungdomskandidater i tråd opplegget i som er skissert valgkampstrategien 851 
• skolere fylkene i forkant av valgkampen 852 
• produsere og distribuere en skolevalghåndbok med tilhørende argumenthefte, 853 

basert på veivalgene i denne strategien 854 
• produsere materiell 855 
• drive nasjonalt kommunikasjonsarbeid 856 
• delta i skolevalgkamp i fylkene 857 
• sikre mangfold og inkludering i valgkampen 858 

 859 
Fylkesstyrene skal 860 

• velge en valgkampansvarlig (VKA) i sitt fylke. 861 
• igangsette planlegging av skolevalgkampen i god tid før sommerferien 862 
• hvis nødvendig lage en lokal valgkampstrategi 863 
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• rekruttere og følge opp debattanter i sitt fylke 864 
• sikre en målrettet prioritering av skoler, hvis ressursene er knappe 865 
• gjennomføre skolevalgkamp i sitt fylke 866 
• planlegge og gjennomføre valgkampaktivitet etter endt skolevalgkamp 867 
• kartlegge behov for materiell og bestille materiell 868 

  869 
(Kommunikasjonsrådgiver skal 870 

• Ha overordnet ansvar for Grønn Ungdoms sosiale medier-arbeid i den korte 871 
valgkampen 872 

• Bistå kommunikasjonsgruppa med reaktivt innhold til tradisjonelle medier) 873 
  874 
3.3 Økonomi  875 
Resultat 2017 876 
I valgkampen 2017 budsjetterte vi med å bruke 435 000 kroner på valgkampspesifikke 877 
poster, som lønn til valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame mm. Regnskapet 878 
viser at vi totalt sett brukte 395 053 kroner. Vi brukte over budsjett på reiseposten, men 879 
holdt oss ellers godt innenfor budsjettrammene. 880 
  881 
Mål for økonomien i 2019 882 
Vi kan regne med å sette av 500 000 kroner til valgkamp i 2019. Vi har altså minst 65 883 
000 kroner mer til disposisjon enn i 2017. Lønn til valgkampkoordinator inngår ikke i 884 
dette budsjettet, da denne stillingen etter planen skal slås sammen med fylkessekretær. 885 
Vi regner med å bruke mesteparten av midlene i valgkampbudsjettet på frikjøp av 886 
sentralstyret eller lønn til kommunikasjonsrådgiver, materiell, reising og skolering. 887 
 888 
Selve budsjettet vedtas ikke i valgkampstrategien, da dette må sees i sammenheng med 889 
andre budsjettposter og økonomiprognosene for kommende år. 890 
  891 
3.4 Skolering 892 
Sentralstyret legger opp til følgende nasjonale skoleringer utover det fylkene tar initiativ 893 
til selv: 894 

• Nasjonal skoleringssamling i januar/februar: Skolering i politikk/debatt/stand. 895 
  896 

• Nasjonal skoleringssamling i april/mai: Skolering for valgkampansvarlige, og 897 
politikk/debattskolering. 898 

  899 
• Sommerleir: Sommerleir 2019 skal først og fremst være en skoleringsarena. I 900 

forbindelse med sommerleir arrangeres det en egen debatthelg forbeholdt dem 901 
som vet at de skal sitte i debatter. 902 

  903 
• Landsstyremøtene: Såfremt det er mulig bør man prøve å få tid til 904 

valgkamprettet skolering på landsstyremøtene. 905 
  906 
Det forventes at fylkene selv arrangerer jevnlige politikk-, stand- og 907 
debattskoleringer frem mot valget. Sentralstyret bør prioritere å holde skoleringer i 908 
forbindelse med eventuelle verveturneer. Alle nasjonale skoleringssamlinger skal løfte 909 
frem spørsmål knyttet til likestilling, kjønn og hersketeknikker. 910 
  911 
3.5 Ungdomskandidater  912 
Grønn Ungdoms medlemmer som står på valglistene til fylker, kommuner, bystyrer og 913 
bydeler tituleres “ungdomskandidater”.  914 
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  915 
Å promotere ungdomskandidatene er en måte å synliggjøre vår politikk på, og samtidig 916 
vise at vi er et parti for ungdom, og i forlengelsen av dette nå målet vårt om høy 917 
oppslutning i skolevalget. Derfor skal Grønn Ungdom også sørge for at 918 
ungdomskandidatene får tilbud om skoleringer og mentorordninger. Ungdomskandidater 919 
som blir valgt inn etter valget skal i tillegg få et forlenget mentorprogram med 920 
partimedlemmer som allerede har vært folkevalgte en periode, og skolering i ordskifte, 921 
kommentarfelt, mediehåndtering, hets og psykisk helse. 922 
  923 
Når organisasjonen bruker ressurser på å løfte opp enkeltindivider på denne måten, er 924 
det også viktig å sørge for at man får utbytte av dette. Derfor er det foreslått 925 
retningslinjer ungdomskandidatene skal overholde, som skal sikre best mulig 926 
ressursutnyttelse av kandidatene både før, under og etter valgkampen. Alle som stiller 927 
som ungdomskandidat skal bli orientert om disse forventningene, og lokallag har ansvar i 928 
å sørge for at de blir fulgt opp. 929 
  930 
Ungdomskandidater som i hovedsak står på sjetteplass eller høyere, eller som av andre 931 
grunner har behov for særskilt oppfølging, skal få følgende tilbud av Grønn Ungdom: 932 

• Én-til-én debattrening med kvalifiserte personer 933 
• Tilbud om å benytte seg av et mentorprogram, hvor den aktuelle kandidaten selv 934 

skal få mulighet til å velge mentor. Programmet skal i tilfeller der kandidaten blir 935 
folkevalgt også fortsette etter valget. 936 

• Skolering i mediahåndtering med talspersonene i god tid før den korte 937 
valgkampen begynner 938 

• Hjelp til promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-Team 939 
• Verktøy til å drive promotering på egenhånd 940 
• Fotoshoot i regi av sentralstyret, og tilgang på pressebilder i etterkant 941 
• Ungdomskandidater som blir valgt inn skal i tillegg få tilbud om skolering i 942 

ordskifte, kommentarfelt, mediehåndtering, hets og psykisk helse  943 
 944 
3.6 Materiell  945 
Sentralstyret har ansvar for produksjon av materiell, mens valgkampkoordinator har 946 
ansvar for distribusjon til fylkene. Strategien legger ingen føringer på hva slags materiell 947 
vi skal ha, utover det som er skissert nedenfor. 948 
  949 
Alt materiell skal være så miljøvennlig som mulig. Materiell skal harmonere med partiets 950 
overordnede retningslinjer hva angår grafisk design, uttrykk og budskap. I 951 
skolevalgkampen er hovedmålgruppa vår personer mellom 16-18 år, men den 952 
stemmeberettigede målgruppa vår er mellom 18 og 28. Dette må tas i betraktning når vi 953 
utformer vårt visuelle uttrykk i valgkampen. 954 
  955 
Brosjyrer skal være presise og informative, men kan også gjerne være 956 
populistiske/underholdende såfremt dette lar seg kombinere. Profileringsmateriell 957 
(gensere, bærenett ol.) må være utformet sånn at ungdommer har lyst til å bruke det, 958 
også på fritiden - altså kult og hipt, og estetisk fint å se på. 959 
  960 
Fylkene må selv betale for materiell. 961 
 962 
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3.7 Verving  963 
Valgkampen er den beste arenaen vi har for verving - og verving er et viktig virkemiddel 964 
for å vinne dette og fremtidige valg. For å oppnå optimal verveeffekt er det satt opp 965 
tiltak som skal hjelpe fylkeslagene med vervearbeidet.  966 
 967 
Grønn Ungdom skal: 968 

• arrangere en vervekonkurranse - én helårs, en for skolevalgkampen 969 
• arrangere verveuker i den lange valgkampen 970 
• lage et hjelpeverktøy for fylkene til selvskolering i verving 971 
• lage en samleblekke med kule ideer til stand 972 
• oppfordre fylkene til å arrangere medlemsmøter for nye medlemmer under og 973 

etter valgkampen 974 
 975 
  976 
3.8 Mangfold, inkludering og trygge rammer 977 
Likestilling er ekstra viktig i valgkamper, der det ofte blir slik at man velger debattanter 978 
fra de gruppene som roper høyest og synes mest. Å ha god kjønnsbalanse blant 979 
debattanter er en begynnelse, men det er også viktig at debattantene får skolering i 980 
hvordan kjønn og andre demografiske faktorer påvirker politiske debatter. Dette er 981 
særlig viktig for at for eksempel kvinnelige debattanter skal bli komfortable med å ikke 982 
bare sitte i et debattpanel, men kunne markere seg og snakke høyt og fritt. I tillegg 983 
kommer vi til å ha ungdomskandidater som risikerer hets og trakassering fra det 984 
offentlige, og vi vet at dette særlig rammer kvinner, minoritetspersoner, LHBTQ-985 
personer, funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper. Å skjerme kandidatene 986 
våre fra kommentarfelthat i størst mulig grad er derfor også et likestillingsspørsmål. 987 
  988 
Grønn Ungdom skal: 989 

• Ha maks 60% debattanter av ett kjønn. 990 
• Spørre en ekstra gang. Tanken på å sitte i debatt kan bli mindre skummel 991 

etterhvert. 992 
• Starte debattrekrutteringen tidlig. God skolering og tid til å forberede seg er 993 

viktig. 994 
• Etterstrebe å sende to debattanter av ulike kjønn til de fylkene som trenger 995 

eksterne GU-medlemmer for å ta skoledebatter, så langt det er mulig. 996 
• Etterstrebe at ingen tar skoledebatter alene. 997 
• Ha to nasjonale trivselsansvarlige av ulike kjønn, som skal være tilgjengelige for 998 

alle debattanter. 999 
• Ta opp likestillingsperspektivet (og relevante temaer som for eksempel 1000 

hersketeknikker) på alle debattskoleringer. 1001 
• Ha egne bolker på minst to debattskoleringer for debattanter som ikke er 1002 

cismenn, og parallelle bolker for cismenn om hersketeknikker og kjønn i debatter. 1003 
• I størst mulig grad skjerme ungdomskandidater mot hets og trakassering, særlig 1004 

på nettet. Dette kan være gjennom å tilby støtte og skolering, være på plass i 1005 
kommentarfelt med forhåndsskrevne kommentarer, eller annet. 1006 

• Konsekvent rapportere og/eller anmelde alle trusler, slibrige kommentarer, osv. 1007 
Dette gjelder i særlig grad når disse er seksualiserte og/eller retter seg mot den 1008 
fornærmedes etnisitet, funksjonshemming, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk 1009 
e.l. 1010 

• Jobbe utfra et utvidet likestillingsperspektiv, der andre faktorer enn 1011 
kjønnsbalanse også blir diskutert. Slike faktorer kan for eksempel være etnisitet, 1012 
seksuell orientering eller funksjonsevne. 1013 
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• Aktivt vurdere hvilke bilder vi bruker i materiellet vårt, for å sikre at vi 1014 
representerer et mangfoldig samfunn. 1015 

  1016 
  1017 

4. Etter valget 1018 
Vi vet lite om hvordan tiden etter valget kommer til å se ut. Vi kan ha gjort det bra, dårlig 1019 
eller helt greit. Vi kan ha mistet maktposisjoner, eller vi kan ha beholdt dem og oppnådd 1020 
store gjennombrudd nye steder i landet. Det vi vet er at mens organisasjonen kommer til 1021 
å ha flust av nye, engasjerte medlemmer, kommer mange av ressurspersonene til å være 1022 
slitne. Uavhengig av valgresultat er det derfor viktig at alle fylkeslag har en plan for 1023 
ukene etter valget. 1024 
 1025 
Uavhengig av valgresultat skal følgende skje etter valget: 1026 

• Både sentralstyret og fylkes- og lokallagene skal gjennomføre 1027 
valgkampevalueringer 1028 

• Valgkampkoordinator skal kartlegge alle som er blitt folkevalgte av Grønn 1029 
Ungdoms medlemmer, og sørge for oppfølging av disse 1030 

• Grønn Ungdom skal kommunisere hva vi har oppnådd under valget 1031 
• Alle fylkeslag skal arrangere ferskenmøte senest to uker etter valget 1032 
• Sentralstyret skal reise til fylkeslagene og bidra til høy aktivitet for å ivareta nye 1033 

medlemmer 1034 
 1035 
 1036 

5. Krisehåndtering 101 1037 
Grønn Ungdoms beredskapsplaner for håndtering av krisesituasjoner er samlet i 1038 
beredskapshåndboka. Håndboka inneholder planer for håndtering av kriser som kan 1039 
oppstå i 1040 
løpet av en valgkamp som for eksempel mediekriser, personkonflikter, sykdom eller 1041 
ulykker. Beredskapshåndboka skal være tilgjengelig for alle aktører i Grønn Ungdoms 1042 
valgkamp. 1043 
 1044 
Alle som deltar i valgkampen for Grønn Ungdom skal være orientert om Grønn Ungdoms 1045 
etiske retningslinjer, særlig hva angår grenseoverskridende atferd og rusmidler. Dette er 1046 
valgkampansvarlig i de ulike fylkene sitt ansvar.  1047 
 1048 
Overordnet er krisehåndtering generalsekretær sitt ansvar. En tommelfingerregel er å 1049 
alltid kontakte generalsekretær før man foretar seg noe annet i krisesituasjoner.  1050 
 1051 
 1052 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-17 
 
 

ARBEIDSPLAN 2019 1053 

 1054 

Bakgrunn 1055 
Arbeidsplanen er landsmøtets bestilling til øvrige organer i Grønn Ungdom på hva som 1056 
skal prioriteres det kommende året. Planen er et supplement til vedtektene. Vedtektene 1057 
er organisasjonens «grunnlov» og forteller hvordan Grønn Ungdom skal styres 1058 
overordnet.  1059 
 1060 
Mange av tiltakene i arbeidsplanen koster penger. Arbeidsplanen bør derfor sees i 1061 
sammenheng med budsjettet. Hvis man foreslår endringer i arbeidsplanen, bør man 1062 
foreslå tilsvarende endringer i budsjettet, og omvendt.  1063 
 1064 
Sentralstyret har et spesielt ansvar for å følge arbeidsplanen. De rapporterer videre til 1065 
landsstyret om status på oppfølging av punktene og presenterer måloppnåelsen i form 1066 
av en årsmelding på landsmøtet. Utkastet til arbeidsplanen 2018 ligger vedlagt. 1067 
Sentralstyret (SST) har behandlet saken og har innstilt på den til videre behandling hos 1068 
landsstyret (LS). Tilsvarende vil LS behandle saken og innstille på den videre til 1069 
landsmøtet (GULM). Den endelige arbeidsplanen er det GULM som vedtar. 1070 
 1071 

Drøfting 1072 
Sentralstyret drøftet arbeidsplan for 2019 for første gang på halvtårsevalueringen i juni. 1073 
Deretter har generalsekretær Guri Barka Martins og talsperson Hulda Holtvedt 1074 
utarbeidet et utkast, som sentralstyret innstilte på. Dette sakspapiret skal begrunne 1075 
hvorfor utkastet ser ut som det gjør. 1076 
 1077 
Form 1078 
Arbeidsplanen for 2019 er utarbeidet etter modell fra arbeidsplanen for 2018. Planen 1079 
setter mål for hva Grønn Ungdom skal gjøre i løpet av året. Planen legger imidlertid ikke 1080 
føringer for hvordan oppgavene skal utføres. Kapitlene 1-10 er rangert i prioritert 1081 
rekkefølge, og det er derfor viktig at vi også diskuterer dette. 1082 
 1083 
Før 2018 hadde Grønn Ungdoms arbeidsplaner en annen form: De var mye lengre og 1084 
mer detaljerte. De undertegnede mener at den korte formen er mest hensiktsmessig. Da 1085 
kan landsmøtet bruke tiden på å diskutere organisasjonens overordnede oppgaver, og 1086 
sentralstyret får frihet til å gjennomføre oppgavene på den måten de mener er best. 1087 
 1088 
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Innhold 1089 
Her følger en gjennomgang av kapitlene i arbeidsplanen. 1090 
 1091 
1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 1092 
Det er ikke nødvendig å sette konkrete mål for valgkampen i arbeidsplanen, da dette 1093 
gjøres i en egen valgkampstrategi. Saksforbrederne har derfor nøyd seg med å si at vi 1094 
skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien. 1095 
 1096 
2. Ekstern kommunikasjon 1097 
Setter mål for Grønn Ungdoms kommunikasjonsarbeid i året som kommer. Årets 1098 
politiske hovedsaker avgjøres i valgkampstrategien, og er derfor ikke spesifisert i 1099 
arbeidsplanen. Verdt å merke seg i dette kapittelet er at det legges opp til at sosiale 1100 
medier skal bli prioritert over tradisjonelle medier. Dette har ikke stått i arbeidsplanen 1101 
tidligere. 1102 
 1103 
3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 1104 
Setter mål for Grønn Ungdoms politiske arbeid i året som kommer. Legger opp til at vi 1105 
beholder dagens tre politiske utvalg for klima, skole og skatt. I tillegg opprettes det 1106 
utvalg for de politiske hovedsakene som vedtas i valgkampstrategien. Hensikten er at 1107 
disse skal levere politikk som kan brukes i valgkampen. 1108 
 1109 
4. Skolering 1110 
Legger opp til at hovedvekten av skoleringen skal være valgkamprelatert. I tillegg skal 1111 
skoleringsopplegget “Drivhuset” videreføres, herunder også Grønn Ungdoms 1112 
toppskolering “Grønnhetsakademiet”. 1113 
 1114 
5. Sommerleir 1115 
Legger opp til at vi arrangerer sommerleir i tråd med tidligere år. Det nye er at vi også 1116 
skal se på mulighetene for å utvide sommerleiren, dvs. åpne for flere enn 90 deltakere. 1117 
 1118 
6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 1119 
Handler om Grønn Ungdoms tilstedeværelse på MDGs landsmøte. Legger opp til at vi 1120 
viderefører tradisjonen med å jobbe aktivt for å få gjennom Grønn Ungdom-politikk, og 1121 
for at landsmøtet skal være en trygg og inkluderende arena for grønne ungdommer. 1122 
 1123 
7. Verving 1124 

Vi foreslår å sette 2000 registrerte medlemmer som mål for 2019, noe vi tror er fullt 1125 
mulig å nå i et valgår. Dette krever en medlemsvekst på ca. 500 medlemmer, men krever 1126 
færre jo flere vi klarer å få til å betale i år. Mål for betalende medlemmer har vi satt til 1127 
det samme som målet i år, og tror at også dette er oppnåelig. 1128 
 1129 

8. Medlemspleie 1130 

I arbeidsplanen for 2018 var punktet om medlemspleie veldig vagt, og vi har derfor 1131 
forsøkt å konkretisere det mer ved å legge til at alle medlemmer skal ha tilgang på et 1132 
medlemstilbud. 1133 
 1134 

9. Fylkes- og lokallagsarbeid 1135 

Vi foreslår at målet skal være at vi skal ha fungerende styrer i alle fylker. Verdt å merke 1136 

seg at dette er et større mål enn det som står under samme punkt i arbeidsplanen for 1137 

2018, hvor man ikke «skal» men «skal etterstrebe». 1138 
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10. Internasjonalt arbeid 1139 

Punktet konkretiseres til at IU og IK skal fokusere på FYEG og Norden for Grønn 1140 

Ungdoms internasjonale arbeid. 1141 

 1142 

11. Representasjon 1143 

Punktet er likt som i arbeidsplanen for 2018, bare at vi også har lagt til fagbevegelsen J 1144 

 1145 

12. Organisering 1146 

Til neste år må vi se på organiseringen av Grønn Ungdoms virke med tanke på 1147 

regionreformen. Punktet sier ikke noe om hvordan. 1148 

 1149 

13. Sentralstyret 1150 

Videreføres fra arbeidsplanen 2018. 1151 

 1152 

 1153 

Sentralstyrets konklusjon 1154 
Vi viderefører fjorårets nyskaping med en kort arbeidsplan, men er legger til noen mer 1155 
presise mål, og er tydeligere i prioriteringen. Det er viktig at landsstyret og landsmøtet 1156 
også får være med å bestemme hvor vi skal legge inn mest ressurser i året som kommer. 1157 
 1158 

 1159 

Spørsmål til diskusjon 1160 
• Burde vi rangere kapittel 1-10 i prioritert rekkefølge, eller ikke? Er dere 1161 

enig/uenig i prioriteringen? 1162 
• Er det noe som mangler i forslaget til arbeidsplan for 2019? 1163 
• Bør planen være mer detaljert? 1164 
• Er vervemålene for høye? 1165 
 1166 

 1167 

Forslag til vedtak 1168 
F1: Landsstyret innstiller på Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 slik den foreligger. 1169 
 
 
 
Vedlegg: 

- Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins og Hulda Holtvedt 
Generalsekretær og talsperson 
 
Oslo, 28. september 2018 
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ARBEIDSPLAN2019 
I prioritert rekkefølge: 1170 

1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 1171 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2019. 1172 
 1173 
 1174 

2. Ekstern kommunikasjon 1175 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både 1176 
nasjonalt og lokalt. Hovedfokus skal ligge på sosiale medier, men tradisjonelle medier 1177 
skal også prioriteres. 1178 
 1179 
 1180 

3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 1181 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal videreføre 1182 
de politiske utvalgene innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd. I 1183 
tillegg skal det opprettes politiske utvalg for hovedsakene i valgkampen. 1184 
 1185 
 1186 

4. Skolering 1187 
Mål: Grønn Ungdom skal ha hovedfokus på relevant valgkampskolering i 2019. I tillegg 1188 
skal skoleringsopplegget «Drivhuset» videreutvikles og videreføres. 1189 
  1190 
 1191 

5. Sommerleir 1192 
Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år, og se på 1193 
muligheter for utvidelse. 1194 
 1195 

 1196 

6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 1197 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 1198 
Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for andre grønne 1199 
ungdommer som deltar på MDGLM. 1200 
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7. Verving 1201 
Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte medlemmer og 1 000 betalende 1202 
medlemmer innen utgangen av 2019. 1203 
 1204 
 1205 

8. Medlemspleie 1206 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang til et 1207 
medlemstilbud, samt reell mulighet til politisk innflytelse. Grønn Ungdom skal oppleves 1208 
som en trygg og god arena å engasjere seg i. 1209 
  1210 
 1211 

9. Fylkes- og lokallagsarbeid 1212 
Mål: Grønn Ungdom skal ved utgangen av 2019 ha fungerende styrer i alle fylker. 1213 
 1214 
 1215 

10. Internasjonalt arbeid 1216 
Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, 1217 
globale bevegelsen og Federation Of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på 1218 
å skape og opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske 1219 
landene. 1220 
 1221 
 1222 

Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 1223 

11. Representasjon 1224 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 1225 
organer og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltager i norsk 1226 
offentlighet og søke samarbeid og dialog med miljøbevegelsen, næringsliv, 1227 
fagbevegelsen, frivillige organisasjoner og politiske aktører der det er naturlig. 1228 
 1229 
 1230 

12. Organisering 1231 
Mål: Grønn Ungdom skal evaluere, og om det anses nødvendig endre, organiseringen av 1232 
landsstyret, landsmøtet og fylkeslag med tanke på regionreformen. 1233 
 1234 
 1235 

13. Sentralstyret 1236 
Mål: Sentralstyret skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Sentralstyret skal 1237 
forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt kan gis videre til neste 1238 
generasjon. 1239 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-18 
 
 

BUDSJETT 2019 1240 

Bakgrunn 1241 
Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen for 2019. Neste år er det 1242 
valgkamp, og valgkampbudsjettet er også derfor en stor del av årets budsjett – budsjett 1243 
for 2019 bør derfor også sees i sammenheng med valgkampstrategien. 1244 
 1245 
I forslaget til budsjett ser dere at regnskapet for 2017 er lagt inn som en egen kolonne. 1246 
Det er for at dere skal ha muligheten til å sammenligne 2017-regnskapet (forrige valgår) 1247 
og 2019-forslaget. 1248 
 1249 

Drøfting 1250 
Form 1251 
Budsjettet er ikke veldig revolusjonerende, men har noen flere poster enn det det 1252 
tidligere har hatt. Dette er fordi vi har splittet noen poster i flere deler, for at det skal 1253 
være mulig å se hva hver post inneholder. 1254 
 1255 
Postene som er merket i kursiv er poster man i utgangspunktet ikke kan gjøre så mye 1256 
med, fordi det er inntekter eller utgifter vi ikke styrer selv. 1257 
 1258 
Inntekter 1259 
Inntektsnivået er noe høyere grunnet høyere offentlig støtte, og da også mer støtte fra 1260 
MDG. I tillegg foreslås det å øke posten for tilskudd fra fylkeslagene ganske drastisk for 1261 
valgåret. Dette er for at vi nasjonalt skal ha mulighet til å bruke enda mer ressurser på 1262 
valgkampen 2019 (som også vil gagne fylkeslagene). 1263 
 1264 
Kostnader 1265 
Lønn 1266 
Lønnsposten øker. Det er det hovedsakelig to årsaker til. For det første er det i 1267 
økonomiske retningslinjer vedtatt at kompensasjonsgraden for de frikjøpte vervene skal 1268 
økes fra 75% til 85% av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. 1269 
 1270 
I tillegg foreslås det at stillingen som fylkessekretær økes fra 40% til 60%, og at lønnen 1271 
økes fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 40 i statens lønnsregulativ. Tanken bak dette er at 1272 
fylkessekretæren i stor grad vil fungere som nasjonal valgkampkoordinator, og at vi 1273 
derfor slipper å opprette en prosjektstilling for dette, slik vi har gjort tidligere. 1274 
 1275 
 1276 
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Regnskapstjenester 1277 
Posten kalt regnskapstjenester inneholder tre ulike ting. Den første er utgiftene til 1278 
regnskapssystemet vårt, TripleTex. Det andre er revisorutgifter, som er planlagt langt 1279 
lavere for 2019 enn for 2017/18. Det siste er utgiftene til økonomirådgivers lønn, eller 1280 
«tjenestekjøpet» vi gjør av MDG. Dette totalt blir noe høyere enn utgiftene vi hadde 1281 
med regnskap i 2017, men til gjengjeld blir regnskapet vårt korrekt ført, og det er MDG 1282 
som får pengene, ikke et eksternt revisorfirma. 1283 
 1284 
Valgkampbudsjettet 1285 
I valgkampen 2017 budsjetterte vi med å bruke 435 000 kroner på valgkampspesifikke 1286 
poster, som lønn til valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame mm. Regnskapet 1287 
viser at vi totalt sett brukte 395 053 kroner. Vi brukte over budsjett på reiseposten, men 1288 
holdt oss ellers godt innenfor budsjettrammene. 1289 
 1290 
Det er foreslått å sette av 570 000 kroner til valgkamp i 2019. Vi har altså 135 000 1291 
kroner mer til disposisjon enn i 2017. Lønn til valgkampkoordinator inngår ikke i dette 1292 
budsjettet, da denne stillingen slås sammen med fylkessekretær. Vi regner med å bruke 1293 
mesteparten av midlene i valgkampbudsjettet på frikjøp av sentralstyret eller lønn til 1294 
kommunikasjonsrådgiver, skolering og reising. Det er satt av dobbelt så mye til reising 1295 
som i 2017 (60.000,- mot 30.000,-). Det legges opp at alle materiellutgiftene 1296 
viderefaktureres til fylkeslagene. Derfor er 300.000,- for materiell også oppført som en 1297 
inntektspost. 1298 
 1299 

Bunnlinja 1300 

Årsresultatet er inntekter minus utgifter for 2019. Som dere ser går vi 229 668kr i 1301 

minus. Det betyr at vi bruker mer penger neste år enn vi får inn. Det betyr ikke at Grønn 1302 

Ungdom går konkurs, men at vi bruker av de oppsparte midlene vi har (som 1303 

valgkampfondet). Sentralstyret anser at det er greit å bruke mer penger enn vanlig i et 1304 

valgår. 1305 

 1306 

Balansen sier hvor mye penger Grønn Ungdom har i oppsparte midler i begynnelsen av 1307 

2019 og i slutten av 2019. På slutten av året bør vi ha minst 400 000 å rutte med, men 1308 

sentralstyret fraråder landsstyret å bruke mer av de oppsparte midlene vi har i 2019. 1309 

 1310 

 1311 

Sentralstyrets konklusjon 1312 
Vi foreslår å bruke ganske mye penger i 2019, og generalsekretær har jobbet med 1313 

økonomirådgiver for å se på de langsiktige konsekvensene av forslaget som foreligger. 1314 

Slik forslaget er utformet nå, vil vi ha nok egenkapital i årene fremover, men det vil 1315 

kreve at vi sparer en del i mellomvalgsåret 2020. 1316 

 1317 

 1318 

Spørsmål til diskusjon 1319 

• Bruker vi for mye/for lite penger? 1320 
• Er det satt av nok penger i budsjettet til de ulike aktivitetene ut i fra hvilken 1321 

prioritering de har i arbeidsplanen? 1322 
 1323 
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Forslag til vedtak 1324 
F1: Landsstyret innstiller på forslaget til budsjett 2019 slik det foreligger. 1325 
 
 
Vedlegg: 

- Forslag til budsjett 2019 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
 
Oslo, 28. 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 75 000 

 
Diverse valgkamp (Buffer)  44 622 30 000 

 
Sum 487 297 570 000 

    
 

Partiaktiviteter  
  

 
Sentralstyret  31 227 30 000 

 
Landsstyret  81 001 90 000 

 
Internasjonalt Utvalg  12 171 10 000 

 
Politiske utvalg  0 8 000 

 
Kontrollkomiteen  0 5 000 

 
Valgkomiteen  0 5 000 

 
Skolering  53 466 45 000 

 
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  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-19 
 
 

DAGSORDEN OG 
MØTEREGLER til GULM 
Dagsorden  1326 
Her kommer et forslag til dagsorden på Grønn Ungdoms landsmøte 2018 - med 1327 
forbehold om at det ikke kommer inn andre saker enn de vedtektsfestede + 1328 
Europapolitisk Plattform. 1329 
 1330 
Forslaget er ganske rett frem, men det er foreslått å bruke ganske mye mindre tid på 1331 
organisasjon enn tidligere, og veldig mye mer tid på politikk. 1332 
 1333 
Resolusjonsbehandlingen 1334 
Det største grepet som er tatt for å sørge for at vi bruker mye tid på politikk er at 1335 
behandlingen av resolusjoner blir annerledes enn tidligere. Forslaget er inspirert av 1336 
måten GU i Sverige behandler resolusjoner på sitt Riksårsmøte, men tilpasset våre 1337 
vedtekter og praksis. 1338 
 1339 

 1340 
 1341 
Tanken er at vi først skal debattere og votere over hvor mange og hvilke resolusjoner vi 1342 
skal behandle. Deretter blir det to bolker med resolusjonsworkshops, hvor alle kan velge 1343 
en resolusjon pr. bolk som de vil diskutere i mindre grupper ledet av sentralstyret. 1344 
Deretter blir det resolusjonsbehandling på vanlig måte med plenumsdebatt. Målet med 1345 
denne måten å behandle resolusjonene er at alle skal få diskutert to resolusjoner 1346 
grundigere, og at terskelen for å delta i plenumsdebatten skal bli mindre. 1347 
 1348 
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Det er også satt av 1,5 time til behandlingen av Europapolitisk plattform. Dette er for at 1349 
vi skal få en så god som mulig behandling av denne.  1350 
 1351 

Møteregler 1352 
Møtereglene fra i fjor fungerer, og trenger ingen stor revisjon, men jeg har gjort noen 1353 
små, redaksjonelle endringer samt et par større endringer. De større endringene jeg 1354 
foreslår er som følgende: 1355 
 1356 
Taletid 1357 
Det foreslås å senke taletiden til 2,5 min per innlegg. Dette er for at debattene skal gå 1358 
litt kjappere, og at flere skal få komme til i de ulike debattene. 1359 
 1360 
Valgtaler 1361 
Det foreslås å begrense mengden valgtaler til de som stiller til sentralstyret, samt leder 1362 
av KK og VK med mindre det finnes flere kandidater til samme verv. Dette er for at vi 1363 
skal spare tid på møtet, og fordi valgkomiteen uansett kommer til å legge frem sin 1364 
innstilling. Setningen som foreslås lagt til i paragraf 18, punkt 2. er: 1365 
 1366 
Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs landsmøte. Det gjelder heller ikke for 1367 
medlemmer til internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og valgkomiteen med mindre det 1368 
finnes flere kandidater til vervet. 1369 
 1370 
 1371 

Spørsmål til diskusjon 1372 

• Er resolusjonsworkshops en god måte å bruke landsmøtetiden på? 1373 
• Er det noe som burde få mer/mindre tid i dagsordenen? 1374 
• Er det noe som mangler i møtereglene? 1375 

 1376 
 1377 

Sentralstyrets konklusjon 1378 
Det er viktig at vi setter av mye tid til å diskutere politikk, men vi må også ha nok tid til 1379 
det organisatoriske. Med forslaget som foreligger tror vi at vi får begge deler J 1380 
 1381 
Møtereglene fra i fjor er gode. Med de endringene som foreslås vil vi forhåpentligvis 1382 

spare inn litt tid på valgprosessene, og også ha mer tid til å diskutere politikk. 1383 

 1384 

Forslag til vedtak 1385 
F1: Landsstyret innstiller på dagsorden til Grønn Ungdoms landsmøte 2018 slik den 1386 
foreligger, med forbehold om at det også kan komme andre saker. 1387 
F2: Landsstyret innstiller på møtereglene til GULS-4-18 slik de foreligger. 1388 

 1389 
Vedlegg 

- Dagsorden GULM 2018 
- Møteregler GULM 2018 

 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins 
Generalsekretær 
Oslo, 28. september 2018 
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DAGSORDEN GULM 2018 1390 

 
 
 

 fredag 23.11.17  lørdag 24.11.17  søndag 25.11.17 
  08:00 Frokost 08:00 Frokost 

  09:00 Konstituering av møtet 09:00 Vedtektsendringsdebatt 

  09:30 Årsberetninger 10:15 Arbeidsplan 2019 

  10:00 Godkjenning av regnskap 
2017 

11:00 Budsjett 2019 

  

10:15 Valgkampstrategi 2019 11:30 Gjennomgang av 
redaksjonskomitéens innstilling 

  11:00 Resolusjonsbehandling del 1 12:00 Lunsj 

17:00 Ankomst og innsjekk 
(med snacks!) 

11:30 Resolusjonsworkshops del 1 13:00 Votering 

17:30 Velkomst v/ 
generalsekretær 

12:15 Lunsj 15:30 Avslutning v/ talspersonene 

17:35 Velkomst v/ 
talspersonene 

13:00 Resolusjonsworkshops del 2   

18:00 Hilsningstaler fra MDG 14:00 Resolusjonsbehandling del 2   

18:30 Bli-kjent-leker 15:30 Pause   

19:30 Middag m/ kåring av 
vervevinnere 

16:15 Europapolitisk plattform   

20:30 Formøter 18:00 Valg   

22:00 Sosialt opplegg i salen 20:00 Fritid   

23:00 Stille på skolen 20:30 Festmiddag  
   21:00 Avskjedstaler 

    21:00 Fest  
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Møteregler GULM 2018 
 1391 

Generelt 1392 
§ 1 - Formalia  1393 
Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene. 1394 
 1395 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-1396 
flertall.  Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 1397 
tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 1398 
endres med alminnelig flertall. 1399 
 1400 
§ 2 - Opptreden på landsmøtet 1401 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 1402 
mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  1403 
 1404 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 1405 
tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 1406 
plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  1407 
 1408 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  1409 
 1410 
 1411 

Representasjon  1412 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  1413 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 1414 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon.  1415 
 1416 
§ 4 - Representanter 1417 
Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn Ungdom, 1418 
samt to delegater fra Grønne Studenter. For å få innvilget stemmerett må delegatene ha betalt 1419 
medlemskontingenten for inneværende år. 1420 
 1421 

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. 1422 
 1423 

§ 5 - Andre gjester 1424 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 1425 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  1426 
 1427 
§ 6 - Lukkede dører 1428 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 1429 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  1430 
 1431 
 1432 
 1433 
 1434 
 1435 
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Saksgang og konstituering 1436 
§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 1437 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 1438 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 1439 
upassende oppførsel på landsmøtet. 1440 
 1441 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 1442 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 1443 
skal voteres over. 1444 
 1445 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  1446 
 1447 
§ 9 – Redaksjonskomitéen 1448 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 1449 
og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 1450 
ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 1451 
 1452 
§ 10 - Referenter og protokoll  1453 
Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 1454 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 1455 
forslag og alle voteringer.  1456 
 1457 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 1458 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 1459 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 1460 
 1461 
 1462 
 1463 

Debatter  1464 
§ 11 - Innlegg  1465 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 1466 
2,5 minutter, men landsmøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er satt 1467 
i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 1468 
svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 1469 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 1470 
 1471 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 1472 
samtidig, så langt det lar seg gjøre. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 1473 
 1474 
§ 12 - Saksinnledninger 1475 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 1476 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål til 1477 
saksforbereder, men ikke ytterlige replikker/kommentarer. 1478 
 1479 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 1480 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 1481 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  1482 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  1483 
 1484 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 1485 
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Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 1486 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 1487 
 1488 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 1489 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 1490 
ordstyrerbordet. 1491 
 1492 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 1493 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 1494 
 1495 
§ 15 - Frister 1496 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle debatten. 1497 
 1498 
§ 16 - Forslagenes utforming 1499 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i linken under. Forslagsstiller skal underskrive 1500 
forslaget med navn og tilhørende fylke. (HER SETTES DET INN LINK) 1501 
 1502 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 1503 
 1504 
§ 17 - Avstemninger 1505 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 1506 
stemmegivningen er avsluttet.  1507 
 1508 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 1509 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 1510 
av landsmøtet med 2/3-flertall.  1511 
 1512 
§ 18 - Valg  1513 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 1514 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 1515 
innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver kandidat 1516 
som stiller til verv er 3 minutter.  1517 
 1518 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  1519 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  1520 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 1521 
landsmøte. Det gjelder heller ikke for medlemmer til internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og 1522 
valgkomiteen med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 1523 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  1524 
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  1525 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  1526 
b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  1527 

 1528 
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 1529 
skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 1530 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 1531 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 1532 
overvåke opptellingen.  1533 
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 1534 
forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  1535 
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c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 1536 
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  1537 

 1538 
6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 1539 
 1540 
 1541 

Diverse  1542 
§ 19 - Berusede personer  1543 
Berusede personer vises bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 1544 

søndag. 1545 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Teodor Bruu, internasjonal kontakt 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-20 
 
 

EUROPAPOLITISK PLATTFORM 
 
Bakgrunn 1546 
Grønn Ungdoms landsstyre vedtok på sitt første møte av 2018 at organisasjonen skal 1547 
inn i en prosess der vi utvikler europapolitikk. Helt konkret ble det bestemt at det skulle 1548 
være en diskusjonssak på LS-3 i august, og en vedtakssak på LS-4 i oktober. Nå, på LS-4, 1549 
skal landsstyret altså vedta europapolitikk, og dette vedtaket vil fungere som en 1550 
innstilling overfor landsmøtet. Grønn Ungdoms landsmøte vil i sin tur gjøre et endelig 1551 
vedtak, og det er på bakgrunn av vedtaket på landsmøtet at Grønn Ungdom vil uttale seg 1552 
eksternt om denne politikken. 1553 
 1554 
Saksbehandler og andre referenter noterte svært flittig under diskusjonen på LS-3 og 1555 
saksbehandler har på bakgrunn av dette prøvd å danne seg et omtrentlig bilde av hva 1556 
Grønn Ungdom mener. Utkastet til Europapolitisk plattform er basert på dette. Den 1557 
plattformen som ligger vedlagt er innstilt på av Sentralstyret. Plattformen er ordnet slik 1558 
at det først er en introduserende tekst og så en rekke punkter med konkret politikk. 1559 
Flere av punktene har flere alternative formuleringer. Det vil komme fram hvilke 1560 
alternativer som innstilles på av Sentralstyret, men også noen alternativer som 1561 
Sentralstyret ikke innstiller på vil være presentert. Det er også tenkt at alternativene 1562 
Landsstyret ikke innstiller på, vil presenteres for landsmøtet i sin tur. Dette vil gjøre 1563 
debatten enklere på GULM. 1564 
 1565 
Dersom man som medlem av landsstyret ønsker andre formuleringer enn de som ligger i 1566 
dokumentet, så leverer man ikke endringsforslag til de punktene som allerede ligger der, 1567 
men man foreslår helt nye alternativer, uansett hvor likelydende de skulle være andre 1568 
punkter. Dette vil gjøre både debatten og voteringen mye enklere. Til den 1569 
introduserende teksten kan man levere vanlige endringsforslag. 1570 
 1571 

Overordnet om plattformen 1572 
Europapolitikk er et omfattende og komplekst politikkområde. Når man diskuterer 1573 
Europapolitikk må man holde tunga rett i munnen, for man diskuterer mange forskjellige 1574 
ting samtidig. 1575 
 1576 
En diskusjon er hva man mener om europeisk samarbeid generelt, og hva man mener om 1577 
EU som konsept. Her føres ofte overordna argumenter. Spørsmål til diskusjon: Hva 1578 
synes vi om EU som konsept og idé? Trenger vi EU i fremtiden? Hva tenker vi om 1579 
europeisk samarbeid? 1580 
 1581 
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En annen diskusjon er hva man mener om EU slik det fungerer i dag, og hvordan man 1582 
mener EU bør se ut i framtiden. Spørsmål til diskusjon: Hva er vi positive til og hva er vi 1583 
negative til med dagens EU? Hva burde være og hva burde ikke være en del av det tette 1584 
europeiske samarbeidet? 1585 
  1586 
En tredje diskusjon er hva man mener om norsk EU-medlemskap. Dette er en separat 1587 
diskusjon. Man kan mislike EU, men mene at Norge burde inn for å fikse opp, eller man 1588 
elske EU, men mene at Norge burde stå utenfor på grunn av nasjonale interesser. 1589 
Spørsmål til diskusjon: Bør Norge søke EU-medlemskap? Bør vi ønske folkeavstemning 1590 
om dette? Er det noen betingelser som må være oppfylt før vi søker medlemskap? Er det 1591 
lurt av Grønn Ungdom ha en uttalt mening om EU-medlemskap? 1592 
  1593 
En fjerde diskusjon er hva man mener om norsk tilknytning til EØS-avtalen. Spørsmål til 1594 
diskusjon: Bør EØS-avtalen beholdes, reforhandles eller forkastes? Bør vi ønske 1595 
folkeavstemning om dette? 1596 
  1597 
En femte diskusjon går på hvor aktivt man ønsker at Norge skal bruke reservasjonsretten 1598 
vi har gjennom EØS-avtalen. Reservasjonsretten er retten til å si nei til lover, direktiver 1599 
og lignende fra EU. Denne har aldri blitt brukt. Spørsmål til diskusjon: Hvor aktivt bør 1600 
Norge bruke retten til å si nei til EU-politikk? 1601 
  1602 
I tillegg kan man diskutere konkret politikk som kommer fra EU, og hvilke konkrete 1603 
direktiver og pakker man eventuelt skal bruke reservasjonsretten på. Noen sånne 1604 
debatter blusser veldig opp i media, som debatten om energimarkedspakken og ACER på 1605 
våren 2018. Vi foreslår at vi ikke tar aktiv stilling til noen sånne konkrete saker i denne 1606 
omgang, men at vi heller legger opp til at man kan forstå Grønn Ungdoms holdninger til 1607 
konkrete direktiver og pakker gjennom 1) hva vi mener er positivt og negativt med 1608 
dagens EU generelt, og 2) hvor aktivt vi ønsker å ta i bruk reservasjonsretten i EØS. 1609 
  1610 
Vi må også ta stilling til hvilken retorikk vi skal bruke. Dette blir derfor en sjette 1611 
diskusjon. Spørsmål til diskusjon: Hvordan skal vi forholde oss til verden og media? 1612 
Hvilken retorikk skal vi bruke? Hvis vi er for - hva skal vi trekke frem? Hvis vi er mot - 1613 
hva skal vi trekke frem? Hva er det strategisk lurt for oss å mene? 1614 
 1615 
Den politiske plattformen som ligger vedlagt vil besvare alle disse spørsmålene og 1616 
komme med politiske tiltak.  1617 
 1618 
VIKTIG: Sjekk opp sakspapirene til saken om europapolitikk på forrige LS (LS-3), de er 1619 
20 sider lange og redegjør nøye for alle de ulike europapolitiske debattene og kommer 1620 
med bakgrunnsinformasjon. Les dem om igjen nøye! 1621 
  1622 
Det spørsmålet det er mest delte syn på i Grønn Ungdom, er det som handler om norsk 1623 
EU-medlemskap. For å forberede LS godt til denne diskusjonen, har vi laget en ekstra 1624 
oversikt med argumenter om nettopp dette. Hulda Holtvedt, vår ikke-mannlige 1625 
talsperson, støtter Sentralstyrets innstilling på at vi bør si ja til EU-medlemskap. Hun har 1626 
hatt hovedansvaret for å presentere argumenter for dette. Ola Eian, vår ikke-kvinnelige 1627 
talsperson, har tatt dissens på innstillingen, og har hatt hovedansvaret for å presentere 1628 
argumenter for at vi bør si nei til EU-medlemskap. I tillegg kan man mene at Grønn 1629 
Ungdom ikke burde ta stilling i spørsmålet om EU-medlemskap. Noen 1630 
Sentralstyremedlemmer tok dissens på innstillingen fordi de heller ønsker at nettopp 1631 
Grønn Ungdom ikke skal ta stilling i saken. Argumenter for dette vil også bli presentert. 1632 
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 Argumenter for norsk EU-medlemskap 1633 
1. Overnasjonale utfordringer krever overnasjonale samarbeid 1634 
Vår tids største politiske utfordringer er overnasjonale. Klimaendringer, migrasjon, 1635 
skatteflukt, menneskehandel og personvern er eksempler på saker som ingen land kan 1636 
løse alene. Selv om EU fortsatt har en lang vei å gå, tar de grep for å løse disse 1637 
utfordringene. For eksempel har EU overoppfylt klimamålene sine til nå, stilt krav om 1638 
luft- og vannkvalitet, innført lover mot diskriminering i arbeidslivet og foreslått en skatt 1639 
på teknologigiganter som Apple og Google. 1640 
  1641 
2. EU er et fredsprosjekt 1642 
EU ble opprettet etter to brutale kriger i Europa. Hensikten var å hindre at historien 1643 
gjentok seg selv, ved å gjøre Europas land økonomisk avhengige av hverandre. Ideen er 1644 
at land som handler med hverandre, ikke går til krig mot hverandre. 1645 
  1646 
Man kan selvsagt aldri si sikkert hva som hadde skjedd hvis EU ikke ble opprettet. Men i 1647 
over 70 år har det vært fred i Europa, og EU har vært den viktigste driveren for 1648 
samarbeid mellom europeiske land. Derfor ble EU tildelt Nobels fredspris i 2016. 1649 
Hensynet til det europeiske fredsprosjektet er et argument for at Norge bør gå inn og 1650 
styrke EU. 1651 
  1652 
3. EU trengs i en ny verdensorden 1653 
Maktfordelingen mellom verdens land er i endring. USA har i det siste trukket seg ut av 1654 
Paris-avtalen og Iran-avtalen, spredd tvil om NATO-samarbeidet, stoppet handelsavtaler, 1655 
ilagt handelspartnere straffetoll og til og med truet med å trekke seg ut av WTO.  Mer 1656 
og mer økonomisk makt flyttes fra demokratiske land, til land uten demokratiske 1657 
tradisjoner, som Kina. Det er flere autoritære regimer i verden nå enn for 10-15 år siden. 1658 
  1659 
EU trengs som et demokratisk korrektiv til denne utviklingen. Hvis ikke EU som stormakt 1660 
står opp for det liberale demokratiet og menneskerettighetene, er det ingen garanti for 1661 
at noen andre vil gjøre det. 1662 
  1663 
Også innad i EU er det demokratiske utfordringer. Den grønne partigruppen har gått i 1664 
bresjen for å frata Ungarn og Polen stemmeretten, fordi de ikke oppfyller grunnleggende 1665 
krav til et liberalt demokrati. Norge kan og vil være med å styrke demokratiperspektivet i 1666 
EU. 1667 
  1668 
4. EU er mer demokratisk enn alternativene 1669 
Alternativet til EU, er et Europa uten formaliserte maktstrukturer der de store landene 1670 
får tale på vegne av Europa og ta politiske beslutninger helt uten demokratisk legitimitet. 1671 
EU sørger for at små land som Malta, Danmark, og forhåpentligvis Norge, er med å 1672 
bestemme politikk som angår hele Europa. 1673 
 1674 
Dessuten, og dette er enda viktigere: mange de mektigste politiske og økonomiske 1675 
aktørene i verden har lav grad av demokratisk legitimitet. Kina og Russland er diktaturer, 1676 
og USA har et stadig svakere demokrati enn EU, samtidig som enorme multinasjonale 1677 
bedrifter stadig får mer makt. Google, Facebook og Amazon er langt mektigere enn de 1678 
aller fleste nasjoner og kan fortsette å ta grep om samfunnsutviklingen på sine egne 1679 
premisser, dersom en demokratisk supermakt ikke utfordrer dem. Kun overnasjonale 1680 
organer som EU kan reelt sett utfordre de svært udemokratiske multinasjonale 1681 
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selskapene. Demokratiet i EU er ikke perfekt, ei heller det norske, men alternativet er at 1682 
langt mindre demokratisk.   1683 
 1684 
Om Norge går inn i EU, vil det styrke EU i å arbeide med nettopp dette, og vi vil kunne 1685 
være med å utforme hvordan verdensdemokratiet bør se ut. 1686 
  1687 
5. Medbestemmelsesrett 1688 
Norge er allerede med i EØS og mottar flere hundre EU-lover hvert år som vi stort sett 1689 
implementerer uten offentlig debatt. Mange av disse lovene er gode for arbeidstakere, 1690 
næringslivet og forbrukere. Men ved å avstå fra EU-medlemskap frarøver vi oss selv en 1691 
viktig mulighet til demokratisk påvirkning over samfunnsutviklingen. Den beste måten vi 1692 
kan påvirke EU på, er gjennom demokratisk valgte (og helst grønne) politikere, ikke 1693 
gjennom regjeringens Brussel-lobbyister. 1694 
  1695 
6. Hvis du ikke liker det – endre det! 1696 
De grønne partiene eksisterer ikke fordi politikken er perfekt fra før, men fordi vi tror at 1697 
det er mulig å endre den. Derfor bør vi sitte i rommene der beslutningene tas. Med et 1698 
norsk EU-medlemskap kan vi jobbe for mer ambisiøse klimamål, bedre landbrukspolitikk 1699 
og mer sosial utjevning i hele EU. Norge er et lite land, men vi kan samarbeide med de 1700 
andre nordiske landene og partigrupper vi er enige med. 1701 
  1702 
7. Flere muligheter for alle 1703 
EU har gjort det mulig å jobbe, studere og flytte til et hvilket som helst europeisk land 1704 
uten hindringer. Gjennom utvekslingsprogrammer som Erasmus er europeiske borgere 1705 
mer mobile enn noensinne. Samarbeidet gjør hverdagen lettere for millioner av 1706 
mennesker. 1707 
  1708 
8. Norge har handlingsrom innenfor EU 1709 
Selv med et EU-medlemskap har Norge stort politisk handlingsrom på mange områder. 1710 
Det vil fortsatt være mulig å føre en strengere arbeidslivspolitikk, en radikal 1711 
omfordelingspolitikk og innføre egne klimatiltak. 1712 
  1713 
9. Den europeiske solidariteten 1714 
Norge er verdens rikeste og beste land å bo i, og man kan argumentere for at vi ikke 1715 
trenger EU. Men reguleringer og økonomisk hjelp fra EU har betydd enormt mye for 1716 
mennesker som bor i land med dårligere levekår. For eksempel har EU fått på plass en 1717 
rekke minimumskrav i arbeidslivet. Det er ikke for Norge at vi bør bli med i EU, men for 1718 
andre land som trenger EU mer enn vi gjør. Og hvis vi skal få hjelp når vi eventuelt 1719 
trenger det, må vi bidra mens vi kan. 1720 
   1721 
10. Norge bør ta ansvar, ikke være gratispassasjer 1722 
Gjennom EØS-avtalen får Norge nyte godt av mange EUs privilegier, uten å ta politisk 1723 
ansvar i unionen. Men for at EU skal fortsette å eksistere, trenger vi land som ivrer for 1724 
prosjektet. Det er stor symbolsk forskjell på et medlemskap og en handelsavtale med 1725 
EU. Hvis vi syns det er synd at andre land melder seg ut, er det vanskelig å 1726 
rettferdiggjøre at ikke Norge skal inn. Selv om et norsk EU-medlemskap vil kreve at vi 1727 
inngår noen kompromisser, bør vi være med å ta ansvar for det europeiske samarbeidet. 1728 
 1729 
11. Et EU-medlemskap vil sikre forholdet mellom Norge og Europa 1730 
EU blir stadig blir mer knyttet sammen, og Norge får ta del i store deler av dette 1731 
gjennom EØS-avtalen. Det er imidlertid ikke sikkert at vi for alltid vil kunne få ta del i 1732 
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stadig nye samarbeid dersom vi ikke er også er medlem av unionen. Uten medlemskap 1733 
kan Norge havne på utsiden av spennende og nødvendige fremtidige samarbeid, og det 1734 
burde vi ikke ønske.   1735 
 1736 
12. Vi kan fortsatt ha landbrukspolitikk i Norge 1737 
Et EU-medlemskap vil vitterlig utfordre det norske landbruket slik vi kjenner det. Sverige 1738 
trekkes ofte frem som et skrekkeksempel på folketomme bygder og et sentralisert 1739 
landbruk. Men eksempler fra Østerrike og Finland viser at man også med et EU-1740 
medlemskap kan ha en sterk landbrukspolitikk. Finske bønder har tilgang på på EU-1741 
finansierte støtteordninger, delvis EU-finansierte støtteordninger og nasjonale 1742 
støtteordninger. Selv med et EU-medlemskap kan vi ha politikk for norsk selvforsyning, 1743 
men det vil kreve store subsidier og bli en politisk prioriteringssak. 1744 
 1745 
EU-medlemskapet tar fra oss noen viktige verktøy i landbrukspolitikken, som tollmurene. 1746 
Men hensynet til norsk tollvern kan ikke veie tyngre enn alle de gode argumentene for å 1747 
gå inn i EU. 1748 
 1749 
Det er også rom for å gjøre Norge mer selvforsynt på andre måter enn å opprettholde et 1750 
tollvern: man kan for eksempel utnytte landbruksarealer langt mer effektivt ved å legge 1751 
om til produksjon av andre ting enn dyrefor, kjøtt og animalske produkter.  1752 
 1753 
13. Deler av primærnæringen ønsker medlemskap 1754 
De delene av primærnæringen i Norge, herunder fiskeri og landbruk, som er eksport-1755 
basert, vil vinne på et norsk EU-medlemskap. Dette gjelder blant annet deler av 1756 
fiskerinæringen som i dag blir lite konkurransedyktige på det europeiske markedet fordi 1757 
det er tollmurer på bearbeidet fisk. Vi kunne hatt mange flere arbeidsplasser innenfor 1758 
bearbeidelse av fiskeriprodukter dersom disse tollmurene ble fjernet. 1759 
 1760 
14. MDG er et internasjonalistisk parti 1761 
Den grønne bevegelsen er global, og erkjenner at internasjonalt samarbeid er viktig for å 1762 
løse store utfordringer. Vi ser med bekymring på at land som USA, Ungarn og Polen vil 1763 
blokkere internasjonale avtaler. I MDGs prinsipprogram heter det at “økt internasjonal 1764 
samhandling, gjennom, blant annet, kulturell globalisering, digital kommunikasjon og 1765 
sterkere internasjonale institusjoner” er viktige tiltak for en fredelig verden. Gjennom 1766 
EU-medlemskap vil Norge styrke en av verdens aller viktigste internasjonale 1767 
institusjoner.  1768 
 1769 
 1770 

Argumenter mot norsk EU-medlemskap 1771 
1. Positiv til samarbeid og ideen om EU uten å ønske medlemskap. 1772 
Med vårt tette samarbeid med landene i Den Europeiske Union (EU) og Det Europeiske 1773 
Frihandelsforbund (EFTA) har vi troverdighet når vi framsnakker europeisk samarbeid. 1774 
Norge samarbeider allerede tett med EU-landene og tar ansvar for samarbeid om 1775 
overnasjonale utfordringer som migrasjon, energi og bevegelse over grenser (både i og 1776 
utenfor EØS-avtalen). Derfor kan man være enig mange av argumentene for EU som 1777 
prosjekt, uten å ønske norsk medlemskap. 1778 
 1779 
2. Frihandel med mat er ikke som annen frihandel 1780 
Frihandel fremmer nasjoners avhengighet av hverandre (fredsbevarende) ved at hver 1781 
nasjon ikke er selvforsynt på alle ting det forbruker. Det gir næringsliv, forbrukere og 1782 
økonomien et større marked å konkurrere i. Frihandel med mat forutsetter at all 1783 
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matproduksjon i Europa skal konkurrere på like vilkår. Nasjoner får dermed ikke føre 1784 
politikk for å hindre at matproduksjonen utkonkurreres. Siden matproduksjon handler 1785 
om global bruk av matressurser, lokal matsikkerhet, bruk av dyr, land og hav er det 1786 
mange som mener det bør være rom for å skjerme dette fra fri konkurranse i 1787 
handelsavtaler. 1788 
 1789 
3. Med EØS slipper vi frihandel på mat, men får alt det digge! 1790 
EØS-avtalen lar oss tjene på frihandel (og oppnå gjensidig avhengighet/fredsbevarende 1791 
effekten), uten “å konkurranseutsette” matproduksjonen på lik linje med all annen 1792 
produksjon. EØS-avtalen er en svært god avtale som vi må beskytte fra 1793 
ytterkantpartiene Frp, R, SV og Sp som ønsker å skrote den. 1794 
 1795 
Det er lite som tyder på at EU ønsker å reforhandle den Norge har dermed en trygg 1796 
tilgang på å eksportere og importere med EU- og EFTA-landene. At Norge en gang skulle 1797 
få flertall for å reforhandles/avslutte EØS-avtalen er ikke et argument for å melde seg 1798 
inn i EU. Skulle et slikt tenkt tilfelle inntreffe ville Norge måtte vurdere EU-medlemskap 1799 
ut fra helt andre forutsetninger enn de vi har i dag. 1800 
 1801 
4. MDG og GUs landbrukspolitikk er ikke forenlig med norsk EU-medlemskap 1802 
Grønn landbrukspolitikk handler om dyrevelferd, fornuftig ressursbruk (mindre animalsk 1803 
og mer plantebasert, gras til kyr - ikkje soya), elektriske traktorer, karbonbinding i jord, 1804 
mindre forurensing fra gjødsel og miljøgifter, kulturlandskap, matsikkerhet og lav 1805 
antibiotikabruk. Denne politikken er en motpol til økende stordrift og intensivering som 1806 
regjeringen (og en frihandelssituasjon) står for. Tollvern (ikke-frihandel) er ett av de 1807 
viktigste virkemidlene for grønn landbrukspolitikk, det tillater ikke EU sine medlemmer. 1808 
Vi “anbudsutsetter” matproduksjon ved å gå med på frihandel av mat. 1809 
  1810 
5. Norsk landbruk er lite konkurransedyktig pga. politikk og natur 1811 
Lite og spredt matjord (stordrift krever langtransport), kalde og korte vekstsesonger 1812 
krever mer tid og innsats per kg mat produsert i Norge sammenlignet med varme, flate 1813 
Sentraleuropa. Selv om bønder tjener mindre enn gjennomsnittet har Norge blandt de 1814 
høyeste lønnsnivåene i Europa. En villet spredt struktur (pga. beite og matjordas spredte 1815 
natur, lokale arbeidsplasser, lavere smitterisiko og antibiotikabruk) med mange mindre 1816 
gårder reguleres med maksgrenser for antall dyr. Gir helse og dyrevelferdsfordeler, men 1817 
ikke stordriftsfordeler. Alle disse forholdene gjør norsk landbruk annerledes og mindre 1818 
konkurransedyktig enn annet europeisk landbruk. 1819 
  1820 
6. Produksjon av landbruksvarer vil legges ned eller utkonkurreres 1821 
Melkeproduksjon er soya-oppblåst og langt fra perfekt, men står for ca. ⅔ av både 1822 
arealbruken og sysselsettinga i norsk jordbruk.  Det er en viktig måte å lage 1823 
menneskemat ut av gress og beite. Norske bruk har omlag 26 mjølkekyr i snitt. Alle kyr 1824 
har dyrehelsekort, og må beite ute minimum 8 veker i året. I dag har importert mjølk ein 1825 
tollsats på rundt 400%. EUs frihandel tillater ikke slike tollmurer hos medlemsland. 1826 
Konsekvensen vil være økt import av melk og påfølgende økt belastning/produksjon på 1827 
matjord og melkekyrne i europeiske fjøs. 1828 
  1829 
Som melk vil trolig korn, kylling, egg, svin, frukt og grønt tape konkurransen. Sau og 1830 
ammekyr (kjøttproduksjon uten melk) og noen bærsorter vil i noen grad klare seg. 1831 
Nisjeprodukter (der folk er villige til å betale en betydelig høyere pris) vil overleve, men 1832 
utgjør en liten del av forbruket. 1833 
 1834 
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EUs landbrukstilskudd vil ikke hjelpe norsk landbruk: Gapet mellom markedsprisene i 1835 
Europa og Norge er for stort til å dekkes av subsidier. Noe norske nisjeproduksjon vil 1836 
kunne dekkes, men utgjør en liten markedsandel. 1837 
  1838 
7. Hvorfor ikke flytte norsk matproduksjon til konkurransedyktige områder? 1839 
Den som ikke kan produsere konkurransedyktig mat kan jo la være, eller? Det sier Frp. 1840 
MDG har derimot prinsipper som sier at matproduksjon ikke skal skje for økonomiens 1841 
skyld, men for å: 1842 

• fø folket. Norske politikere har ansvar for at folk i Norge har mat. I krisetider er 1843 
det ikke en selvfølge at selv rike olje-Norge kan kjøpe andre nasjoners mat 1844 

• vise internasjonalt ansvar ved å bidra til verdens matproduksjon ved å bruke 1845 
egen jord, ikke kjøpe opp andre nasjoners mat. 1846 

• Verdens mest produktive jordbruksarealer (inkludert Sør-Europa) vil pga. 1847 
klimaendringene bli vanskeligere å utnytte. Norge og Nord-Europa kan bli en 1848 
viktig matprodusent i en verden som ikke klarer 1,5-gradersmålet. 1849 

• la dyrevelferd sette rammen for effektiviteten i produksjonen, ikke motsatt. 1850 
  1851 
8. Dyrevelferden 1852 
Lave konsesjonsgrenser gir små besetninger = ikke for mange dyr under same tak. I 1853 
mange europeiske land er det ikke konsesjonsgrenser i det hele tatt. Norsk 1854 
landbrukspolitikken har utvikla seg i grå retning mot større besetninger er ennå ikke blitt 1855 
like ille som EU og USA. Men norske konsesjonsgrenser sier max. 105 avlspurker er det 1856 
ikke uvanlig med flere titalls tusen i andre europeiske land. Dette går utover 1857 
dyrevelferden og konkurranseevnen til bønder som pålegges bedre dyrevelferd som 1858 
reduserer intensitet/effektivitet. Frihandel av animalske produkter i EU betyr også 1859 
handel med levende dyr og fører til lange dyretransporter. 1860 
 1861 
9. EUs landbrukspolitikk gir antibiotikaresistente bakterier 1862 
Ekstrem stordrift innen husdyrhold gir så høyt smittepress at antibiotika må brukes 1863 
forebyggende (før dyra blir syke). Antibiotikaresistente bakterier tar livet av 25 000 1864 
europeere hvert år, og intensiv kjøttproduksjon er en av hoveddriverne bak utviklingen. 1865 
Norge bidrar ikke til å snu denne situasjonen ved å gi opp vår mindre intensive 1866 
produksjon, muligheten til å regulere produksjonen slik og heller begynne å importere 1867 
antibiotikabasert animalske produkter fra EU. 1868 
  1869 
10. Bosetting i distriktene utenfor byene 1870 
Uansett om man mener det er viktig, eller at landbruket/havbruket skal ha dette som 1871 
mål: En bieffekt av å utnytte naturressurser er at det oppstår verdiskaping, bosetting og 1872 
lokalsamfunn. Empiri sier som så: et livskraftig lokalsamfunn avhengig av et livskraftig 1873 
jordbruk og havbruk. Spøkelsesbygder i Sverige er eksempler på denne empirien. 2019 1874 
er et lokalvalg hvor et ja-til-EU-standpunkt vil framstå som distriktsfiendtlig og strategisk 1875 
belastende. 1876 
  1877 
11. EUs landbrukstilskudd vil ikke hjelpe norsk landbruk 1878 
 Gapet mellom markedsprisene i Europa og Norge er for stort til å dekkes av subsidier. 1879 
Noe norske nisjeproduksjon vil kunne dekkes, men utgjør en liten markedsandel. 1880 
 1881 
12. Nedlegging av bioøkonomien i det grønne skiftet? 1882 
Når vi snakker om å skape nye arbeidsplasser i bioøkonomien er det arbeid knyttet til 1883 
høsting og bearbeiding av biologiske ressurser. På land er det nesten utelukkende 1884 
jordbrukets matproduksjon, skogdrift, kompetanse og produksjonsmidler som muliggjør 1885 
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høsting av biologiske ressurser.  Vi er ikke redd for å forby og avvikle, men å oppfattes 1886 
som og/eller reelt ville legge ned norsk landbruk vil koste mye politisk kapital. 1887 
Landbrukspolitikken vår per nå ønsker jo heller flere i arbeid på flere og mindre 1888 
gårdsbruk. 1889 
  1890 
13. Medbestemmelsesretten? 1891 
Selv om vi ikke har stemmerett når EU lager lover, så har vi mulighet til å påvirke EU 1892 
underveis gjennom formelle og uformelle kanaler. Norges utenriksarbeidere jobber 1893 
kontinuerlig med EU og kan gjennom EØS-avtalen bruke reservasjonsretten. 1894 
 1895 
Selv om norske delegater til EU-parlamentet fikk stemmerett, så er det usikkert hvor 1896 
mye dette ville økt interessen for de nye lovene i norsk samfunnsdebatt. Terskelen for å 1897 
forstå konføderasjonspolitikk er betraktelig høyere enn nasjonal politikk pga. 1898 
kompleksitet og språkbarrierer. 1899 
  1900 
14. Noen ganger er det lurt å ikke melde seg inn i ting man ikke liker 1901 
AUF melder seg inn i Ap for å endre fra innsiden. Det fungerer dårlig og heldigvis er 1902 
MDG et alternativ. Vi liker ikke alt med NATO, likevel ønsker vi å være medlem og endre 1903 
organisasjonen innenfra. Mye fordi vi ikke har et godt alternativ. 1904 
 1905 
Alternativet til å melde seg inn i EU er heldigvis ikke å bli en isolert, egoistisk og 1906 
nasjonalistisk stat, det er å fortsette et tett samarbeid gjennom EØS. Ønsker man likevel 1907 
at Grønn Ungdom og Norge skal melde seg inn i EU for å endre unionen, så må man 1908 
være klar over hvilke deler av norsk politikk vi overlater til EU-parlamentet og kunne 1909 
forsvare det. 1910 
 1911 
 

Argumenter for at vi ikke burde ta stilling til EU-medlemskap 1912 
1. Samme argumentene som listet opp under “Argumenter mot norsk EU-medlemskap” 1913 
Å ikke mene noe aktivt om EU-medlemskap, vil være et slags indirekte og uuttalt nei til 1914 
norsk EU-medlemskap. Derfor kan man bruke mange av de argumentene som er listet 1915 
opp mot norsk EU-medlemskap til å også argumentere for at man ikke burde ta 1916 
standpunkt. 1917 
 1918 
2. EU-debatten er ikke en aktuell debatt i Norge 1919 
Det er mange som er personlig tilhengere av EU, men som mener Grønn Ungdom ikke 1920 
burde mene noe om norsk medlemskap fordi det uansett ikke er en aktuell politisk sak i 1921 
Norge. EØS-debatten er tilstede i norsk offentlighet, men det er ikke EU-debatten. Det 1922 
er derfor ikke noe poeng å gå inn for enten det ene eller det andre, da det bare vil være 1923 
symbolvedtak.  1924 
 1925 
3. EU-debatten er veldig betent, og det er derfor lurest å ikke ta stilling 1926 
All den tid EU-debatten ikke er en aktuell politisk sak, men likevel er veldig betent og 1927 
splittende, er det ikke lurt å ta stilling. Kun mellom tjue og tjuefem prosent av den norske 1928 
befolkningen støtter et EU-medlemskap. Et ja- eller nei-vedtak vil kunne føre til 1929 
splittelse, utmeldelser og redusert medlems- og velgervekst. Det er det ikke verdt. I 1930 
saker som er spesielt relevante for oss og våre kjernesaker, skal vi tørre å ta upopulære 1931 
standpunkt, men EU er ikke en slik kjernesak. Vi burde ikke bruke politisk kapital på en 1932 
sak som koster så mye og som vi får så lite igjen for. 1933 
 1934 
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4. “Ikke ta standpunkt” kan være et greit andrevalg? 1935 
Dersom man primært ønsker medlemskap eller ikke-medlemskap, og førstevalget ikke 1936 
får flertall, så kan det å ikke ta standpunkt såklart være et greit andrevalg. 1937 
 1938 
 

Konklusjon 1939 
Dette er en vanskelig debatt, og det blir spennende å få diskutert den på LS-4. Uansett 1940 
standpunkt, er vi nødt til å svelge en del kameler. Intet standpunkt vil være perfekt. 1941 
Sentralstyret har innstilt på en europapolitisk plattform som blant annet sier at vi bør 1942 
søke medlemskap i EU. Sentralstyret har altså veid argumentene for tyngre enn 1943 
argumentene mot. Det er imidlertid, som nevnt, noen som har tatt dissens på den delen 1944 
av innstillingen som handler om EU-medlemskap.  1945 
 1946 
 

Forslag til vedtak 1947 
F1: Landsstyret innstiller på Europapolitisk plattform slik den foreligger, og oversender 1948 
også de ikke-innstilte alternativene til landsmøtet.  1949 
 1950 

Med vennlig hilsen, 1951 
  1952 
Teodor Nordenstrøm Bruu, 1953 
internasjonal kontakt 1954 
  1955 
Oslo, 28. september 2018 1956 
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EUROPAPOLITISK PLATTFORM 1957 

 1958 
Klimaendringer tar liv og sender millioner på flukt. Regnskoger jevnes med jorden og 1959 
havet fylles med plast fra alle land. Makt og penger havner på stadig færre hender, og 1960 
multinasjonale selskaper har stadig mer kontroll på samfunnsutviklingen. Sultkatastrofer 1961 
rammer land i alle verdenshjørner. Dette århundrets mest alvorlige 1962 
samfunnsutfordringer er globale og overnasjonale i sin natur, og krever derfor globale og 1963 
overnasjonale løsninger. Grønn Ungdom ser nødvendigheten av internasjonalt 1964 
samarbeid, både innad i Europa og med verden for øvrig. 1965 
  1966 
I møte med en globalisert verden med tilhørende muligheter og utfordringer, er vi nødt 1967 
til å samarbeide mer med våre europeiske naboland. Samarbeidet mellom Europas 1968 
nasjoner øker, både politisk, økonomisk og kulturelt, og dette er positiv utvikling. 1969 
  1970 
Dagens europeiske samarbeid er derimot langt fra perfekt, og Norge bør bruke sin 1971 
innflytelse i Europa på å dra samarbeidet i en grønnere og mer solidarisk retning. Vi 1972 
ønsker oss europeisk samarbeid som er mindre preget av privatisering og stordrift, som 1973 
er mer demokratisk og gjennomsiktig, og der enkeltnasjoners selvstyre respekteres der 1974 
selvstyret ikke går på akkord med å løse overnasjonale problemer. 1975 
  1976 
Grønn Ungdom mener at 1977 

 1978 
1) Sentralstyrets innstilling: Norge bør verne om EØS-avtalen, og den bør ikke 1979 

reforhandles.  1980 
 1981 
Alternativ 2: Norge bør verne om EØS-avtalen. Den bør ikke reforhandles, og det bør 1982 
heller ikke avholdes noen folkeavstemning om en slik reforhandling. 1983 
 1984 
Alternativ 3: Norge bør verne om EØS-avtalen. 1985 
 1986 
 1987 

2) Sentralstyrets innstilling: Norge bør arbeide for at EØS-samarbeidet får en større 1988 
sosial profil, og ønske alle initiativ som søker å bøte på problemer med sosial 1989 
dumping velkommen.  1990 
 1991 

3) Sentralstyrets innstilling: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-1992 
politikk med varsomhet. 1993 

 1994 
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Alternativ 2: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn 1995 
i dag, men fortsatt bruke den med varsomhet, spesielt der bruken av den kan plassere oss 1996 
utenfor viktige europeiske markeder eller samarbeid. 1997 
 1998 
Alternativ 3: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn 1999 
i dag, men fortsatt bruke den med varsomhet. 2000 
 2001 
Alternativ 4: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn 2002 
i dag, men fortsatt bruke den med varsomhet. Vi bør helst varsle tydelig og tidlig, slik at 2003 
reservasjonssituasjoner kan unngås gjennom påvirkningsarbeid. 2004 
 2005 
Alternativ 5: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn 2006 
i dag. 2007 
 2008 

4) Sentralstyrets innstilling: Et eventuelt norsk medlemskap i EU bør være forankret i 2009 
en folkeavstemning.  2010 
 2011 

5)    Sentralstyrets innstilling: Norge bør søke medlemskap i EU, og bruke medlemskapet 2012 
til å dra EU i en grønnere og mer solidarisk retning. (Ola Eian, Guri Barka Martins, 2013 
Miriam Langmoen og Sebastian Teigen Nygård har tatt dissens på denne innstillingen) 2014 
 2015 
Alternativ 2: Norge bør inngå forhandlinger med EU om norsk medlemskap. Vi burde søke 2016 
medlemskap dersom vi får beholde egen valuta. 2017 
  2018 
Alternativ 3: Norge bør ikke søke medlemskap i EU, men fortsette å ta aktiv del i det 2019 
europeiske fellesskapet gjennom EØS-avtalen og andre samarbeid. 2020 
 2021 
Alternativ 4: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi 2022 
er avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men 2023 
mener at Norge ikke burde søke medlemskap før det er tydelig at et norsk medlemskap vil 2024 
styrke EU betraktelig i sitt arbeid med å gjøre nettopp dette. 2025 
 2026 
Alternativ 5: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi 2027 
er avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men 2028 
mener at Norge ikke burde søke medlemskap, spesielt for å holde europeisk frihandel unna 2029 
norsk landbruk og kystfiske. 2030 
 2031 
Alternativ 6: Norsk medlemskap i EU er ikke en et aktuelt spørsmål før det eventuelt 2032 
kommer et stort folkelig krav om dette. I vår tid er det viktigere å ta vare på og delta i 2033 
eksisterende internasjonalt samarbeid. 2034 
 2035 
Alternativ 7: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi 2036 
er avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men 2037 
ønsker på nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til spørsmål om norsk EU-medlemskap. 2038 
 2039 
 2040 
 2041 
 2042 
 2043 

 2044 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra  Grønn Ungdom Buskerud 
Dato  28.09.18 
Saksnr. GULS-4-18-21 
 
 

Politisk Uttalelse: 

DYRA OG KLIMAET FORTJENER 
STORSATSNING PÅ LABKJØTT! 
Bakgrunn  
Labkjøtt blir billigere og billigere å produsere. Om ikke alt for lenge blir det billig nok til at 2045 
labkjøtt vil konkurrere mot vanlig kjøtt om markedsandeler. Derfor er det viktig at Grønn 2046 
Ungdom har politikk på dette nå, siden labkjøtt er mer klimavennlig og dyrevennlig enn 2047 
ordinær kjøttproduksjon  2048 
 2049 

Drøfting  
Som beskrevet i resolusjonen er det mange fordeler med labkjøtt, sammenlignet med 2050 
vanlig kjøttproduksjon, som lavere klimagassutslipp, mindre antibiotika resistente 2051 
bakterier og bedre dyrevelferd. Hvis Norge ikke har en egen produksjon av labkjøtt er 2052 
det stor sjanse for at vi vil få tollmurer på import av labkjøtt siden det er et politisk mål i 2053 
Norge å være mest mulig selvforsynte på mat. Samtidig subsidierer vi egen produksjon 2054 
av mat, inkludert kjøttproduksjon. Med andre ord kan det bli dyrere å velge labkjøtt enn 2055 
vanlig kjøtt.   Vi vil jo at det skal være billigst å velge det mest miljøvennlige og 2056 
dyrevennlige alternativet. Derfor må vi jobbe mot at vi ender i en situasjon der labkjøtt 2057 
er dyrere enn kjøtt produsert på ordinær måte. 2058 
 2059 
Et motargument mot labkjøtt er at kjøtt er usunt, og siden den eneste forskjellen mellom 2060 
labkjøtt og vanlig kjøtt er at man enklere kan få lavere fettprosent, er fortsatt ikke 2061 
labkjøtt veldig sunt. Derfor mener noen at man ikke bruke penger på å forske på labkjøtt 2062 
siden kjøttkonsum skader folkehelsen. Men hvis man ser på kostrådene fra 2063 
helsedirektoratet, anbefaler ikke de å kutte ut kjøtt helt. Jeg mener at vi som parti må 2064 
forholde oss til helsedirektoratets kostholdsråd som legger opp til at folk skal spise litt 2065 
kjøtt. 2066 
  2067 
Kilde:  2068 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-2069 
helsedirektoratet#6.-v elg-magert-kj%C3%B8tt-og-magre-kj%C3%B8ttprodukter.-2070 
begrens-mengden-bearbeidet-kj% C3%B8tt-og-r%C3%B8dt-kj%C3%B8tt.  2071 

  2072 
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 Et annet motargument er at det kreves mer ressurser for å produsere labkjøtt enn det et 2073 
helt vegetarisk kosthold krever. Derfor er det mer klimavennlig og helt kutte ut kjøtt enn 2074 
å spise labkjøtt. Men ifølge en undersøkelse gjort av CBS News går 75 % av de som 2075 
slutter å spise kjøtt tilbake til å spise kjøtt.  2076 

 2077 

Kilde:  2078 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/animals-and-us/201106/why-do-most-2079 
vegetariansgo-back-eating-meat 2080 

  2081 

For de av oss som ikke klarer å slutte å spise kjøtt helt, er labkjøtt et mye bedre 2082 
alternativ med tanke klimagassutslipp, antibiotika resistens og dyrevelferd.  2083 
 2084 

Spørsmål til diskusjon  2085 

I denne resolusjonen går jeg ut ifra at det beste er å satse på labkjøtt produksjon i Norge. 2086 
Men hvis det viser seg vanskelig å få til, er det også mulig å tenke seg en at man kan 2087 
jobbe for lavere tollmurer på import av labkjøtt grunnet lavere klimagassutslipp.   2088 
 2089 

Saksbehandlers konklusjon  2090 

Labkjøtt er et mye bedre alternativ med tanke på klimagassutslipp, antibiotika resistens 2091 
og dyrevelferd enn kjøtt produsert på ordinær måte. Derfor må vi legge til rette for at 2092 
labkjøtt blir billigere og minst like lett å få tak i som kjøtt produsert på ordinær måte.   2093 
 2094 

Forslag til vedtak  2095 
F1: Resolusjonen «Dyra og klimaet fortjener storsatsning på labkjøtt!» vedtas slik den 2096 
foreligger.  2097 
  2098 

Vedlegg:  - «Dyra og klimaet fortjener storsatsning på labkjøtt!  2099 

  2100 
Med vennlig hilsen  
 
Grønn Ungdom Buskerud 
v/ Camilla Bjørnbakken Langen, Nestleder og LS-representant 
 

Lier, 19. 09. 2018 
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DYRA OG KLIMAET FORTJENER 
STORSATSNING PÅ LABKJØTT! 

 2101 
Vårt høye kjøttkonsum fører til store klimagassutslipp og dårlig helse. I tillegg fører høyt 2102 

kjøttkonsum til et press for å få mest mulig effektiv produksjon av kjøtt, som gir dårlig 2103 

dyrevelferd og spredning av antibiotika resistente bakterier.  Kjøtt er for de fleste 2104 

nordmenn en naturlig del av kosten, og det å redusere kjøttkonsumet drastisk, eller 2105 

slutte helt å spise kjøtt, kan være vanskelig for mange. Heldigvis pågår det nå forskning 2106 

på hvordan man kan dyrke kjøtt i laboratorier, såkalt labkjøtt.   2107 

  2108 

Klimagassutslippene ved produksjon av labkjøtt er lavere enn ved den måten man 2109 

produserer kjøtt på i dag, og har et lavere areal- og ressursbruk. I tillegg vil mange færre 2110 

dyr trenge å lide, ved produksjon av labkjøtt, fordi man kun trenger stamceller fra et dyr 2111 

for å produsere store mengder med labkjøtt.  2112 

  2113 

I 2013 ble den aller første laboratorieframstilte hamburgeren produsert og spist. 2114 

Forskere flere steder i verden jobber med å framstille labkjøtt på en rimelig måte. 2115 

Kostnadene for produksjon går stadig nedover, og det er ventet at man kan finne 2116 

labkjøtt i butikkene om få år. Denne teknologien fører altså til lavere klimagassutslipp, 2117 

lavere ressursbruk mindre antibiotika bruk og færre dyr trenger å lide. Derfor bør denne 2118 

næringen få gode vilkår.  2119 

  2120 

Grønn Ungdom mener at:  2121 

• Norge skal satse stort på forskning og produksjon av labkjøtt.  2122 

• Lavere kjøttproduksjon samt overgang fra ordinær kjøttproduksjon til labkjøtt 2123 

kan være en del av klimaløsningen.  2124 

• Det bør gis høyere subsidier til produksjon av labkjøtt enn til ordinær 2125 

kjøttproduksjon.  2126 

• Det bør kuttes i subsidiene til ordinær kjøttproduksjon.  2127 

  2128 

 2129 



Den helhetlige innstillingen 

fra valgkomiteen i Grønn Ungdom 

til Landsmøtet 2018 
 
 
Sentralstyret 
 
Guri Barka Martins (talsperson) (gjenvalg)  
Guri er 23 år og kommer fra Jørpeland i Rogaland. Nå bor hun på Bjølsen i Oslo, og 
studerer til vanlig sosiologi ved UiO. Det siste året har hun vært generalsekretær i Grønn 
Ungdom, og ønsker å fortsette i dette vervet. Hun har mye ulik erfaring fra Grønn Ungdom, 
blant annet som fylkesleder i hjemfylket og et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Kenya 
Young Greens. Hennes hjertesaker er mangfolds- og likestillingspolitikk, i tillegg til klima og 
naturvern. Guri ønsker at Grønn Ungdom skal bli et ungdomsparti der alle får muligheten til å 
lære om, diskutere og vedta grønn politikk på alle nivåer i organisasjonen. 
Favorittgrønnsaken er rødbeter. 
 
Hulda Holdtvedt (talsperson) (gjenvalg) 
Hulda er 19 år og fra Blindern i Oslo. Nå bor hun på Frogner og bruker det meste av sin tid 
på Grønn Ungdom. Fra tidlig alder har hun bemerket seg som et klarttalende politisk talent i 
partiet. For et år siden droppet hun ut av videregående skole for å bli talsperson, et verv hun 
gjerne fortsetter i. Tidligere har hun vært aktiv som både leder og landsstyrerepresentant for 
Oslo GU. Visjonen hun er for partiet er at “Grønn Ungdom skal være klimaets vaktbikkje i 
samfunnsdebatten og det naturlige førstevalget til ungdom som er opptatt av miljø og 
rettferdighet.” Dessuten har hun et mål om en medlemsmasse på 4000 innen 2021. Hennes 
hjertesaker er energiomstilling og ruspolitikk. Favorittgrønnsaken er potet, om det er en 
grønnsak.  
 
Teodor Nordenstrøm Bruu (talsperson) (ny) 
Teodor er 24 år og fra Vestre Aker bydel i Oslo. Nå bor han i Gamle Oslo. Han har en 
bachelor i filosofi fra UiO og holder nå på med master. Hans hjertesaker er klima og 
dyrevelferd. Han er spesielt engasjert i å redusere dyrs lidelse og lever som veganer. Han 
har sittet i Sentralstyret i én periode allerede og har utmerket seg som Internasjonal Kontakt 
ved å lede EU-debatten i organisasjonen. Han er opptatt av at man i organisasjonsarbeidet 
skal strebe etter en “harmonisk” dialog og mener det mest utfordrende i vår politiske 
kommunikasjon er å få fram at klimapolitikk handler om liv og død på en sjarmerende måte. 
Hans visjon for GU er at vi skal “tørre å være oss selv, flytte viktige debatter og være en 
relevant stemme i norsk politikk, mens vi bygger videre på en bevegelse alle føler seg 
hjemme i”. Hans yndlingsgrønnsak er søtpotet.  
 
Tobias Stokkeland (ny) 
Tobias er 19 år og kommer fra Grimsmyra i Kristiansand. Han bor der igjen nå, etter å ha 



fullført IB i Swaziland. Tobias bringer derfor med seg et spesielt utenlandsperspektiv. 
Tidligere har han vært talsperson og landsstyrerepresentant for fylkeslaget i Vest-Agder. 
Han var spesielt aktiv i valgkampen i 2017, på stand og som debattant. Hans hjertesak er et 
reelt og rask grønt skifte. Yndlingsgrønnsaken er agurk.  
 
Elisabeth Garlie Udjus (ny)  
Elisabeth er 19 år og fra Søgne, men bor i Oslo. Hun studerer statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært fylkesleder for Vest-Agder i to år og har vært aktiv 
over lengre tid i et lokallag som fungerer godt. Hennes hjertesak er matsikkerhet og hun har 
en særlig interesse for grønn skolepolitikk. Favorittgrønnsaken er paprika.  
 
Margit Fausko (ny) 
Margit er 25 år og fra Hemsedal. Nå tar hun en master i agroøkologi ved NMBU i Ås. Der bor 
hun i et studentkollektiv på en korngård og lever på den måten tett på landbruket. Hun har 
tidligere tatt et årsstudium i friluftsliv i Volda og gikk førsteåret på ingeniørfag i fornybar 
energi ved NTNU i Trondheim. Hun har vært aktiv både i styret i Sør-Trøndelag og i Ås 
Grønne Studenter. Hennes hjertesak er bærekratig og rettferdig jordbruk.  
 
Miriam Langmoen (gjenvalg)  
Miriam er 24 år og følger profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo. Tidligere har 
hun studert økonomi i USA gjennom fire år. Hennes hjertesak er transpersoners rett til 
helsehjelp. Hun er altså opptatt av helse- og sosialpolitikk samt likestillingspolitikk, og hun 
har spesialkompetanse i regnbuepolitikk. I sentralstyret spiller hun gjerne djevelens advokat. 
Hennes yndlingsgrønnsak er squash.  
  
Rauand Ismail (gjenvalg)  
Rauand er 19 år og fra Akershus, der han tidligere var fylkesleder. Han bor nå på Frogner i 
Oslo og tar en bachelor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har sittet i sentralstyret i et år 
og har utmerket seg ved å bygge opp kunnskap på skattepolitikk. Han jobber som 
frilansjournalist og skriver bokanmeldelser. Han lever som veganer, tenker gjerne på 
organisasjonen når han jogger og tror på GUs urbane profil. Det har ikke lyktes 
valgkomiteen å innhente informasjon om Rauands favorittgrønnsak. 
 
Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg)  
Sebastian er 24 år og fra Bergen. Der var han aktiv i Hordaland fylkeslag som 
økonomiansvarlig før han flyttet til Oslo. Han ble valgt til SST i 2016. Sebastian utmerker seg 
med sitt fagbrev i CNC-maskineri, som gjør at han har erfaringer fra arbeidslivet å trekke på. 
Nå tar han en bachelor i psykologi ved UiO, med fordypning i organisasjonspsykologi. Han 
jobber også som personlig assistent. Hans hjertesak er grønn arbeidslivspolitikk. 
Yndlingsgrønnsaken er tomat, selv om det egentlig er en frukt.  
 
Nora Jungeilges Heyerdahl (gjenvalg)  
Nora er 19 år og norsk-tysker, født og oppvokst på Tåsen i Oslo. Nå jobber hun på 
Aktivitetsskolen og ønsker å bruke mye tid på Grønn Ungdom. Hun har nettopp fullført 
videregående, men har allerede markert seg på trykk i Morgenbladet og blir trukket fram 
som en av de i sentralstyret som jobber mest. Hun sitter i nominasjonskomiteen for Oslo 



MDG på andre året. Hennes politiske hjertesak er å kutte mest mulig i klimagassutslippene. 
Yndlingsgrønnsaken er agurk.  
  
Torjus Lunder Bredvoll (gjenvalg)  
Torjus er 24 år og fra Årnes i Akershus. Han bor nå i Oslo, der han tar master ved Senter for 
Utvikling og Miljø ved UiO. Tidligere har han studert psykologi og fransk, blant annet i 
Frankrike. Dessuten har han vært praktikant hos Europabevegelsen. I GU har han sittet i 
klimautvalget før han ble valgt inn ved suppleringsvalg tidligere i år. Hans hjertesak er 
KLIMA og hans yndlingsgrønnsak er pommfri.  
 
 
Internasjonalt utvalg 

 
Nora Jungeilges Heyerdahl (IK og leder) (ny) 
Se tekst under innstilte til sentralstyret. Nora utmerkte seg som kandidat til leder av 
Internasjonalt Utvalg på grunn av hennes tilknytning til Europa og kjennskap til den 
internasjonale grønne bevegelsen.  
 
Oda Sofie Pettersen (medlem) (gjenvalg) 
Oda er 18 år og fra Søgne i Agder, der hun bor. Hun regner med å dra inn til Oslo for å delta 
på IU-møter. Nå har hun friår og øver nå på SATs for å komme inn på høyere utdanning 
innen Internasjonale Relasjoner neste høst. Hun er nå leder i Agder fylkeslag og har lenge 
hatt ulike roller her. Hennes hjertesak er klimaansvar på tvers av landegrenser og Norges 
ansvar overfor andre land som rammes hardere klimaendringer enn oss. Favorittgrønnsaken 
er sellerirot eller gulrot, men det er litt vanskelig å bestemme seg.  
 
Charlotte Borgen Bilden (medlem) (gjenvalg) 
Charlotte er 20 år og fra Sande, men nå bor hun i Oslo. Hun har en bachelor i japansk og en 
spesiell interesse for utenrikspolitikk. I IU er hun opptatt av å ta initativ. Hennes mål i denne 
perioden er å fremme innstilling på talspersoner i FYEG i samarbeid med det svenske 
Miljöpartiet. Dessuten er hun interessert i å reise for å knytte bånd med Europa og resten av 
verden. Hennes favorittgrønnsak er daikon.  
 
Marthe Sponberg (medlem) (ny) 
Marthe er 21 år og fra Drøbak. Der bor hun fortsatt, men studerer Miljø- og Utviklingsstudier 
ved NMBU i Ås. Hun er aktiv i SAIH og har tidligere vært vara til Internasjonalt Utvalg i GU. 
Hun meldte seg inn i Grønn Ungdom i 2015 og har vært med som blant annet sekretær for 
Akershus fylkeslag. Hennes hjertesak er miljøspørsmålet og urettferdigheten i at 
konkvensene av klimaendringene rammer de som har bidratt minst. Brokkoli er hennes 
favorittgrønnsak.  
 

Kontrollkomiteen 

 
Jens Petter Grini Pedersen (leder) (gjenvalg)  



 
25 år fra Lørenskog, men bor i Bergen. Jens Petter er en pliktoppfyllende, ryddig og 
pertentlig type, med et hode for sirlig argumentasjon og et hjerte for konsistente og 
formålstjenlige vedtekter. Han har erfaring fra Sentralstyret i GU, fra Grønne Studenter og fra 
MDG, og har utført sine plikter som leder i kontrollkomiteen med behørig glans. Vi er glade 
for at han tar gjenvalg.  
 
Jon Fartein Lygre Hoel (gjenvalg) 
 
24 år og fra Bergen, men bor i Vågsøy. Jon er en ryddig og ordentlig fyr, som til daglig 
jobber som arealplanlegger i Vågsøy kommune. Han har bred erfaring fra både GU, Grønne 
Studenter og MDG. Han har utført sine plikter i kontrollkomiteen på en god måte, og vi er 
glade for at han tar gjenvalg. 
 
Adrian Leander Skagen (ny) 
 
18 år og fra Trondheim. Adrian drømmer om å bli jurist, og har en forkjærlighet for lovtekster, 
styringsdokumenter og vedtekter – og for at ting går ordentlig for seg. Vi tror Adrian har både 
kapasiteten og motivasjonen som skal til for å bidra positivt i kontrollkomiteen.  
 
Anne Nijdam (ny) 
 
18 år og fra Stavanger. Anne har hatt flere verv på ulike nivåer i Grønn Ungdom, og har selv 
erfaring med å sende inn spørsmål til kontrollkomiteen – noe som har gitt henne verdifull 
innsikt i hvordan prosessen ser ut for medlemmer. I tillegg til å være dyktig og engasjert, er 
hun motivert til å drive med organisasjonsutvikling, og har sansen for saklige argumenter. 
Anne vil kunne styrke kontrollkomiteen ytterligere.  
 
 
 
 



 

VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG 
 

F1 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §3.2 

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett. 

Forslag 
 

Personer over 28 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F2 

Gjør at støttemedlemmer må være eldre enn den øvre aldersgrensen for vanlig 
medlemskap. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

F2 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §3.2 

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett. 

Forslag 
 

Foreslås strøket. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F1 

Vi fjerner muligheten for støttemedlemskap i GU. Vi har ikke noen god måte å håndheve 
dette på, og det er lettere å jobbe for at folk støtter oss med avtalegiro osv. i stedet. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

F3 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §4.1 

Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. 

Forslag 
 

Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som skal arrangeres en gang i året. 

Realitet 
 

Stadfester dagens praksis. Vi har landsmøte i November, og MDG har landsmøte på våren. 
Dermed må vi ifølge våre egne vedtekter ha vårt landsmøte på våren, før forslagsfristen for 
MDG sitt landsmøte. Dette var praksis fram til 2015, før vi begynte å ha LM i November. 
Vil dermed endre detet, slik at vi ikkje bryter egne vedtekter hvert år. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



F4 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §4.2 

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn 
Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og 
Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende 
to observatører. 

Forslag 
 

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn 
Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har 
tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører. 

Realitet Motstridende F5 

Konsekvens av forslag om å fjerne Internasjonalt utvalg 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



F5 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §4.2 

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn 
Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og 
Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende 
to observatører. 

Forslag  

Landsmøtet består av de medlemmer av Grønn Ungdom, og opp til to delegater fra Grønne 
Studenter, som oppfyller oppgitte krav til påmelding. Miljøpartiet De Grønne kan sende to 
observatører. 

Realitet Motstridende F4 

I følge §4.9 har bare medlemmer av Grønn Ungdom stemmerett på LM. Dermed er det 
forvirrende å detaljere hvilke organer som skal delta på LM, fordi alle må være medlemmer 
for å være valgt i disse organene (Dette med unntak av Valgkomiteen, som vil få et eget 
endringsforslag vedrørende deres talerett på LM). Når man i tillegg detaljerer at KK, VK og 
IU har tale og forslagsrett, betyr dette at de ikke har stemmerett? Mange cornercase 
spørsmål blir besvart med denne endringen. De reelle betingelsene som bestemmer om du 
deltar på GULM er om du er medlem av GU, og om du er påmeldt innen fristen. Dermed er 
dette stadfesting av praksis. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F6 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §4.5 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 

 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre  
enkeltmedlemmer. 

Forslag 
 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 



Valg av sentralstyre 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre  
enkeltmedlemmer. 

Realitet 
 

Realitet er at "Valg av internasjonalt utvalg" fjernes. Internasjonalt Utvalg har et upresist 
mandat og skaper unødvendig merarbeid for organisasjonen. De oppgavene som i dag 
gjøres av Internasjonalt utvalg kan bedre gjøres av Internasjonal kontakt alene og det gode 
politiske arbeidet kan overtas av et ikke-vedtektsfestet politisk utvalg for utenrikspolitikk. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



F7 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §4.5 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre  
enkeltmedlemmer. 

Forslag 
 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomite 
Valg av kontrollkomite 
Valg av landsstyrerepresentanter 
Valg av sentralstyre 
 

 



Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 
 

Realitet Bør sees i sammenheng med F9 

Her legges det opp til at valg av landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter også er del av 
hva som må skje på GULM. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F8 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §4.5 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre  
enkeltmedlemmer. 

Forslag 
 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Politiske uttalelser 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomite 
Valg av kontrollkomite 
Valg av sentralstyre 
 

 



Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 
 

Realitet 
 

Endrer hvilke politiske saker som skal behandles fra «resolusjoner» til «politiske uttalelser». 
Gir større bredde i formen av politiske saker som kan behandles på GULM. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F9 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §4.5 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre  
enkeltmedlemmer. 

Forslag 
 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
Åpning av møtet 
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Endringer i vedtektene 
Resolusjoner 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av valgkomite 
Valg av kontrollkomite 
Valg av delegater til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 
Valg av sentralstyre 

 



Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 

Realitet 
 

Legge til «Valg av delegater til MDGLM» som del av hva som må skje på landsmøtet. Dette 
er etablering av praksis. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F10 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §5.2 

Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 11.2. 
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett. 

Forslag 
 

Landsstyret består av talspersonene, en representant for hvert fungerende fylkeslag og 
fem representanter valgt av landsmøtet, eller deres varaer. Hele sentralstyret har tale og 
forslagsrett. 

Realitet Motstridende F11 

Med en regionsreform som reduserer størrelsen på LS, blir det større maktkonsentrasjon i 
dette organet. Dette er et forslag på å bøte på dette. I tillegg kan dette gi økt engasjement i 
ressurspersoner som ikkje er aktive i fylkeslag, og kan medføre at disse bidrar i 
organisasjonen lengre. På hvilket grunnlag de 5 landsmøtevalgte representantene skal 
velges, kan innstilles på via et mandat, og er derfor ikkje foreslått regulert av vedtektene. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F11 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §5.2 

Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 11.2. 
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett. 

Forslag 
 

Landsstyret består av talspersonene og en representant for hvert fungerende fylkeslag. 
Hele sentralstyret har tale og forslagsrett. 

Realitet Motstridende F10 

Endrer vedtektene til dagens praksis. Det har forekommet, og i min mening bør muligheten 
for at dette kan forekomme være åpen, at et medlem fra et fylkeslag som ikkje er 
årsmøtevalgt LS-representant eller vara har representert fylkeslaget i LS. Fjerner også 
referanse til andre vedtekter. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F12 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.4 

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post. 

Forslag 
 

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
delegatene er til stede.  

Realitet 
 

Fjerne landsstyrets mulighet til e-postbehandling av saker. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F13 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.5 

Landsstyret kan mellom landsmøtene velge nye medlemmer til sentralstyret og andre 
sentrale organer dersom det er eller oppstår ledige plasser. 

Forslag 
 

Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere nasjonale verv dersom det er eller oppstår 
ledige plasser. 

Realitet 
 

Gir en breiere formulering på hva LS kan supplere, ettersom verv valgt på LM ikke 
nødvendigvis regnes som del av noen sentrale organer. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



F14 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §5.X 

Forslag til ny paragraf, dermed finnes det ikkje noen eksisterende tidligere paragraf. 

Forslag 
 

Landsstyret kan ved to tredjedels flertall innvilge et ikke-fungerende fylkeslag 
representasjon. 

Realitet 
 

I fylker hvor vi ikkje har fylkeslag, men medlemmer som har et ønske om å være aktiv, vil en 
motiverende måte for å få de til å fortsette i organisasjonen være å inkludere dem i 
landsstyre. Dette har til en viss grad vært gjennomført, med Hedmark og Sogn og Fjordane 
tidligere, og eg mener dette vil være til det gode for organisasjonen. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F15 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §6.1 

Sentralstyret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av 
organisasjonen, og forbereder og innstiller saker for landsstyret.  

Forslag 
 

Sentralstyret har ansvar for drift av organisasjonen mellom landsstyremøter, og forbereder 
og innstiller saker for landsstyret. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F19-F24 

Tydeliggjør forskjellen på Sentralstyrets (SST) og Ledelsens ansvar. 
Snevrer inn SSTs ansvar, mens innsendt endringsforslag X.2 [KAPITTEL X: LEDELSEN] 
formaliserer hvilke av oppgavene som ligger hos ledelsen, sammen med nåværende §§ 6.2 
og 6.3. 
(Intensjonen er å stadfeste praksis, ikke endre dagens praksis) 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



F16 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §6.4 

Internasjonal Kontakt koordinerer Internasjonalt Utvalg, og har med dette ansvaret for 
Grønn Ungdoms internasjonale arbeid. 

Forslag 
 

Internasjonal Kontakt har ansvar for Grønn Ungdoms internasjonale arbeid. 

Realitet Motstridende F15 

Henger sammen med annet forslag om å fjerne internasjonalt utvalg. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F17 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §6.6 

Sentralstyret er vedtaksdyktig når mer enn 1/2 av medlemmene er tilstede. 

Forslag 
 

Sentralstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av 
sentralstyrets medlemmer er til stede. Utenom møtene kan sentralstyret fatte hastevedtak 
per e-post. 

Realitet 
 

Gir sentralstyret mulighet til å e-postbehandle saker. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



F18 

Forslagsstiller: Oslo Grønn Ungdom 

Gjeldende vedtekt §6.8, samt gjennomgående i vedtektene 

Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn 
-to talspersoner av forskjellig kjønn 
-generalsekretær 
-inntil syv styremedlemmer  
-internasjonal kontakt  

Forslag 
 

Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn 
-leder og nestleder av forskjellig kjønn 
-generalsekretær 
-inntil syv styremedlemmer  
-internasjonal kontakt  

Realitet 
 

Endrer fra talspersonmodell til leder-nestledermodell. Gir oss en mer universell ledermodell 
med én tydligere mediaprofil, uten å stå i veien for kjønnsbalanse og flat maktstruktur 
innad i partiet. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F19 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt Kapittel 7 

Kapittel 7: Internasjonalt utvalg  
 
7.1 Internasjonalt utvalg består av internasjonal kontakt, samt to til seks medlemmer. 
 
7.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale samarbeid og 
arbeid og har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger på vegne av Grønn 
Ungdom som faller innunder deres ansvarsområde. 

Forslag 
 

Stryke hele kapittelet. 

Realitet 
 

IU er et for lite effektivt organ, og kan erstattes av IK alene. Kan ev. bli til et utenrikspolitisk 
utvalg, som kan avvikles på lik linje med andre politiske utvalg, når organet ikke ser ut til å 
funke lenger. 
 
Bør ses i sammenheng med vedtektsendringen som går på å fjerne "Valg av internasjonalt 
utvalg" fra 4.5, og begrunnelsen som ligger ved der. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 

 
 
 
 
 



F20 

Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, Nestleder i Grønn Ungdom Buskerud 

Gjeldende vedtekt §8.2 

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan overprøve 
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er 
innenfor eller angår komiteens mandat. 

Forslag 
 

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål, samt av organisasjonens etiske 
retningslinjer. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen 
har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens mandat 

Realitet 
 

Det står ingenting i hverken vedtektene eller de etiske retningslinjene om hvem som har 
tolkningsrett av de etiske retningslinjene. Jeg mener dette er problematisk. Jeg mener også 
at det er viktig at man har en rett til å overprøve en tolkning av de etiske retningslinjene på 
landsmøtet. Derfor foreslår jeg og innlemme de etiske retningslinjene i §8.2. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F21 

Forslagsstiller: Forbredende Valgkomite 2018 (Anne Nijdam, Nora Sælnes og Ola Eian) 

Gjeldende vedtekt §9.1 

Valgkomitéen består av leder, samt to eller fire medlemmer, og to varamedlemmer. Verv i  
valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende. 

Forslag 
 

Valgkomiteen består av leder, samt to, fire eller seks medlemmer, og to varamedlemmer. 
Verv i valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende. 

Realitet 
 

Dette forslaget åpner for å ha 6 faste medlemmer + leder og vara. I en voksende 
organisasjon vil en større valgkomite lettere kunne inkludere mer av mangfoldet i 
organisasjonen. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F22 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §9.2 

Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av landsmøtet, 
men kan innstille ikke på seg selv. Landsstyret innstiller på valgkomité. 

Forslag 
 

Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til landsmøtevalgte verv, samt for å 
innstille på hvem som skal suppleres til disse vervene gjennom perioden, når behovet 
melder seg. Valgkomiteen kan ikke innstille på valgkomitemedlemmer til verv. Landsstyret 
innstiller på valgkomite. 

Realitet 
 

Selv om LS har hjemmel i vedtektene for å supplere sentrale organer i GU, har man ikkje 
nevnt noe om hvem som skal innstille på suppleringene. Dette gjøres i dette forslaget. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F23 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §9.X 

Ny paragraf, nytt innhold 

Forslag 
 

Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens 
mandat. 

Realitet 
 

Gir valgkomiteen tale og forslagsrett i GU sine organer, der det angår dem. Gjør at VK 
fortsatt kan delta i debatt på LM, om endringsforslag på §4.2 skulle gå gjennom. Dette er 
spesielt viktig, grunnet at VK i følge §4.7 kan ha medlemmer som ikkje er GU'ere, og 
dermed kan mangle denne retten i disse organene. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



F24 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt Ny 

Ingen 

Forslag 
 

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Realitet Bør sees i sammenheng med F23, F24, 
F25, F26, F27 og F28. 

Åpner for lenger frist til å sende inn endringsforslag til landsmøtet. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



F25 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Ingen 

Forslag 
 

X.1. Ledelsen består av talspersonene og generalsekretæren. Ledelsen har ikke 
varamedlemmer. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F24, F25, 
F26, F27, F28 og F29. 

Formaliserer at talspers. og gen.sek er ledelsen. Formalisere praksis. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



F26 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Ingen 

Forslag 
 

X.2. Ledelsen tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret, omhandler daglig drift, 
personsensitive saker, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig 
kan innkalles. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F24, F25, 
F26, F27, F28 og F29. 

Definerer Ledelsens ansvar i forhold til Sentralstyret. Stadfester praksis. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



F27 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Ingen 

Forslag 
 

X.3. Ledelsen møtes minst ukentlig og ellers når et av medlemmene ber om det. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F24, F25, 
F26, F27, F28 og F29. 

Stadfester og normerer nåværende praksis. Viktig formalia om samarbeidet i ledelsen på et 
tidspunkt ikke skulle fungere optimalt. (Ikke ment som begrenset til fysisk møte som kan 
forhindre feks. verveturneer på over en uke.) 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F28 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Ingen 

Forslag 
 

X.4. Når konsensus ikke oppnås i saker under ledelsens myndighet, eller når ledelsen opplever tvil 
om sin myndighet, skal saken til sentralstyret. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F24, F25, 
F26, F27, F28 og F29. 

Formaliserer at ledelsen baseres på konsensus, og tydeliggjør grensen mellom Ledelsens myndighet 
og Sentralstyret. Stadfeste praksis.  

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



F29 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL X: Ledelsen 

Ingen 

Forslag 
 

X.5. Ledelsen, som organ, innstiller ikke på saker til sentralstyret. Oppmelding av saker i 
Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap.  

Realitet Bør sees i sammenheng med F24, F25, 
F26, F27, F28 og F29. 

Stadfester og normerer praksis. 
(Merk: Er ikke til hinder for at talspersoner og generalsekretær kan melde opp saker 
sammen) 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



F30 

Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt §16.3 

Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen. Med sentrale verv 
menes verv som velges av landsmøtet. 

Forslag 
 

Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha landsmøtevalgte verv. 

Realitet 
 

En forenkling av dagens formulering. 

Innstilling fra landsstyret 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


