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PRAKTISK INFORMASJON 
Velkommen til landsmøte i Grønn Ungdom! 
Det du ser på skjermen foran deg er sakspapirene til landsmøtet – det høyeste organet i 
Grønn Ungdom! 
 
Sakspapirer og forslagshåndtering på møtet 
Det er sakspapirene vi kommer til å forholde oss til under møtet. Disse har dere nå foran dere 
og kommer også til å finnes på Grønn Ungdoms nettsider. Sakspapirene kommer ikke til å bli 
skrevet ut til selve møtet. Det er opp til hver enkelt deltager om de ønsker å skrive ut 
sakspapirene privat eller bruke egen skjerm.  
 
Innsending av endringsforslag sendes gjennom dette skjema. Innkomne endringsforslag kan 
sees her. 
 
Møtetid og -sted 
Landsmøtet finner sted på Holmlia skole i Oslo. Innsjekk starter kl 17:00. Deltagere som ikke 
har kommet på plass innen kl 17:30 får bare dekket reise dersom de har gitt beskjed om det 
på forhånd. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Flyreiser dekkes kun dersom 
alternative transportmidler vil ta mer enn 10 timer og dette ikke innebærer reise om natten. I 
grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake 
på jobb/skole i tide, må deltager kontakte generalsekretær. Reiser dekkes kun dersom den 
aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Ved uforutsette hendelser utenfor deltagers 
kontroll må dette dokumenteres.  
 
Refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 
arrangementets slutt. 
 
For mer informasjon om dekking av reise, se Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 
 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsmøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 
 
Mat 
I løpet av helgen skal vi spise masse god vegan- og vegetarmat! Vi legger også til rette for 
allergier dersom dette er meldt fra om på forhånd. OBS! Det blir ikke servert mat før middag 
på fredag. 
 
Overnatting 
Vi sover i klasserom på Holmlia skole. Det er forventet at alle overnatter på skolen med 
mindre annet er gitt beskjed om på forhånd. Her kommer vi til å fordele klasserom etter når 
man ønsker at det skal være stille. I tillegg har vi våkne nattevakter som er nede i aulaen hele 
natten, dersom det skulle være noe. Dusjene på skolen pusses opp, men vi får bruke 
garderobene til svømmehallen like i nærheten. 
  
 

https://www.gronnungdom.no/blog/2018/09/gulm-2018/
https://drive.google.com/open?id=1U7K3xYI0iZgZsOxfHCzxrQIvx1E6i6LIJp-QMKgsltE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5yPpl4p6q9jN4Vh4_pK6uYdVIpYAxrsD9QV9TQgk_k3GhJQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=16Q02DaV-66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2017.pdf
http://xn--politiskfravr-fgb.no/


 5 

Sikkerhet og trivsel 
Det er viktig for oss at Grønn Ungdom skal være en trygg arena å være på for alle. Vi har 
nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler på våre arrangementer. 
Grenseoverskridende adferd blir slått hardt ned på av organisasjonen. For mer informasjon, se 
Grønn Ungdoms etiske retningslinjer. 
 
Det kommer til å være våkne nattevakter på skolen. Generalsekretær Guri hovedansvar for 
organisasjonen, og er å få tak i på telefonnummer 468 88 137 hele døgnet dersom det skulle 
være noe. 
  
Mer praktisk info blir sendt ut til alle deltagere når landsmøtet nærmer seg. 
Ved spørsmål kontakt generalsekretær Guri Barka Martins på guri.barka@gronnungdom.no. 
 
Vi gleder oss til å se dere! 
 
 
Grønne hilsener, 
Sentralstyret  

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-rettningslinjer-revidert-2018.pdf
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HOW TO #GULM 
Hva er GULM? 
Landsmøtet som avholdes hvert år er Grønn Ungdoms høyeste organ. For at du skal kunne 
være med på å bruke det demokratiske redskapet landsmøtet skal være, kan det være greit å 
ta en kikk på innføringen i dette kapitelet. Husk at ingen spørsmål er for dumme, og at om det 
er noe du kommer over i sakspapirene eller underveis i møtet som du ikke forstår, er det bare 
å huke tak i noen av oss fra sentralstyret (SST)! Ta det med ro! Vi skal presentere oss på 
begynnelsen av møtet. 
 
På landsmøtet legges det føringer for hvordan Grønn Ungdom skal jobbe fram til neste 
landsmøte igjen. Det diskuteres og vedtas politikk, vedtekter (hvordan organisasjonen og dets 
organer skal styres) og det velges personer til forskjellige tillitsverv. På GULM har alle Grønn 
Ungdoms medlemmer stemmerett, i tillegg til tale- og forslagsrett. Det betyr at du som 
medlem av Grønn Ungdom kan være med på å bestemme på lik linje med alle andre 
medlemmer, så lenge du har betalt medlemskontingenten din! 
 
De fleste organisasjoner har et sett med møteregler for å få møtene til å bli så effektive og 
rettferdige som mulig. Grønn Ungdom er intet unntak. Det er disse som er førende for 
hvordan du kan ta ordet i møtet, hvordan du fremmer forslag eller hvordan du kan stille 
spørsmål. Møtereglene kan være vanskelige å følge i begynnelsen. Innledende i møtet skal vi 
gå gjennom møtereglene og gjøre dem så forståelige så mulig. Om de fortsatt er uklare, er det 
lov til å si i fra eller spørre noen i SST. 
 
Sakspapirer 
Alle Grønn Ungdoms medlemmer har hatt mulighet til å sende inn saker til landsmøtet innen 
gitte frister. Dette har resultert i sakspapirene, som du har foran deg nå. Det er viktig at du 
leser disse nøye. Det blir lettere å følge med i debattene og valgene dersom du har snakket 
deg gjennom sakspapirene med andre som skal på landsmøtet – for eksempel fylkeslaget ditt. 
Skriv gjerne ned egne notater, særlig om det er noe du er uenig i – det kan du endre på. Jo 
bedre forberedt du er, jo bedre kan du selv påvirke landsmøtet!  
 
Sosialt 
Alle på landsmøtet er som du: Engasjerte mennesker som ønsker å bidra til å gjøre verden til 
et bedre og mer rettferdig sted! Forhåpentligvis vil landsmøtet være en fantastisk mulighet for 
deg til å treffe andre grønne mennesker fra hele landet – og det oppfordres sterkt til å benytte 
seg av det! Å føle seg trygg sosialt, vil også gjøre det lettere å for eksempel tale fra talestolen. 
Samtidig er det viktig å huske på at når vi er så mange samlet på samme sted, har vi et ansvar 
overfor hverandre. Respekter hverandres meninger, og respekter hverandres grenser. Om det 
er noe som er vanskelig, kan du snakke med trivselsansvarlige eller generalsekretær. Dere får 
vite hvem disse er på fredagen! Og husk - landsmøte er stas! Det er lov til å kle seg litt ekstra 
fint J 



 7 

Møteordliste 
Språket som blir brukt i organisasjons- og møtesammenheng er ofte vanskelig å forstå. Her 
har du en møteordliste som kan hjelpe deg underveis! 

 
Arbeidsplan er en plan som forteller hva som skal gjøres i løpet av året 
Avstemming/votering er rett og slett å stemme 
 
Bilag eller vedlegg er dokumenter som sendes sammen med ordinære dokumenter. 
Budsjett er en økonomisk plan over hvor mye penger en forventer å få/tjene og hvor mye 
penger en forventer å bruke. Budsjettet er et verktøy for å vite sånn ca hvor mye penger en 
har til enhver tid 
 
Dagsorden er tidsplan eller agendaen for dagen. Der står det når vi har tenkt å behandle de 
forskjellige sakene og hvor mye tid som er satt av til hver 
 
Delegat er en deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. Kan også bety 
utsendelse. Observatør er en som deltar på møtet, men som ikke har stemmerett. 
 
Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til en annen 
 
Dissens Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet 
 
Drøfte Diskutere 
 
Endringsforslag er noe du kan sende inn dersom du ønsker å endre noe av det vi behandler på 
møtet. Det kan som regel gjøres i løpet av møtet. 
 
Enstemmig betyr at alle stemmeberettige var enig. 100% flertall. 
 
Eventuelt Saker som ikke er meldt opp på dagsorden i tide kan meldes opp på eventuelt. Som 
regel kan ikke vedtak fattes i eventueltsaker 
 
Federation of Young European Greens (FYEG) er paraplyorganisasjonen for grønne 
ungdomsparti i Europa. 
 
Forretningsorden er regler for møte 
 
Fremme forslag Forslag fremmes av vedkommende representant og leveres skriftlig til 
ordstyrer. Alle skriftlige forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, er til behandling 
under voteringsdelen. En representant som har framsatt et forslag, kan trekke det tilbake før 
man kommer til votering 
 
Fylkeslagsoppfølger (FLO) er en person i AU som har i oppgave å følge opp spesifikke 
fylkeslag i Grønn Ungdom 
 
Gå inn for Mene 
 
Heve møtet Avslutte møtet 
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Høring Mulighet for å uttale seg angående en sak/rapport 
 
Innkalling Formel invitasjon til møte 
 
Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på. Det gjøres ved å rekke 
opp delegatskiltet i været 
 
Innstilling Anbefaling, nominere, forslag til vedtak 
 
Internasjonalt utvalg (IU) er ansvarlige for Grønn Ungdoms internasjonale aktiviteter 
 
Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling 
 
Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak  
 
Konstituere seg å fordele oppgaver eller sette et møte. 
 
Kontingent (Medlems)avgift 
 
Landsstyremøte (LS) Grønn Ungdoms høyest besluttende nasjonale organ mellom 
landsmøtene. I landsmøtet sitter en representant fra hvert fylke 
 
Landsmøtet (LM) Nasjonalt årsmøte, kongress og Grønn Ungdoms høyest besluttende organ 
 
Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak 
 
Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten. 
 
Mandat Lov/tilit til å gjøre  
 
Mindretall Ikke flertall 
 
Motforslag Et forslag som er motstridene et annet forslag 
 
Møtet er hevet Møtet er slutt 
 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder 
 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg 
Orientering Til informasjon 
 
Plenum En sak som føres i plenum, føres for hele møteforsamlingen, i påhør av alle 
 
Protokollunderskriver en som godkjenner og signerer referatet når det er ferdig referert  
 
Referat møtets notater eller protokoll. Personene som skriver referatet er referent 
 
Replikk Den gis straks etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som ønsker 
replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være meget 
kort og et direkte tilsvar på talerens innlegg 
 
Resolusjon En felles uttalelse (fra alle deltakerne på et møte) 
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Saksliste For det enkelte møte er det normalt satt opp en oversikt over hvilke saker som skal 
behandles i kollegiet. Denne oversikten kalles sakliste, saksliste, dagsorden eller agenda, og 
den skal som regel framgå av møteinnkallingen 
 
Saksbehandler en person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til 
vedtak eller svar 
 
Sakspapir Møtepapir til en sak 
 
Saksopplysing En opplysning som fremmes av nødvendighet, for at debatten skal omhandle 
fakta 
 
Strek i debatten betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på 
talerlisten 
 
Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en 
organisasjon 
 
Talerett Personer med talerett har lov å tale på møtet 
 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, istedet for leder 
 
Tegne seg til talelisten, inntegning, du må tegne det til talerlisten, for å be om ordet når du 
skal si noe Det vanlige er at når ordstyreren(e) har åpnet talelista, viser man at man ønsker 
ordet ved å rekke en hånd i været og holde den der til møtelederen har registrert hvem som 
ønsker ordet. Møtelederen setter opp talerliste med talerne i den rekkefølge som 
møtelederen registrerer dem. Møtelederen gir ordet til den enkelte på talerlisten 
 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer 
 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til tillitsperson 
 
Tiltak Et virkemiddel for å få gjort noe 
 
Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges 
 
Vara Erstatning, et varamedlem/representant inntrer når ordinært medlem/representant 
frafaller 
 
Vedta Bestemme noe, ta en avgjørelse 
 
Vedtaksfør betyr at man fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak eller at man er 
beslutningsdyktig 
 
Vedtekter er organisasjonens grunnlov og overstyrer alle andre dokumenter og personer i 
organisasjonen. Vedtekter trenger ⅔ flertall for å endres 
 
Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er utdebattert, går man til votering. Før 
det skjer endelig votering, kan det foretas prøvevotering for å sondere stemningen og/eller få 
markert de primære standpunkter 
Voteringsorden Regler for hvordan en votering skal foretas.  
 
Årsmelding I en årsmelding eller årsberetning fremgår det hva som er gjort i løpet av året. 
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1.7 - møteregler 
Generelt 1 
§ 1 - Formalia 2 
Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene. 3 
 4 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av 5 
møtet med 2/3- flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer 6 
rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden 7 
vedtas med alminnelig flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 8 
 9 
§ 2 - Opptreden på landsmøtet 10 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en 11 
måte som best mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og 12 
korrekt måte. 13 
 14 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte 15 
eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av 16 
salen (jubling, buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt. 17 
 18 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 19 

Representasjon 20 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 21 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne 22 
seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke 23 
om permisjon. 24 
 25 
§ 4 - Representanter 26 
Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i 27 
Grønn Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. For å få innvilget 28 
stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 29 
 30 
Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. 31 

 32 
§ 5 - Andre gjester 33 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. 34 
Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 35 
 36 
§ 6 - Lukkede dører 37 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et 38 
slikt vedtak medfører at kun delegater og observatører har anledning til å 39 
overvære landsmøtet. 40 
 41 

Saksgang og konstituering 42 
§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 43 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, 44 
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voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets 45 
saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på landsmøtet. 46 
 47 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som 48 
innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn 49 
den vedtatte dagsorden skal voteres over. 50 
 51 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 52 
 53 
§ 9 – Redaksjonskomitéen 54 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille 55 
innkomne forslag og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også 56 
samordne forslag, foreslå bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er 57 
meningsbærende. 58 
 59 
§ 10 - Referenter og protokoll 60 
Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid 61 
være en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker 62 
som blir behandlet, alle forslag og alle voteringer. 63 
 64 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved 65 
personvalg. Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et 66 
personvalg føres i protokollen. Kandidatene har til enhver tid innsyn i 67 
stemmetallene. 68 

Debatter 69 
§ 11 - Innlegg 70 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er 71 
normalt 2,5 minutter, men landsmøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for 72 
replikk før strek er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én 73 
replikk per innlegg, i tillegg til svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være 74 
uenig med momenter presentert i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 75 
 76 
Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere 77 
tegner seg samtidig, så langt det lar seg gjøre. Ordstyrer skal prioritere 78 
førstegangstalende. 79 
 80 
§ 12 - Saksinnledninger 81 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 82 
minutter, med mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å 83 
stille oppklarende spørsmål til saksforbereder, men ikke ytterlige 84 
replikker/kommentarer. 85 
 86 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 87 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det 88 
er satt strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-89 
flertall. 90 
 91 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten 92 
 93 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 94 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 95 
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oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 96 
 97 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, 98 
møtereglene, dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge 99 
frem innlegget sitt til ordstyrerbordet. 100 
 101 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, 102 
saksopplysning eller oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller 103 
fremsette et forslag. 104 
 105 
§ 15 - Frister 106 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle debatten. 107 
 108 
§ 16 - Forslagenes utforming 109 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. 110 
Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke.  111 
 112 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 113 
 114 
§ 17 - Avstemninger 115 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme 116 
inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. 117 
 118 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. 119 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt 120 
krav kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 121 
 122 
§ 18 - Valg 123 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller 124 
dersom en representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt 125 
kandidatur selv om de ikke er innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved 126 
første møtedag. Taletiden for hver kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med 127 
unntak av talspersonkandidater som får 3. 128 
 129 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine: 130 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling. 131 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til 132 
MDGs landsmøte. Det gjelder heller ikke for medlemmer til internasjonalt utvalg, 133 
kontrollkomiteen og valgkomiteen med mindre det finnes flere kandidater til 134 
vervet. 135 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. 136 
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet: 137 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 138 
b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 139 

 140 
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, 141 
skal det avholdes skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 142 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og 143 
samles inn. Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for 144 
hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 145 
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av 146 
stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, er 147 
kandidaten valgt. 148 
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1.8 – DAGSORDEN 
 
fredag 23.11.18 lørdag 24.11.18 søndag 25.11.18 
17:00 Ankomst og 

innsjekk 
08:00 Frokost 08:00 Frokost 

17:30 Velkomst v/ 
generalsekretær 

09:00 1. Konstituering av 
møtet 

09:00 3.1Vedtektsendringsdebatt 

17:35 Velkomst v/ 
talspersonene 

09:30 2. Årsmeldinger 10:15 3.2 Arbeidsplan 2019 

18:00 Hilsningstaler fra 
De Grønne 

10:00 2.4 Godkjenning av 
regnskap 

11:00 3.4 Budsjett 2019 

18:30 Bli kjent! 10:15 3.3 Valgkampstrategi 11:30 Gjennomgang av red.koms 
innstilling 

19:30 Middag m/ kåring 
av 
vervekonkurransen 

11:00 Resolusjonsbehandling 
del 1 

12:00 Hilsningstaler 

20:30 Formøter 11:30 Resolusjonsworkshops 
del 1 

12:15 Lunsj 

22:00 Sosialt 12:15 Hilsningstaler 13:00 Votering 

23:00 Stilletid 12:30 Lunsj 15:30 Avslutning v/ 
talspersonene 

  
13:00 Resolusjonsworkshops 

del 2 

  
14:00 Resolusjonsbehandling 

del 2 

  15:30 Hilsningstaler 

  15:45 Pause 

  
16:15 4. Europapolitisk 

plattform 

  18:00 6. Valg 
  20:00 Fritid 
  20:30 Festmiddag 

  21:00 Avskjedstaler 
  21:30 Fest! 
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Årsmeldinger 
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2.1 – SENTRALSTYRET 
 

 
 149 
Dette er årsmeldingen for Grønn Ungdoms sentralstyre (SST) for 2018. Her forteller SST for 150 
hvordan måloppnåelsen under de ulike kapitlene i Arbeidsplanen for 2018 har vært. Denne 151 
årsmeldinga bør altså leses i sammenheng med arbeidsplanen. 152 
 153 
Som leser kan du være oppmerksom på at vi ikke har brukt tid på å nevne alt vi har gjort og 154 
alle punktene det har vært jevnt god måloppnåelse på. I stedet har vi valgt å trekke frem 155 
punkter med lav måloppnåelse for Landsmøtets oppmerksomhet.  Altså: hvilke oppgaver vi ble 156 
bedt om å gjennomføre, men som ikke er i havn. Der annet er nevnt kan du som leser anta at 157 
måloppnåelsen har vært god.  158 
 159 
 160 

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne 161 
Delegasjonen på tolv besto halvt om halvt av seks sentralstyremedlemmer og 162 
landsmøtevalgte delegater.  Systematisk arbeid gav både gjennomslag og stor mediedekning 163 
for vår innsats med ruspolitikk. Vi sikrer underveis og jobber kontinuerlig opp mot MDG for å 164 
sikre et trygt miljø før grønne ungdommer. I år ble det gjennomslag for en rusfri festmiddag.  165 
 166 

Politikkutvikling og politiske hovedsaker 167 
Vi har lyktes i å bruke mindre tid på organisasjon og mer tid på politikk gjennom hele 168 
organisasjonen. En viktig årsak er at de nedsatte politiske utvalgene for klima og miljø, skatt 169 
og velferd og skole og utdanning har prestert over forventning. 170 
 171 
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 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

Ekstern kommunikasjon 180 
Vi har dessverre ikke full måloppnåelse når det gjelder oppfølging av mediearbeid i alle 181 
fylkeslag. Utover dette er mål om synlighet i tradisjonelle media, økt satsning på sosiale media 182 
og fronting av hovedsakene klima, dyrevern og ruspolitikk nådd.  Podkasten 183 
«Grønnhetstyranniet» fortsetter med egen redaksjon i samarbeid med MDG.  184 
 185 

 186 
 187 
 188 
 189 
 190 

Skolering 191 
Arbeidet med de to grunnleggende nivåene i Grønn Ungdoms skoleringsopplegg «Drivhuset» 192 
har handlet om reorganisering og tilgjengeliggjøring. Av kapasitetsmangel ble en 193 
organisatorisk skolering avlyst, men skolering for nyvalgte fylkesledere, nestledere, 194 
økonomiansvarlige ble gjennomført i oktober. Det siste nivået i Drivhuset, 195 
«Grønnhetsakademiet», ble for første gang gjennomført. Denne piloten av nivå 3 har vært 196 
planlagt lenge, og urpremieren ble en suksess. 197 
 198 

Sommerleir 199 
Sommerleir ble gjennomført som planlagt på Risøy Folkehøgskole i august! 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

Antall ganger «Grønn Ungdom» er nevnt i media på papir og nett i mediedatabasen Retriever. 
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Verving  205 
Store omorganiseringer av fylkeslagsoppfølgingen (FLO) fra sentralstyret har medvirket til 206 
middels gjennomføring av Landsstyrets vedtatte vervestrategi. Økning i nye medlemmer har 207 
blitt prioritert over økning i betalende medlemmer og oppfølging av medlemsaktivitet i 208 
fylkeslagene.    209 
 210 
Målet om 1600 registrerte medlemmer er takket være den nasjonale vervekonkurransen med 211 
to energiske verveuker overoppfylt: Over 1700 registrerte medlemmer i skrivende stund! Selv 212 
om det ennå er rom for en innsats på felter, er målet om 800 (landsstyret) og 1000 213 
(arbeidsplanen) betalende medlemmer er ikke nådd. Vi har litt over 400 betalende 214 
medlemmer.    215 
 216 
 217 

Medlemspleie, fylkes- og lokallagsarbeid 218 
Ansvaret for FLO-arbeid ble først flyttet fra alle sentralstyremedlemmer til en avgrenset 219 
arbeidsgruppe og senere avløst av den ansatte fylkessekretæren. I møte med arbeidsplanens 220 
mål om «å etterstrebe fungerende fylkesstyrer i alle fylkeslag» har sentralstyret nedprioritert 221 
de inaktive fylkene Sogn og Fjordane og Finnmark. Fokuset har ligget på å opprettholde 222 
eksisterende fylkeslag og spare en større innsats for gjenopplivning av nye til våren før 223 
valgåret 2019.  224 
 225 
I fravær av aktive fylkeslag er det i praksis nasjonal politikkutvikling via politiske utvalg og 226 
landsmøtet som er eneste mulighet for reel mulighet til politisk innflytelse.  227 
 228 
Konsekvensene av regionreformen har sammenslått flere av våre fylkeslag: GU Hordaland og 229 
GU Sogn og Fjordane er blitt GU Vestland. GU i Trøndelag og Agder er blitt ett, og aktiviteten 230 
i to inaktive fylkeslag ble gjenopprettet ved foreningen av GU Oppland og GU Hedmark til GU 231 
Innlandet. I Buskerud, Østfold og Akershus er arbeidet med nye GU Viken underveis.    232 

 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 
 240 
 241 
 242 
 243 

 244 

Organisering 245 
Sentralstyret har ikke nådd målet om å evaluere organiseringen av landsstyret, landsmøtet og 246 
fylkeslag. 247 

 248 

Sentralstyret 249 
Arbeidsutvalget skiftet etter landsmøtet 2017 navn til Sentralstyret og har i 2018 bestått av: 250 
 251 

Talsperson: Ola Eian 252 
Talsperson: Hulda Holtvedt 253 
Generalsekretær: Guri Barka Martins 254 
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Internasjonal kontakt: Teodor Bruu 255 
 256 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård 257 
Medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen 258 
Medlem: Rauand Ismail 259 
Medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen 260 
Medlem: Nora Heyerdahl 261 
Medlem: Trine Jakobsen Rydland 262 
Medlem: Eivind Kristiansen 263 
Medlem: Torjus Lunder Bredvold 264 

 265 
Eivind Kristiansen trakk seg fra sentralstyret i mai og Torjus Lunder Bredvold ble supplert inn 266 
av landsstyret i august.  Vi har hatt møter minst én gang i måneden. Alle referater er 267 
offentliggjort og vi har løpende latt oss selv skolere av i forkant av SST-møtene.  268 
 269 
Halvtårsevalueringshelgen ble lagt til Malmö hvor vi hadde felles møter med vårt tilsvarende 270 
organ i Grön Ungdom Sverige: Forbundsstyrelsen. Samarbeidet østover er ytterligere 271 
forsterket ved at ledelsen besøkte Sverige under valghelgen i september.  272 
 273 
 274 

Internasjonalt arbeid 275 
Se Internasjonalt utvalgs beretning.  276 
 277 
 278 

Representasjon 279 
Alle mål er nådd. Grønn Ungdom er gjennom talspersonene, generalsekretær og diverse AU-280 
medlemmer representert i Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre, landsstyre på MDGLM og i 281 
Grønt Kvinnenettverk. Vi er for øvrig også representert i den sittende valgkomiteen til MDG 282 
og generalsekretær møter på sekretariatsmøtene ved partikontoret. Talspersonene har 283 
representert Grønn Ungdom i MDGs gruppemøte, sentralstyre og landsstyre. Vi har hatt et 284 
tett samarbeid med miljøbevegelsen og ført et åpent lobbyregister om vår kontakt med ulike 285 
aktører i norsk offentlighet.  286 
 287 
 288 

Sekretariat 289 
Sentralstyret har ansatt Michelle Flagstad som fylkessekretær i 40 % stilling og engasjert 290 
Vegard Setrom som økonomiansvarlig. 291 
 292 
 293 
 294 
 295 
 296 
 297 
 298 
 299 
 300 
 301 
 302 
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2.2 - Internasjonalt utvalg 
 303 
Dette er årsmeldingen til Internasjonalt utvalg for 2018. Årsmeldingen tar utgangspunkt 304 
arbeidsplanen for 2018 som ble vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte i 2017. 305 
 306 

Internasjonalt utvalg 307 
Internasjonalt utvalg har i 2018 bestått av: 308 
 309 
Internasjonal kontakt: Teodor Nordenstrøm Bruu 310 
Medlem: Charlotte Borgen Bilden 311 
Medlem: Oda Sofie Pettersen 312 
Medlem: Lars Christian Bjørnå 313 
Medlem: Matilde Riveros Laumb 314 
Medlem: Åsalinn Arntzen Dale (trakk seg januar 2018) 315 
 316 
Det ble avholdt en påtroppingshelg i januar hvor det ble formulert arbeidsplan, målsetninger 317 
og arbeidsfordeling for året. Møtet fant sted på en hytte i Oslomarka. Siden da har vi hatt 9 318 
møter. Innkallinger, sakspapirer og referater til de møtene ligger offentlig tilgjengelig. 319 
Internasjonal kontakt har representert Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes 320 
internasjonale utvalg.  321 
 322 
Det ble bestemt på påtroppingsmøtet i januar at utvalget skulle satse spesielt på 323 
politikkutvikling, skolering, kontakt med søsterpartiene i Norden og representasjon i 324 
paraplyorganisasjonen Federation of Young European Greens.  325 
 326 
 327 

Politikkutvikling og skolering 328 
Mesteparten av arbeidet til Internasjonalt Utvalg i 2018 har gått til politikkutvikling og 329 
skolering. Utvalget har ledet en prosess om utvikling av europapolitikk som ender i et politisk 330 
vedtak på landsmøtet. Europapolitikk har vært oppe til diskusjon på to landsstyremøter. Det 331 
har holdt skoleringer om EU, EØS og annen europapolitikk på to landsstyremøter, på 332 
sommerleir og i flertallet av fylkeslagene. I forbindelse med utvikling av europapolitikk har 333 
Internasjonal kontakt vært i møte med både Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom, og Spire, 334 
Natur og Ungdom, Changemaker, NHO og Europabevegelsen har holdt skoleringer for Grønn 335 
Ungdom i forbindelse med denne prosessen. To fylkeslag har også fått skolering fra 336 
Internasjoanlt Utvalg om andre temaer enn EU. 337 
 338 
 339 

Kontakt med søsterorganisasjonene i Europa 340 
Internasjonalt Utvalg har holdt en viss løpende kontakt med mange av våre 341 
søsterorganisasjoner i Europa, men har i tråd med egne vedtak valgt å fokusere spesielt på 342 
kontakten med søsterorganisasjonene som ligner mest på oss, spesielt Grön Ungdom i Sverige 343 
og Alternativet Unge i Danmark. Internasjonal kontakt og Generalsekretær var i Kalmar i 344 
februar for å overvære landsmøtet til Grön Ungdom, og Grön Ungdom har også vært tilstede 345 
på årets første landsstyremøte i februar. To fra Grønn Ungdoms ledelse var også i Sverige 346 
under innspurten i det svenske valget i september. Representanter fra Grön Ungdom og 347 
Alternativet Unge var også på sommerleiren vår i august, og det har også blitt avholdt flere 348 
mindre møter mellom nøkkelpersoner hos oss og hos svenskene. I tillegg ble 349 
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halvtårsevalueringen til sentralstyret til Grønn Ungdom avholdt i Malmö i delvis lag med 350 
sentralstyret til Grön Ungdom. Totalen av disse erfaringsutvekslingene har vist seg svært 351 
fruktbar. 352 
 353 
 354 

Federation of Young European Greens 355 
Grønn Ungdom har fortsatt sitt medlemskap i paraplyorganisasjonen Federation of Young 356 
European Greens, og har deltatt på noen sentrale møter i deres regi. Dette inkluderer et 357 
«Strategic Planning Meeting» i Belgia i desember, et ukeslangt seminar i Warsawa i Polen i 358 
mars om privat og offentlig forvaltning kalt «Back to the Future: Social Commons Seminar», 359 
samt årsmøtet til FYEG i mai. Grønn Ungdom var også tilstede på FYEGs sommerleir.  360 
 361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
 367 
 368 
 369 
 370 
 371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 
 377 
 378 
 379 
 380 
 381 
 382 
 383 
 384 
 385 
 386 
 387 
 388 
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2.3 - kontrollkomiteen 
 389 
 390 
Kontrollkomiteen har bestått av: 391 
 392 
 393 
Leder: Jens Petter Grini Pedersen 394 
Nestleder: Esmeralda Cecilie Perez 395 
Medlem: Odin Løkken Øra 396 
Varamedlem: Jon Fartein Lygre Hoel 397 
 398 
 399 
Kontrollkomiteens mandat følger av Grønn Ungdoms vedtekter, kapittel 8. Her står det at 400 
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål (§ 8.2). Komiteen har også ansvar for å 401 
vurdere om oppdaterte lokal- og fylkeslagsvedtekter kan godkjennes etter § 10.5. 402 
 403 
Den sittende kontrollkomiteen ble valgt på landsmøtet 24.-26. november 2017. Komiteen 404 
hadde sitt oppstartsmøte 9. desember 2017. På møtet ble komiteens medlemmer skolert i 405 
tolkningslære av Pål Thygesen. Videre reviderte vi rutinene for komiteens arbeid, og fastsatte 406 
planene for 2018 i form av en årsplan og et årshjul. Komiteens medlemmer signerte også en 407 
erklæring om taushetsplikt. 408 
 409 

Generelt om året 410 
 411 
I det dette skrives (24.10.2018) har kontrollkomiteen hatt åtte tolkningssaker, mer enn i noe 412 
tidligere år. Sakene har blitt behandlet i samsvar med de rutinene som kontrollkomiteen har 413 
blitt enige om. Komiteen satte seg et ambisiøst mål om å ferdigstille alle innsendte tolkninger 414 
innen 14 dager fra mottak av tolkningen. Dette oppnådde komiteen i to av sakene. 415 
 416 
Kontrollkomiteens tolkninger er tilgjengelige i Grønn Ungdoms Ressursbank og har blitt sendt 417 
ut til landsstyret. En oversikt over de avgitte tolkningene følger under:  418 
 419 
KT 1-1718 - Om hvorvidt det sittende sentralleddet i Grønn Ungdom skal omtales som 420 
Sentralstyre eller Arbeidsutvalg. Vedtak utsendt 02.01.2018. 421 
KT 2-1718 - Om muligheten til å opprette fylkeslag som dekker to fylkeslag som ikke ennå er 422 
sammenslått. Vedtak utsendt 17.04.2018. 423 
KT 3-1718 - Om frikjøpte fylkesledere er inhabile i utarbeidinga av nasjonale retningslinjer for 424 
frikjøp av medlemmer. Vedtak utsendt 24.05.2018. 425 
KT 4-1718 - Om endring og/eller stadfesting av målform i lokal- og fylkeslag. Vedtak utsendt 426 
12.08.2018 427 
KT 5-1718 - Om stemmerett for Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt utvalg på 428 
Grønn Ungdoms Landsmøte. Vedtak utsendt 03.08.2018 429 
KT 6-1718 - Om hvilke verv medlemmer av Sentralstyret kan inneha etter § 6.7. Vedtak utsendt 430 
03.10.2018 431 
KT 7-1718 - Om et varamedlem kan bli et ordinært styremedlem. Vedtak utsendt 19.10.2018 432 
KT 8-1718 - Om fristen for innsending av vedtektsendringsforslag til Grønn Ungdoms Landsmøte. 433 
Vedtak utsendt 23.10.2018. 434 
 435 
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Kontrollkomiteen har hatt som mål å være tilstede med en observatør på samtlige 436 
landsstyremøter i 2018, samt å holde en presentasjon av komiteen på ett landsstyremøte. 437 
Formålet med dette var å være synlige og tilgjengelige for spørsmål, og å kontrollere at Grønn 438 
Ungdoms drift foregår i samsvar med vedtektene. 439 
 440 
Kontrollkomiteen har hatt en observatør til stede på tre av fire landsstyremøter i 2018, og 441 
holdt en muntlig orientering om kontrollkomiteen på alle fire landsstyremøter. På 442 
landsstyremøtet hvor komiteen ikke fikk anledning til å delta, ble det gitt en orientering om 443 
komiteens arbeid over video. 444 
 445 
 446 

Forøvrig har kontrollkomiteen 447 
• Oppdatert nettsidene med informasjon om kontrollkomiteen. 448 
• Kontrollert at Grønn Ungdoms drift skjer i samsvar med vedtektene ved gjennomgang 449 

av referater fra GULM17, møter i sentralstyret og landsstyret.  450 
• Gjennomgått oppdaterte vedtekter innsendt av Grønn Ungdoms lokal- og fylkeslag for 451 

å vurdere om de kan godkjennes etter § 10.5. 452 
• Hatt jevnlig kontakt med SST, hovedsakelig generalsekretær, og deltatt på et 453 

fellesmøte med generalsekretær og leder av valgkomiteen for å etablere gode rutiner 454 
for samarbeid. 455 

• Gjennomført et halvtårsevalueringsmøte med skolering fra Hallvard Surlien den 3. juli. 456 
• Gjennomført et evalueringsmøte den 23. oktober. 457 

 458 
 459 
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2.4 - godkjenning av regnskap 460 

 461 
Et regnskapsår går fra 1. januar-31. desember. Det betyr at man må holde tunga litt rett i 462 
munnen i behandlingen av økonomiske saker på landsmøtet. Denne saken gjelder regnskapet 463 
som er ført for 2017. Landsmøtet kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette 464 
regnskapet. Det er ikke mulig å gjøre om på regnskapet, ettersom dette er penger som 465 
allerede har blitt brukt. Realiteten av å ikke godkjenne regnskapet er å sende en kraftig 466 
beskjed til den som har styrt økonomien det året (altså undertegnede) om at dette ikke er 467 
pengebruk i tråd med landsmøtets bestilling i budsjettet. 468 

 469 

Overordnet om regnskapsåret 2017 470 
Grønn Ungdom hadde 2.285.000 kroner i inntekter og 2.610.000 kroner i kostnader. 471 
Derfor gikk også GU med -324.000 kroner i underskudd.  472 
 473 
Det reviderte budsjettet til LS-2 planla et underskudd på -292.202. Underskuddet er derfor 474 
ikke dramatisk og det ble dekket opp av oppsparte midler på bank. Å planlegge med store 475 
overskudd i mellomvalgsår og underskudd i valgår er uansett fornuftig for et politisk parti siden 476 
det er i valgår det virkelig gjelder.  477 
 478 
 479 

Vedlagt oversikt budsjett mot regnskap 480 
Dette vedlegget viser avvik mellom landsmøtebudsjettet som ble vedtatt i 2016 og 481 
regnskapet for 2017.  482 
 483 
Siden GU har fått nytt oppsett av budsjett og nye navn på postene i regnskapet siden 2016 er 484 
ikke budsjettet helt sammenlignbart med det som ble vedtatt av landsmøtet. Her må vi igjen 485 
huske at LS-2 2017 reviderte budsjettet med et planlagt underskudd, så avviket fra planlagt 486 
aktivitet er ikke så stort som dette vedlegget gir inntrykk av.  487 
 488 
Balansen 489 
GU gikk inn i 2017 med 818.131 kroner på konto og gikk ut av året med 494.763 på konto. 490 
Grunnet til reduksjonen i saldo på bank er at GU gikk med et planlagt underskudd, slik nevnt 491 
over.  492 
 493 
Annet nevneverdig 494 
Se note 9 og 10 i årsregnskapet for informasjon om korreksjoner i forholdet mellom gjeld og 495 
egenkapital.  496 
 497 

Revisors beretning 498 
Grønn Ungdoms regnskap kontrolleres hvert år av et revisorselskap (vi benytter oss av RSM), 499 
som går gjennom og sjekker at alt er i orden. Vedlegg 3 er revisors beretning fra kontroll av 500 
2017-regnskapet. Beretningen er uten merknader til regnskapet, altså anser revisor det som 501 
ført i tråd med lover og god regnskapskikk. 502 

 503 
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Litt om pengebruken i valgkampen 504 
Budsjettet for valgkampen ble satt opp i valgkampstrategien, og ble revidert av landsstyret i 505 
juni. På landsstyremøtet i juni 2017 kunne vi øke posten for valgkamp med kr 75 000,- 506 
ettersom vi hadde en gunstigere inngående balanse enn det vi forutså på landsmøtet i 507 
november 2016. 508 
 509 
Målet for Grønn Ungdoms økonomi under valgkampen var følgende: 510 

• Grønn Ungdom skal klare å overholde valgkampbudsjettet uten store sprekker. 511 
Generalsekretær anser dette målet som nådd. 512 
 513 

Sentralstyrets innstilling 514 
F1: Landsmøtet godkjenner Grønn Ungdoms regnskap for 2017. 515 
 516 

Vedlegg 517 

Vedlegg 1: Regnskap 2017 mot landmøtevedtatt budsjett for 2017 518 
Vedlegg 2: Signert årsregnskap 2017 519 
Vedlegg 3: Reivisors beretning ang. regnskapet for 2017 520 
 521 
 522 
 523 
 524 
 525 
 526 
 527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Y5O4ljV6n9YrKWUkXc9qPvtAC6rb9yW5/view
https://drive.google.com/file/d/1MxDK-54UYIa3tIlXCcrR0G1Sr07k_TM5/view
https://drive.google.com/file/d/1cbGHrxix9ng_UTSkrvXRAYU9ij979ndV/view
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3.1 - Vedtektsendringer 
 528 
 529 
I samsvar med vedtektenes § 5.5 skal saken «Endringer av vedtektene» tas opp på Grønn Ungdoms 530 
landsmøte. 531 
 532 
Landsstyret har hatt muligheten til å innstille på de fleste av vedtektsendringsforslagene til landsmøtet, 533 
men i lys av kontrollkomiteens tolkning 8-1718 om frist for innsending av saker til landsmøtet ble 534 
fristen utvidet til 4 uker før møtestart i henhold til vedtektsfestet frist. Det gjør at F31-F39 er uten 535 
innstilling fra landsstyret. Totalt har det kommet inn 39 endringsforslag. Til landsstyremøtet 20.-21. 536 
oktober kom det inn 30 vedtektsendringsforslag. Landsstyret valgte å innstille på 15 av disse. 537 
Landsstyrets innstilling framkommer av de vedlagte endringsforslagene. 538 
 539 
Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer. Forslagene vedtas eller 540 
faller slik de foreligger. 541 
 542 
Endringsforslag til vedtektene vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. 543 
 544 
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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 
 

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

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F2 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §3.2 

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

Forslag 
 

Foreslås strøket. 

Realitet 
 

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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 dette slik at vi ikkje bryter egne vedtekter hvert år. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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? 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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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. 
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Realitet 
 

Realitet er at "Valg av internasjonalt utvalg" fjernes. De oppgavene som i dag gjøres av 
Internasjonalt utvalg kan gjøres av Internasjonal kontakt alene og det gode politiske 
arbeidet kan overtas av et ikke-vedtektsfestet politisk utvalg for utenrikspolitikk. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F37 

Forslagsstiller: Adrian Skagen, Trøndelag 

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

Realitet 
 

Flytter ansvaret for valg av medlemmer til de politiske utvalgene fra sentralstyret til 
landsmøtet. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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. 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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F31 

Forslagsstiller: Johan Loudon, Trøndelag 

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, fylkesrepresentanter og lokallagsrepresentanter valgt 
i henhold til § 10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett. 

Realitet Motstridende F10 og F11. Må sees i 
sammenheng med F32 

Endringen går ut på å gi lokallagene direkte representasjon i landsstyret i stedet for 
indirekte gjennom fylkeslagene. Fylkessammenslåinger fører til mindre representasjon og 
representasjon basert på antall lokallag kan være demokratisk "vekting". 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 46 

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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 47 

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 
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. 

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 48 

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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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. 

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 
 

Internasjonalt utvalg legges ned. Arbeidet kan erstattes av internasjonal kontakt alene.  
Bør ses i sammenheng med vedtektsendringen som går på å fjerne "Valg av internasjonalt 
utvalg" fra 4.5. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F20 

Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, 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 Motstridende F34. 

Innlemmer de etiske retningslinjene i KKs tolkningsrett. Det står ingenting i hverken 
vedtektene eller de etiske retningslinjene om hvem som har tolkningsrett av de etiske 
retningslinjene. Det mangler en rett til å overprøve en tolkning av de etiske retningslinjene 
på landsmøtet. 

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F34 

Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, 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 spørsmål som angår organisasjonens vedtekter og 
retningslinjer. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen 
har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens mandat. 

Realitet Motstridende F20. 

Det er i dag praksis at kontrollkomiteen har tolkningsrett på organisasjonens retningslinjer. 
Forslaget stadfester denne praksisen. Forslaget gjelder altså alle retningslinjer, i motsetning 
til F20 som bare gjelder de etiske. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F36 

Forslagsstiller: Styret i GU Buskerud; Adrian Skagen, Trøndelag 

Gjeldende vedtekt §8.X 

Ny paragraf, nytt innhold 

Forslag 
 

Kontrollkomitéen kan pålegge relevante organ å opplyse berørte medlemmer om at 
vedtektene ble brutt. 

Realitet 
 

. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 
 

Åpner for å ha 6 faste medlemmer + leder og vara.  

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F38 

Forslagsstiller: Adrian Skagen, Trøndelag 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL 

Nytt kapittel etter kapittel 9. 

Forslag 
 

Kapittel X: Politiske utvalg 
§X.1 Hvilke politiske utvalg organisasjonen har bestemmes av arbeidsplanen. Et politisk 
utvalg skal bestå av en leder fra sentralstyre og to til fem andre medlemmer. 

Realitet Bør sees i sammenheng med F39 

Vedtektsfester politiske utvalg og setter en grense for hvor mange medlemmer det kan 
være i et utvalg. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F39 

Forslagsstiller: Adrian Skagen, Trøndelag 

Gjeldende vedtekt NYTT KAPITTEL (som beskrevet i F38) 

Nytt punkt. 

Forslag 
 

§X.2 De politiske utvalgenes oppgave er å bidra med ny eller aktuell politikk innenfor deres 
respektive felt samt å oppdatere seg på ny informasjon innenfor deres respektive felt 

Realitet Bør sees i sammenheng med F38 

Vedtektsfester de politiske utvalgenes mandat. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F32 

Forslagsstiller: Johan Loudon, Trøndelag 

Gjeldende vedtekt §10.2 

På årsmøte til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret. 

Forslag 
 

På årsmøte til fylkes- og lokallag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret. 

Realitet Motstridende F35 

Hvis F31 vedtas, må også lokallag må velge representant og vararepresentant til 
landsstyret. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F35 

Forslagsstiller: Styret i GU Buskerud; Shirin Bagheri, Agder; Amalie Lund og Andrine Strømnes, 
Østfold; Nina Kadir, Nora Bårnes og Bluma Cornett, Akershus 

Gjeldende vedtekt §10.2 

På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret. 

Forslag 
 

På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret. Fylker som ble slått sammen i regionreformen, og har aktive lokallag i området 
hvor de gamle fylkene lå, har mulighet til å velge en landsstyrerepresentant og en 
vararepresentant fra hver av disse lokallagene, men ikke flere representanter enn det de 
hadde før regionreformen. 

Realitet Motstridende F32 

Med denne vedtektsendringen vil ikke landsstyret bli mindre av regionreformen. Uten 
denne vedtektsendringen vil landsstyret kun bestå av 13 delegater etter regionreformen, 
kun to mer enn sentralstyret. 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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. 

Oppretter et nytt kapittel i vedtektene med tittelen «Ledelsen» 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 utgjør ledelsen. Formaliserer praksis. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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.  (Ikke ment som begrenset til fysisk møte som 
kan forhindre f.eks. verveturneer på over en uke.) 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 67 

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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F33 

Forslagsstiller: Adrian Skagen og Norunn Krokeide, Trøndelag 

Gjeldende vedtekt §13.4 

Alle Grønn Ungdoms arrangementer er rusfrie 

Forslag 
 

Alkohol og illegale rusmidler er forbudt på alle Grønn Ungdoms arrangement fra 
arrangementets start til arrangementets slutt. 

Realitet 
 

Reflekterer retningslinjene og løfter forbudet mot kaffe og nikotin som er rusmidler i følge 
Store Medisinske Leksikon 

Innstilling fra landsstyret             INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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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 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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3.2 - Arbeidsplan 2019 
Bakgrunn 545 
Arbeidsplanen er landsmøtets bestilling til øvrige organer i Grønn Ungdom på hva som skal 546 
prioriteres det kommende året. Planen er et supplement til vedtektene. Vedtektene er 547 
organisasjonens «grunnlov» og forteller hvordan Grønn Ungdom skal styres overordnet. 548 
 549 
Mange av tiltakene i arbeidsplanen koster penger. Arbeidsplanen bør derfor sees i 550 
sammenheng med budsjettet. Hvis man foreslår endringer i arbeidsplanen, bør man foreslå 551 
tilsvarende endringer i budsjettet, og omvendt. 552 
 553 
Sentralstyret har et spesielt ansvar for å følge arbeidsplanen. De rapporterer videre til 554 
landsstyret om status på oppfølging av punktene og presenterer måloppnåelsen i form av en 555 
årsmelding på landsmøtet. Utkastet til arbeidsplanen 2019 ligger vedlagt. 556 
 557 

Drøfting 558 
Form 559 
Arbeidsplanen for 2019 er utarbeidet etter modell fra arbeidsplanen for 2018. Planen setter 560 
mål for hva Grønn Ungdom skal gjøre i løpet av året. Planen legger imidlertid ikke føringer for 561 
hvordan oppgavene skal utføres. Kapitlene 1-10 er rangert i prioritert rekkefølge, og det er 562 
derfor viktig at vi også diskuterer dette. 563 
 564 
Før 2018 hadde Grønn Ungdoms arbeidsplaner en annen form: De var mye lengre og mer 565 
detaljerte. De undertegnede mener at den korte formen er mest hensiktsmessig. Da kan 566 
landsmøtet bruke tiden på å diskutere organisasjonens overordnede oppgaver, og 567 
sentralstyret får frihet til å gjennomføre oppgavene på den måten de mener er best. 568 
 569 

Innhold 570 
Her følger en gjennomgang av kapitlene i arbeidsplanen. 571 
 572 
1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 573 
Det er ikke nødvendig å sette konkrete mål for valgkampen i arbeidsplanen, da dette gjøres i 574 
en egen valgkampstrategi. Saksforbrederne har derfor nøyd seg med å si at vi skal 575 
gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien. 576 
 577 
2. Ekstern kommunikasjon 578 
Setter mål for Grønn Ungdoms kommunikasjonsarbeid i året som kommer. Årets politiske 579 
hovedsaker avgjøres i valgkampstrategien, og er derfor ikke spesifisert i arbeidsplanen. Verdt 580 
å merke seg i dette kapittelet er at det legges opp til at sosiale medier skal bli prioritert over 581 
tradisjonelle medier. Dette har ikke stått i arbeidsplanen tidligere. 582 
 583 
3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 584 
Setter mål for Grønn Ungdoms politiske arbeid i året som kommer. Legger opp til at vi 585 
beholder dagens tre politiske utvalg for klima, skole og skatt. I tillegg opprettes det utvalg for 586 
de politiske hovedsakene som vedtas i valgkampstrategien. Hensikten er at disse skal levere 587 
politikk som kan brukes i valgkampen. 588 
 589 
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4. Skolering 590 
Legger opp til at hovedvekten av skoleringen skal være valgkamprelatert. I tillegg skal 591 
skoleringsopplegget “Drivhuset” videreføres, herunder også Grønn Ungdoms toppskolering 592 
“Grønnhetsakademiet”. 593 
 594 
5. Sommerleir 595 
Legger opp til at vi arrangerer sommerleir i tråd med tidligere år. Det nye er at vi også skal se 596 
på mulighetene for å utvide sommerleiren, dvs. åpne for flere enn 90 deltakere. 597 
 598 
6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 599 
Handler om Grønn Ungdoms tilstedeværelse på MDGs landsmøte. Legger opp til at vi 600 
viderefører tradisjonen med å jobbe aktivt for å få gjennom Grønn Ungdom-politikk, og for at 601 
landsmøtet skal være en trygg og inkluderende arena for grønne ungdommer. 602 
 603 
7. Verving 604 
Vi foreslår å sette 2000 registrerte medlemmer som mål for 2019, noe vi tror er fullt mulig å 605 
nå i et valgår. Dette krever en medlemsvekst på ca. 500 medlemmer, men krever færre jo flere 606 
vi klarer å få til å betale i år. Mål for betalende medlemmer har vi satt til det samme som målet 607 
i år, og tror at også dette er oppnåelig. 608 
 609 
8. Medlemspleie 610 
I arbeidsplanen for 2018 var punktet om medlemspleie veldig vagt, og vi har derfor forsøkt å 611 
konkretisere det mer ved å legge til at alle medlemmer skal ha tilgang på et medlemstilbud. 612 
 613 
9. Fylkes- og lokallagsarbeid 614 
Vi foreslår at målet skal være at vi skal ha fungerende styrer i alle fylker. Verdt å merke seg at 615 
dette er et større mål enn det som står under samme punkt i arbeidsplanen for 2018, hvor 616 
man ikke «skal» men «skal etterstrebe». 617 
 618 
10. Internasjonalt arbeid 619 
Punktet konkretiseres til at IU og IK skal fokusere på FYEG og Norden for Grønn Ungdoms 620 
internasjonale arbeid. 621 
 622 
11. Representasjon 623 
Punktet er likt som i arbeidsplanen for 2018, bare at vi også har lagt til fagbevegelsen. 624 
 625 
12. Organisering 626 
Til neste år må vi se på organiseringen av Grønn Ungdoms virke med tanke på 627 
regionreformen. Punktet sier ikke noe om hvordan. 628 
 629 
13. Sentralstyret 630 
Videreføres fra arbeidsplanen 2018. 631 

 632 

Landsstyrets konklusjon 633 
Vi viderefører fjorårets nyskaping med en kort arbeidsplan, men er legger til noen mer presise 634 
mål, og er tydeligere i prioriteringen. Det er viktig at landsmøtet også får være med å 635 
bestemme hvor vi skal legge inn mest ressurser i året som kommer. 636 
 637 
 638 



 73 

Spørsmål til diskusjon 639 
• Burde vi rangere kapittel 1-10 i prioritert rekkefølge, eller ikke? Er du enig/uenig i 640 

prioriteringen? 641 
• Er det noe som mangler i forslaget til arbeidsplan for 2019? 642 
• Er vervemålene for høye eller for lave? 643 
 644 
 645 

Landsstyrets innstilling 646 
F1: Landsmøtet vedtar Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 slik den foreligger. 647 
 648 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 
 
 

ARBEIDSPLAN2019 
I prioritert rekkefølge: 649 

1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 650 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2019. 651 
 
2. Ekstern kommunikasjon 652 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på de politiske hovedsakene og være synlige både nasjonalt 653 
og lokalt. Hovedfokus skal ligge på sosiale medier, men tradisjonelle medier skal også 654 
prioriteres. 655 
 656 

3. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 657 
Mål: Grønn Ungdom skal fokusere på politikkutvikling. Grønn Ungdom skal videreføre de 658 
politiske utvalgene innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd. I tillegg skal 659 
det opprettes politiske utvalg for hovedsakene i valgkampen. 660 
 661 

4. Skolering 662 
Mål: Grønn Ungdom skal ha hovedfokus på relevant valgkampskolering i 2019. I tillegg skal 663 
skoleringsopplegget «Drivhuset» videreutvikles og videreføres. 664 
 665 

5. Sommerleir 666 
Mål: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år, og se på muligheter for 667 
utvidelse. 668 
 669 

6. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 670 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 671 
Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for alle grønne ungdommer 672 
som deltar på MDGLM. 673 
 674 

7. Verving 675 
Mål: Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte medlemmer og 1 000 betalende 676 
medlemmer innen utgangen av 2019. 677 

8. Medlemspleie 678 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang til et 679 



 75 

medlemstilbud, samt reell mulighet til politisk innflytelse. Grønn Ungdom skal oppleves som en 680 
trygg og god arena å engasjere seg i. 681 
 682 

9. Fylkes- og lokallagsarbeid 683 
Mål: Grønn Ungdom skal ved utgangen av 2019 ha fungerende styrer i alle fylker. 684 
 685 

10. Internasjonalt arbeid 686 
Mål: Internasjonalt Utvalg skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 687 
bevegelsen og Federation Of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 688 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. 689 
 690 
 691 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 692 

11. Representasjon 693 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer 694 
og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltager i norsk offentlighet og 695 
søke samarbeid og dialog med miljøbevegelsen, næringsliv, fagbevegelsen, frivillige 696 
organisasjoner og politiske aktører der det er naturlig. 697 
 698 

12. Organisering 699 
Mål: Grønn Ungdom skal evaluere, og om det anses nødvendig endre, organiseringen av 700 
landsstyret, landsmøtet og fylkeslag med tanke på regionreformen. 701 
 702 

13. Sentralstyret 703 
Mål: Sentralstyret skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle 704 
og forbedre organisasjonens rutiner, slik at den enkelt kan gis videre til neste generasjon. 705 
 706 
 707 
 708 
 709 
 710 
 711 
 712 
 713 
 714 
 715 
 716 
 717 
 718 
 719 
 720 
 721 
 722 
 723 
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3.3 - Valgkampstrategi 2019 
Bakgrunn 724 
Prosess 725 
Strategisk valgkamputvalg (SVU) ble nedsatt av sentralstyret på SST-6 den 6. mars 2018. 726 
Utvalget har bestått av Miriam Langmoen og Hulda Holtvedt fra SST, Paulien Tomren fra 727 
Hordaland, Christine Evjen fra Oslo og Danielle Johanna Hansen fra Nordland. 728 
Valgkamputvalget hadde sitt første møte 18. mars 2018, og har totalt hatt seks møter. Vi har 729 
hentet innspill fra landsstyret og sentralstyret underveis. 730 
 731 
Valgkamputvalgets mandat var å utarbeide en valgkampstrategi for lokalvalget 2019. 732 
Utvalgets vurdering er at en slik strategi bør: 733 
 734 
• Inspirere fylkeslag i hele Norge til å gjennomføre en engasjerende og 735 
inkluderende valgkamp med bred deltakelse. 736 
• Inkludere både politiske og organisatoriske strategivurderinger – herunder 737 
hovedsaker, hovedmotstandere, materiell, ansettelser mm. 738 
• Avklare sentralstyrets og fylkesstyrenes rolle i valgkampen 739 
• Legge en plan for oppfølging av ungdomskandidater 740 
• Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2019, herunder oppfølging av 741 
folkevalgte GUere. 742 
 743 
Form 744 
Strategien er delt i to. Del én handler om politisk strategi. Del to handler om den 745 
organisatoriske gjennomføringen av valgkampen. Vurderingene er gjort på bakgrunn av en 746 
analyse av Grønn Ungdoms styrker, svakheter, muligheter og trusler, oppsummert i det som 747 
kalles en SWOT-analyse, som du finner i innledningsvis i strategien. I tillegg har vi brukt 748 
statistikk fra tidligere skolevalgkamper og valgundersøkelser. Tallmaterialet kan utleveres på 749 
forespørsel. Strategien er overordnet, og vil danne grunnlaget for Grønn Ungdoms 750 
kommunikasjonsstrategi, en valgkamphåndbok og et argumenthefte, samt praktiske 751 
vurderinger underveis i valgkampen. 752 
 753 
 754 

Drøfting 755 
Her følger en kort gjennomgang av kapitlene som undertegnede vurderer som mest 756 
kontroversielle. 757 
 758 
Overordnede mål 759 
Dette kapittelet handler om de helt overordnede målene for valgkampen. Det har vært viktig 760 
for oss at målene gir oss noe å strekke oss etter, men likevel ikke er uoppnåelige. Det har også 761 
vært viktig at målene faktisk er målbare, så vi kan vite i hvilken grad vi har oppnådd dem. Vi 762 
har satt som mål at Grønn Ungdom skal oppnå minst 8% i skolevalgkampen. Dette er høyere 763 
enn det vi har oppnådd tidligere (6.8%), men utvalget mener det er fullt mulig å få til. 764 
 765 
Vi har satt som mål å få valgt inn 20 ungdomskandidater. I 2015 fikk vi valgt inn 15. Målet om 766 
20 forutsetter en stor innsats for å få unge navn på listene. 767 
 768 
 769 
 770 
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Spørsmål til diskusjon: 771 
• Er målet om oppslutning for lite ambisiøst? 772 
• Er det viktigst å sette mål man kan nå, eller mål man kan strekke seg etter? 773 

 774 
 775 
Politiske hovedsaker 776 
SVU foreslår tre hovedsaker for valgkampen: “Norge ut av oljealderen”, “grønne 777 
lokalsamfunn” og “dyrevern”. Utvalget mener at disse sakene tegner et helhetlig bilde av 778 
Grønn Ungdom. Vi ser for oss at en skoledebattant f.eks kan starte med å snakke om 779 
visjonene våre for Norge, deretter gå over til visjonene våre for lokalsamfunnet, og til slutt 780 
snakke om enkeltindividene. 781 
 782 
Vi har brukt mye tid på å diskutere balansen mellom lokal og nasjonal politikk. Vi vet at mange 783 
skoledebatter, også i lokalvalgkamper, ender med å handle om Stortinget og regjeringen. Det 784 
er derfor utvalgets klare mening er at vi ikke kan la være å snakke om olje og klima, fordi det 785 
er en så viktig del av eksistensgrunnlaget vårt i norsk politikk. 786 
 787 
Men vi må også kunne skilte med lokalpolitikk i en lokalvalgkamp. “Grønne lokalsamfunn” 788 
forutsetter lokal tilpasning og vil nødvendigvis arte seg litt forskjellig ulike steder i landet, men 789 
gir oss også mulighet til å utforme en felles retorikk rundt hva slags byer og bygder vi ønsker 790 
oss. Utfordringen er at Grønn Ungdom ikke har jobbet mye med denne saken tidligere. En 791 
tommelfingerregel er at vi bør velge hovedsaker vi kan godt og har eierskap til. Samtidig vet vi 792 
at mange forbinder De Grønne med Lan Marie Berg og Oslo-prosjektet. Andre partier 793 
kommer til å angripe oss på dette politikkområdet, og det kan være en fordel å bære det med 794 
stolthet heller enn å havne i forsvarsposisjon. 795 
 796 
Dyrevern er en vinnersak og en sak vi har eierskap til, men Unge Venstre eller FpU kan fort 797 
rappe sakseierskapet hvis vi ikke jobber for å beholde det. Dyrevern er dessuten en myk sak 798 
som står i kontrast til teknisk klimapolitikk. Utvalget mener den gjør seg godt sammen med de 799 
andre sakene. 800 
 801 
Vi har diskutert flere andre saker underveis i prosessen. Andre aktuelle saker kunne vært: 802 

● Ruspolitikk 803 
● Samferdselspolitikk (mer konkret enn grønne lokalsamfunn) 804 
● Livskvalitet 805 
● Forbruk 806 
● Psykisk helse 807 
● Natur- og friluftsliv 808 

 809 
 810 
Målgruppe 811 
Her har vi fulgt Grønn Ungdoms tidligere linje: hovedmålgruppen vår er sentrums- og 812 
sentrumsvelgere. Dette harmonerer også godt med hvem som stemte på oss i 2017. Vi har 813 
også lagt vekt på at radikale og protestvelgere fortsatt også er en målgruppe, for å demme 814 
opp for SV og Rødt. 815 
 816 
Spørsmål til diskusjon: 817 

• Er balansen mellom ansvarlig “sentrumsparti” og radikalt “protestparti” for vanskelig? 818 
Bør vi spisse målgruppen mer? 819 

• Bør vi gjøre mer for å demme opp for SV og Rødt? 820 
 821 
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Økonomi 822 
Valgkampbudsjettet vedtas sammen med det ordinære budsjettet, fordi det må sees i 823 
sammenheng med andre budsjettposter og økonomiprognoser for kommende år. 824 
Valgkampstrategien legger likevel noen føringer for hvordan man skal prioritere innenfor 825 
valgkampbudsjettet.  826 
 827 
Det mest interessante er at det er satt av 80 000 til lønn. Utvalget mener at noe av det 828 
smarteste vi kan bruke penger på er mer kapasitet, spesielt på kommunikasjon. Utvalgets 829 
primærforslag er at pengene går til å frikjøpe sentralstyret så de kan jobbe fulltid med Grønn 830 
Ungdom i valgkampen. Erfaringer fra valgkampen i 2017 tilsier at bare 831 
kommunikasjonsarbeidet er en fulltidsjobb++.  832 
 833 
Tanken er at vi ved frikjøp av sentralstyret kan hente mer kapasitet fra dem som kjenner GU 834 
best fra før. To viktige forutsetninger for at denne løsningen skal bli vellykket: 1) Mange nok 835 
sentralstyremedlemmer må ønske å sette jobb og studier på pause. 2) Det må utarbeides 836 
grundige planer og arbeidsoppgaver for sentralstyret for å sikre at vi får brukt 837 
sentralstyremedlemmene hensiktsmessig. 838 
 839 
Det finnes motargumenter mot å frikjøpe sentralstyret. Man kan mene at det er inhumant å 840 
frikjøpe sentralstyret for en ganske lav sum og så forvente at de jobber fulltid. Man kan mene 841 
at det uansett er forventet at sentralstyret jobber nærmest fulltid, og at det derfor er sløsing 842 
av ressurser. Man kan også mene at vi får mer valuta for pengene ved å ansette en 843 
profesjonell kommunikasjonsrådgiver. Derfor er utvalgets sekundærforslag at pengene går til 844 
en kommunikasjonsrådgiver i den korte valgkampen. En ulempe ved dette er at det blir kort 845 
tid til opplæring, en fordel er at vi kan få en profesjonell. 846 
 847 
 848 

Landsstyrets innstilling 849 
F1: Valgkampstrategien vedtas slik den foreligger. 850 

 851 
 852 
 853 
 854 
 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 860 
 861 
 862 
 863 
 864 
 865 
 866 
 867 
 868 
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SWOT-ANALYSE 869 

 870 
 871 
En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) er en gjennomgang av 872 
interne og eksterne faktorer som styrker eller svekker vår posisjon før og under valgkampen. 873 
Den kan gjøre det enklere å kartlegge hvilke konkrete muligheter vi har og hvilke problemer vi 874 
må kompensere for. 875 
  876 
 877 

Styrker 878 
• Fra GU: 879 

o Er et annerledes-parti. 880 
o Engasjerte og flinke medlemmer. 881 
o Ganske god økonomi i fylkene. 882 
o Lavt konfliktnivå innad i GU. 883 
o Mange flere medlemmer enn ved tidligere valg har valgkampserfaring. 884 
o Sterkt og aktivt sentralstyre. 885 
o Høy kompetanse på sosiale medier. 886 
o Mange fylkeslag står sterkere enn tidligere. 887 
o Flere pamper og tidligere tillitsvalgte rundt i landet, som kan være en ressurs 888 

for fylkeslag. 889 
  890 

• Fra MDG: 891 
o Produktiv stortingsgruppe. 892 
o Gode, konkrete resultater å vise til etter fire år i posisjon rundt om i landet. 893 
o Flinke til å få til mye med knappe ressurser. 894 

  895 
 896 
 897 

Svakheter 898 
• Fra GU: 899 

o Liten organisasjon og få folk. 900 
§ Mange fylkeslag er veldig avhengige av noen få ressurspersoner, og er 901 

derfor sårbare for at noen blir syke, utbrente eller flytter. 902 
§ Kan være vanskelig for nye medlemmer å føle seg 903 

inkludert/velkommen i en liten og sammensveisa fylkesstyregjeng. 904 
§ Mange aktive medlemmer flytter fra hjemstedet sitt til en storby i løpet 905 

av tiden da de er mest aktive. Dette svekker fylkeslag og gjør det 906 
vanskeligere å finne ungdomskandidater som kan bli der de er valgt inn. 907 

o Mangler en særegen og gjenkjennelig “GU-identitet”. 908 
§ Kan framstå som trauste, barnslige, belærende eller nerdete (både i 909 

retorikk og i media/grafisk profil). 910 
o Uerfarne medlemmer, særlig i fylkene. 911 
o Sakseierskap til nesten ingenting utover miljø. 912 
o Sliter med å komme til i media og bli sett på som relevante. 913 

§ Kommunikasjonsgruppa i sentralstyret er overarbeidet og det blir enda 914 
verre i valgkampen. 915 
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o Mangler erfaring med å forberede skoledebatter på skoledebattenes premiss 916 
(med vitser, innøvde punchlines, etc.) 917 

o Ganske svak økonomi nasjonalt. 918 
o Homogen medlemsmasse. 919 
o Homogen velgermasse, og vi sliter med å nå nye grupper. 920 

§ Image som et parti kun for byene. 921 
• Fra MDG: 922 

o Interne konflikter i MDG som blåses opp i media. 923 
o MDG har et image som arrogant. 924 
o Homogen medlemsmasse. 925 
o Homogen velgermasse, og vi sliter med å nå nye grupper. 926 

§ Image som et parti kun for byene. 927 
  928 
 929 
 930 

Muligheter 931 
• MDG sitter i opposisjon nasjonalt. 932 
• Grønn Ungdom kan være mer “spiselige” enn MDG for den gjengse velger. 933 
• Sakseierskap til miljø og til en viss grad dyrevern. 934 
• Venstre har gått inn i regjering med FrP og må nå forsvare seg fra posisjon. Dette har 935 

også etterlatt et rom i opposisjonen som KrF ikke har klart å fylle alene. 936 
• Har et stort potensial blant studenter (både som velgere og medlemmer). 937 
• Kan trekke til oss andre partiers medlemmer eller tillitsvalgte som er lei av dårlig 938 

miljøpolitikk. 939 
• Kan ta klimaeierskap fra Høyre. 940 
• Valg i andre land har vist at det er stemning for folkebevegelser i det politiske 941 

sentrumet også, ref. Macron. 942 
• Kan bli enda kulere på sosiale medier. 943 
• Vi gjør det bedre i lokalvalg enn nasjonalt, og det er lettere å fronte lokale miljøsaker. 944 
• Blokkuavhengige. 945 
• Kan i større grad målrette hvilke skoler vi bruker mye innsats på (musikk, dans og 946 

drama, kunstfag, steinerskoler, studiespesialiserende, naturbruk) 947 
  948 
 949 
 950 

Trusler 951 
• Fra venstresida: 952 

o Rødt og SV gjør det veldig bra og anklager oss for høyrevridning (ifm ACER, 953 
blokkuavhengighet eller andre saker). 954 

o Venstresida er flinkere til å framstille seg selv som en folkebevegelse. 955 
 956 

 957 
• Fra høyresida: 958 

o Unge Venstre og FpU kan kuppe dyrevernsaken. 959 
o Kommer til å bli angrepet (nasjonalt) basert på Oslo-politikken. 960 
o Venstre kan ha seire fra regjeringen å vise til. 961 

 962 
 963 

• Fra eget parti: 964 
o Uheldige uplanlagte utspill fra diverse MDGere i media. 965 
o MDGere forstår ikke hva en skolevalgkamp er og kan gjøre ting vanskeligere 966 

for fylkeslagene. 967 
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o Utbrenthet og sykdom blant medlemmer og tillitsvalgte. 968 
 969 
 970 

• Fra andre/generelt: 971 
o MDG er Norges nest mest mislikte parti, med mye fordommer mot partiet. 972 
o Vanskelig å forklare blokkuavhengighet. 973 
o MDG-politikere utsettes jevnlig for hets, trakassering og kommentarfeltkrigere. 974 

Dette gjør det vanskeligere å rekruttere potensielle ungdomskandidater og 975 
hever terskelen for å engasjere seg politisk i valgkampen. 976 

o MDG-oppslutningen gikk tilbake i kjerneområder ved forrige valg (viktige 977 
bydeler i Oslo f.eks). 978 

o Vi konkurrerer med mange andre små partier om de samme velgerne og det 979 
samme mediafokuset. 980 

o I et lokalvalg jobber vi utifra mange ulike samarbeidskonstellasjoner rundt i 981 
landet, og det kan derfor bli vanskelig å ha samme strategi overalt. 982 

 983 
 984 
 985 
 986 
 987 
 988 
 989 
 990 
 991 
 992 
 993 
 994 
 995 
 996 
 997 
 998 
 999 
 1000 
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VALGKAMPSTRATEGI 2019 
  
 1021 

Innledning  1022 
Lokalvalget 2019 skal bli Miljøpartiet De Grønnes beste valg, og Grønn Ungdoms beste 1023 
skolevalg, så langt i historien. Valgkampstrategien er den overordnede planen for hva Grønn 1024 
Ungdom skal gjøre for å få til dette. Strategien er utarbeidet av strategisk valgkamputvalg 1025 
(SVU), som startet arbeidet i mars 2018. 1026 
  1027 
Utvalget har først og fremst brukt tid på å diskutere politiske, verdimessige og økonomiske 1028 
veivalg knyttet til gjennomføringen av Grønn Ungdoms skolevalgkamp. For en best mulig 1029 
valgkamp må disse strategiske avgjørelsene forankres godt i hele organisasjonen. Rent 1030 
praktiske spørsmål om gjennomføring av valgkampen overlates til sentralstyret. 1031 
  1032 
Strategien er delt i to. Del én handler om politisk strategi. Del to handler om den 1033 
organisatoriske gjennomføringen av valgkampen. Vurderingene er gjort på bakgrunn av en 1034 
analyse av Grønn Ungdoms styrker, svakheter, muligheter og trusler, oppsummert i det som 1035 
kalles en SWOT-analyse, som du finner som et vedlegg til strategien. I tillegg har vi brukt 1036 
statistikk fra tidligere skolevalgkamper og valgundersøkelser. Tallmaterialet kan utleveres på 1037 
forespørsel. Strategien er overordnet, og vil danne grunnlaget for Grønn Ungdoms 1038 
kommunikasjonsstrategi, en valgkamphåndbok, et argumenthefte og praktiske vurderinger 1039 
underveis i valgkampen. 1040 
 1041 
 1042 
 1043 
Grønne hilsener fra strategisk valgkamputvalg 1044 
Miriam Staffansdotter Langmoen, Hulda Holtvedt, Pauline Tomren, 1045 
Danielle Hansen og Christine Evjen 1046 
  1047 
 1048 
 1049 
 1050 
 1051 
 1052 
 1053 
 1054 
 1055 
 1056 
 1057 
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1. Overordnede mål for valgkampen 1110 
Resten av strategien er å anse som tiltak for å nå disse målene. 1111 

• Grønn Ungdom skal få minst 8% oppslutning i skolevalget. 1112 
• Alle fylkene skal få større oppslutning enn ved skolevalget i 2017. 1113 
• Minst 20 av ungdomskandidatene skal bli valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. 1114 

  1115 
 1116 

2. Det politiske 1117 
Dette kapittelet handler om Grønn Ungdoms politiske strategi i valgkampen. Først 1118 
presenteres en rekke delmål. Deretter følger delkapitler om Grønn Ungdoms hovedsaker, 1119 
målgruppe, image og eksterne kommunikasjon. 1120 
  1121 
2.1 Delmål  1122 

• Grønn Ungdom skal være aktivt tilstede på alle skoler som arrangerer debatter, 1123 
og/eller valgtorg, samt andre relevante arrangementer. 1124 

• Grønn Ungdom skal være synlig i lokale medier minst én gang i uka, og nasjonale 1125 
medier minst to ganger i uka gjennom hele 2019. 1126 

• Alle av Grønn Ungdoms fylkes- og lokallag skal være synlige i sine lokale medier minst 1127 
to ganger i løpet av valgkampen. 1128 

• Grønn Ungdom nasjonalt skal prioritere synlighet på sosiale medier og bidra til at 1129 
fylkeslagene også gjør det. 1130 

• Grønn Ungdom skal være ungdomspartiet med størst vekst på sosiale medier fra 1131 
januar 2019 til oktober 2019. 1132 

• Grønn Ungdoms representanter skal vise respekt for dem vi sitter i debatt mot og 1133 
unngå hersketeknikker. 1134 

• Grønn Ungdom skal argumentere for blokkuavhengigheten, men understreke 1135 
samarbeidsvillighet med andre partier som er aktuelle lokalt.  1136 

  1137 
2.2 Hovedsaker  1138 
Norge ut av oljealderen 1139 
Ledende økonomer er enige om én ting: olja er på vei ut. Klimaforskerne er enig om én ting: olja 1140 
må ut. Grønn Ungdom vil ha et Norge som bidrar til å skape klimaløsninger, ikke klimaendringer, og 1141 
som er konkurransedyktig i en fossilfri fremtid. Derfor må vi raskt ut av oljealderen og satse stort 1142 
på nye, grønne jobber.  1143 

Grønne lokalsamfunn 1144 
Den globale klimakampen er helt avhengig av at byene og lokalsamfunnene tar klimaansvar. Vi skal 1145 
vise at grønne lokalsamfunn er gode lokalsamfunn. Byer og bygder skal planlegges for 1146 
menneskene, ikke for bilene. Det betyr at alle skal ha tilgang på skikkelig kollektivtransport, 1147 
uansett hvor i landet de bor. Det betyr flere parker og friluftsområder, og mindre asfalt. Det betyr 1148 
at nye sykkel- og gangfelt er viktigere enn nye motorveier. For hver eneste kommune De Grønne 1149 
styrer, blir det vanskeligere for regjeringen å gjennomføre fossilpolitikken sin. 1150 

Dyrevern 1151 
Grønn Ungdom kjemper for alle dyrs velferd. Stadig flere anerkjenner kjøttindustriens økologiske 1152 
fotavtrykk og ser fordelene ved redusert kjøttforbruk. Men fortsatt blir dyrs egenverdi neglisjert til 1153 
fordel for økonomiske interesser, spesielt i hav- og landbruket. Grønn Ungdom er en garantist for 1154 
bedre dyrevelferd. 1155 

2.3 Målgruppe  1156 
Grønn Ungdom har tre hovedmål for valgkampen: å få minst åtte prosent i skolevalget, at alle 1157 
fylker skal forbedre oppslutningen fra forrige skolevalg og å få valgt inn minst 20 1158 
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ungdomskandidater. Det siste er ekstra viktig i et lokalvalg, der vi har mange gode muligheter 1159 
for å få valgt inn ungdomskandidater. 1160 
  1161 
I tillegg må Grønn Ungdom forsøke å utnytte det politiske rommet. I en tid der populismen 1162 
står sterkt på begge sidene av den politiske aksen, skal vi være det klare og overbevisende 1163 
alternativet for unge sentrumsvelgere og ungdommer som er lei av voksenpartienes 1164 
manglende gjennomføringsevne på miljø.  1165 
  1166 
Grønn Ungdoms målgrupper i valgkampen er derfor: 1167 

• unge, urbane og miljøbevisste velgere (“anywheres”) 1168 
• ungdommer opptatt av dyrevern og solidaritet 1169 
• velgere i sentrum og sentrum-venstre 1170 
• protestvelgere 1171 
• liberale teknologioptimister 1172 
• klassiske naturvernere 1173 
• studenter 1174 
• førstegangsvelgere 1175 

  1176 
I skolevalgkampen er hovedmålgruppa vår personer mellom 16-18 år, og i valgkampen 1177 
generelt er målgruppa unge mellom 18 og 28.  1178 
  1179 
2.4 Image 1180 
Grønn Ungdom er Norges snilleste ungdomsparti. Vi er partiet for miljøbevisste og 1181 
progressive ungdommer som vil ha Frp ut av regjering. Vår oppgave i valgkampen er å 1182 
formidle dette.  1183 
 1184 
Vi skal være spisse, kule og morsomme i debatt. Samtidig skal være saklige og ærlige.  1185 
Vi skal vise at skoledebatter kan være underholdende samtidig som de handler om reell 1186 
politikk. Vi går alltid på sak, ikke person, vi lyver ikke om hva partiet mener og vi skal komme 1187 
med konstruktive svar i møte med kritikk. Vi vise at vi er et seriøst ungdomsparti, men vi skal 1188 
også appellere til ungdom som ikke er politisk engasjert fra før. Denne balansegangen er 1189 
viktig. 1190 
 1191 
De Grønne er blokkuavhengige og samarbeider der vi kan få mest mulig gjennomslag. Det kan 1192 
variere stort hvem man samarbeider med lokalt i ulike deler av landet, og derfor er det viktig 1193 
at hvert enkelt GU-lag vurderer hvordan man kan balansere blokkuavhengighet og lojalitet til 1194 
samarbeidspartnerne. 1195 
 1196 
Vi skal bære både lokale og nasjonale gjennomslag med stolthet. Vi skal snakke opp vår egen 1197 
politikk, før noen rekker å sette oss i forsvarsposisjon. Vi et radikalt protestparti, men selvsikre 1198 
på at vi er styringsdyktige. 1199 
 1200 
Derfor skal Grønn Ungdom: 1201 

• Være førstevalget til miljøbevisste sentrums- og sentrum venstre-velgere som ikke 1202 
liker Frp 1203 

• Representere “det moderne” 1204 
• Være den klareste kritikeren av stortingsflertallets håpløse klimapolitikk 1205 
• Være en motstemme til høyrepopulismen og venstrepopulismen 1206 
• Være saklige, ærlige og selvsikre på torg og i debatt 1207 
• Vise at vi er et ansvarlig, løsningsorientert og styringsdyktig parti 1208 
• Være bevisste på hvilke partier man samarbeider med lokalt, og hvordan dette henger 1209 

sammen med blokkuavhengighet 1210 
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• Vise til De Grønnes politiske gjennomslag med stolthet og vise at vi er et 1211 
løsningsorientert og styringsdyktig parti 1212 

• Vise at vi har det kult og gøy 1213 
• Være lættis 1214 

  1215 
2.5 Ekstern kommunikasjon  1216 
Grønn Ungdom skal utarbeide en intern kommunikasjonsstrategi som skal være tilgjengelig for 1217 
beslutningstakere og sentrale personer i Grønn Ungdoms valgkamp. Denne skal med 1218 
utgangspunkt i valgkampstrategien ta for seg: 1219 

• Hvordan vi skal kommunisere vår politikk og overordnede budskap 1220 
• Hvordan vi skal nå ut til målgruppen vår 1221 
• Hvordan vi skal behandle våre hovedmotstandere og hovedkonkurrenter 1222 

 1223 
Grønn Ungdom skal også utarbeide et argumentasjonshefte som skal gjøre Grønn Ungdoms 1224 
medlemmer rusta til å snakke om politikken vår.   1225 
 1226 
 1227 

3. Det organisatoriske 1228 
I dette kapittelet handler om den organisatoriske delen av Grønn Ungdoms valgkamp. 1229 
Herunder går organisatoriske delmål, ansvarsfordelingen under valgkampen, økonomi, 1230 
skolering, materiell, verving, mangfold og inkludering, etter valget og krisehåndtering. 1231 
  1232 
3.1 Organisatoriske delmål 1233 

• Grønn Ungdom skal verve 700 nye medlemmer i løpet av 2019; 400 av dem allerede 1234 
før den korte valgkampen starter 1. august og 300 i løpet av den korte valgkampen. 1235 

• Alle eksisterende fylkeslag skal ha aktive og skolerte medlemmer i valgkampen, slik at 1236 
de skal kunne drive valgkamp på egenhånd. 1237 

• Grønn Ungdom skal skape en valgkamp med mangfold og kjønnsbalanse, der alle føler 1238 
seg godt ivaretatt. 1239 

• Grønn Ungdom skal overholde valgkampbudsjettet. 1240 
  1241 
3.2 Ansvarsfordeling under valgkampen 1242 
Sentralstyret (SST) har det overordnede ansvaret for gjennomføring av valgkampen. Tidligere 1243 
år har man også ansatt en egen valgkampkoordinator (VKK). I 2019 har Grønn Ungdom en 1244 
fast ansatt fylkessekretær som allerede kjenner fylkene. Hen vil også fungere som 1245 
valgkampkoordinator. 1246 
  1247 
SVU foreslår at sentralstyret omorganiserer seg i valgkampen, slik at flere enn normalt driver 1248 
med kommunikasjon. Vi mener noe av det lureste vi kan bruke penger på i valgkampen er mer 1249 
kapasitet, da særlig på kommunikasjon. Vi foreslår to ulike løsninger: 1250 

1. Alle sentralstyremedlemmer får tilbud om å bli frikjøpt i den korte valgkampen for å 1251 
jobbe 100% med Grønn Ungdom (vårt primærforslag, forutsatt at sentralstyret ønsker 1252 
dette). 1253 

2. Det ansettes en kommunikasjonsrådgiver for den korte valgkampen. 1254 
 1255 
  1256 
Ansvarsfordeling 1257 
Valgkampkoordinator (VKK) skal 1258 

• koordinere alle valgkamprelaterte oppgaver 1259 
• skolere valgkampansvarlige i fylkene 1260 
• ha ansvar for produksjon av materiell i samråd med sentralstyret, og distribuere dette 1261 

til fylkene 1262 
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• følge opp valgkampansvarlige i fylkene gjennom hele valgkampen, og være 1263 
kontaktperson for spørsmål av organisatorisk karakter 1264 

• ha medansvar for sommerleir og andre valgkamprettede arrangementer mellom mars 1265 
og oktober 2019 1266 

  1267 
Talspersoner skal 1268 

• være synlige i media nasjonalt 1269 
• være synlige i Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-kanaler 1270 
• delta i nasjonale debatter og på nasjonale arrangementer 1271 
• delta i skolevalgkamp i fylkene 1272 
• sitte i den nasjonale kommunikasjonsgruppa 1273 
• være støtteapparat for ungdomskandidater i spørsmål om mediehåndtering 1274 
• representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes sentrale organer så langt det 1275 

lar seg gjøre 1276 
  1277 
Generalsekretær skal 1278 

• sikre forsvarlig drift av Grønn Ungdom samt bemanne kontoret på vanlig vis gjennom 1279 
hele valgkampen 1280 

• sitte med overordnet ansvar for krisehåndtering 1281 
• være organisasjonens medieprofil i krisesituasjoner 1282 
• sikre at alle beslutningstakere og sentrale personer i Grønn Ungdoms valgkamp gjøres 1283 

kjent med retningslinjer for krisesituasjoner 1284 
• sitte med overordnet ansvar for kommunikasjon med De Grønnes valgkampavdeling 1285 
• representere Grønn Ungdom i De Grønnes sentrale organer når talspersonene er 1286 

forhindret i å møte 1287 
  1288 
Sentralstyret skal 1289 

• revidere kommunikasjonsstrategien, og sørge for at den ferdigstilles innen februar 1290 
2019 1291 

• opprette og følge opp en mentorordning for ungdomskandidater under valgkampen 1292 
• skolere ungdomskandidater i tråd opplegget i som er skissert valgkampstrategien 1293 
• skolere fylkene i forkant av valgkampen 1294 
• produsere og distribuere en skolevalghåndbok med tilhørende argumenthefte, basert 1295 

på veivalgene i denne strategien 1296 
• produsere materiell 1297 
• drive nasjonalt kommunikasjonsarbeid 1298 
• delta i skolevalgkamp i fylkene 1299 
• sikre mangfold og inkludering i valgkampen 1300 

 1301 
 1302 
Fylkesstyrene skal 1303 

• velge en valgkampansvarlig (VKA) i sitt fylke. 1304 
• igangsette planlegging av skolevalgkampen i god tid før sommerferien 1305 
• hvis nødvendig lage en lokal valgkampstrategi 1306 
• rekruttere og følge opp debattanter i sitt fylke 1307 
• sikre en målrettet prioritering av skoler, hvis ressursene er knappe 1308 
• gjennomføre skolevalgkamp i sitt fylke 1309 
• planlegge og gjennomføre valgkampaktivitet etter endt skolevalgkamp 1310 
• kartlegge behov for materiell og bestille materiell 1311 

  1312 
(Kommunikasjonsrådgiver skal 1313 

• Ha overordnet ansvar for Grønn Ungdoms sosiale medier-arbeid i den korte valgkampen 1314 
• Bistå kommunikasjonsgruppa med reaktivt innhold til tradisjonelle medier) 1315 
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3.3 Økonomi  1316 
Resultat 2017 1317 
I valgkampen 2017 budsjetterte vi med å bruke 435 000 kroner på valgkampspesifikke poster, 1318 
som lønn til valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame mm. Regnskapet viser at vi totalt 1319 
sett brukte 395 053 kroner. Vi brukte over budsjett på reiseposten, men holdt oss ellers godt 1320 
innenfor budsjettrammene. 1321 
  1322 
Mål for økonomien i 2019 1323 
Vi kan regne med å sette av 500 000 kroner til valgkamp i 2019. Vi har altså minst 65 000 1324 
kroner mer til disposisjon enn i 2017. Lønn til valgkampkoordinator inngår ikke i dette 1325 
budsjettet, da denne stillingen etter planen skal slås sammen med fylkessekretær. Vi regner 1326 
med å bruke mesteparten av midlene i valgkampbudsjettet på frikjøp av sentralstyret eller lønn 1327 
til kommunikasjonsrådgiver, materiell, reising og skolering. 1328 
 1329 
Selve budsjettet vedtas ikke i valgkampstrategien, da dette må sees i sammenheng med andre 1330 
budsjettposter og økonomiprognosene for kommende år. 1331 
  1332 
3.4 Skolering 1333 
Sentralstyret legger opp til følgende nasjonale skoleringer utover det fylkene tar initiativ til 1334 
selv: 1335 

• Nasjonal skoleringssamling i januar/februar: Skolering i politikk/debatt/stand. 1336 
  1337 

• Nasjonal skoleringssamling i april/mai: Skolering for valgkampansvarlige, og 1338 
politikk/debattskolering. 1339 

  1340 
• Sommerleir: Sommerleir 2019 skal først og fremst være en skoleringsarena. I 1341 

forbindelse med sommerleir arrangeres det en egen debatthelg forbeholdt dem som 1342 
vet at de skal sitte i debatter. 1343 

  1344 
• Landsstyremøtene: Såfremt det er mulig bør man prøve å få tid til valgkamprettet 1345 

skolering på landsstyremøtene. 1346 
  1347 
Det forventes at fylkene selv arrangerer jevnlige politikk-, stand- og 1348 
debattskoleringer frem mot valget. Sentralstyret bør prioritere å holde skoleringer i 1349 
forbindelse med eventuelle verveturneer. Alle nasjonale skoleringssamlinger skal løfte frem 1350 
spørsmål knyttet til likestilling, kjønn og hersketeknikker. 1351 
  1352 
3.5 Ungdomskandidater  1353 
Grønn Ungdoms medlemmer som står på valglistene til fylker, kommuner, bystyrer og bydeler 1354 
tituleres “ungdomskandidater”.  1355 
  1356 
Å promotere ungdomskandidatene er en måte å synliggjøre vår politikk på, og samtidig vise at 1357 
vi er et parti for ungdom, og i forlengelsen av dette nå målet vårt om høy oppslutning i 1358 
skolevalget. Derfor skal Grønn Ungdom også sørge for at ungdomskandidatene får tilbud om 1359 
skoleringer og mentorordninger. Ungdomskandidater som blir valgt inn etter valget skal i 1360 
tillegg få et forlenget mentorprogram med partimedlemmer som allerede har vært folkevalgte 1361 
en periode, og skolering i ordskifte, kommentarfelt, mediehåndtering, hets og psykisk helse. 1362 
  1363 
Når organisasjonen bruker ressurser på å løfte opp enkeltindivider på denne måten, er det 1364 
også viktig å sørge for at man får utbytte av dette. Derfor er det foreslått retningslinjer 1365 
ungdomskandidatene skal overholde, som skal sikre best mulig ressursutnyttelse av 1366 
kandidatene både før, under og etter valgkampen. Alle som stiller som ungdomskandidat skal 1367 
bli orientert om disse forventningene, og lokallag har ansvar i å sørge for at de blir fulgt opp. 1368 
  1369 
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Ungdomskandidater som i hovedsak står på sjetteplass eller høyere, eller som av andre 1370 
grunner har behov for særskilt oppfølging, skal få følgende tilbud av Grønn Ungdom: 1371 

• Én-til-én debattrening med kvalifiserte personer 1372 
• Tilbud om å benytte seg av et mentorprogram, hvor den aktuelle kandidaten selv skal 1373 

få mulighet til å velge mentor. Programmet skal i tilfeller der kandidaten blir folkevalgt 1374 
også fortsette etter valget. 1375 

• Skolering i mediehåndtering med talspersonene i god tid før den korte valgkampen 1376 
begynner 1377 

• Hjelp til promotering fra Grønn Ungdoms nasjonale SoMe-Team 1378 
• Verktøy til å drive promotering på egenhånd 1379 
• Fotoshoot i regi av sentralstyret, og tilgang på pressebilder i etterkant 1380 
• Ungdomskandidater som blir valgt inn skal i tillegg få tilbud om skolering i ordskifte, 1381 

kommentarfelt, mediehåndtering, hets og psykisk helse  1382 
 1383 
3.6 Materiell  1384 
Sentralstyret har ansvar for produksjon av materiell, mens valgkampkoordinator har ansvar for 1385 
distribusjon til fylkene. Strategien legger ingen føringer på hva slags materiell vi skal ha, utover 1386 
det som er skissert nedenfor. 1387 
  1388 
Alt materiell skal være så miljøvennlig som mulig. Materiell skal harmonere med partiets 1389 
overordnede retningslinjer hva angår grafisk design, uttrykk og budskap. I skolevalgkampen er 1390 
hovedmålgruppa vår personer mellom 16-18 år, men den stemmeberettigede målgruppa vår 1391 
er mellom 18 og 28. Dette må tas i betraktning når vi utformer vårt visuelle uttrykk i 1392 
valgkampen. 1393 
  1394 
Brosjyrer skal være presise og informative, men kan også gjerne være 1395 
populistiske/underholdende såfremt dette lar seg kombinere. Profileringsmateriell (gensere, 1396 
bærenett ol.) må være utformet sånn at ungdommer har lyst til å bruke det, også på fritiden - 1397 
altså kult og hipt, og estetisk fint å se på. 1398 
  1399 
Fylkene må selv betale for materiell. 1400 
 1401 
3.7 Verving  1402 
Valgkampen er den beste arenaen vi har for verving - og verving er et viktig virkemiddel for å 1403 
vinne dette og fremtidige valg. For å oppnå optimal verveeffekt er det satt opp tiltak som skal 1404 
hjelpe fylkeslagene med vervearbeidet.  1405 
 1406 
Grønn Ungdom skal: 1407 

• arrangere en vervekonkurranse - én helårs, en for skolevalgkampen 1408 
• arrangere verveuker i den lange valgkampen 1409 
• lage et hjelpeverktøy for fylkene til selvskolering i verving 1410 
• lage en samleblekke med kule ideer til stand 1411 
• oppfordre fylkene til å arrangere medlemsmøter for nye medlemmer under og etter 1412 

valgkampen 1413 
 1414 
  1415 
 1416 
 1417 
3.8 Mangfold, inkludering og trygge rammer 1418 
Likestilling er ekstra viktig i valgkamper, der det ofte blir slik at man velger debattanter fra de 1419 
gruppene som roper høyest og synes mest. Å ha god kjønnsbalanse blant debattanter er en 1420 
begynnelse, men det er også viktig at debattantene får skolering i hvordan kjønn og andre 1421 
demografiske faktorer påvirker politiske debatter. Dette er særlig viktig for at for eksempel 1422 
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kvinnelige debattanter skal bli komfortable med å ikke bare sitte i et debattpanel, men kunne 1423 
markere seg og snakke høyt og fritt. I tillegg kommer vi til å ha ungdomskandidater som 1424 
risikerer hets og trakassering fra det offentlige, og vi vet at dette særlig rammer kvinner, 1425 
minoritetspersoner, LHBTQ-personer, funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper. Å 1426 
skjerme kandidatene våre fra kommentarfelthat i størst mulig grad er derfor også et 1427 
likestillingsspørsmål. 1428 
  1429 
Grønn Ungdom skal: 1430 

• Ha maks 60% debattanter av ett kjønn. 1431 
• Spørre en ekstra gang. Tanken på å sitte i debatt kan bli mindre skummel etterhvert. 1432 
• Starte debattrekrutteringen tidlig. God skolering og tid til å forberede seg er viktig. 1433 
• Etterstrebe å sende to debattanter av ulike kjønn til de fylkene som trenger eksterne 1434 

GU-medlemmer for å ta skoledebatter, så langt det er mulig. 1435 
• Etterstrebe at ingen tar skoledebatter alene. 1436 
• Ha to nasjonale trivselsansvarlige av ulike kjønn, som skal være tilgjengelige for alle 1437 

debattanter. 1438 
• Ta opp likestillingsperspektivet (og relevante temaer som for eksempel 1439 

hersketeknikker) på alle debattskoleringer. 1440 
• Ha egne bolker på minst to debattskoleringer for debattanter som ikke er cis-menn, og 1441 

parallelle bolker for cis-menn om hersketeknikker og kjønn i debatter. 1442 
• I størst mulig grad skjerme ungdomskandidater mot hets og trakassering, særlig på 1443 

nettet. Dette kan være gjennom å tilby støtte og skolering, være på plass i 1444 
kommentarfelt med forhåndsskrevne kommentarer, eller annet. 1445 

• Konsekvent rapportere og/eller anmelde alle trusler, slibrige kommentarer, osv. Dette 1446 
gjelder i særlig grad når disse er seksualiserte og/eller retter seg mot den fornærmedes 1447 
etnisitet, funksjonshemming, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk e.l. 1448 

• Jobbe utfra et utvidet likestillingsperspektiv, der andre faktorer enn kjønnsbalanse 1449 
også blir diskutert. Slike faktorer kan for eksempel være etnisitet, seksuell orientering 1450 
eller funksjonsevne. 1451 

• Aktivt vurdere hvilke bilder vi bruker i materiellet vårt, for å sikre at vi representerer et 1452 
mangfoldig samfunn. 1453 

  1454 
  1455 

4. Etter valget 1456 
Vi vet lite om hvordan tiden etter valget kommer til å se ut. Vi kan ha gjort det bra, dårlig eller 1457 
helt greit. Vi kan ha mistet maktposisjoner, eller vi kan ha beholdt dem og oppnådd store 1458 
gjennombrudd nye steder i landet. Det vi vet er at mens organisasjonen kommer til å ha flust 1459 
av nye, engasjerte medlemmer, kommer mange av ressurspersonene til å være slitne. 1460 
Uavhengig av valgresultat er det derfor viktig at alle fylkeslag har en plan for ukene etter 1461 
valget. 1462 
 1463 
Uavhengig av valgresultat skal følgende skje etter valget: 1464 

• Både sentralstyret og fylkes- og lokallagene skal gjennomføre valgkampevalueringer 1465 
• Valgkampkoordinator skal kartlegge alle som er blitt folkevalgte av Grønn Ungdoms 1466 

medlemmer, og sørge for oppfølging av disse 1467 
• Grønn Ungdom skal kommunisere hva vi har oppnådd under valget 1468 
• Alle fylkeslag skal arrangere ferskenmøte senest to uker etter valget 1469 
• Sentralstyret skal reise til fylkeslagene og bidra til høy aktivitet for å ivareta nye 1470 

medlemmer 1471 
 1472 
 1473 
 1474 
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5. Krisehåndtering 101 1475 
Grønn Ungdoms beredskapsplaner for håndtering av krisesituasjoner er samlet i 1476 
beredskapshåndboka. Håndboka inneholder planer for håndtering av kriser som kan oppstå i 1477 
løpet av en valgkamp som for eksempel mediekriser, personkonflikter, sykdom eller ulykker. 1478 
Beredskapshåndboka skal være tilgjengelig for alle aktører i Grønn Ungdoms valgkamp. 1479 
 1480 
Alle som deltar i valgkampen for Grønn Ungdom skal være orientert om Grønn Ungdoms 1481 
etiske retningslinjer, særlig hva angår grenseoverskridende atferd og rusmidler. Dette er 1482 
valgkampansvarlig i de ulike fylkene sitt ansvar.  1483 
 1484 
Overordnet er krisehåndtering generalsekretær sitt ansvar. En tommelfingerregel er å alltid 1485 
kontakte generalsekretær før man foretar seg noe annet i krisesituasjoner.  1486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

3.4 – Budsjett 2019 
Bakgrunn 1487 
Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen for 2019. Neste år er det valgkamp, og 1488 
valgkampbudsjettet er også derfor en stor del av årets budsjett – budsjett for 2019 bør derfor 1489 
også sees i sammenheng med valgkampstrategien. 1490 
 1491 
I forslaget til budsjett ser dere at regnskapet for 2017 er lagt inn som en egen kolonne. Det er 1492 
for at dere skal ha muligheten til å sammenligne 2017-regnskapet (forrige valgår) og 2019-1493 
forslaget. 1494 
 1495 

Drøfting 1496 
Form 1497 
Budsjettet er ikke veldig revolusjonerende, men har noen flere poster enn det det tidligere har 1498 
hatt. Dette er fordi vi har splittet noen poster i flere deler, for at det skal være mulig å se hva 1499 
hver post inneholder. 1500 
 1501 
Postene som er merket i kursiv er poster man i utgangspunktet ikke kan gjøre så mye med, 1502 
fordi det er inntekter eller utgifter vi ikke styrer selv. 1503 
 1504 
Inntekter 1505 
Inntektsnivået er noe høyere grunnet høyere offentlig støtte, og da også mer støtte fra MDG. 1506 
I tillegg foreslås det å øke posten for tilskudd fra fylkeslagene ganske drastisk for valgåret. 1507 
Dette er for at vi nasjonalt skal ha mulighet til å bruke enda mer ressurser på valgkampen 1508 
2019 (som også vil gagne fylkeslagene). 1509 
 1510 
Kostnader Lønn 1511 
Lønnsposten øker. Det er det hovedsakelig to årsaker til. For det første er det i økonomiske 1512 
retningslinjer vedtatt at kompensasjonsgraden for de frikjøpte vervene skal økes fra 75% til 1513 
85% av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. 1514 
 1515 
I tillegg foreslås det at stillingen som fylkessekretær økes fra 40% til 60%, og at lønnen økes 1516 
fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 40 i statens lønnsregulativ. Tanken bak dette er at 1517 
fylkessekretæren i stor grad vil fungere som nasjonal valgkampkoordinator, og at vi derfor 1518 
slipper å opprette en prosjektstilling for dette, slik vi har gjort tidligere. 1519 
 1520 
Regnskapstjenester 1521 
Posten kalt regnskapstjenester inneholder tre ulike ting. Den første er utgiftene til 1522 
regnskapssystemet vårt, TripleTex. Det andre er revisorutgifter, som er planlagt langt lavere 1523 
for 2019 enn for 2017/18. Det siste er utgiftene til økonomirådgivers lønn, eller 1524 
«tjenestekjøpet» vi gjør av MDG. Dette totalt blir noe høyere enn utgiftene vi hadde med 1525 
regnskap i 2017, men til gjengjeld blir regnskapet vårt korrekt ført, og det er MDG som får 1526 
pengene, ikke et eksternt revisorfirma. 1527 
 1528 
Valgkampbudsjettet 1529 
I valgkampen 2017 budsjetterte vi med å bruke 435 000 kroner på valgkampspesifikke poster, 1530 
som lønn til valgkampkoordinator, reising, materiell, reklame mm. Regnskapet viser at vi totalt 1531 
sett brukte 395 053 kroner. Vi brukte over budsjett på reiseposten, men holdt oss ellers godt 1532 
innenfor budsjettrammene. 1533 
 1534 



 93 

Det er foreslått å sette av 570 000 kroner til valgkamp i 2019. Vi har altså 135 000 kroner 1535 
mer til disposisjon enn i 2017. Lønn til valgkampkoordinator inngår ikke i dette budsjettet, da 1536 
denne stillingen slås sammen med fylkessekretær. Vi regner med å bruke mesteparten av 1537 
midlene i valgkampbudsjettet på frikjøp av sentralstyret eller lønn til kommunikasjonsrådgiver, 1538 
skolering og reising. Det er satt av dobbelt så mye til reising som i 2017 (60.000,- mot 1539 
30.000,-). Det legges opp at alle materiellutgiftene viderefaktureres til fylkeslagene. Derfor er 1540 
300.000,- for materiell også oppført som en inntektspost. 1541 
 1542 
Bunnlinja 1543 
Årsresultatet er inntekter minus utgifter for 2019. Som dere ser går vi 229 668kr i minus. Det 1544 
betyr at vi bruker mer penger neste år enn vi får inn. Det betyr ikke at Grønn Ungdom går 1545 
konkurs, men at vi bruker av de oppsparte midlene vi har (som valgkampfondet). Sentralstyret 1546 
anser at det er greit å bruke mer penger enn vanlig i et valgår. 1547 
 1548 
Balansen sier hvor mye penger Grønn Ungdom har i oppsparte midler i begynnelsen av 2019 1549 
og i slutten av 2019. På slutten av året bør vi ha minst 400 000 å rutte med, men sentralstyret 1550 
fraråder landsstyret å bruke mer av de oppsparte midlene vi har i 2019. 1551 
 1552 
 1553 

Landsstyrets konklusjon 1554 
Vi foreslår å bruke ganske mye penger i 2019, og generalsekretær har jobbet med 1555 
økonomirådgiver for å se på de langsiktige konsekvensene av forslaget som foreligger. Slik 1556 
forslaget er utformet nå, vil vi ha nok egenkapital i årene fremover, men det vil kreve at vi 1557 
sparer en del i mellomvalgsåret 2020. 1558 
 1559 
 1560 

Landsstyrets innstilling 1561 
F1: Landsmøtet vedtar Grønn Ungdoms budsjett for 2019 slik det foreligger. 1562 
 1563 
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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 

 Administrative kostnader  5 320 5 000 



 95 

 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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4.1 – Europapolitisk plattform 
 1564 

Bakgrunn 1565 
Grønn Ungdoms landsstyre vedtok på sitt første møte av 2018 at organisasjonen skal inn i en 1566 
prosess der vi utvikler europapolitikk. Helt konkret ble det bestemt at det skulle være en 1567 
diskusjonssak på LS-3 i august, og en vedtakssak på LS-4 i oktober. Nå, på landsmøtet, skal vi 1568 
altså vedta europapolitikk. Grønn Ungdoms landsmøte vil altså gjøre et endelig vedtak, og det 1569 
er på bakgrunn av vedtaket på landsmøtet at Grønn Ungdom vil uttale seg eksternt om denne 1570 
politikken. 1571 
 1572 
Saksbehandler og andre referenter noterte svært flittig under diskusjonen på LS-3 og 1573 
saksbehandler har på bakgrunn av dette prøvd å danne seg et omtrentlig bilde av hva Grønn 1574 
Ungdom mener. Utkastet til Europapolitisk plattform er basert på dette. Den plattformen som 1575 
ligger vedlagt er innstilt på av Sentralstyret. Plattformen er ordnet slik at det først er en 1576 
introduserende tekst og så en rekke punkter med konkret politikk. 1577 
 1578 
Flere av punktene har flere alternative formuleringer. Det vil komme fram hvilke alternativer 1579 
som innstilles på av landsstyret, men også noen alternativer som landsstyret ikke innstiller på 1580 
vil være presentert. Det er også tenkt at alternativene Landsstyret ikke innstiller på, vil 1581 
presenteres for landsmøtet i sin tur. 1582 
 1583 
Dersom man som på landsmøtet ønsker andre formuleringer enn de som ligger i dokumentet, 1584 
så leverer man ikke endringsforslag til de punktene som allerede ligger der, men man foreslår 1585 
helt nye alternativer, uansett hvor likelydende de skulle være andre punkter. Dette vil gjøre 1586 
både debatten og voteringen mye enklere. Til den introduserende teksten kan man levere 1587 
vanlige endringsforslag. 1588 
 1589 
 1590 

Overordnet om plattformen 1591 
Europapolitikk er et omfattende og komplekst politikkområde. Når man diskuterer 1592 
Europapolitikk må man holde tunga rett i munnen, for man diskuterer mange forskjellige ting 1593 
samtidig. 1594 
 1595 
En diskusjon er hva man mener om europeisk samarbeid generelt, og hva man mener om EU 1596 
som konsept. Her føres ofte overordna argumenter. Spørsmål til diskusjon: Hva synes vi om 1597 
EU som konsept og idé? Trenger vi EU i fremtiden? Hva tenker vi om europeisk samarbeid?  1598 
 1599 
En annen diskusjon er hva man mener om EU slik det fungerer i dag, og hvordan man mener 1600 
EU bør se ut i framtiden. Spørsmål til diskusjon: Hva er vi positive til og hva er vi negative til 1601 
med dagens EU? Hva burde være og hva burde ikke være en del av det tette europeiske 1602 
samarbeidet? 1603 
 1604 
En tredje diskusjon er hva man mener om norsk EU-medlemskap. Dette er en separat 1605 
diskusjon. Man kan mislike EU, men mene at Norge burde inn for å fikse opp, eller man elske 1606 
EU, men mene at Norge burde stå utenfor på grunn av nasjonale interesser. 1607 
Spørsmål til diskusjon: Bør Norge søke EU-medlemskap? Bør vi ønske folkeavstemning om 1608 
dette? Er det noen betingelser som må være oppfylt før vi søker medlemskap? Er det lurt av 1609 
Grønn Ungdom ha en uttalt mening om EU-medlemskap? 1610 
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 1611 
En fjerde diskusjon er hva man mener om norsk tilknytning til EØS-avtalen. Spørsmål til 1612 
diskusjon: Bør EØS-avtalen beholdes, reforhandles eller forkastes? Bør vi ønske 1613 
folkeavstemning om dette? 1614 
 1615 
En femte diskusjon går på hvor aktivt man ønsker at Norge skal bruke reservasjonsretten vi 1616 
har gjennom EØS-avtalen. Reservasjonsretten er retten til å si nei til lover, direktiver og 1617 
lignende fra EU. Denne har aldri blitt brukt. Spørsmål til diskusjon: Hvor aktivt bør Norge 1618 
bruke retten til å si nei til EU-politikk? 1619 
 1620 
I tillegg kan man diskutere konkret politikk som kommer fra EU, og hvilke konkrete direktiver 1621 
og pakker man eventuelt skal bruke reservasjonsretten på. Noen sånne debatter blusser 1622 
veldig opp i media, som debatten om energimarkedspakken og ACER på våren 2018. Vi 1623 
foreslår at vi ikke tar aktiv stilling til noen sånne konkrete saker i denne omgang, men at vi 1624 
heller legger opp til at man kan forstå Grønn Ungdoms holdninger til konkrete direktiver og 1625 
pakker gjennom 1) hva vi mener er positivt og negativt med dagens EU generelt, og 2) hvor 1626 
aktivt vi ønsker å ta i bruk reservasjonsretten i EØS. 1627 
 1628 
Vi må også ta stilling til hvilken retorikk vi skal bruke. Dette blir derfor en sjette diskusjon. 1629 
Spørsmål til diskusjon: Hvordan skal vi forholde oss til verden og media? Hvilken retorikk skal 1630 
vi bruke? Hvis vi er for - hva skal vi trekke frem? Hvis vi er mot - hva skal vi trekke frem? Hva 1631 
er det strategisk lurt for oss å mene? 1632 
 1633 
Den politiske plattformen som ligger vedlagt vil besvare alle disse spørsmålene og komme 1634 
med politiske tiltak. 1635 
 1636 
Det spørsmålet det er mest delte syn på i Grønn Ungdom, er det som handler om norsk EU-1637 
medlemskap. For å forberede LS godt til denne diskusjonen, har vi laget en ekstra oversikt 1638 
med argumenter om nettopp dette. Hulda Holtvedt, vår ikke-mannlige talsperson, støtter 1639 
Sentralstyrets innstilling på at vi bør si ja til EU-medlemskap. Hun har hatt hovedansvaret for å 1640 
presentere argumenter for dette. Ola Eian, vår ikke-kvinnelige talsperson, har tatt dissens på 1641 
innstillingen, og har hatt hovedansvaret for å presentere argumenter for at vi bør si nei til EU-1642 
medlemskap. I tillegg kan man mene at Grønn Ungdom ikke burde ta stilling i spørsmålet om 1643 
EU-medlemskap. Noen Sentralstyremedlemmer tok dissens på innstillingen fordi de heller 1644 
ønsker at nettopp Grønn Ungdom ikke skal ta stilling i saken. Argumenter for dette vil også bli 1645 
presentert. 1646 
 1647 

Argumenter for norsk EU-medlemskap 1648 
1. Overnasjonale utfordringer krever overnasjonale samarbeid 1649 

Vår tids største politiske utfordringer er overnasjonale. Klimaendringer, migrasjon, skatteflukt, 1650 
menneskehandel og personvern er eksempler på saker som ingen land kan løse alene. Selv om 1651 
EU fortsatt har en lang vei å gå, tar de grep for å løse disse utfordringene. For eksempel har 1652 
EU overoppfylt klimamålene sine til nå, stilt krav om luft- og vannkvalitet, innført lover mot 1653 
diskriminering i arbeidslivet og foreslått en skatt på teknologigiganter som Apple og Google. 1654 
 1655 

2. EU er et fredsprosjekt 1656 
EU ble opprettet etter to brutale kriger i Europa. Hensikten var å hindre at historien gjentok 1657 
seg selv, ved å gjøre Europas land økonomisk avhengige av hverandre. Ideen er at land som 1658 
handler med hverandre, ikke går til krig mot hverandre. 1659 
 1660 
Man kan selvsagt aldri si sikkert hva som hadde skjedd hvis EU ikke ble opprettet. Men i over 1661 
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70 år har det vært fred i Europa, og EU har vært den viktigste driveren for samarbeid mellom 1662 
europeiske land. Derfor ble EU tildelt Nobels fredspris i 2016. 1663 
Hensynet til det europeiske fredsprosjektet er et argument for at Norge bør gå inn og styrke 1664 
EU. 1665 
 1666 

3. EU trengs i en ny verdensorden 1667 
Maktfordelingen mellom verdens land er i endring. USA har i det siste trukket seg ut av Paris-1668 
avtalen og Iran-avtalen, spredd tvil om NATO-samarbeidet, stoppet handelsavtaler, ilagt 1669 
handelspartnere straffetoll og til og med truet med å trekke seg ut av WTO.  Mer  og mer 1670 
økonomisk makt flyttes fra demokratiske land, til land uten demokratiske tradisjoner, som 1671 
Kina. Det er flere autoritære regimer i verden nå enn for 10-15 år siden. 1672 
 1673 
EU trengs som et demokratisk korrektiv til denne utviklingen. Hvis ikke EU som stormakt står 1674 
opp for det liberale demokratiet og menneskerettighetene, er det ingen garanti for at noen 1675 
andre vil gjøre det. Også innad i EU er det demokratiske utfordringer. Den grønne 1676 
partigruppen har gått i bresjen for å frata Ungarn og Polen stemmeretten, fordi de ikke 1677 
oppfyller grunnleggende krav til et liberalt demokrati. Norge kan og vil være med å styrke 1678 
demokratiperspektivet i EU. 1679 
 1680 

4. EU er mer demokratisk enn alternativene 1681 
Alternativet til EU, er et Europa uten formaliserte maktstrukturer der de store landene får tale 1682 
på vegne av Europa og ta politiske beslutninger helt uten demokratisk legitimitet. EU sørger 1683 
for at små land som Malta, Danmark, og forhåpentligvis Norge, er med å bestemme politikk 1684 
som angår hele Europa. 1685 
 1686 
Dessuten, og dette er enda viktigere: mange de mektigste politiske og økonomiske aktørene i 1687 
verden har lav grad av demokratisk legitimitet. Kina og Russland er diktaturer, og USA har et 1688 
stadig svakere demokrati enn EU, samtidig som enorme multinasjonale bedrifter stadig får 1689 
mer makt. Google, Facebook og Amazon er langt mektigere enn de aller fleste nasjoner og kan 1690 
fortsette å ta grep om samfunnsutviklingen på sine egne premisser, dersom en demokratisk 1691 
supermakt ikke utfordrer dem. Kun overnasjonale organer som EU kan reelt sett utfordre de 1692 
svært udemokratiske multinasjonale selskapene. Demokratiet i EU er ikke perfekt, ei heller det 1693 
norske, men alternativet er at langt mindre demokratisk. Om Norge går inn i EU, vil det styrke 1694 
EU i å arbeide med nettopp dette, og vi vil kunne være med å utforme hvordan 1695 
verdensdemokratiet bør se ut. 1696 
 1697 

5. Medbestemmelsesrett 1698 
Norge er allerede med i EØS og mottar flere hundre EU-lover hvert år som vi stort sett 1699 
implementerer uten offentlig debatt. Mange av disse lovene er gode for arbeidstakere, 1700 
næringslivet og forbrukere. Men ved å avstå fra EU-medlemskap frarøver vi oss selv en viktig 1701 
mulighet til demokratisk påvirkning over samfunnsutviklingen. Den beste måten vi kan påvirke 1702 
EU på, er gjennom demokratisk valgte (og helst grønne) politikere, ikke gjennom regjeringens 1703 
Brussel-lobbyister. 1704 
 1705 

6. Hvis du ikke liker det – endre det! 1706 
De grønne partiene eksisterer ikke fordi politikken er perfekt fra før, men fordi vi tror at det er 1707 
mulig å endre den. Derfor bør vi sitte i rommene der beslutningene tas. Med et norsk EU-1708 
medlemskap kan vi jobbe for mer ambisiøse klimamål, bedre landbrukspolitikk og mer sosial 1709 
utjevning i hele EU. Norge er et lite land, men vi kan samarbeide med de andre nordiske 1710 
landene og partigrupper vi er enige med. 1711 
 1712 
 1713 
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7. Flere muligheter for alle 1714 
EU har gjort det mulig å jobbe, studere og flytte til et hvilket som helst europeisk land uten 1715 
hindringer. Gjennom utvekslingsprogrammer som Erasmus er europeiske borgere mer mobile 1716 
enn noensinne. Samarbeidet gjør hverdagen lettere for millioner av mennesker. 1717 
 1718 

8. Norge har handlingsrom innenfor EU 1719 
Selv med et EU-medlemskap har Norge stort politisk handlingsrom på mange områder. Det vil 1720 
fortsatt være mulig å føre en strengere arbeidslivspolitikk, en radikal omfordelingspolitikk og 1721 
innføre egne klimatiltak. 1722 
 1723 

9. Den europeiske solidariteten 1724 
Norge er verdens rikeste og beste land å bo i, og man kan argumentere for at vi ikke trenger 1725 
EU. Men reguleringer og økonomisk hjelp fra EU har betydd enormt mye for mennesker som 1726 
bor i land med dårligere levekår. For eksempel har EU fått på plass en rekke minimumskrav i 1727 
arbeidslivet. Det er ikke for Norge at vi bør bli med i EU, men for andre land som trenger EU 1728 
mer enn vi gjør. Og hvis vi skal få hjelp når vi eventuelt trenger det, må vi bidra mens vi kan. 1729 
 1730 

10. Norge bør ta ansvar, ikke være gratispassasjer 1731 
Gjennom EØS-avtalen får Norge nyte godt av mange EUs privilegier, uten å ta politisk ansvar i 1732 
unionen. Men for at EU skal fortsette å eksistere, trenger vi land som ivrer for prosjektet. Det 1733 
er stor symbolsk forskjell på et medlemskap og en handelsavtale med EU. Hvis vi syns det er 1734 
synd at andre land melder seg ut, er det vanskelig å rettferdiggjøre at ikke Norge skal inn. Selv 1735 
om et norsk EU-medlemskap vil kreve at vi inngår noen kompromisser, bør vi være med å ta 1736 
ansvar for det europeiske samarbeidet. 1737 
 1738 

11. Et EU-medlemskap vil sikre forholdet mellom Norge og Europa 1739 
EU blir stadig blir mer knyttet sammen, og Norge får ta del i store deler av dette gjennom 1740 
EØS-avtalen. Det er imidlertid ikke sikkert at vi for alltid vil kunne få ta del I stadig nye 1741 
samarbeid dersom vi ikke er også er medlem av unionen. Uten medlemskap kan Norge havne 1742 
på utsiden av spennende og nødvendige fremtidige samarbeid, og det burde vi ikke ønske. 1743 
 1744 

12. Vi kan fortsatt ha landbrukspolitikk i Norge 1745 
Et EU-medlemskap vil vitterlig utfordre det norske landbruket slik vi kjenner det. Sverige 1746 
trekkes ofte frem som et skrekkeksempel på folketomme bygder og et sentralisert landbruk. 1747 
Men eksempler fra Østerrike og Finland viser at man også med et EU- medlemskap kan ha en 1748 
sterk landbrukspolitikk. Finske bønder har tilgang på på EU- finansierte støtteordninger, delvis 1749 
EU-finansierte støtteordninger og nasjonale støtteordninger. Selv med et EU-medlemskap kan 1750 
vi ha politikk for norsk selvforsyning, men det vil kreve store subsidier og bli en politisk 1751 
prioriteringssak. 1752 
 1753 
EU-medlemskapet tar fra oss noen viktige verktøy i landbrukspolitikken, som tollmurene. Men 1754 
hensynet til norsk tollvern kan ikke veie tyngre enn alle de gode argumentene for å gå inn i 1755 
EU. Det er også rom for å gjøre Norge mer selvforsynt på andre måter enn å opprettholde et 1756 
tollvern: man kan for eksempel utnytte landbruksarealer langt mer effektivt ved å legge om til 1757 
produksjon av andre ting enn dyrefor, kjøtt og animalske produkter. 1758 
 1759 

13. Deler av primærnæringen ønsker medlemskap 1760 
De delene av primærnæringen i Norge, herunder fiskeri og landbruk, som er eksport- basert, vil 1761 
vinne på et norsk EU-medlemskap. Dette gjelder blant annet deler av fiskerinæringen som i 1762 
dag blir lite konkurransedyktige på det europeiske markedet fordi det er tollmurer på 1763 
bearbeidet fisk. Vi kunne hatt mange flere arbeidsplasser innenfor bearbeidelse av 1764 
fiskeriprodukter dersom disse tollmurene ble fjernet. 1765 
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14. MDG er et internasjonalistisk parti 1766 
Den grønne bevegelsen er global, og erkjenner at internasjonalt samarbeid er viktig for å løse 1767 
store utfordringer. Vi ser med bekymring på at land som USA, Ungarn og Polen vil blokkere 1768 
internasjonale avtaler. I MDGs prinsipprogram heter det at “økt internasjonal samhandling, 1769 
gjennom, blant annet, kulturell globalisering, digital kommunikasjon og sterkere internasjonale 1770 
institusjoner” er viktige tiltak for en fredelig verden. Gjennom EU-medlemskap vil Norge 1771 
styrke en av verdens aller viktigste internasjonale institusjoner. 1772 
 1773 
 1774 

Argumenter mot norsk EU-medlemskap 1775 
1. Positiv til samarbeid og ideen om EU uten å ønske medlemskap. 1776 

Med vårt tette samarbeid med landene i Den Europeiske Union (EU) og Det Europeiske 1777 
Frihandelsforbund (EFTA) har vi troverdighet når vi framsnakker europeisk samarbeid. Norge 1778 
samarbeider allerede tett med EU-landene og tar ansvar for samarbeid om overnasjonale 1779 
utfordringer som migrasjon, energi og bevegelse over grenser (både i og utenfor EØS-avtalen). 1780 
Derfor kan man være enig mange av argumentene for EU som prosjekt, uten å ønske norsk 1781 
medlemskap. 1782 
 1783 

2. Frihandel med mat er ikke som annen frihandel 1784 
Frihandel fremmer nasjoners avhengighet av hverandre (fredsbevarende) ved at hver nasjon 1785 
ikke er selvforsynt på alle ting det forbruker. Det gir næringsliv, forbrukere og økonomien et 1786 
større marked å konkurrere i. Frihandel med mat forutsetter at all matproduksjon i Europa skal 1787 
konkurrere på like vilkår. Nasjoner får dermed ikke føre politikk for å hindre at matproduksjonen 1788 
utkonkurreres. Siden matproduksjon handler om global bruk av matressurser, lokal 1789 
matsikkerhet, bruk av dyr, land og hav er det mange som mener det bør være rom for å skjerme 1790 
dette fra fri konkurranse i handelsavtaler. 1791 
 1792 

3. Med EØS slipper vi frihandel på mat, men får alt det digge! 1793 
EØS-avtalen lar oss tjene på frihandel (og oppnå gjensidig avhengighet/fredsbevarende 1794 
effekten), uten “å konkurranseutsette” matproduksjonen på lik linje med all annen produksjon. 1795 
EØS-avtalen er en svært god avtale som vi må beskytte fra ytterkantpartiene Frp, R, SV og Sp 1796 
som ønsker å skrote den. 1797 
 1798 
Det er lite som tyder på at EU ønsker å reforhandle den Norge har dermed en trygg tilgang på 1799 
å eksportere og importere med EU- og EFTA-landene. At Norge en gang skulle få flertall for å 1800 
reforhandles/avslutte EØS-avtalen er ikke et argument for å melde seg inn i EU. Skulle et slikt 1801 
tenkt tilfelle inntreffe ville Norge måtte vurdere EU-medlemskap ut fra helt andre 1802 
forutsetninger enn de vi har i dag. 1803 
 1804 

4. MDG og GUs landbrukspolitikk er ikke forenlig med norsk EU-medlemskap 1805 
Grønn landbrukspolitikk handler om dyrevelferd, fornuftig ressursbruk (mindre animalsk og 1806 
mer plantebasert, gras til kyr - ikkje soya), elektriske traktorer, karbonbinding i jord, mindre 1807 
forurensing fra gjødsel og miljøgifter, kulturlandskap, matsikkerhet og lav antibiotikabruk. 1808 
Denne politikken er en motpol til økende stordrift og intensivering som regjeringen (og en 1809 
frihandelssituasjon) står for. Tollvern (ikke-frihandel) er ett av de viktigste virkemidlene for 1810 
grønn landbrukspolitikk, det tillater ikke EU sine medlemmer. Vi “anbudsutsetter” 1811 
matproduksjon ved å gå med på frihandel av mat. 1812 
 1813 

5. Norsk landbruk er lite konkurransedyktig pga. politikk og natur 1814 
Lite og spredt matjord (stordrift krever langtransport), kalde og korte vekstsesonger krever 1815 
mer tid og innsats per kg mat produsert i Norge sammenlignet med varme, flate 1816 
Sentraleuropa. Selv om bønder tjener mindre enn gjennomsnittet har Norge blandt de høyeste 1817 
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lønnsnivåene i Europa. En villet spredt struktur (pga. beite og matjordas spredte natur, lokale 1818 
arbeidsplasser, lavere smitterisiko og antibiotikabruk) med mange mindre gårder reguleres 1819 
med maksgrenser for antall dyr. Gir helse og dyrevelferdsfordeler, men ikke stordriftsfordeler. 1820 
Alle disse forholdene gjør norsk landbruk annerledes og mindre konkurransedyktig enn annet 1821 
europeisk landbruk. 1822 
 1823 
6. Produksjon av landbruksvarer vil legges ned eller utkonkurreres Melkeproduksjon er 1824 
soya-oppblåst og langt fra perfekt, men står for ca. ⅔ av både arealbruken og sysselsettinga i 1825 
norsk jordbruk. Det er en viktig måte å lage 1826 
menneskemat ut av gress og beite. Norske bruk har omlag 26 mjølkekyr i snitt. Alle kyr har 1827 
dyrehelsekort, og må beite ute minimum 8 veker i året. I dag har importert mjølk ein tollsats 1828 
på rundt 400%. EUs frihandel tillater ikke slike tollmurer hos medlemsland. 1829 
Konsekvensen vil være økt import av melk og påfølgende økt belastning/produksjon på 1830 
matjord og melkekyrne i europeiske fjøs. 1831 
 1832 
Som melk vil trolig korn, kylling, egg, svin, frukt og grønt tape konkurransen. Sau og ammekyr 1833 
(kjøttproduksjon uten melk) og noen bærsorter vil i noen grad klare seg. Nisjeprodukter (der 1834 
folk er villige til å betale en betydelig høyere pris) vil overleve, men utgjør en liten del av 1835 
forbruket. EUs landbrukstilskudd vil ikke hjelpe norsk landbruk: Gapet mellom markedsprisene 1836 
i Europa og Norge er for stort til å dekkes av subsidier. Noe norske nisjeproduksjon vil kunne 1837 
dekkes, men utgjør en liten markedsandel. 1838 
 1839 

7. Hvorfor ikke flytte norsk matproduksjon til konkurransedyktige områder? 1840 
Den som ikke kan produsere konkurransedyktig mat kan jo la være, eller? Det sier Frp. MDG 1841 
har derimot prinsipper som sier at matproduksjon ikke skal skje for økonomiens skyld, men for 1842 
å: 1843 

• fø folket. Norske politikere har ansvar for at folk i Norge har mat. I krisetider er det 1844 
ikke en selvfølge at selv rike olje-Norge kan kjøpe andre nasjoners mat 1845 

• vise internasjonalt ansvar ved å bidra til verdens matproduksjon ved å bruke egen jord, 1846 
ikke kjøpe opp andre nasjoners mat. 1847 

• Verdens mest produktive jordbruksarealer (inkludert Sør-Europa) vil pga. 1848 
klimaendringene bli vanskeligere å utnytte. Norge og Nord-Europa kan bli en viktig 1849 
matprodusent i en verden som ikke klarer 1,5-gradersmålet. 1850 

• la dyrevelferd sette rammen for effektiviteten i produksjonen, ikke motsatt. 1851 
 1852 

8. Dyrevelferden 1853 
Lave konsesjonsgrenser gir små besetninger = ikke for mange dyr under same tak. I mange 1854 
europeiske land er det ikke konsesjonsgrenser i det hele tatt. Norsk landbrukspolitikken har 1855 
utvikla seg i grå retning mot større besetninger er ennå ikke blitt like ille som EU og USA. Men 1856 
norske konsesjonsgrenser sier max. 105 avlspurker er det ikke uvanlig med flere titalls tusen i 1857 
andre europeiske land. Dette går utover dyrevelferden og konkurranseevnen til bønder som 1858 
pålegges bedre dyrevelferd som reduserer intensitet/effektivitet. Frihandel av animalske 1859 
produkter i EU betyr også 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 europeere 1864 
hvert år, og intensiv kjøttproduksjon er en av hoveddriverne bak utviklingen. Norge bidrar 1865 
ikke til å snu denne situasjonen ved å gi opp vår mindre intensive produksjon, muligheten til å 1866 
regulere produksjonen slik og heller begynne å importere antibiotikabasert animalske 1867 
produkter fra EU. 1868 

10. Bosetting i distriktene utenfor byene 1869 
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Uansett om man mener det er viktig, eller at landbruket/havbruket skal ha dette som mål: En 1870 
bieffekt av å utnytte naturressurser er at det oppstår verdiskaping, bosetting og lokalsamfunn. 1871 
Empiri sier som så: et livskraftig lokalsamfunn avhengig av et livskraftig jordbruk og havbruk. 1872 
Spøkelsesbygder i Sverige er eksempler på denne empirien. 2019 er et lokalvalg hvor et ja-til-1873 
EU-standpunkt vil framstå som distriktsfiendtlig og strategisk belastende. 1874 
 1875 

11. EUs landbrukstilskudd vil ikke hjelpe norsk landbruk 1876 
Gapet mellom markedsprisene i Europa og Norge er for stort til å dekkes av subsidier. Noe 1877 
norske nisjeproduksjon vil kunne dekkes, men utgjør en liten markedsandel. 1878 
 1879 

12. Nedlegging av bioøkonomien i det grønne skiftet? 1880 
Når vi snakker om å skape nye arbeidsplasser i bioøkonomien er det arbeid knyttet til høsting 1881 
og bearbeiding av biologiske ressurser. På land er det nesten utelukkende jordbrukets 1882 
matproduksjon, skogdrift, kompetanse og produksjonsmidler som muliggjør høsting av 1883 
biologiske ressurser. Vi er ikke redd for å forby og avvikle, men å oppfattes som og/eller reelt 1884 
ville legge ned norsk landbruk vil koste mye politisk kapital. Landbrukspolitikken vår per nå 1885 
ønsker jo heller flere i arbeid på flere og mindre gårdsbruk. 1886 
 1887 

13. Medbestemmelsesretten? 1888 
Selv om vi ikke har stemmerett når EU lager lover, så har vi mulighet til å påvirke EU 1889 
underveis gjennom formelle og uformelle kanaler. Norges utenriksarbeidere jobber 1890 
kontinuerlig med EU og kan gjennom EØS-avtalen bruke reservasjonsretten. 1891 
 1892 
Selv om norske delegater til EU-parlamentet fikk stemmerett, så er det usikkert hvor mye 1893 
dette ville økt interessen for de nye lovene i norsk samfunnsdebatt. Terskelen for å forstå 1894 
konføderasjonspolitikk er betraktelig høyere enn nasjonal politikk pga. kompleksitet og 1895 
språkbarrierer. 1896 
 1897 

14. Noen ganger er det lurt å ikke melde seg inn i ting man ikke liker 1898 
AUFere melder seg inn i Ap for å endre fra innsiden. Det fungerer dårlig og heldigvis er MDG 1899 
et alternativ. Vi liker ikke alt med NATO, likevel ønsker vi å være medlem og endre 1900 
organisasjonen innenfra. Mye fordi vi ikke har et godt alternativ. 1901 
 1902 
Alternativet til å melde seg inn i EU er heldigvis ikke å bli en isolert, egoistisk og nasjonalistisk 1903 
stat, det er å fortsette et tett samarbeid gjennom EØS. Ønsker man likevel at Grønn Ungdom 1904 
og Norge skal melde seg inn i EU for å endre unionen, så må man være klar over hvilke deler 1905 
av norsk politikk vi overlater til EU-parlamentet og kunne forsvare det. 1906 
 1907 
 1908 

Argumenter for at vi ikke burde ta stilling til EU-medlemskap 1909 
1. Samme argumentene som listet opp under “Argumenter mot norsk EU-medlemskap” 1910 

Å ikke mene noe aktivt om EU-medlemskap, vil være et slags indirekte og uuttalt nei til 1911 
norsk EU-medlemskap. Derfor kan man bruke mange av de argumentene som er listet opp 1912 
mot norsk EU-medlemskap til å også argumentere for at man ikke burde ta standpunkt. 1913 

 1914 
2. EU-debatten er ikke en aktuell debatt i Norge 1915 

Det er mange som er personlig tilhengere av EU, men som mener Grønn Ungdom ikke 1916 
burde mene noe om norsk medlemskap fordi det uansett ikke er en aktuell politisk sak i 1917 
Norge. EØS-debatten er tilstede i norsk offentlighet, men det er ikke EU-debatten. Det er 1918 
derfor ikke noe poeng å gå inn for enten det ene eller det andre, da det bare vil være 1919 
symbolvedtak. 1920 

 1921 
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3. EU-debatten er veldig betent, og det er derfor lurest å ikke ta stilling 1922 
All den tid EU-debatten ikke er en aktuell politisk sak, men likevel er veldig betent og 1923 
splittende, er det ikke lurt å ta stilling. Kun mellom tjue og tjuefem prosent av den norske 1924 
befolkningen støtter et EU-medlemskap. Et ja- eller nei-vedtak vil kunne føre til splittelse, 1925 
utmeldelser og redusert medlems- og velgervekst. Det er det ikke verdt. I saker som er 1926 
spesielt relevante for oss og våre kjernesaker, skal vi tørre å ta upopulære standpunkt, 1927 
men EU er ikke en slik kjernesak. Vi burde ikke bruke politisk kapital på en sak som koster 1928 
så mye og som vi får så lite igjen for. 1929 

 1930 
4. “Ikke ta standpunkt” kan være et greit andrevalg? 1931 

Dersom man primært ønsker medlemskap eller ikke-medlemskap, og førstevalget ikke får 1932 
flertall, så kan det å ikke ta standpunkt såklart være et greit andrevalg. 1933 

 1934 
 1935 

Konklusjon 1936 
Dette er en vanskelig debatt, og det blir spennende på landsmøtet. Uansett standpunkt, er vi 1937 
nødt til å svelge en del kameler. Intet standpunkt vil være perfekt. Landsstyret har innstilt på 1938 
en europapolitisk plattform som blant annet sier at vi bør søke medlemskap i EU. Landsstyret 1939 
har altså veid argumentene for tyngre enn argumentene mot. Det er imidlertid, som nevnt, en 1940 
som har tatt dissens på den delen av innstillingen som handler om EU-medlemskap etter 1941 
vedtaket i LS. 1942 
 1943 
 1944 

Landstyrets innstilling 1945 
F1: Landsmøtet vedtar Europapolitisk plattform slik den foreligger. 1946 
 1947 
 1948 
 1949 
 1950 
 1951 
 1952 
 1953 
 1954 
 1955 
 1956 
 1957 
 1958 
 1959 
 1960 
 1961 
 1962 
 1963 
 1964 
 1965 
 1966 
 1967 
 1968 
 1969 
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EUROPAPOLITISK PLATTFORM 
 
 1970 
Klimaendringer tar liv og sender millioner på flukt. Regnskoger jevnes med jorden og havet 1971 
fylles med plast fra alle land. Makt og penger havner på stadig færre hender, og multinasjonale 1972 
selskaper har stadig mer kontroll på samfunnsutviklingen. Sultkatastrofer rammer land i alle 1973 
verdenshjørner. Dette århundrets mest alvorlige samfunnsutfordringer er globale og 1974 
overnasjonale i sin natur, og krever derfor globale og overnasjonale løsninger. Grønn Ungdom 1975 
ser nødvendigheten av internasjonalt samarbeid, både innad i Europa og med verden for øvrig. 1976 
 1977 
I møte med en globalisert verden med tilhørende muligheter og utfordringer, er vi nødt til å 1978 
samarbeide mer med våre europeiske naboland. Samarbeidet mellom Europas nasjoner øker, 1979 
både politisk, økonomisk og kulturelt, og dette er positiv utvikling. 1980 
 1981 
Dagens europeiske samarbeid er derimot langt fra perfekt, og Norge bør bruke sin innflytelse i 1982 
Europa på å dra samarbeidet i en grønnere og mer solidarisk retning. Vi ønsker oss europeisk 1983 
samarbeid som er mindre preget av privatisering og stordrift, som er mer demokratisk og 1984 
gjennomsiktig, og der enkeltnasjoners selvstyre respekteres der selvstyret ikke går på akkord 1985 
med å løse overnasjonale problemer. 1986 
 1987 
Grønn Ungdom mener at 1988 
 1989 

1) Landsstyrets innstilling: Norge bør verne om EØS-avtalen, og den bør ikke reforhandles. 1990 
 1991 
Alternativ 2: Norge bør verne om EØS-avtalen. Den bør ikke reforhandles, og det bør heller ikke 1992 
avholdes noen folkeavstemning om en slik reforhandling. 1993 
 1994 
Alternativ 3: Norge bør verne om EØS-avtalen. 1995 
 1996 

2) Landsstyrets innstilling: Norge bør arbeide for at EØS-samarbeidet får en større sosial profil, 1997 
og ønske alle initiativ som søker å bøte på problemer med sosial dumping velkommen. 1998 
 1999 

3) Landsstyrets innstilling: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS- politikk 2000 
med varsomhet. 2001 
 2002 
Alternativ 2: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, 2003 
men fortsatt bruke den med varsomhet, spesielt der bruken av den kan plassere oss utenfor viktige 2004 
europeiske markeder eller samarbeid. 2005 
 2006 
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Alternativ 3: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, 2007 
men fortsatt bruke den med varsomhet. 2008 
 2009 
Alternativ 4: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, 2010 
men fortsatt bruke den med varsomhet. Vi bør helst varsle tydelig og tidlig, slik at 2011 
reservasjonssituasjoner kan unngås gjennom påvirkningsarbeid. 2012 
 2013 
Alternativ 5: Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag. 2014 
 2015 

4) Landsstyrets innstilling: Et eventuelt norsk medlemskap i EU bør være forankret i en 2016 
folkeavstemning. 2017 
 2018 

5) Landsstyrets innstilling: Norge bør søke medlemskap i EU, og bruke medlemskapet til å dra 2019 
EU i en grønnere og mer solidarisk retning. (Ola Eian har tatt dissens på denne innstillingen) 2020 
 2021 
Alternativ 2: Norge bør inngå forhandlinger med EU om norsk medlemskap. Vi burde søke 2022 
medlemskap dersom vi får beholde egen valuta. 2023 
 2024 
Alternativ 3: Norge bør ikke søke medlemskap i EU, men fortsette å ta aktiv del i det europeiske 2025 
fellesskapet gjennom EØS-avtalen og andre samarbeid. 2026 
 2027 
Alternativ 4: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er 2028 
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men mener at Norge 2029 
ikke burde søke medlemskap før det er tydelig at et norsk medlemskap vil styrke EU betraktelig i sitt 2030 
arbeid med å gjøre nettopp dette. 2031 
 2032 
Alternativ 5: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er 2033 
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men mener at Norge 2034 
ikke burde søke medlemskap, spesielt for å holde europeisk frihandel unna norsk landbruk og 2035 
kystfiske. 2036 
 2037 
Alternativ 6: Norsk medlemskap i EU er ikke en et aktuelt spørsmål før det eventuelt kommer et 2038 
stort folkelig krav om dette. I vår tid er det viktigere å ta vare på og delta i eksisterende 2039 
internasjonalt samarbeid. 2040 
 2041 
Alternativ 7: Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er 2042 
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men ønsker på 2043 
nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til spørsmål om norsk EU-medlemskap. 2044 
 2045 
 2046 
 2047 
 2048 
 2049 
 2050 
 2051 
 2052 
 2053 
 2054 
 2055 
 2056 
 2057 
 2058 
 2059 
 2060 
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INNstilling på behandling 
fra forberedende redaksjonskomité 
 2061 

Bakgrunn 2062 
Som vedtektsfestet skal landsmøtet behandle politiske uttalelser – eller resolusjoner. Det er 2063 
blitt sendt inn seks resolusjoner fra fylkeslag og én fra Sentralstyret til GULM 2018. I løpet av 2064 
2018 har Landsstyret også vedtatt 15 ulike politiske uttalelser som har blitt vurdert til 2065 
landsmøtebehandling – de som er med i sakspapirene er de vi har vurdert som mest relevante 2066 
for landsmøtet. Saksbehandler oppfordrer alle som har sendt inn resolusjoner som vi ikke har 2067 
innstilt på til å sende dem til Landsstyret i januar. <3  2068 
 2069 
Komiteen ble valgt på det fjerde landsstyremøtet i 2018 i oktober og har bestått av leder 2070 
Nora Jungeilges Heyerdahl (sentralstyret), Sebastian Teigen Nygård (sentralstyret), Åsmund 2071 
Stein (Akershus) og Nora Selnæs (Oslo). 2072 
 2073 
Landsstyret vedtok på LS-4 følgende mandat for komitéen: 2074 

- Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 5 resolusjoner på 2075 
GULM. 2076 

- Resolusjonene som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: 2077 
a) Resolusjonen representerer noe nytt som det er viktig å avklare på dette 2078 
landsmøtet, b) Resolusjonen er dagsaktuell. 2079 

- Resolusjoner skal utformes i tråd med Grønn Ungdoms mal for resolusjoner. 2080 
Landsmøtet skal kun behandle, votere over og eventuelt vedta selve 2081 
resolusjonsteksten og de konkrete politiske punktene – ikke saksfremlegget. 2082 

- Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal 2083 
behandles på GULM og får mandat til å sette sammen resolusjoner med 2084 
tillatelse fra innsender/innstiller. 2085 

 2086 

Komiteens konklusjon 2087 
I tillegg til kriteriene som landsstyret vedtok har vi vektlagt mediestrategiske hensyn. Oversatt 2088 
til norsk betyr det at vi foreslår å behandle saker som vi ikke allerede har profilert oss nok på i 2089 
mediene, men som er viktige og spennende nok til at vi kan få oppslag i etterkant av 2090 
landsmøtet. Vi har også tenkt på at alle medlemmer skal finne temaer de engasjerer seg i blant 2091 
resolusjonene. Vi mener uttalelsene vi har innstilt på til behandling møter disse kriteriene 2092 
godt. 2093 
 2094 
 2095 

Forberedende redaksjonskomités innstilling 2096 
F1: Landsmøtet behandler 5 resolusjoner.  2097 
F2: Landsmøtet behandler følgende politiske uttalelser: 2098 
5.3 - Vår felles stordata (Landsstyret) 2099 
5.8 - Gi oss en oljekommisjon! (Sentralstyret/Klimapolitisk utvalg) 2100 
5.6 - Dyra og klima fortjener storsatsning på lab-kjøtt! (Landsstyret) 2101 
5.9 - Stans fosfortapet fra oppdrettsnæringen! (Pauline Tomren, Nina Tveite og Josefine Gjerde) 2102 
5.13 - Thorium må med i den grønne revolusjonen (Styret i Grønn Ungdom Trøndelag) 2103 
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 2104 

5.1 - Bedre helsetilbud for 
transpersoner 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2105 

 2106 

Bakgrunn  2107 
Hva er en transperson? 2108 
Med “transperson” mener vi her alle mennesker som har en kjønnsidentitet som ikke stemmer 2109 
med det kjønnet de ble tildelt av en lege ved fødselen. Dette inkluderer menn som ble 2110 
klassifisert som jentebarn ved fødselen, kvinner som ble klassifisert som guttebarn, og 2111 
mennesker som verken er menn eller kvinner (ikke-binære). 1 2112 
 2113 
Det er enklest å tenke på “trans” som et adjektiv. Akkurat slik noen kan være en høy mann, lav 2114 
mann eller svensk mann kan noen være en transmann — en mann som er trans. En transmann 2115 
er altså en mann som har blitt født med livmor og eggstokker, men han er like mye mann som 2116 
andre menn, enten de er høye, lave eller svenske. På samme måte er en transkvinne en kvinne 2117 
som er født med penis og testikler, men fullt og helt en kvinne. 2118 
 2119 
Hva er kjønnsbekreftende behandling? 2120 
“Kjønnsbekreftende behandling” er all medisinsk behandling som gjør det lettere for 2121 
transpersoner å leve som og bli akseptert som det kjønnet de egentlig er. Kjønnsbekreftende 2122 
behandling kan være hormonbehandling, brystkirurgi, kirurgi der man endrer kjønnsorganene, 2123 
stemmetrening, hårfjerning, psykolog eller andre ting. 2124 
 2125 
Hva slags helsetilbud trenger transpersoner? 2126 
Mange transpersoner ønsker en eller flere former for kjønnsbekreftende behandling. Det er 2127 
viktig å påpeke at alle transpersoner er ulike. Noen vil ha hormoner men ikke kirurgi, andre vil 2128 
kanskje fjerne brystene men ikke gjøre noe annet, andre igjen vil skifte navn og juridisk kjønn 2129 
uten medisinsk behandling men vil gjerne snakke med en transkompetent psykolog om 2130 
prosessen. 2131 
 2132 
Hva er helsetilbudet for transpersoner i dag? 2133 
Tilbudet er sentralisert på Rikshospitalet, ved Nasjonal behandlingstjeneste for 2134 
transseksualisme (NBTS). NBTS er de eneste i Norge som kan gi kjønnsbekreftende 2135 
behandling på blå resept, sånn at staten betaler for det.2 De er også de eneste som har lov til å 2136 
sette diagnosen F64.0 (transseksualisme). Hvis du får diagnosen F64.0 har du rett til 2137 

                                                        
1 https://www.bufdir.no/lhbt/LHBT_ordlista/T/Transperson/ 
2 https://www.frioa.no/ressurser/kjonn/behandling-i-norge/ 
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kjønnsbekreftende behandling som staten skal betale for. Derfor sier vi at 2138 
NBTS/Rikshospitalet har “behandlingsmonopol”: i følge staten er de de eneste som skal 2139 
utrede og behandle transpersoner. 2140 
 2141 
Det finnes andre lavterskeltilbud rundt om i landet, som ved Helsestasjonen for kjønn og 2142 
seksualitet i Oslo. En del pasienter får også hormoner på resept av fastlegen, for eksempel 2143 
mens de venter på å få time på NBTS, eller fordi de har fått avslag på behandling. Alle disse 2144 
pasientene må betale for medisinene selv. 2145 
 2146 
Hva er ICD-10 og ICD-11? 2147 
ICD (International Classification of Diseases) er Verdens helseorganisasjon sine retningslinjer 2148 
for hvordan alle sykdommer og tilstander skal behandles. For tiden bruker legene ICD-10, 2149 
men det kommer en ny utgave (ICD-11) i mai i år. I ICD-11 er ikke transpersoner lenger 2150 
kategorisert som psykisk syke, diagnosen F64.0 forsvinner og det kommer nye retningslinjer 2151 
for hvordan transpersoner bør behandles. 2152 
 2153 
Hva er problemene med dagens tilbud? 2154 
Rikshospitalet avviser 70-80% av pasientene som blir henvist til dem, mange flere enn det for 2155 
eksempel det tilsvarende senteret i Sverige avviser. Personene som ikke godkjennes av 2156 
Rikshospitalet står igjen uten et behandlingstilbud. Ofte ender de opp med å betale for 2157 
hormoner og/eller kirurgi på egen hånd.3 Transpersoner er en utsatt og marginalisert gruppe, 2158 
og uten kjønnsbekreftende behandling har de for eksempel mange ganger så stor risiko for å 2159 
forsøke å ta livet av seg enn det resten av befolkningen har.4 5 2160 
NBTS avviser kategorisk alle ikke-binære pasienter og det finnes ingen steder for disse å 2161 
henvende seg.  2162 
 2163 
Det er problematisk at det bare finnes én liten gruppe leger og psykologer i hele Norge som 2164 
får lov til å stille diagnoser og bestemme hvem som får behandling eller ikke. Det betyr at 2165 
transpersoner som får avslag på Rikshospitalet ikke kan klage inn avgjørelsen til en annen 2166 
instans enn de legene som allerede har gitt dem avslag. 2167 
Dessuten er det unødvendig vanskelig for folk å måtte dra til Oslo for å bli utredet og få 2168 
behandling. Mange må fly regelmessig til Oslo i opptil flere år for å gjennomgå utredningen og 2169 
få hormonbehandling, når mye av dette like gjerne kunne blitt gjort ved et lokalsykehus eller 2170 
hos fastlegen.6 I tillegg er behandlingen og kravene NBTS bruker til diagnostisering i stor grad 2171 
utdaterte og følger ikke Verdens helseorganisasjon sine retningslinjer for behandling av 2172 
transpersoner. 2173 
 2174 
 2175 
 2176 

                                                        
3 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/m6pLgL/Transpersoner-flokker-ikke-til-
private-helsetilbud-fordi-det-er-festlig-a-se-tusenlappene-renne-ut-av-kontoen--Karoline-
Skarstein 
4 “– Det sto mellom hormoner eller selvmord”, https://www.tv2.no/a/6785416/ 
5 https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-
Final.pdf 
6 https://www.frioa.no/ressurser/kjonn/behandling-i-norge/ 
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Hva er den politiske situasjonen i dag? 2177 
Regjeringen satte ned en ekspertgruppe for noen år siden, for å evaluere rettighetene til 2178 
transpersoner i Norge. De kom med rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle kjønn”7 i 2179 
2015. Rapporten anbefalte for eksempel at det skulle bli mulig for hvem som helst å skifte 2180 
juridisk kjønn uten å måtte gå gjennom medisinsk behandling eller sterilisering. Den 2181 
anbefalingen ble implementert i 2016.  2182 
 2183 
Imidlertid anbefalte rapporten også mange endringer i helsetilbudet for transpersoner. Disse 2184 
har ligget i en skuff hos Bent Høie de siste tre årene mens Helsedirektoratet utarbeider nye 2185 
retningslinjer for behandling. To av rapportens viktigste innspill var at NBTS ikke lenger skal 2186 
ha behandlingsmonopol for transpersoner, og at alt unntatt den mest spesialiserte 2187 
behandlingen skal desentraliseres til regionene. 2188 
 2189 
Før påske publiserte overlegene ved NBTS en kronikk8 der de omtalte transmenn som 2190 
“nasjonens døtre”. Kronikken skapte furore. I påsken endret NBTS sine nettsider til å si at de 2191 
ikke lenger vil utrede eller behandle pasienter som har mottatt behandling tidligere, for 2192 
eksempel folk som har fått hormoner ved helsestasjonen i Oslo eller hos fastlegen. Denne 2193 
uttalelsen har blitt trukket tilbake og NBTS sier nå at de ber helsemyndighetene om en 2194 
avgjørelse. Situasjonen er nå politisk betent og begge sider har mobilisert politisk de siste 2195 
månedene. 2196 
 
 
Drøfting  2197 
Argumenter for å vedta resolusjonen 2198 
Dette er en ekstremt dagsaktuell problemstilling og har tatt mye plass i media i det siste. Det 2199 
er også en sak som i stor grad engasjerer våre velgergrupper (unge, urbane og progressive 2200 
velgere). En sterk resolusjon kan være en måte for GU å hevde seg i debatten.  2201 
 2202 
GU og MDG har historisk sett hatt en progressiv LHBTIQ-politikk og har fått ros for dette av 2203 
eksterne aktører tidligere, for eksempel ved valget 2015.9 Det har stort sett vært GU som har 2204 
pushet god progressiv regnbuepolitikk på moderpartiet, så ved å vedta resolusjonen sender vi 2205 
også et signal til moderpartiet om at vi trenger mer offensiv politikk på transhelse. 2206 
Resolusjonen bygger dessuten på GU-politikk fra forrige arbeidsprogramperiode, da vi blant 2207 
annet vedtok at vi ville avskaffe Rikshospitalets behandlingsmonopol for transpersoner. 2208 
 2209 
På den mer ideologiske og mindre pragmatiske siden, så viser dette solidaritet med en 2210 
ekstremt svak gruppe som lever fullstendig på Rikshospitalets nåde. Regnbuepolitikk er god 2211 
grønn solidaritetspolitikk. Transpersoner og kjønnsminoriteter blir jevnt over dårlig behandlet 2212 
av samfunnet for øvrig, og trenger derfor ekstra mange politikere og organisasjoner som 2213 
støtter dem. 2214 
 2215 

                                                        
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rett-til-rett-kjonn---helse-til-alle-
kjonn/id2405266/ 
8 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJvg49/Vi-har-fatt-en-eksplosiv-okning-
i-antall-tenaringsjenter-som-onsker-a-skifte-kjonn-Tar-du-ansvaret_-Bent-Hoie--Anne-
Wahre-og-Kim-Alexander-Tonseth 
9 https://mdg.no/nyheter/de-gronne-karet-til-beste-parti-for-seksuelle-minoriteter/ 
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Det er ikke tradisjon for at politikere skal blande seg inn i medisinskfaglige avgjørelser, men 2216 
dette dreier seg altså om en situasjon der norske pasienter ikke får den helsehjelpen de har 2217 
rett til og krav på, der en god politisk prosess går altfor treigt, og der overleger ved et norsk 2218 
sykehus sier at de ikke vil behandle pasienter som har fått behandling andre steder tidligere. 2219 
 2220 
 2221 
Argumenter mot å vedta resolusjonen 2222 
Det finnes mange gode argumenter mot at politikere skal detaljstyre helsevesenet og hva 2223 
slags medisinsk behandling folk får i Norge. Mange mener at denne situasjonen bør overlates 2224 
til fagfolk (leger) uten at politikere skal involvere seg. I tillegg foregår det allerede en prosess 2225 
for å revidere retningslinjene, den tar bare veldig lang tid. 2226 
 2227 
 2228 

Konklusjon 2229 
Saksbehandler mener vi bør vedta resolusjonen og bruke anledningen til å profilere oss selv 2230 
som et LHBTIQ-vennlig parti. Vi kan også bruke dette til å dytte MDG i en mer progressiv 2231 
retning på regnbuepolitikk. 2232 
 2233 
 2234 
 2235 
 2236 
 2237 
 2238 
 2239 
 2240 
 2241 
 2242 
 2243 
 2244 
 2245 
 2246 
 2247 
 2248 
 2249 
 2250 
 2251 
 2252 
 2253 
 2254 
 2255 
 2256 
 2257 
 2258 
 2259 
 2260 
 2261 
 2262 
 2263 
 2264 
 2265 
 2266 
 2267 
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BEDRE HELSETILBUD FOR TRANSPERSONER 
  2268 
 2269 
Transpersoner i Norge sviktes i møtet med det offentlige. Tidligere utredninger har konkludert 2270 
med at helsetilbudet er altfor dårlig, men tross fine ord og tverrpolitisk enighet om endring har 2271 
ingenting skjedd. Barn og unge må fortsatt reise inn til Oslo for å få behandling de enkelt 2272 
kunne fått hos fastlegen eller ved et lokalsykehus, og altfor mange blir avvist ved døren og 2273 
står uten et helsetilbud. Rikshospitalet har nå truet med å avvise fortvilte pasienter dersom de 2274 
tidligere har fått behandling av annet helsepersonell. Det er helt uakseptabelt at norske 2275 
pasienter skal nektes helsehjelp fra det offentlige — hjelp de har rett til og krav på. 2276 
 2277 
Grønn Ungdom ønsker derfor: 2278 
 2279 

• At Rikshospitalets behandlingsmonopol avvikles. 2280 
• At det legges til rette for en hensiktsmessig desentralisering av behandlingstilbudet, 2281 

slik at transpersoner kan få behandling nære seg. 2282 
• At anbefalingene fra rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle kjønn” implementeres 2283 

så raskt som mulig. 2284 
• At kompetansen blant helsepersonell om transpersoner blir hevet, særlig i 2285 

førstelinjetjenesten. 2286 
• At ikke-binære personer og pasienter med psykiske og/eller fysiske diagnoser også 2287 

tilbys helsehjelp. 2288 
• At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for behandling av transpersoner, 2289 

basert på internasjonale retningslinjer, rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle 2290 
kjønn” og diagnosemanualen ICD-11. 2291 

• At det umiddelbart opprettes et uavhengig klageorgan for de som får avslag ved 2292 
NBTS, i påvente av at behandlings- og diagnostiseringsmonopolet til NBTS avvikles. 2293 

• At det på prinsipielt grunnlag stadfestes at ingen kan nektes helsehjelp på grunnlag av 2294 
tidligere behandling.  2295 

 2296 

 2297 
 2298 
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5.2 – Nei til menneskefiendtlig 
reklame 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2299 

 2300 

Bakgrunn 2301 

Denne resolusjonen handler om kroppspress og reklame. For å sette dette tiltakene i 2302 
kontekst, kommer det først en del bakgrunnsinformasjon om kroppspress og reklame, deretter 2303 
en drøfting av tiltakene som er foreslått. 2304 
 2305 
Hva er kroppspress? 2306 
Kroppspress oppstår når ytre faktorer påvirker tankemønstre og selvfølelse slik at man føler at 2307 
ens eget utseende ikke er godt nok. Mat, trening, kroppsfasong, vekt og mål kan bli viktig i 2308 
hverdagen for den som opplever kroppspress. Blant alle former for stress og press er 2309 
kroppspress viktig å løfte fram, fordi det er dårlig for folkehelsa og kan være veldig 2310 
ødeleggende for enkeltmenneskers liv. 2311 
 2312 
Aktuelt nå? 2313 
Kroppspress blant unge får økende oppmerksomhet i offentligheten. Flere bloggere og 2314 
opinionsledere har i det siste blitt stilt til ansvar for det utilbørlige presset de påfører sine 2315 
unge tilhengere10. Press lanserte nylig en rapport om kroppspress blant unge, med 2316 
medfølgende anbefalinger til politikerne11. Flere politikere har allerede tatt saken i egne 2317 
hender, og bystyrene i både Oslo og Trondheim har vedtatt forbud mot retusjert reklame for å 2318 
bøte på kroppspresset.12 2319 
 2320 
Forekomst av kroppspress blant unge i dag 2321 
Det har blitt gjort både internasjonal og norsk forskning på kroppspress. En rapport fra 2322 
Verdens helseorganisasjon13, som har sett på trivsel og helse blant barn i ulike europeiske 2323 
land, viser at forekomsten er noe større blant jenter enn blant gutter, selv om problemet 2324 
absolutt rammer begge kjønn. Ifølge rapporten føler én av fem norske 11-årige jenter seg for 2325 
tykke. Blant 15-åringer er tallene høyere: Halvparten av femtenårige jenter føler seg for tykke 2326 

                                                        
10 NRK Debatten, 08.03.2018  
11 Press. 2018. Prosjekt perfekt. 
12 Mordt, Henriette. 22.03.2018. Oslo vil ikke ha retusjert reklame. NRK. 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-vil-ikke-ha-retusjert-reklame-1.13974919 
13 Verdens helseorganisasjon. 2014. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in 
young people’s health and well-being. 
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– dette til tross for at kun 9% av norske jenter er overvektige ved den alderen. Norge rangerer 2327 
på 12. plass over land i Europa hvor unge føler seg for tykke14. 2328 
Andre undersøkelser viser litt andre resultater. Ifølge en rapport fra 2329 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA15 er 24% av jentene svært eller litt misfornøyd med egen 2330 
kropp (undersøkelsen ble gjort blant tiendeklassinger i Oslo). I Press sin egen undersøkelse, 2331 
gjort i forbindelse med Prosjekt perfekt, oppgir 68% av jentene at de vil endre på noe med 2332 
eget utseende, mens 43% av ungdommene (begge kjønn) oppgir at de kjenner på kroppspress 2333 
i hverdagen.  2334 
 2335 
Kroppspress og psykiske lidelser 2336 
Negativt kroppsbilde har tidligere vist seg å ofte være koblet til overvekt16. Overvekt har på 2337 
sin side vist seg å være en viktig faktor i utviklingen av lav selvfølelse, spiseproblemer og 2338 
depresjon17. Som vi vet er det imidlertid ikke bare overvektige ungdommer som har et 2339 
negativt kroppsbilde, og kroppspress handler dessuten om mange flere skjønnhetsidealer enn 2340 
vekt. Sammenhengen mellom kroppspress og dårlig psykisk helse er godt dokumentert18. 2341 
Tidligere nevnte NOVAs rapport har sett på korrelasjonen mellom depressive symptomer og 2342 
misnøye med egen kropp, og viser en synlig sammenheng for begge kjønn, men spesielt sterk 2343 
for jenter. 2344 
 2345 
Kroppspress svekker folkehelsa ved å bidra til dårligere psykisk helse for et stort antall unge. 2346 
Det er derimot ikke belegg for å hevde at det er en direkte sammenheng mellom økende 2347 
kroppspress og alvorlige og komplekse spiseforstyrrelser, selv om kroppspress og kultur 2348 
vitterlig kan være risikofaktorer for utvikling av slike sykdommer19. 2349 
 2350 
Reklame og kroppspress 2351 
Det finnes ikke mye forskning på de strukturelle og bakenforliggende årsakene til 2352 
kroppspress. Det finnes derimot studier som påviser en sammenheng mellom kroppspress og 2353 
enkelte påvirkningsfaktorer: Media, internett, jevnaldrende, familie og reklame er kanaler som 2354 
påvirker ungdoms kroppsbilde20. Mye av dette er vanskelig for politikerne å kontrollere, uten 2355 
å tråkke over ytringsfrihetens eller privatlivets grenser. Men reklame kan vi i stor grad 2356 
kontrollere. En rapport fra HiOA i 2014 konstaterer at ungdommer flest oppgir reklame som 2357 
en stor eller den største årsaken til kroppspress21. 2358 
 2359 
Reklame rettet mot barn 2360 
Reklame rettet mot barn er lovlig, men det finnes en del regler for hvordan man kan 2361 

                                                        
14 14 Verdens helseorganisasjon. 2014. Growing up unequal: gender and socioeconomic 
differences in young people’s health and well-being. 
15NOVA. 2017. Stress og press blant ungdom. Rapportnummer 06/17. 
16 Kvalem, 2007, s. 33 
17 Kvalem, 2007, s.33 
18 36 Fløtnes, Nilsen & Augestad, 2011, Jónsdóttir et al., 2008, Kvalem & Wichstrøm, 2007, 
Stice & Bearman, 2001, s. 159 
19 Sara Hammer, Vilde Imeland. 22.06.15. Økt kroppspress har ingen sammenheng med 
anoreksi. Natt&Dag. 
20 20 Press. 2018. Prosjekt perfekt. 
21 Rysst og Roos, 2014. Retusjert reklame og kroppspress. Rapportnr. 1/2014. 
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markedsføre mot barn. Det er for eksempel forbud mot direkte kjøpsoppfordring. Det 2362 
rettslige grunnlaget for dette finner vi både i EU-lovgivningen og i den norske 2363 
markedsføringsloven.   2364 
 2365 
Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 forbyr” urimelig 2366 
handelspraksis”, jf. artikkel 5. Det er utarbeidet en” svarteliste” med former for handelspraksis 2367 
som under alle omstendigheter er urimelige og forbudt. Punkt 28 slår fast at det er forbudt 2368 
med reklame som inneholder” direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte 2369 
produkter”22. 2370 

Som følge av dette EU-direktivet ble den norske markedsføringsloven endret i 2009, og er nå 2371 
litt strengere enn det europeiske regelverket. § 20 i markedsføringsloven konstaterer 2372 
følgende:” Ved vurderingen av om en handelspraksis er urimelig skal det legges vekt på om 2373 
handelspraksisen er særskilt rettet mot barn. Selv om handelspraksisen ikke er særskilt rettet 2374 
mot barn, skal det legges vekt på om den, på grunn av art eller produkt, er egnet til å påvirke 2375 
barn, og om den næringsdrivende kan forventes å forutse barns særlige sårbarhet for 2376 
praksisen23.” 2377 
 2378 
Det er en kjent sak at barn og unge likevel er målgruppen for, eller blir påvirket av, et stort 2379 
omfang av reklame.  2380 
 2381 

Kosmetisk kirurgi 2382 
Et eksempel på reklame som gjerne kan rette seg mot et ungt publikum, er reklame for 2383 
kosmetisk kirurgi24. Kosmetisk kirurgi er en gren av plastisk kirurgi der hensikten er å 2384 
forme kroppen og forandre utseendet etter kulturelle skjønnhetsidealer. Betegnelsen 2385 
kosmetisk kirurgi blir ofte brukt når det ikke foreligger ytre skader, misdannelser eller 2386 
medisinske forhold som begrunnelse for operasjonen.  De vanligste kosmetiske inngrepene er 2387 
brystforstørrelse, fettsuging og øyelokksoperasjoner. Andre eksempler er intimkirurgi, 2388 
leppefyll og ansiktsløft. 2389 

Selv om kosmetisk kirurgi er mye omtalt i media, vet vi lite om hvem og hvor mange som 2390 
legger seg under kniven. Kosmetiske inngrep må man betale for selv, og det er ikke noe krav 2391 
om at slike privatfinansierte operasjoner skal registreres. Tall fra levekårsundersøkelsen i 2392 
2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner og 3 prosent menn, 2393 
hadde fått utført en kosmetisk operasjon25. Mange flere har vurdert det26. Menn som legger 2394 

                                                        
22 Forbrukertilsynet, 2018. Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn og 
unge. https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-
retningslinjer/forbrukerombudets-veiledning-handelspraksis-overfor-barn-unge 
23 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). 09.01.2009. 
24 Wernesen, Camilla. 09.03.18. Forbrukertilsynet reagerer på leppefyllreklame hos bloggere. 
NRK. 
25 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, SSB. 
Rapportnr. 2-2011. 
26 26 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, SSB. 
Rapportnr. 2-2011. 
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seg under kniven, ser ut til å være en helsemessig ressurssterk gruppe. Kvinnene, derimot, har 2395 
dårligere fysisk og psykisk helse27. 2396 
 2397 
Forskrift om markedsføring for kosmetiske inngrep konstaterer at slik markedsføring” ikke 2398 
skal utformes på en måte som er egnet til å virke støtende eller krenkende eller som spiller på 2399 
folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner”. Spørsmålet blir om man i det hele 2400 
tatt kan reklamere for kosmetisk kirurgi uten å spille på kulturelle skjønnhetsidealer. 2401 

 2402 
Retusjert reklame 2403 
Ungdommer er stort sett enige om at retusjert reklame er negativt28. Flere byer har allerede 2404 
vedtatt forbud mot eller påbud om merking av retusjert reklame29 på kommunens 2405 
reklameflater. Lokalpolitikerne har imidlertid bare makt over en bitteliten del av 2406 
reklamemarkedet.  Dersom man ønsker generelle restriksjoner på retusjert reklame, må dette 2407 
gjøres på nasjonalt nivå. 2408 
 2409 
Reklame på Internett 2410 
Internett tar over mer og mer av reklamemarkedet. Markedsføringsloven er ikke tilpasset en 2411 
virkelighet der det er superlett å nå ut til mange mennesker sin via sosiale medier. Gjennom 2412 
sosiale medier er det mye reklame som ikke er rettet direkte mot barn og unge, men som 2413 
likevel når ut til barn og unge. Det beste eksempelet her er kanskje bloggerne og 2414 
opinionsledere som gjerne har veldig unge følgere. Press anbefaler at markedsføringsloven 2415 
styrkes med felles retningslinjer for kommersielle aktører på sosiale medier. 2416 
 2417 
 

Drøfting 2418 
I resolusjonen foreslås det tiltak som skal bøte på kroppspresset som barn og unge blir utsatt 2419 
for gjennom reklame.  Undertegnede synes det er mildt ubehagelig å foreslå så mange forbud. 2420 
Samtidig er det en kjensgjerning at reklamebransjen, tatt i betraktning hvor mye makt de har 2421 
over ungdoms psykiske helse, får herje ganske fritt. 2422 

Noe av kjernen i grønn politikk handler om at folk skal ha det bra og chille mer. I 2423 
prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne er det klinkende klart at sosiale hensyn skal gå 2424 
foran kommersielle interesser. Hvis disse tiltakene forbedrer folkehelsa og livskvaliteten til 2425 
mange ungdommer, er det et tungt argument for å gripe inn i reklamemarkedet.  2426 

Samtidig er frihet – og ytringsfrihet – viktige grønne prinsipper.  Man bør ha svært gode 2427 
grunner til å la politikerne blande seg i hva reklame- og mediebransjen driver med. Og selv om 2428 
mange ungdommer oppgir reklame som en viktig årsak til kroppspress, er det slett ikke sikkert 2429 
at en strengere politikk mot markedsføring vil løse problemet.  Noe av grunnen til at folk lar 2430 
seg påvirke av reklame, er at de er sårbare. Det viktigste arbeidet mot kroppspress skjer 2431 

                                                        
27 27 Ramm, von Soest. 2011. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet, SSB. 
Rapportnr. 2-2011. 
28 Rysst og Roos, 2014. Retusjert reklame og kroppspress. Rapportnr. 1/2014. 
29 Mordt, Henriette. 22.03.2018. Oslo vil ikke ha retusjert reklame. NRK. 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-vil-ikke-ha-retusjert-reklame-1.13974919 
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kanskje heller tidlig i livet, i barnehagen og skolen, hvor vi lærer oss å bli sterke og trygge nok 2432 
til å ignorere presset fra reklamen.  2433 

 2434 
Når det gjelder å regulere ting som skjer på Internett, går det et viktig skille mellom 2435 
kommersielt innhold og meningsytringer. Meningsytringer på sosiale medier må man være 2436 
veldig forsiktig med å regulere. Men det er fullt mulig å stille strengere krav både til 2437 
kommersielle aktører som bruker sosiale medier til å fremme sine produkter gjennom 2438 
sponsing, og til opinionsledere som blir sponset til å promotere produkter. 2439 
 2440 

Landsstyrets konklusjon 2441 
Det er viktig å presisere at denne resolusjonen ikke gjør oss til motstandere av all reklame. 2442 
Undertegnede mener personlig at reklame i mange tilfeller kan være en god løsning for å 2443 
finansiere f.eks kollektivtransport, bysykler og andre offentlige fasiliteter.  Denne 2444 
resolusjonen handler om hva slags reklame vi vil se, i et kroppspress-perspektiv. I fremtiden 2445 
kan Grønn Ungdom absolutt ta flere prinsipielle debatter om reklame og dens innhold. 2446 

 2447 

 2448 

 2449 

 2450 

 2451 

 2452 

 2453 

 2454 

 2455 

 2456 

 2457 

 2458 

 2459 

 2460 

 2461 

 2462 

 2463 

 2464 

 2465 

 2466 

 2467 
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 2468 
 2469 
 2470 

 
 

NEI TIL MENNESKEFIENDTLIG REKLAME 
 2471 

Grønn Ungdom vil ha et samfunn med mindre stress og press. Kroppspress er et problem i 2472 
hverdagen til mange barn og unge. Reklame bidrar til å fremme urealistiske skjønnhetsidealer, 2473 
og gjør kroppspresset sterkere. Grønn Ungdom tar ikke til orde for å forby reklame, men vi 2474 
mener at reklamemarkedet klarer seg helt fint uten menneskefiendtlig reklame som skaper 2475 
stress og press.  2476 

Grønn Ungdom mener at: 2477 

• Markedsføring av kosmetisk kirurgi skal ikke tillates. 2478 

• Markedsføring av slankemidler skal ikke tillates. 2479 

• Reklame som viser retusjerte mennesker skal merkes, og ikke tillates på offentlige 2480 
reklameflater. 2481 

• Det skal opprettes en statlig merkeordning for retusjert reklame, på lik linje som for 2482 
eksempel nøkkelhullmerket. 2483 

• Mannekengdukker skal ikke ha kroppsproporsjoner som anses å være medisinsk 2484 
uforsvarlige.   2485 

• Kaloriinnhold skal ikke brukes som element ved markedsføring av matvarer. 2486 

• Markedsføringsloven kapittel 4 om beskyttelse av barn må håndheves sterkere. 2487 

• Forbrukertilsynet bør få mandat til å slå hardere ned på skadelig reklame rettet mot 2488 
barn og unge. 2489 

• Markedsføringsloven må styrkes med felles retningslinjer for kommersielle aktører på 2490 
sosiale medier, ala sunn fornuft-plakaten. 2491 

• Målesystemet for livskvalitet som Stortinget har vedtatt at skal innføres må se 2492 
nærmere på sammenhengen mellom reklame og psykisk helse.  2493 

• Offentlige folkehelsetiltak skal prioritere prinsippet om ”Helse for alle størrelser” 2494 
(Health at Every Size) framfor å kommunisere at individers vekt bør økes/reduseres. 2495 

• Norge bør i overnasjonale organer ta til orde for at slike reguleringer også blir 2496 
gjeldende for internettbasert markedsføring. 2497 
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5.3 – Vår felles stordata 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2498 

 2499 

Bakgrunn  2500 

Politikerne klarer ikke lenger følge med på den raske teknologiutviklingen. Skattesystemet er 2501 
utdatert, kunnskap og makt samles opp i store bedrifter uten at nasjonalstatene henger med. 2502 
Saksbehandler påstår at individet ikke er egnet til å stå imot presset fra næringslivet om å gi 2503 
fra seg informasjon.  2504 
 2505 
Denne resolusjonen handler om at folket må ta kontroll over stordata, og beskytte seg fra 2506 
misbruk fra næringsliv og myndigheter. Sakspapiret drøfter et teknisk tema og resolusjonen 2507 
foreslår prinsipper som Grønn Ungdom bør møte disse utfordringene med.  2508 

 2509 

Begreper 2510 
Persondata: 2511 
Opplysninger eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel 2512 
navn, e-postadresse, IP-adresse, bilder, adferdsmønster som TV-vaner, butikkvaner og 2513 
aktivitet på sosiale medier osv. 2514 

 2515 
Stordata: 2516 
Store mengder digitale data, strukturerte og ustrukturerte, som blir analysert for å identifisere 2517 
trender og sammenhenger. Kan være upersonlig informasjon om klima og atmosfæren, men 2518 
den store mengden er persondata fra digital aktivitet.  2519 
 2520 
Algoritme:  2521 
En algoritme er en oppskrift som forteller hvordan noe gjøres. F.eks. et dataprogram. 2522 
 2523 
 2524 

Drøfting 2525 
Stordata – den nye olja 2526 
Samfunnet vårt er blitt mer digitalt, og registrer og lagrer stadig mer informasjon. Før ble 2527 
persondata lagre med penn og papir. For eksempel av kjøpmannen som skrev bestillinger eller 2528 
bibliotekaren som førte lister over hvilke bøker som ble utlånt til hvem. I dag har butikkene 2529 
medlemskort som registrer hvilke varer du kjøper og gir det tilbud på de tingene du liker. 2530 
Søkemotorer på internett lagrer alt du søker på og selger informasjonen til alle som ønsker å 2531 
bruke den. Tilkobling av stadig flere ting til internett, smarttelefonens inntog og digitale 2532 
systemer i alle daglig gjøremål fra bankkort til musikkavspilling har skapt enorm mange 2533 
punkter hvor informasjon om oss samles inn.  2534 
 2535 
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Den voksende andelen sensorer, teknologiske gjennombrudd innen lagringskapasiteten og en 2536 
økende kapasitet til å gå igjennom og bruke havet av innsamlet informasjon har gjort stordata 2537 
til en enorm ressurs. Stordata omtales som verdens mest verdifulle ressurs30 og sammenlignes 2538 
med olje; et råstoff som bedrifter tjener enormt mye på å utvinne og selge.  2539 
 2540 
Et nytt næringsliv – fabrikker og ting er gammeldags  2541 
Verden har opplevd mange teknologiske gjennombrudd som totalt har endret samfunnet og 2542 
næringslivet. Oppfinnelsen av spinnemaskinen, dampmaskinen, samlebåndet og elektrisitet er 2543 
eksempler på slik teknologi. I dag prøver vi ennå å forstå konsekvensene av programmering, 2544 
kommunikasjon- og informasjonsteknologi og den nye typen bedrifter kalt 2545 
«teknologiselskaper og selskaper med digitale inntektsmodeller». Dette er selskaper som 2546 
baserer hele sin virksomhet på den nye teknologien (Google, Apple, Facebook, Amazon, 2547 
Microsoft), men er også blitt en viktig del av bedrifter som hovedsakelig driver med helt andre 2548 
fysiske ting som sko, klær og mat. 2549 
 2550 
For ti år siden var det banker og energiselskaper som dominerte lista over verdens største 2551 
selskaper. I 2006 var bare ett av Europas 20 største selskapene et teknologiselskap. I 2017 2552 
var 9 av de 20 største selskapene teknologiselskaper. En endring fra 7 til 54 prosent av den 2553 
totale markedsverdien31. 2554 
 2555 
Skattesystemet vårt er bygget for bedrifter som produserer og selger ting i fysiske fabrikker 2556 
og butikker. Vi har ikke fungerende systemer for å skattlegge de digitale bedriftene. Ifølge 2557 
EU-kommisjonen betaler digitale selskaper mindre enn 9 prosent effektiv skatt, under 2558 
halvparten av det andre selskaper betaler.  2559 
 2560 
Selv om også digitale teknologiselskaper benytter seg av statsfinansiert infrastruktur som et 2561 
stabilt rettssystem, bredbånd og internett, betaler de altså langt mindre skatt enn mer 2562 
tradisjonelle selskaper32 samtidig som teknologien i seg selv gjør det vanskeligere å fastslå 2563 
hvor verdiskapingen skjer. I Norge har MDG tatt til orde for en «Google-skatt»33 og flere 2564 
europeiske land er pådrivere for internasjonale løsninger.34 2565 
 2566 
Individet eller befolkningen – hvem kan selge dataen vår? 2567 
Det er fint at individet har rett til å kontrollere sine egne data. Med De europeiske grønnes 2568 
gjennomslag for ny personvernlovgivning i EU (kjent som «GDPR») er individets rettigheter 2569 
betydelig styrket. Men individuelle rettigheter og krav om samtykke er ikke nok. Som 2570 

                                                        
30 https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-
longer-oil-but-data  
31 https://tankesmienagenda.no/wp-
content/uploads/Etskattesystemtilpassetframtidany.compressed2.pdf  
32https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf  
33 https://journalisten.no/skatt-schibsted-mdg/schibsted-stotter-saernorsk-google-
skatt/272601  
34 https://taxfoundation.org/european-countries-push-forward-digital-taxes-despite-pleas-
wait/  
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Datatilsynet konkluderer med i sin rapport om hvordan kommersiell bruk av 2571 
personopplysninger utfordrer personvernet35: 2572 
 2573 

Når vi surfer på nettet, ønsker vi rask og enkel tilgang til tjenestene vi oppsøker. Vi vil 2574 
nærmest på automatikk akseptere alt vi blir bedt om å akseptere. Å la behandling av 2575 
personopplysninger være betinget av samtykke, fungerer derfor i mange tilfeller ikke 2576 
etter sin hensikt. Ved å la den enkelte bestemme selv, lar man også den enkelte stå 2577 
alene overfor store og mektige aktører som i realiteten kan diktere hva 2578 
enkeltmennesket må samtykke til. 2579 
 2580 

Men selv i en ideell verden hvor reglene er perfekte og alle individet leser og forstår alle 2581 
brukervilkår så vil det ikke være nok at individet er den eneste som kan selge ressursen data. 2582 
For summen av hvert enkelt samtykkebasert salg av informasjon skaper vi en datastrøm av 2583 
stordata som samlet gir fantastisk mye info om befolkningen.   2584 
 2585 
Jeg har så langt brukt olje som et bilde på stordata som ressurs. Et annet bilde er at 2586 
datastrømmen er som ei kraftig elv som bedrifter kan fiske i, stikke turbiner i eller legge i rør 2587 
for å skape arbeidsplasser og verdier. Hvem er det som eier fisken og elva, og hvem kan selge 2588 
den? Fossene våre som brukes til vannkraft lånes kun ut til bedrifter gjennom midlertidige 2589 
brukstillatelser og hele kraftverket hjemfaller automatisk tilbake til statens felleseie 2590 
(hjemfallsrett)36. Tillatelse til å fiske i havet kjøper man av staten i form av kvoter37, og 2591 
utbygging av elver og fjell som eies av enkeltpersoner trenger også tillatelser fra staten38 for å 2592 
utnytte fellesskapets ressurser.  2593 
 2594 
Ytterpunktet «alle ressursene skal eies av fellesskapet» er en motpol til en markedsliberal 2595 
tanke om at «alt er til salgs». De nordiske landene har historisk sett hatt sterk statlig kontroll 2596 
av mange ressurser, men tar gjerne individets rett til å eie eiendom (landarealer, som tomta 2597 
huset ditt står på) som en selvfølge. Dette er ideologiske spørsmål som er tett knyttet opp til 2598 
den tradisjonelle høyre-venstre-aksen. Per i dag eier bedriftene informasjonen og stordata 2599 
som de lovlig har skaffet seg, mens de er forpliktet ovenfor individet til å informere om hva 2600 
de bruker den til. Å vedta at staten skal eie (å nasjonalisere) stordata er en måte å få 2601 
demokratisk kontroll.  2602 
 2603 
Å sammenligningen mellom stordata og naturressurser er ikke perfekt. Det er tross alt snakk 2604 
om informasjon som blir gitt til et selskap i bytte mot en tjeneste fra en bedrift. Slik sett kan 2605 
det være nyttig å sammenligne stordata med arbeidskraften i samfunnet. En arbeidstaker gir 2606 
sin arbeidskraft til en bedrift i bytte mot lønn. Arbeidskraften har sitt utspring fra 2607 
enkeltindivider, men har historisk vært kontrollert av bedriftseierne og «borgerklassen». 2608 
Gjennom organisering i fagforeninger har folk flest/«arbeiderklassen» klart å bli en sterk aktør 2609 
som kan stå opp som en likeverdig aktør mot næringslivet. I de nordiske landene har dette 2610 
utviklet seg til dagens «nordiske modell» hvor arbeidstakerorganisasjoner, 2611 

                                                        
35 https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/om-
personvern/rapporter/kommersialisering-norsk-endelig.pdf  
36 https://snl.no/hjemfallsrett  
37 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37#KAPITTEL_3  
38 https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/om-konsesjon/  
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arbeidsgiverorganisasjoner og staten samarbeider om å forvalte ressursen «arbeidskraften» og 2612 
hvordan den byttes mot lønninger og arbeidsrettigheter. En slik «nordisk modell» er også en 2613 
måte å sikre demokratisk kontroll med en ressurs tilsvarende stordata.  2614 
 2615 
Hva kan vi bruke stordata til? 2616 
Masse digg! Ved å analysere bevegelsesmønster kan man effektivisere systemer og fjerne 2617 
unødvendig kapasitet som drosjer som står på tomgang og busser som kjører med tomme 2618 
seter.  Basert på bruk av søkemotorer på nettet kan man oppdage sykdomsutbrudd når 2619 
søkeord som «influensa-symptomer» konsentreres i ett område. Dette kan brukes av 2620 
helsemyndigheter til folkehelsetiltak, men også av markedsføringsbedrifter som hjelper 2621 
kosttilskuddsindustrien utnytte sårbare kunder. Black Swan39 er en bedrift som driver med 2622 
sistnevnte. De samme eierne har også opprettet den ideelle organisasjonen White Swan som 2623 
brukte stordata til å finne ut av en mystisk sykdom og slik redde sin døende søster40.    2624 
 2625 
Analyser av stordata kan også brukes i kriminalitetsbekjempelse ved å gjøre det vanskeligere 2626 
å «forsvinne i mengden» og lage analyser av framtidig risiko for kriminalitet. Verktøyet 2627 
PredPol forteller politiet hvilke steder det er sannsynlig at det oppstår et lovbrudd41,  2628 
etterretningstjenesten kan lettere overvåke befolkningen etter terrorister42 og kunstig 2629 
intelligens kan bistå både domstoler og vurderinger om prøveløslatelse43. Å bruke algoritmer 2630 
og sannsynlighetsberegninger til å fatte inngripende vedtak mot individer kan både gjøre 2631 
systemet «mindre partisk», men også systematisere rasisme ved at man programmerer 2632 
algoritmer med antagelser som «svarte mennesker i USA har høyere sannsynlighet til å bryte 2633 
loven».  Generelt er alt som styrker statens kontroll over borgerne noe som kan misbrukes til 2634 
å undertrykke egen befolkning.   2635 
 2636 
De få eksemplene over viser mangfoldet av hva stordata kan brukes og misbrukes til. Særlig 2637 
aktuelt for vår egen «bransje» er måtene man kan kartlegge og påvirke velgere i eget land og 2638 
andre nasjoner. Stordata var sentralt i den amerikanske presidentvalgkampen44, anklagene om 2639 
russisk valgpåvirkning og Brexit45.  Slike kampanje- og analysetjenester brukes også av norske 2640 
partier, inkludert vårt eget46.   2641 
 2642 
Hva kan gjøres? 2643 
Dette er et stort tema som politikken har lite erfaring med. Det inneholder nye utfordringer 2644 
med ukjent teknologi, multinasjonale selskaper og internasjonale markeder. Allikevel kan 2645 

                                                        
39 https://www.blackswan.com/  
40 https://whiteswan.org.uk/whiteswan/our-story/  
41 https://teknologiradet.no/sikkerhet-og-personvern/kan-vi-forutsi-det-neste-ranet-i-oslo/  
42 https://nrkbeta.no/2014/08/21/hva-er-stordata/  
43 https://www.nrk.no/ytring/snart-kan-du-dommes-av-kunstig-intelligens-1.13586467  
44 http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-359-harvey-weinstein-a-stock-market-for-sneakers-
trump-s-data-mining-the-curious-incident-more-1.4348278/data-mining-firm-behind-trump-
election-built-psychological-profiles-of-nearly-every-american-voter-1.4348283  
45 https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-
hijacked-democracy  
46 https://www.nrk.no/nordland/_-det-er-sannsynlig-at-norske-partier-vil-bruke-trump-
metode-for-a-vinne-valg-1.13370722#fact-1-13426637  
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politikere jobbe for å sikre demokratisk kontroll med ressursen stordata gjennom å regulere 2646 
hvordan den kan brukes. Nasjonalt kan vi legge føringer for næringslivet og samtidig jobbe 2647 
internasjonalt for å få med oss flere nasjoner til å lage felles spilleregler på det globale 2648 
markedet. Begrepet «stordata» er i seg selv vanskelig å avgrense, og det vil kreve helt nye 2649 
ideer for å lage lover som skal kunne regulere dette.  2650 
 2651 
Her hjemme må vi som parti ta stilling til hva vi ønsker at staten skal tillate seg å gjøre, og ta 2652 
debatten med andre partier når rettssystemet vårt ber om flere verktøy og mer overvåking. Vi 2653 
kan sette inn tiltak for å øke folks kjennskap til den digitale verden og styrke statens 2654 
kompetanse, så multinasjonale selskaper ikke er de eneste som vet hva som skjer.   2655 
 2656 
Selv må vi, etter å ha vunnet lokalvalget i 2019, passe på at de grønne smarte byene våre 2657 
bruker stordata på en måte som tar vare på rettsikkerhet og personvernet til befolkningen.  2658 
 2659 
 2660 

Spørsmål til diskusjon 2661 

• Har bedrifter rett til å eie informasjon de har fått på lovlig vis? 2662 
• Hvor ofte er det stater er snillere enn multinasjonale selskaper? 2663 
• Er det verdt det dersom vi stiller så strenge krav at Facebook forlater Norge? 2664 
• Hvor mye vil du la deg overvåke for å redusere kriminalitet? 2665 
• Er det viktigst å være bekymra eller håpefull når vi snakker om stordata?  2666 

 2667 
 2668 

Konklusjon 2669 
Dette saksfeltet er et eksempel på at teknologien løper fra politikere. Her har vi grønne et 2670 
potensiale og evne til å gyve løs på en ny og stor samfunnsutfordring. Det er ikke lett for ett 2671 
ungdomsparti å ha alle detaljerte politiske tiltak klare første gang vi behandler dette temaet, 2672 
men det er ikke til hinder for at vi kan vedta hvilke prinsipper vi står for.  2673 
 2674 
Den skjeve makten som er i ferd med å oppstå mellom multinasjonale selskaper og suverene 2675 
demokratier er skremmende. Både som enkeltpersoner og velgere i nasjoner står vi i risiko for 2676 
å bli utnyttet av stordataens mange muligheter.  2677 
 2678 
Saksforbereder mener dette taler for sterke tiltak og anbefaler Grønn Ungdom ta til orde for 2679 
å se på stordata som en ressurs som bør eies av fellesskapet. Vi bør stå for å nasjonalisere 2680 
stordata og på sikt utvikle lovverk for å styre næringslivets bruk av den store informasjonen 2681 
om befolkningen. På kort sikt bør vi være en pådriver for å få oppgradert skattesystemet til å 2682 
gjelde virksomhet med stordata. Samtidig bør vi også være kritiske til myndighetenes bruk og 2683 
potensielle misbruk av stordata.  2684 
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VÅR FELLES STORDATA 
 2685 

Vi må kjempe for demokratisk kontroll og beskyttelse av mennesker i møte med vår tids 2686 
største ressurs: Stordata. Summen av informasjon som vi legger fra oss på internett og i 2687 
samfunnet gir store muligheter på godt og vondt.  2688 
 2689 
Sosiale medier, apper og digitale tjenester har gitt oss mange grønne muligheter mens en ny 2690 
digital industri har vokst frem. Denne industrien er raskt blitt dominert av noen få store 2691 
multinasjonale selskaper som kontrollerer store deler av markedet. De utfordrer både 2692 
skattesystemet og maktforholdet mellom bedrifter og nasjoner.  2693 
 2694 
Menneskers personvern og rettsikkerhet må også beskyttes når partier og myndigheter stadig 2695 
får flere verktøy til å overvåke og kontrollere befolkningen.  Brexit, det amerikanske 2696 
presidentvalget og skandalen rundt Cambridge Analytica har vist oss hvordan ny teknologi nå 2697 
brukes til å påvirke selv demokratiske valg.    2698 
 2699 
Den teknologiske utviklingen går så raskt at befolkningen har for lav kjennskap til de 2700 
systemene som styrer hverdagen vår.  Det er politikernes ansvar å sørge for at multinasjonale 2701 
selskaper ikke får legge premisset for hvordan verden endres, men at stordata blir brukt til 2702 
det beste for samfunnet.  2703 
 2704 
Grønn Ungdom mener at: 2705 
 2706 
Vi må begrense næringslivet 2707 

• Stordata om befolkningen er en ressurs som skal eies av folket og være under 2708 
demokratisk kontroll. 2709 

• Informasjon avgitt fra enkeltpersoner eies ikke av private aktører, men er en del av 2710 
stordataen som demokratiet må tillate næringslivet å bruke 2711 

• Bedriftes bruk av stordata med annet formål enn den opprinnelige årsaken til at 2712 
informasjonen ble samlet inn, må reguleres strengt og godkjennes av myndighetene. 2713 

• Teknologiselskaper og selskaper med digitale inntektsmodeller har en historisk gjeld til 2714 
fellesskapet på grunn av utnyttelse av folkets stordata, samfunnets infrastruktur og deres 2715 
manglende bidrag i skattesystemet.  2716 
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• Norge lokalt og internasjonalt skal være en pådriver for utvikling og iverksetting av 2717 
skattlegging av digitale tjenester og utnyttelse av stordata. 2718 
 2719 

Vi må begrense staten 2720 

• Rettsvesenet skal dømme mennesker etter handlinger, ikke risikoer utledet av data. 2721 

• I automatisk saksbehandling skal kriteriene og verdiene algoritmer bruker være åpne og 2722 
kjent for befolkningen. 2723 

• All bruk av stordata i etterforsknings- eller etterretningsøyemed må godkjennes av 2724 
rettsvesenet, på linje med annen overvåkning som rammer borgeres personvern og 2725 
privatliv 2726 
 2727 

Vi må beskytte folket 2728 

• Enkeltmennesket skal beskyttes fra gjenkjennelse i stordataen. Staten skal støtte utvikling 2729 
av, og innføre påbud om løsninger som bidrar til dette. 2730 

• Styrke Datatilsynet for å møte det økende presset mot individets og befolkningens 2731 
interesser fra kommersiell utnyttelse av stordata. 2732 

• Øke befolkningens kunnskap om den digitale verden gjennom utdanningssystemet 2733 
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5.4 – Ta skatten tilbake! 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2734 

 2735 

Bakgrunn 2736 
Grønn Ungdoms landsmøte i 2017 vedtok i arbeidsplanen å sette ned et politisk utvalg for 2737 
skatt og velferd. Det politiske utvalget for skatt og velferd har sendt inn sin andre resolusjon 2738 
til behandling, denne gangen om beskatning av multinasjonale selskaper. Utvalget har 2739 
foreslått noen nye skatter, styrkningen av noen gamle skatter, og noen rapporteringskrav som 2740 
vil sikre mer skatt inn i statskassa. I denne delen følger det litt kort informasjon om tema og 2741 
avgrensning, hva vi mener i dag og litt om multinasjonale selskapers omsetning, i drøftingen 2742 
definerer vi noen av punktene vi har foreslått. Hvis du synes saksfremlegget er langt, er det 2743 
lov å søke opp begreper i nettleseren din, se på Scheel-utvalgets rapport, og hoppe over 2744 
denne delen.  2745 
 2746 
Tema og avgrensning  2747 
Utvalget har valgt å inkludere det som Miljøpartiet De Grønne allerede mener i dag, men å gå 2748 
enda lenger, og foreslår helt nye skattemodeller i denne innstillingen. Vi har likevel valgt å 2749 
avgrense oss til beskatning av omsetningen til multinasjonale selskaper, og har hovedfokuset 2750 
på å bekjempe kostnadsstrukturer store selskaper lager for å omgå eller undra skatt i Norge. I 2751 
saksfremlegget har vi brukt samlebetegnelsen «skatteflukt» for alle problemene innenfor 2752 
avgrensningen.  2753 
 2754 
De Grønnes program 2755 
I partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne for perioden 2017-2021 er det to kulepunkter 2756 
om skatteflukt: «Bruke norske eierskap gjennom Statens pensjonsfond utland aktivt til å 2757 
bekjempe skattetilpasning og kapitalflukt. Kreve at selskaper som Statens pensjonsfond 2758 
utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, 2759 
samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå.» 2760 
 
 2761 

Begreper  2762 
Skattetilpasning er lovlig tilpasning av selskapers penger med sikte på at skatter og avgifter 2763 
skal bli minst mulig. 2764 
 2765 
Skatteunndragelse er å ulovlig myndighetene gale eller ufullstendige opplysninger om 2766 
faktiske forhold som har betydning for fastsettelse av skatter og avgifter 2767 
Skatteflukt er en fellesbetegnelse for selskapers arbeid med å sende penger til land med lave 2768 
skatter og avgifter, for å betale minst mulig skatt i landene de tjener penger i.  2769 
 2770 
Selskapsstrukturer er måter å organisere selskaper på, for eksempel ved å etablere 2771 
underselskaper. I denne sammenhengen handler begrepet om hvordan selskaper organiserer 2772 
seg for å betale minst mulig skatt.  2773 
 2774 
Royalties er penger man betaler som godtgjørelse for at man bruker opphavsretten til andre 2775 
selskaper. I denne sammenhengen handler det om hvordan selskaper bruker den 2776 
godtgjørelsen for å flytte penger til land med lave skatter.  2777 
 2778 
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Multinasjonale selskaper er selskaper som har sin virksomhet i et eller flere land utover 2779 
selskapets hjemland.  2780 
 2781 
Land-for-land-rapportering er en pliktet rapportering store flernasjonale konsern med 2782 
inntekt over 6,5 milliarder kroner i året må oppgi. Rapportere skal inneholde overordnet 2783 
informasjon om aktiviteten i alle land selskapet har virksomhet i.  2784 
 2785 
Eierskapsregister er et offentlig register som vil vise hvem som eier alle underselskaper som 2786 
gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadis. 2787 
 2788 
Kildeskatt er å "holde tilbake skatt". Uttrykket brukes når myndighetene krever at skatt blir 2789 
betalt av et beløp før det blir utbetalt eller brukt. I Norge gjøres dette for eksempel ofte i 2790 
forbindelse med lønnsutbetalinger. 2791 
 2792 
Skatteavtaler er avtaler som Norge har med omtrent 90 land for å unngå dobbeltbeskatning 2793 
og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet. 2794 
 2795 
Selskapsskatten er en flat skatt som alle bedrifter må betale av overskuddet sitt. I 2012 var 2796 
selskapsskatten på 28 prosent, i 2016 på 25 prosent, og i 2018 på 13 prosent.  2797 
 2798 
Progressiv skatt er et skattesystem der skatten regnes ut etter høyere satser når inntekten 2799 
stiger.  2800 
 2801 
Kostnadsstrukturer er alt av selskapers utgifter (kostnader) som reduserer overskuddet til 2802 
bedriften, og dermed reduserer skatten de betaler til staten.  2803 
 2804 
Eierforhold er forholdet mellom ulike bedrifter og hvem som eier bedriftene.  2805 
 2806 
Regnskapsrapportering er vanlig rapportering av regnskaper til selskaper.  2807 
 2808 
Skattefradrag er en ordning som gjør det mulig å trekke utgifter fra beregningen av hvor mye 2809 
skatt man skal betaler. Dersom du er skattemessig bosatt i Norge, kan du for eksempel kreve 2810 
fradrag for gjeldsrentene du har betalt på dine lån. Det vil si at du ikke betaler skatt på 2811 
pengene du har brukt på å betale ned rentene på et lån.  2812 
 2813 
 

Drøfting 2814 
Hva er skatteflukt? 2815 
I dag finnes det store selskaper som tjener penger i flere land samtidig, uten å betale et 2816 
rettferdig skattenivå for omsetningen sin. Det skyldes i all hovedsak to ting: 1) selskapene har 2817 
selskapsstrukturer som gjør det vanskelig å vite hvor pengene de tjener havner og 2) 2818 
selskapene har kostnadsstrukturer som gjør at omsetningen blir bokført som kostnader, og 2819 
dermed unngår beskatning. Det internasjonale pengefondet (IMF) estimerer selskapers 2820 
skatteunndragelse til 600 mrd. dollar til sammen globalt, altså omtrent 5 300 mrd. kroner i 2821 
tapte inntekter hvert år. EU har anslått at tapt skatteinngang for EU-landene som resultat av 2822 
aggressiv skatteplanlegging beløper seg til 50–70 mrd. euro per år, tilsvarende 500–600 mrd. 2823 
kroner. Særlig gjelder dette tapte skatteinntekter fra teknologiselskaper og selskaper med 2824 
digitale inntektsmodeller. 2825 
 2826 
 2827 
 2828 
 2829 
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Skatteavtaler 2830 
I behandlingen av denne resolusjonen er det viktig å ha i bakhodet at Norge er folkerettslig 2831 
bundet til 97 skatteavtaler med ulike land47. Skatteavtalene er til å for å hindre at selskaper 2832 
må betale dobbelt skatt på samme inntekt i to forskjellige land. Det innebærer at vi ikke kan 2833 
ilegge selskaper skatter som det ikke er åpning for gjennom den enkelte skatteavtalen. Men 2834 
skatteavtalene er politiske og det er likevel slik at skatteavtaler kan reforhandles hvis vi har 2835 
politisk vilje. Dessuten er det en rekke land vi ikke har skatteavtaler med, og vi kan på forhånd 2836 
legge noen prinsipper til grunn ved inngåelsen av nye skatteavtaler.  2837 
 2838 
Selskapsstrukturer og eiere 2839 
Første og annet kulepunkt handler om å få mer åpenhet om hvem som eier selskaper og 2840 
hvilke land selskaper operer i. Land-for-land-rapportering innebærer at store flernasjonale 2841 
konsern med inntekt over 6,5 milliarder kroner i året må rapportere overordnet informasjon 2842 
om aktiviteten i alle land de har virksomhet48. Før 2017 var det kun noen få sektorer som 2843 
måtte det, mens det nå er en plikt for alle sektorer. Utvalget har innstilt på at en slik 2844 
rapportering skal være offentlig, i motsetning til i dag. I det neste kulepunktet ønsker vi 2845 
tilsvarende offentliggjort informasjon om eiere av bedrifter.  2846 
 2847 
Ny skatter og avgifter 2848 
Etter forslagene fra det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalgets rapport: NOU 2014:13 2849 
Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, 49 har det politiske utvalget for skatt og velferd 2850 
innstilt på to nye kildeskatter på henholdsvis royalties og renter. En kildeskatt skiller seg fra 2851 
vanlig skatt ved at myndigheten drar inn skatten før det blir utbetalt eller brukt. Royalties er 2852 
en godtgjørelse for bruk av opphavsrett. Det vil si at et selskap selger rettigheten til for 2853 
eksempel bruk av merkevare til et underliggende selskap. I Norge vil et slikt kjøp kvalifisere til 2854 
skattefradrag, slik at pengene et selskap bruker på å kjøpe royalties, ikke beskattes. Kjøp av 2855 
royalties bidrar til skatteflukt ved at et datterselskap i Norge kjøper en merkevare av et 2856 
moderselskap i et lavskatteland, og dermed flytter millioner av kroner til et land med lav eller 2857 
ingen skatt. Det samme gjelder gjeldsrenter. I dag kan selskaper i praksis flytte penger seg i 2858 
mellom gjennom å ta opp gjeld fra hverandre med skyhøye renter og dermed flytte pengene 2859 
fra land som Norge til lavskatteland og bokføre rentene som inntekter.  2860 
 2861 
En annen skatteordning utvalget vil utrede er å redusere verdien av fradrag til et nivå som 2862 
tilsvarer konsernets samlede skattesats globalt. La oss se for oss at for eksempel Nike betaler 2863 
8 prosent skatt internasjonalt på sitt samlede overskudd. Den norske skattesatsen i 2018 er 2864 
på 23 prosent, hele 15 prosentpoeng mer. Ettersom selskapet globalt betaler 8 prosent, skal 2865 
dette også være satsen som brukes til å beregne skattefradraget på utgiftene selskapet 2866 
opparbeider seg ved driften i Norge. Det vil fjerne insentivet til å bokføre kostnader i 2867 
høyskatteland som Norge, mens inntektene flyttes til lavskatteland. 2868 
 2869 
Utvalget foreslår for øvrig å stanse reduksjonen i selskapsskatten, da vi ikke vil være med på 2870 
det globale kappløpet om å avskaffe selskapsskatten. Etter innstilling fra sentralstyret er det 2871 
også foreslått å se på muligheten for å gjøre selskapsskatten mer progressiv, altså at de som 2872 
                                                        
47 https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-
avgifter/skatteavtaler-mellom-norge-og-andre-stat/id417330/ 
 
48 https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-
med-egne-regler/internprising/land-for-land-rapportering/ 
 
49https://www.regjeringen.no/contentassets/bbd29ff81485402681c6e6ea46655fae/no/pdf
s/nou201420140013000dddpdfs.pdf 
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tjener mest betaler mest, for å beskytte mindre selskaper. Det er også foreslått å arbeide for å 2873 
gjøre satsene (nivået på selskapsskatten) overnasjonale, slik verden slutter å kjempe om å ha 2874 
lavest mulig selskapsskatt.  2875 
 2876 
Statens ansvar 2877 
Det politiske utvalget mener at det offentlige har et viktig ansvar for å bekjempe skatteflukt 2878 
gjennom offentlige anskaffelser og anbud, på samme måte som vi har et klimaansvar og et 2879 
etikkansvar. Vi foreslår derfor at det skal være strenge krav til leverandører av tjenester til det 2880 
offentlig, hva angår selskapsstrukturer og beskatning. Dessuten vil vi bruke både Statens 2881 
Pensjonsfond Utland (Oljefondet) og selskaper staten har eierandeler i aktivt for å bekjempe 2882 
skatteflukt.  2883 
 2884 
 

Spørsmål til diskusjon 2885 

• Bør vi være bastant mot reduksjon i selskapsskatten, selv i tider der det går dårlig med 2886 
økonomien i landet? 2887 

• Bør vi stille kildeskattene som ufravikelige krav ved inngåelsen av nye skatteavtaler?  2888 

• Skal Statens Pensjonsfond Utland være et politisk verktøy for å bekjempe skatteflukt?  2889 

 2890 

Konklusjon 2891 
Utvalget erkjenner at det finnes ulemper ved innføringen av alle typer skatter og avgifter, men 2892 
skatteflukt er et så omfattende problem for velferdsstaten, at vi må være villige til å se på alle 2893 
verktøyene i verktøykassa. Vi er åpen for at det finnes flere forslag til skatteløsninger for å 2894 
bekjempe skatteflukt. Resolusjonen tar utgangspunkt i hva som er mulig å gjøre innenfor det 2895 
norske handlingsrommet for å bøte på et problem som er så globalt. Resolusjonen omfatter 2896 
derfor alt som er mulig innenfor landegrensene våre.  2897 
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TA SKATTEN TILBAKE! 

 2898 

Hvert år taper verdens stater tusenvis av milliarder av kroner i skatteinntekter fra 2899 
multinasjonale selskaper. Gjennom skatteunndragelse og skatteomgåelse, raner store 2900 
selskaper demokratiene verden over for penger som burde blitt brukt på utdanning, velferd og 2901 
klimatiltak. Land som Norge taper de største summene, mens landene i det globale sør 2902 
rammes aller hardest. Samtidig reduseres selskapsskatten verden over. Det foregår et globalt 2903 
kappløp om å ha de laveste skattene, og taperen er velferdsstaten. For Grønn Ungdom er 2904 
velferdsstaten et av politikkens viktigste goder for å sikre alle lik tilgang på utdanning, arbeid 2905 
og et sikkerhetsnett til alle som trenger det. Derfor vil vi ta skatten fra de store, 2906 
multinasjonale selskapene tilbake!  2907 

Grønn Ungdom vil ha åpenhet rundt eiere og strukturene til selskaper. Vi vil: 2908 
• Utvide land-for-land-rapportering til å omfatte alle land og alle bransjer. 2909 

Rapporteringen skal offentliggjøres.  2910 
• Innføre et offentlig eierskapsregister som inkluderer eiere av både norske og 2911 

utenlandske selskaper. 2912 
 2913 
Grønn Ungdom vil ha nye ideer og bedre løsninger for skatter og avgifter. Vi vil:  2914 

• Innføre en egen kildeskatt på godtgjørelse for bruk av opphavsrett til utlandet.  2915 
• Innføre en egen kildeskatt på renter. 2916 
• Utrede muligheten til å skattlegge selskapers totale omsetning i Norge.  2917 
• Skrive inn kildeskattene ved inngåelsen av nye skatteavtaler og fremtidige 2918 

reforhandlinger av skatteavtaler.  2919 
• Stanse reduksjonen i selskapsskatten og utrede hvordan man kan gjøre 2920 

selskapsskatten progressiv for å beskytte mindre selskaper.  2921 
• At Norge skal arbeide for overnasjonale satser på selskapsskatt.  2922 
• Utrede muligheten for å redusere verdien av fradrag for multinasjonale konsern til et 2923 

nivå som tilsvarer konsernets samlede skattesats globalt. 2924 
 2925 
Grønn Ungdom vil at staten skal ta sitt ansvar for å stanse kapitalflukten. Vi vil:  2926 

• Stille krav om rapportering av beskatning, omsetning og kostnadsstrukturer til 2927 
leverandører av tjenester til det offentlige.  2928 

• Bruke statens eierskap i selskaper og investeringer gjennom Statens Pensjonsfond 2929 
Utland aktivt til å bekjempe skatteflukt. 2930 

• Kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om 2931 
selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på 2932 
land-for-land-nivå. 2933 
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5.5 – Umoralsk med statlige 
subsidier til hvalfangst! 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2934 

 2935 

Bakgrunn 2936 
Det ble vedtatt på GU Hordaland sitt årsmøte i 2017 at fylkeslaget skal komme frem til en 2937 
mening om hvalfangst i løpet av året. Hvalfangst kommer under dyrevelferd, som er en viktig 2938 
del av De Grønnes politikk. Ettersom vi ikke har noen offisiell politikk på dette, bidrar 2939 
vedtaket til en videreutvikling av partiets politikk på dyrevelferdsområdet. 2940 
 2941 

Drøfting 2942 
Argumenter for hvalfangst  2943 
I dag er hvalbestanden ca. 70% av det man antar var tallet på den opprinnelige hvalbestanden. 2944 
Hvalen som jaktes på i Norge er ikke utrydningstruet. Norsk hvalfangst er en kilde til 2945 
kjøttproduksjon som dermed kan kalles «biologisk bærekraftig». Hvalen vil, i likhet med fisken 2946 
vi spiser, ikke ta opp landareal, som er står i motsetning til gårdsbruk og oppdrett.  Hvalene 2947 
som jaktes på i Norge får leve ut sine artstypiske behov, som ved alle former for jakt. Det kan 2948 
derfor tenkes at det er bedre for enkeltdyr å få leve et fritt liv, for så å gå gjennom en noe mer 2949 
smertefull død enn gårdsdyr før dyret tjener som føde for oss mennesker.  2950 

 2951 
I dag brukes det harpun med granat som gir elektrosjokk i sentralnervesystemet for å fange 2952 
hval. 80% av hvalene dør momentant, 0.5% må omskytes, ca. 10% dør før det har gått ti 2953 
minutter, og ca. 10% dør etter det har gått mer enn ti minutter. Skadeskudd er en risiko ved 2954 
alle former for jakt, og det er derfor ulogisk at hvalen skal settes i en særposisjon med 2955 
fangstforbud i forhold til andre dyrearter ved jakt. 2956 
	2957 
Fra et økonomisk perspektiv, fører ikke hvalfangst til verken store inntekter eller utgifter for 2958 
den norske stat. Derimot kan økt hvalfangst i fremtiden føre til større fangst av ulike 2959 
fiskearter på grunn av mindre konkurranse om ressursene. I en tid hvor vi ser det nødvendig å 2960 
legge om kjøttproduksjon som har et stort økologisk fotavtrykk, kan norsk hvalfangst i 2961 
fremtiden være konkurransedyktig overfor andre former for skadelig kjøttproduksjon. Det 2962 
kommer også godt med ettersom matetterspørselen øker i takt med at verdens befolkning 2963 
øker.	2964 
	2965 

Argumenter mot hvalfangst  2966 
Det er vanskelig å kontrollere bestanden av hval, siden vi har lite kunnskap om hvilke årsaker 2967 
som spillere inn på antall fødsler. Dette gjør at det er vanskelig å vite hva som om kommer til å 2968 
skje når vi jakter på hval før etter det har gått noen år. Vi kan dermed ikke si helt sikkert at 2969 
uthentingen av hval er bærekraftig på sikt. 2970 

Hvalen er et stort pattedyr som føler smerte. Som nevnt tidligere vil hele 20 % av dyrene ikke 2971 
dø momentant og 0,5 % må omskytes eller greier å komme seg unna i skadet forfatning. 2972 
Hvalfangst-næringen har også lav grad av transparens som gjør at det er mulige mørketall, 2973 
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både i denne statistikken men også i hvilken grad dyrene føler smerte og dødsangst.  2974 
 2975 

Fra et økonomisk perspektiv har hvalfangst heller ikke noen økonomisk fortjeneste, siden det 2976 
er relativt lav etterspørsel. Dette gjør hvalfangst i hovedsak til en symbolsk sak hvor det er 2977 
følelser og tradisjon som er pådriverne for at hvalfangsten får fortsette. 2978 
 2979 

FN og flere internasjonale miljøorganisasjoner som Greenpeace fordømmer fangsten, det 2980 
internasjonale presset er en stor grunn til at vi som et miljøparti ikke burde støtte hvalfangst. 2981 
Det Norge kaller for bærekraftig hvalfangst kan vi drive med ettersom det nesten bare er vi 2982 
som driver med det.  Historisk store hvalfangstnasjoner som Australia og USA har for forbud 2983 
mot hvalfangst. Dette kan gjøre at Norge sin virksomhet blir sett på som både egoistisk og 2984 
uetisk av flertallet av verdens land.	2985 

 

Spørsmål til diskusjon 2986 

• Er hvalen i en særstilling sammenliknet med andre pattedyr? 2987 

• Har vi noen velgere å vinne på å vedta resolusjonen? 2988 

• Går resolusjonen langt nok i ønsket om å redusere dyrs lidelse? 2989 

• Er det noen andre argumenter som veier tungt for eller mot? 2990 

 

Konklusjon 2991 
Per dags dato holder MDG og GU seg nøytral i spørsmålet om hvalfangst. MDG har riktignok 2992 
ikke eksplisitt satt av penger i sitt alternative statsbudsjett til hvalfangstnæringen. Men å ikke 2993 
mene noe i denne saken mener saksbehandler er å stille seg i norsk hvalfangst sin favør. Vi 2994 
foreslår ikke å forby hvalfangst – men taler likevel for at et «passivt nei» er bedre enn et 2995 
«passivt ja». Hvaler er store intelligente pattedyr og vi trenger politikk på dette feltet. Et 2996 
vedtak for hvalfangst kan svekke den dyreetiske politikken vår som partiet er profilert på. Et 2997 
vedtak mot hvalfangst kan ha negative følger på stemmene våre, ettersom noen nordmenn 2998 
anser hvalfangst som en rik norsk tradisjon. Hva som er viktigst for partiet av etisk fangst og 2999 
bærekraft er en vanskelig avveining. Saksbehandler mener at en næring som påfører dyr 3000 
smerte, ikke er noe staten trenger bruke penger på å subsidiere.  3001 
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UMORALSK MED STATLIGE 
SUBSIDIER AV HVALFANGST 

 
Hvalfangst er en næring som påfører hvalen store lidelser. Grønn Ungdom mener at den 3002 
statlige subsidieringen av hvalfangstnæringen må opphøre. 3003 
 3004 

Hvalen er et stort pattedyr som føler smerte, men hele 20 % av dyrene dør ikke momentant 3005 
og 0,5 % må omskytes eller greier å komme seg unna. Hvalfangst-næringen har også lav grad 3006 
av transparens som gjør at det mulig er store mørketall, både i denne statistikken men også i 3007 
hvilken grad dyrene føler smerte og dødsangst.  3008 

Det er vanskelig å kontrollere bestanden av hval, fordi vi har lite kunnskap om hvilke faktorer 3009 
som spillere inn på antall fødsler. Dette gjør at vi ikke helt sikkert kan hevde at dagens fangst 3010 
er bærekraftig. Hvalen er en viktig del av økosystemet, og et dyr vi ikke har råd til å miste. 3011 
 3012 

FN og flere internasjonale miljøorganisasjoner, som Greenpeace, fordømmer derfor fangsten. 3013 
Det Norge betegner som «bærekraftig hvalfangst» er kun bærekraftig fordi store 3014 
hvalfangstnasjoner som Australia og USA for lengst har forbudt fangsten. Norges fangst blir 3015 
både sett på som egoistisk og uetisk av flertallet av verdens land. Det internasjonale presset 3016 
er en viktig grunn til at vi, som et miljø- og dyrevennlig parti, ikke burde støtte hvalfangst. 3017 
 3018 

Hvalfangst har lite økonomisk fortjeneste. Argumentene for å subsidiere hvalfangstnæringen 3019 
veier ikke opp for lidelsen dyrene påføres. Dette trenger i hvert fall ikke staten bruke sine 3020 
penger på. 3021 

 3022 
Grønn Ungdom vil: 3023 

• Slutte å gi subsidier til hvalfangstnæringen i Norge. 3024 
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5.6 – Dyra og klima fortjener 
storsatsning på lab-kjøtt 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 3025 

 3026 

Bakgrunn 3027 
Lab-kjøtt blir billigere og billigere å produsere. Om ikke alt for lenge blir det billig nok til at lab-3028 
kjøtt vil konkurrere mot vanlig kjøtt om markedsandeler. Derfor er det viktig at Grønn 3029 
Ungdom har politikk på dette nå, siden lab-kjøtt er mer klimavennlig og dyrevennlig enn 3030 
ordinær kjøttproduksjon 3031 
 3032 

Drøfting 3033 
Som beskrevet i resolusjonen er det mange fordeler med lab-kjøtt, sammenlignet med vanlig 3034 
kjøttproduksjon, som lavere klimagassutslipp, mindre antibiotika resistente bakterier og bedre 3035 
dyrevelferd. Hvis Norge ikke har en egen produksjon av lab-kjøtt er det stor sjanse for at vi vil 3036 
få tollmurer på import av lab-kjøtt siden det er et politisk mål i Norge å være mest mulig 3037 
selvforsynte på mat. Samtidig subsidierer vi egen produksjon av mat, inkludert 3038 
kjøttproduksjon. Med andre ord kan det bli dyrere å velge lab-kjøtt enn vanlig kjøtt. Vi vil jo at 3039 
det skal være billigst å velge det mest miljøvennlige og dyrevennlige alternativet. Derfor må vi 3040 
jobbe mot at vi ender i en situasjon der lab-kjøtt er dyrere enn kjøtt produsert på ordinær 3041 
måte. 3042 
 3043 
Et motargument mot lab-kjøtt er at kjøtt er usunt, og siden den eneste forskjellen mellom lab-3044 
kjøtt og vanlig kjøtt er at man enklere kan få lavere fettprosent, er fortsatt ikke lab-kjøtt veldig 3045 
sunt. Derfor mener noen at man ikke bruke penger på å forske på lab-kjøtt siden kjøttkonsum 3046 
skader folkehelsen. Men hvis man ser på kostrådene fra helsedirektoratet, anbefaler ikke de å 3047 
kutte ut kjøtt helt. Jeg mener at vi som parti må forholde oss til helsedirektoratets 3048 
kostholdsråd som legger opp til at folk skal spise litt kjøtt. 3049 
 3050 
Kilde: 3051 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra- 3052 
helsedirektoratet#6.-v elg-magert-kj%C3%B8tt-og-magre-kj%C3%B8ttprodukter.- begrens-3053 
mengden-bearbeidet-kj% C3%B8tt-og-r%C3%B8dt-kj%C3%B8tt. 3054 
 3055 
Et annet motargument er at det kreves mer ressurser for å produsere lab-kjøtt enn det et helt 3056 
vegetarisk kosthold krever. Derfor er det mer klimavennlig og helt kutte ut kjøtt enn å spise 3057 
lab-kjøtt. Men ifølge en undersøkelse gjort av CBS News går 75 % av de som slutter å spise 3058 
kjøtt tilbake til å spise kjøtt. 3059 
 3060 
Kilde: 3061 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/animals-and-us/201106/why-do-most- 3062 
vegetariansgo-back-eating-meat 3063 
 3064 
 3065 
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For de av oss som ikke klarer å slutte å spise kjøtt helt, er lab-kjøtt et mye bedre alternativ 3066 
med tanke klimagassutslipp, antibiotika resistens og dyrevelferd. 3067 
 3068 
 3069 

Spørsmål til diskusjon 3070 
I denne resolusjonen går jeg ut ifra at det beste er å satse på lab-kjøtt produksjon i Norge. 3071 
Men hvis det viser seg vanskelig å få til, er det også mulig å tenke seg en at man kan jobbe for 3072 
lavere tollmurer på import av lab-kjøtt grunnet lavere klimagassutslipp. 3073 
 3074 
 3075 

Konklusjon 3076 
Lab-kjøtt er et mye bedre alternativ med tanke på klimagassutslipp, antibiotika resistens og 3077 
dyrevelferd enn kjøtt produsert på ordinær måte. Derfor må vi legge til rette for at lab-kjøtt 3078 
blir billigere og minst like lett å få tak i som kjøtt produsert på ordinær måte. 3079 
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DYRA OG KLIMAET FORTJENER 
STORSATSNING PÅ LABKJØTT! 

 3080 
Nordmenns høye kjøttkonsum fører til både helseproblemer og store klimagassutslipp. I tillegg 3081 
går presset på å få mest mulig effektiv kjøttproduksjon på bekostning av dyrevelferd og fører 3082 
til utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Da er det om å gjøre å få ned både 3083 
kjøttkonsumet og antall dyr i landbruket. Det betyr derimot ikke at alle må bli vegetarianere; 3084 
dyrking av kjøtt i laboratorier, såkalt lab-kjøtt, er på fremmarsj. 3085 

Lab-kjøtt kan kutte opp til 96% av klimagassutslippene og 99% av bruken av jordareal 3086 
sammenliknet med produksjonsmåten for kjøtt i dag. Prosessen er dessuten smertefri for 3087 
dyra, da man tar stamceller fra ett dyr uten å skade det for å produsere store mengder lab-3088 
kjøtt. 3089 

Dette er ikke bare fremtidsutopier: allerede i 2013 ble den aller første laboratorieframstilte 3090 
hamburgeren produsert og spist. Forskere flere steder i verden jobber med å framstille lab-3091 
kjøtt på en rimelig måte. Kostnadene for produksjon går stadig nedover, og det er ventet at 3092 
man kan finne lab-kjøtt i butikkene om få år. 3093 

Teknologien fører altså til lavere klimagassutslipp, lavere ressursbruk mindre antibiotikabruk 3094 
og færre dyr trenger å lide. Denne næringen bør derfor få gode vilkår. 3095 
 3096 
Grønn Ungdom mener at: 3097 

• Overgangen fra ordinær kjøttproduksjon til lab-kjøtt bør være en del av 3098 
klimaløsningen. 3099 

• Norge skal bli et foregangsland innen forskning og produksjon av lab-kjøtt. 3100 
• Subsidiene til produksjon av lab-kjøtt skal være høye nok til at lab-kjøtt kan 3101 

konkurrere med ordinær kjøttproduksjon på markedet, når teknologien er moden3102 
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 3103 

5.7 – Oppgrader ungdomsklubbene 3104 

FORslagsstiller: Oslo grønn Ungdom 3105 

 3106 
 3107 
 3108 
I dag finnes det mange ungdomsklubber i Norge, men standarden på dem varierer. Formålet 3109 
med ungdomsklubber er å gi ungdom et trygt sted å henge på fritiden med andre ungdommer. 3110 
For at ungdomsklubbene skal være et alternativ til å henge på gata, må mange av dem 3111 
oppgraderes, slik at tilbudet deres er attraktivt. Det bør derfor innføres en minimumsstandard 3112 
på tilbudet til ungdomsklubbene, som gjør det attraktivt for unge å henge der, og bidrar til at 3113 
flere unge med lite ressurser kan gjøre aktiviteter og være sosiale i trygge omgivelser. 3114 

 3115 

Grønn Ungdom vil derfor at: 3116 

● Det skal innføres minimumskrav for ungdomsklubber, som skal sørge for at klubbene 3117 
har gode og attraktive tilbud for ungdommer. Blant annet skal alle ungdomsklubber: 3118 

○ Være åpne på ettermiddagen på alle hverdager. 3119 
○ Tilby enkle kafévarer til en rimelig pris, kafeen skal ikke ha kjøpeplikt 3120 
○ Ha instrumenter, dataspill og muligheter for andre aktiviteter. 3121 
○ Ha et lite uteareal med mulighet for aktiviteter som basketball eller skating. 3122 
○ Ha et minimumskrav av miljøarbeidere som skal sørge for tett dialog 3123 

med ungdommen og samarbeid med skolen, BUP, barnevernet og 3124 
helsesektoren 3125 

 3126 
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5.8 – Gi oss en oljekommisjon! 
FORslagsstiller: Sentralstyret (og klimapolitisk utvalg) 3127 

 3128 

Bakgrunn 3129 
På tross av det berømte Energiewende sliter Tyskland med å fullføre overgangen fra fossil til 3130 
fornybar energi. I juni satte Angela Merkels regjering derfor sammen et utvalg som skulle 3131 
forhandle fram en dato for utfasingen av den omfattende kullsektoren i Tyskland. Utvalget 3132 
besto av representanter fra både miljøorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, 3133 
kullavhengige delstater og industrien selv. Selv om partene i utgangspunktet er rykende 3134 
uenige, ser det ut til at de nå kommer fram til et kompromiss om å stenge det siste tyske 3135 
kullkraftverket senest innen 2038. 3136 
 3137 
Norge står overfor nesten den samme utfordringen som Tyskland. Vi skal over i et 3138 
bærekraftig samfunn og må flytte arbeidsplasser fra fossilindustrien til grønne næringer, men 3139 
omstillingen går altfor sakte. Miljøpartier og -organisasjoner har i årevis kjempet mot at Norge 3140 
skal investere i oljeutvinning for mange tiår framover. Hver gang blir vi møtt med spørsmål om 3141 
hvordan vi da skal finansiere velferdsstaten og sikre arbeidsplasser. Har vi en plan for hva vi 3142 
skal leve av etter olja? 3143 

 3144 
Løsningen kan være å sette ned et offisielt utvalg likt det Tyskland har gjort, bestående av 3145 
myndigheter, industri og miljøvernere. De kan få et mandat til å forhandle fram en gradvis 3146 
utfasing av oljeindustrien, kompensasjon til oljearbeidere som vil miste jobben og nye 3147 
investeringer i næringslivet. En slik «oljekommisjon» kan bli starten på et ekte grønt skifte i 3148 
Norge.  3149 

 3150 

Drøfting 3151 
Denne resolusjonen tar ikke for seg hele den norske oljedebatten. Tilhengernes argumenter er 3152 
velkjente: (1) Verden trenger mer fossil energi, (2) Norsk olje er den reneste i verden, (3) Gass 3153 
fra Norge erstatter mer forurensende kullkraft i EU. Hver av disse «sannhetene» kan 3154 
kritiseres. Oljeindustrien viser til rapportene til Det internasjonale energibyrået (IEA), men i 3155 
virkeligheten har IEA konsekvent undervurdert veksten i fornybar energi i årevis. Det er ingen 3156 
tvil om at norsk olje- og gassvirksomhet bidrar til klimaendringene og at vi må gjøre oss 3157 
mindre avhengige av næringen. Nå er det på høy tid å ta den vanskelige samtalen om hvor 3158 
lenge Norges oljeindustri kan vare. 3159 
 3160 
En utfordring som krever samarbeid 3161 
Trenger Norge en Oljekommisjon? For å få fortgang i det grønne skiftet, må vi først bli enige 3162 
om at vi skal gjennomføre det. En Oljekommisjon er én måte å gå fram. Det mest nærliggende 3163 
alternativet er at vi venter og ser hva som skjer. Før eller siden vil klimapanikk, oljeprisfall eller 3164 
andre faktorer føre til at vi må omstille oss uansett, og da vil handlingsrommet være betydelig 3165 
mindre. 3166 

MDG ønsker å fase ut oljevirksomheten i Norge i løpet av 15 år. En slik omstilling lar seg ikke 3167 
gjøre uten en gjennomtenkt plan. Spørsmålet er hvem som skal tegne opp planen. Det er 3168 
naturlig at myndighetene har en hånd på rattet, men utfordringen er så stor at vi trenger flere 3169 
bidragsytere. Både arbeidsgiverorganisasjonene, fagforeningene og sivilsamfunnet bør være 3170 
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med i prosessen. Miljøorganisasjoner kan være garantister for at omstillingen går raskt nok til 3171 
at vi kan unngå farlige klimaendringer og ikke får en ny oljekrise i Norge.  3172 
 3173 
Alle skal med 3174 
Den store avveiningen gjelder de som er en del av den norske olje- og gassvirksomheten. Det 3175 
er trolig viktig at arbeidstakerne får si sin mening. De bør selv være representert i 3176 
forhandlingene, så de kan sikre at de er garantert andre arbeidsplasser å gå til når 3177 
oljesektoren stenges ned.  3178 

Derimot er det mer åpent hvilken rolle lederne i oljeindustrien bør spille. Tysklands løsning var 3179 
å involvere dem også. Alternativet vil også i Norge være en vanskelig kamp mot svært 3180 
mektige interesser. Man kan også argumentere for at industrien må få være med å forhandle 3181 
om sin egen framtid. Hvis myndigheter og miljøorganisasjoner alene skal bestemme hva som 3182 
skjer med en hel industri, kan kommisjonen få et legitimitetsproblem. Dette kan føre til at den 3183 
ikke blir tatt på alvor når den kommer med sine anbefalinger. 3184 

Et motargument kan være at oljeindustrien neppe ønsker å bidra til å sette en utløpsdato for 3185 
olje. Resultatet kan bli at partene ikke klarer å bli enige på grunn av at de står så langt fra 3186 
hverandre, eller at en eventuell avtale blir så lite ambisiøs at det ikke er verdt bryet.  3187 
 3188 

For stor uenighet? 3189 
Det er særlig én viktig forskjell mellom situasjonen i Tyskland og Norge: Kull er allment 3190 
akseptert som den største klimatrusselen, og tyskerne har en generell forståelse for at de 3191 
snart må kvitte seg med det. I Norge dreier derimot hele debatten seg om hvorvidt norsk olje 3192 
og gass er en del av problemet eller løsningen. MDG har naturligvis en klar mening om dette, 3193 
men industrien selv og mange andre politikere er uenige. Dette kan gjøre det mye 3194 
vanskeligere å inngå kompromiss enn det er i Tyskland.  3195 

Et annet viktig spørsmål er hva formålet med en eventuell kommisjon skal være. I Tyskland 3196 
lød oppdraget fra Merkel: Bli enige om en sluttdato og en plan for kompensasjon av berørte 3197 
arbeidstakere. Muligens er det i dag for ambisiøst å prøve å komme fram til akkurat når vi skal 3198 
fase ut oljen i Norge. En enklere oppgave kan være å skissere en plan for hvordan Norge skal 3199 
forberede seg på utfasingen. Kommisjonen kan for eksempel få som mandat å lage en strategi 3200 
for å flytte arbeidsplasser fra oljeindustrien til andre næringer.  3201 

Kanskje er ikke en Oljekommisjon løsningen. I så fall bør vi legge hjernene i bløt for å finne en 3202 
annen plan. Det grønne skiftet vil nemlig ikke skje av seg selv, og ingen kommer til å stenge 3203 
oljekrana for oss med det første. 3204 

  3205 

Spørsmål til diskusjon 3206 

• Skal oljeindustrien selv få delta i en Oljekommisjon? 3207 

• Hvordan løser man problemet med at også norske politikere er så uenige om hva som 3208 
skal skje med oljesektoren? 3209 

• Bør mandatet til kommisjonen være å forhandle fram en dato for utfasing, eller bare å 3210 
begynne arbeidet med å forberede Norge på en framtid uten olje? 3211 

• Generelt: Er det bra at Grønn Ungdom følger en slik pragmatisk strategi i 3212 
energipolitikken? Hva gir mest effekt, å stå hardt på våre krav eller å akseptere 3213 
kompromisser? 3214 

  3215 

 3216 
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Konklusjon 3217 
Omstillingen fra olje og gass til grønne næringer er en enormt vanskelig prosess. I møte med 3218 
slike utfordringer er nøkkelen godt samarbeid. Det er på tide å tre ut av skyttergravene og 3219 
begynne med forhandlinger. En løsning som både tjener den norske økonomien, 3220 
arbeidstakerne og vår felles klode starter med at vi strekker ut hånden til våre 3221 
meningsmotstandere. 3222 

Grønn Ungdom bør gå inn for at Norge skal opprette en Oljekommisjon som kan starte 3223 
arbeidet med utfasing av oljen nå, mens vi ennå har tid til å planlegge grundig for framtiden. 3224 
Enten bør vi gå hardt ut og kreve at vi får en dato for når oljekrana skal stenges, ellers bør vi 3225 
som en start ta initiativ til dialog. Poenget er uansett å samle alle krefter om en plan, slik at vi 3226 
ikke styrer sakte mot isfjellet uten at noen styrer skipet. Vi kan velge hvilken framtid vi ønsker 3227 
oss, men da må alle parter være villige til å snakke sammen.  3228 
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GI OSS EN OLJEKOMMISJON! 3229 

Norge må gjøre som Tyskland! 3230 
For hver dag som går, blir det tydeligere at den norske oljefesten ikke kan vare. Nå må vi 3231 
legge en plan for hvordan vi kan gjennomføre en gradvis utfasing av oljeindustrien uten at 3232 
berørte arbeidstakere blir kastet under bussen! Her kan vi lære av Tyskland, der en kommisjon 3233 
bestående av både staten, miljøorganisasjoner, næringsliv og fagforeninger arbeider med å 3234 
legge ned den tyske kullindustrien. Nå er det på tide at Norge får en lignende Oljekommisjon.  3235 

Grønn Ungdom mener at samarbeid er nøkkelen til å løse komplekse utfordringer. Når 3236 
utfordringen er å avvikle en så stor næring uten å skape massearbeidsledighet eller risikere 3237 
katastrofale klimaendringer, blir det desto viktigere at vi jobber mot samme mål. Det vil ikke 3238 
bli enkelt, men vi kan klare det dersom myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri 3239 
jobber sammen. Hvis vi lar være å handle, risikerer vi å tape både arbeidsplasser og planetens 3240 
levelige klima.  3241 

 3242 
Grønn Ungdom vil: 3243 
• Opprette en norsk Oljekommisjon etter tysk modell, som skal forberede utfasingen av den 3244 
norske oljeindustrien.  3245 
• Kommisjonens mandat bør være å forhandle fram: 3246 

o detaljene i den gradvise og planmessige utfasingen av petroleumsvirksomheten. 3247 
o tiltak for å lette overgangen av arbeidskraft til andre grønne næringer, samt 3248 

anbefalinger til nye, statlige næringslivsinvesteringer. 3249 
o behov for videreutdanning. 3250 

 
 3251 
 
 
 3252 

 3253 
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5.9 – Stans fosfortapet i 
oppdrettsnæringen! 
FORslagsstiller: Pauline tomren, nina tveite og josefine gjerde, vestland 3254 

 3255 

Bakgrunn 3256 
Ny norsk forskning viser at Norge har sitt største tap av fosfor gjennom de åpne merdene i 
norsk oppdrett. 

Drøfting 3257 
Fosfor er et grunnstoff som alt liv er avhengig av. Fosfor finnes i jordsmonnet, tas opp av 3258 
plantene, og spises av mennesker og dyr. Men fosfor er ikke-fornybart. Ingenting kan erstatte 3259 
fosfor i maten vår, og ingenting kan erstatte tapet av fosfor fra landjorda. Når fosfor har 3260 
havnet på havet, er det nær umulig å få det tilbake opp på landjorda. 3261 

Deler av fosforet vi spiser skilles ut i kloakken, som vi så kan bruke som gjødsel. De store 3262 
volumene av slik gjødsel fra landbasert husdyrhold anvendes i landbruket. Men kloakken som 3263 
produseres i oppdrettsnæringen, renner rett ut til bunnen av norske fjorder. Rapporten 3264 
‘Fosforregnskapet’ (2018) fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, Framtiden i våre hender, Norsk 3265 
Bonde- og Småbrukarlaget viser til fersk forskning som etablerer at 75 % av alt fosfor som gis 3266 
til norsk oppdrettsfisk i form av fiskefôr, forsvinner ned gjennom merdene og ender som slam 3267 
på fjordbunnen. I lys av de enorme ekspansjonsplanene som norsk oppdrettsnæring har 3268 
omtalt, utgjør et slikt ikke-bærekraftig fosforbruk et svært stort problem for vår nasjonale og 3269 
globale matsikkerhet. 3270 

Enkelte forskere estimerer at produksjonen av fosfor fra internasjonale fosfatgruver når sitt 3271 
‘peak’ rundt år 2100. En global framtidig gjødsel- og matkrise vil først ramme verdens aller 3272 
fattigste. 3273 

 
Saksbehandlers konklusjon 3274 
Av hensyn til våre etterkommeres matsikkerhet er det avgjørende at vi tar vare på det 3275 
gjenværende fosforet, og det viktigste stedet å begynne er i oppdrettsnæringen.   3276 

 3277 
 3278 
 3279 
 3280 
 3281 
 3282 
 3283 
 3284 



 
 

 145 

 
 

 
 
 
 

Stans fosfortapet i oppdrettsnæringen! 3285 

 3286 
Framtidens matsikkerhet 3287 
Av hensyn til våre etterkommeres matsikkerhet er det avgjørende at vi tar vare på det 3288 
gjenværende fosforet, og det viktigste stedet å begynne er i oppdrettsnæringen.   3289 
 
Grønn Ungdom vil:  3290 
• Ta initiativ overfor oppdrettsnæringen for å utvikle bedre teknologi for lukkede merder, 3291 

og stiller forventninger til at oppdrettsselskapene tar i bruk slik teknologi. 3292 

• Stimulerer til forskning på fosfor generelt og til oppdrettsnæringens fosforoverforbruk 3293 
spesielt. 3294 

• Ta initiativ til en nasjonal fosforplattform som forener bransjene, myndigheter og 3295 
forskning. 3296 

• Sett nasjonale etappemål for hvor stor andel av fosfor i organisk avfall som skal 3297 
resirkuleres tilbake til landbruket som plantetilgjengelig fosfor. 3298 

• Ta internasjonale initiativer for kartlegging og overvåkning av gjenværende globale 3299 
forekomster av fosfatstein som grunnlag for en internasjonal bærekraftig forvaltning. 3300 

 3301 
 3302 
 3303 
 3304 
 3305 
 3306 
 3307 
 3308 
 3309 
 3310 
 3311 
 3312 
 3313 
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5.10 – UTFasing av bjeller på 
husdyr 
FORslagsstiller: Grønn Ungdom vestland 3314 

 3315 

Bakgrunn 3316 

Dyrenes rettigheter og dyrevelferd har vært viktig for Miljøpartiet De Grønne helt siden 3317 
oppstarten av partiet i 1988. I flere århundrer har menneskene brukt bjeller på husdyrene 3318 
sine for å høre hvor de er når de går ute i marka. Til tross for at bjeller på husdyr er tradisjon 3319 
betyr det ikke at det er etisk riktig å bruke dem. Nå er det på tide at vi tar et oppgjør med 3320 
denne formen for dyremishandling og taler beitedyrenes sak!  3321 
 3322 

Drøfting 3323 

Overskridelse av desibelgrensen 3324 
Desibelgrensen for sau er i Norge satt til 65 desibel (dB). Bjellene som blir brukt i dag 3325 
overstiger denne grensen, men er allikevel tillatt fordi bjeller og øremerking i motsetning til alt 3326 
annet utstyr til sauene ikke trenger å godkjennes. Sauen må gå med bjelle døgnet rundt og 3327 
kan ikke snu seg i søvne uten at det klinger i bjellen. Den korte avstanden fra bjellen til øret 3328 
fører til større skade på hørselen og fører til hårcelletap. Hos mennesker er det bevist 3329 
hårcelletap ved kronisk støy. Basert på den forskningen vi har i dag er det stor grunn til å tro 3330 
at sauer lider av tinnitus og hørselsskader og det vil derfor være riktigere å kreve konkrete 3331 
bevis på at bjeller ikke kan ses på som dyremishandling, enn å kreve bevis for å kunne 3332 
avskaffe praksisen.  3333 
 3334 

Kjære rovdyr, her er jeg 3335 
En rapport fra NINA (Norsk Institutt for naturforskning) viser at flere sauer med bjelle enn 3336 
uten blir drept av ulv og at bjørner har drept sauer med bjelle. Det kan tyde på at rovdyrene 3337 
blir lei av bråket og dreper sauen for å oppnå stillhet.  3338 
 3339 

Bedre for sauen, bedre for bonden 3340 
GPS-merking av husdyr er en løsning som ikke bare er bedre for dyret, men som også kan 3341 
gjøre det enklere for bonden å lokalisere skadde dyr i tillegg til å få dem hjem om høsten ved å 3342 
vite nøyaktig hvor de befinner seg. Et problem med GPS-merkingen har vært at det er dyrt og 3343 
at de i noen tilfeller har sluttet å fungere. For å løse dette bør man se på nye løsninger for å 3344 
forbedre GPS-ene og vurdere økonomisk støtte til bønder som går over til bedre alternativ 3345 
enn bjeller.  3346 
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Utfasing av bjeller på husdyr 
 3347 
Grønn Ungdom vil:  3348 

• Fase ut bruken av bjeller på husdyr. 3349 

• Erstatte de tradisjonelle bjellene med GPS. 3350 

• Vurdere økonomisk støtte til bønder som går over til dyrevennlige løsninger.  3351 
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5.11 – Innfør kulturrabatt for unge 
FORslagsstiller: Pauline tomren, nina tveite og josefine gjerde, vestland 3352 

 3353 

Bakgrunn 3354 

Den 2. august brukte vi i teorien opp jordas ressursar for året. Det er tidlegare enn nokon 3355 
gong. Det er derfor soleklårt at forbruket vårt av materielle godar er alt for høgt. Det 3356 
materielle forbruket kan reduserast ved at vi går frå forbruksvarer, til å bruke meir tid og 3357 
pengar på kjekke opplevingar som kino, teater, konsertar og café-besøk. Dessverre er dette så 3358 
dyrt at mange unge ikkje har råd til det. I staden blir hopping av billige materielle godar eit 3359 
attraktivt tidsfordriv. Mange har ikkje råd til å nytte seg av lokale kulturtilbod fordi det er for 3360 
dyrt for dei sjølv og familien.  3361 
 
 
Drøfting 3362 
Kunst, musikk og kultur har ein viktig eigenverdi som Grøn Ungdom meiner at alle skal ha 3363 
høve til å nytte seg av uavhengig av økonomisk bakgrunn. I nokre kommunar og fylker, har dei 3364 
innført tiltak for å gjere kulturelle opplevingar meir tilgjengeleg for unge i lokalsamfunnet, som 3365 
kulturrabatt for unge. 3366 
  3367 
Det er i MDG og Grøn Ungdom si interesse å innføre kulturrabatt for unge mellom 12 og 26 3368 
år. Både fordi det er nødvendig å få ned det materielle forbruket for miljøet, og fordi alle bør 3369 
ha høve til å oppleve verdien av eit sterkt kulturtilbod uavhengig av sosio-økonomisk 3370 
bakgrunn. 3371 
 3372 
 3373 

Saksbehandlars konklusjon 3374 
Grøn Ungdom ber Miljøpartiet dei grøne om å vedta at vi ønsker å innføre ein nasjonal 3375 
kulturrabatt for unge som gir ein reell prisreduksjon og vil gjere opplevingar til eit attraktivt 3376 
alternativ til materielt forbruk. 3377 

 3378 
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Innfør kulturrabatt for unge 
 3379 
Kunst, musikk og kultur har ein viktig eigenverdi som Grøn Ungdom meiner at alle skal ha 3380 
høve til å nytte seg av uavhengig av økonomisk bakgrunn. En kulturrabatt vil gi flerre unge 3381 
tilgang til kulturelle opplevelser. Dette er viktig både fordi det er nødvendig å få ned det 3382 
materielle forbruket for miljøet, og fordi alle bør ha høve til å oppleve verdien av eit sterkt 3383 
kulturtilbod uavhengig av sosio-økonomisk bakgrunn. 3384 
 
Grøn Ungdom vil: 
• Utrede muligheita for å innføre en nasjonal kulturrabatt for unge mellom 12 og 26 år.  
• Øyremerke midlar til fylker og kommunar som vil innføre kulturrabatt.  
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5.12 – Støtt fn i vest-sahara, 
legg press på eu! 
FORslagsstiller: Pauline tomren, nina tveite og josefine gjerde, vestland 3385 

 3386 

Bakgrunn 3387 
Folkeretten er tydelig. Det er ikke lov for en stat å invadere andre land og territorier. 
 
 
Drøfting 3388 
Den internasjonale domstolen i Haag er tydelige på at Marokko ikke har krav på territoriet 3389 
Vest-Sahara og okkupasjonen har vært fordømt av FN. Senest i 2016 og 2018 fastslo EU-3390 
domstolen at territoriet Vest-Sahara er "distinkt og atskilt" fra Marokko, og at EUs 3391 
handelsavtaler med Marokko dermed ikke kan gjelde Vest-Sahara.   3392 

Domstolens generaladvokat henviste blant annet til EFTA-statenes og USAs handelsavtaler 3393 
med Marokko, som spesifikt presiserer at Vest-Sahara ikke kan inngå i en avtale med 3394 
Marokko. 3395 

Men Marokkos viktigste allierte i EU – Frankrike og Spania – presser hardt på for at nettopp 3396 
dette skal skje. Da en revidert handelsavtale kom opp til avstemning, unnlot Sverige å gi sin 3397 
tilslutning, ettersom de sa det ville bryte med EU-domstolen. Men andre stater, som Danmark, 3398 
Finland, Tyskland og stemte for, i tråd med Frankrikes posisjon. 3399 

I november møttes Marokko og Polisario for nye fredssamtaler i regi av FN. Så lenge Marokko 3400 
vet at deres posisjon på å inkludere Vest-Sahara i sitt eget territorium blir støttet av EU, har 3401 
de ingen incentiver for å bringe disse FN-samtalene framover. 3402 

 3403 

Konklusjon 3404 
Grønn Ungdom bør be regjeringen om å ta opp spørsmålet om grunnleggende folkerett i 3405 
Vest-Sahara med våre aller nærmeste allierte i Nord-Europa. Vest-Sahara kan ikke inngå i 3406 
internasjonale avtaler med EU uten at Vest-Saharas folk har gitt sin spesifikke tilslutning. EUs 3407 
viktigste rettsinstans må respekteres, og dets dommer må ikke legges i en skuff. 3408 

 3409 

 3410 

 3411 

 3412 

 3413 

 3414 

 3415 
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Støtt fn i vest-sahara, legg press på eu! 
 3416 
 3417 
Rettferdighet for Vest-Saharas folk! 3418 
Folkeretten er tydelig. Det er ikke lov for en stat å invadere andre land og territorier. Vest- 
Saharas befolkning er undertrykt, og regjeringen må kjempe for at landet ikke utnyttes for 
dets naturressurser.  
 
Grønn Ungdom vil at:  3419 
• Regjeringen tar opp spørsmålet om grunnleggende folkerett i Vest-Sahara med våre aller 3420 

nærmeste allierte i Nord-Europa. 3421 

• Regjeringen kjemper for at Vest-Sahara ikke kan inngå i internasjonale avtaler med EU 3422 
uten at Vest-Saharas folk har gitt sin spesifikke tilslutning 3423 

• EUs viktigste rettsinstans må respekteres, og dets dommer ikke legges i en skuff. 

 3424 

 3425 

 3426 

 3427 

 3428 

 3429 

 3430 

 3431 

 3432 

 3433 

 3434 

 3435 

 3436 

 3437 

 3438 

 3439 
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5.13 – Thoruim må med i den 
grønne revolusjonen 
FORslagsstiller: Styret i grønn ungdom trøndelag 3440 

 3441 

Bakgrunn 3442 
Debatten om kjernekraft har vært høyaktuell den siste tiden, blant annet etter at 3443 
folkeopplysningen tok tak i problemstilling tidligere i år (NRK, 2018). Det er ingen tvil om at vi 3444 
trenger en svært stor satsning på fornybare energikilder for å komme oss til et 3445 
nullutslippssamfunn raskt. Denne omstillingen vekk fra fossile energikilder vil være svært mye 3446 
lettere om vi bygger ut kjernekraft. I mange scenarier er en stor utbygging kjernekraft helt 3447 
avgjørende for å nå klimamålene våre. I lys av debatten i Norge og som norges mest 3448 
fremoverlente ungdomsparti på klimasaken, bør Grønn Ungdom derfor ta stilling til saken. 3449 
 3450 
 3451 

Drøfting 3452 
Argumenter for 3453 
Kjernekraft er for klimaet. Atomkraftverk produserer store mengder energi, og vil kunne bidra 3454 
svært mye til overgangen til fornybar energi. Et tonn thorium vil kunne produsere mye mer 3455 
energi enn kull. Et fornybart skifte i løpet av de neste tiårene er svært mye mer realistisk med 3456 
en stor utbygging av kjernekraft. 3457 
 3458 
Thorium er ansett som en trygg type kjernekraft (Thorium-based nuclear power, 2018). Med 3459 
dagens teknologi er sannsynligheten for en ulykke minimal. Selv Uran-kraftverkene vi har hatt 3460 
de siste tiårene har statistisk sett ført til færre dødsfall enn samtlige andre utbredte 3461 
energikilder (NRK, 2018). Thoriumkraftverk gir også tilnærmet ingen radioaktive avfallsstoffer, 3462 
og avfallsstoffene som kommer ut kan gjenvinnes (Thorium-based nuclear power). Et vanlig 3463 
argument mot kjernekraft er at avfallsstoffene kan brukes til å lage atomvåpen, men dette er 3464 
vanskeligere med avfallet fra thoriumkraftverk. 3465 
 3466 
Thorium-kraftverk trenger ikke kun å være et alternativ til fornybar energi, men kan være et 3467 
alternativ til kjernekraft som er mye farligere. I dag står kjernekraft for ca 10% av verdens 3468 
elektrisitetsproduksjon (Kjernekraft, 2018), og det vil være helt urealistisk å gå vekk fra 3469 
kjernekraft samtidig som vi beveger oss fra fossilt i det tempoet vi trenger. Da kan et bedre 3470 
alternativ være å bytte ut uran-basert kjernekraft med thorium-basert kjernekraft. 3471 
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 3472 

(Verdens elektrisitetsproduksjon fordelt på ulike energikilder. IEA) 3473 
 3474 
 3475 
Kjernekraft ødelegger ikke natur- og friluftsområder. Dersom vi kun skal benytte fornybare 3476 
energikilder må vi ødelegge en mengde natur, f.eks. for å bygge arealkrevende 3477 
vindmølleparker og solcellepanel. Konflikten mellom klimatiltak og naturvern er vanskelig, og 3478 
vi ender ofte opp med å begrense klimatiltak og utbygging av fornybar energi av hensyn til 3479 
naturen. Kjernekraft kan være en del av løsningen på dette problemet, ettersom det ikke står i 3480 
konflikt med naturen på samme måte. 3481 
 3482 
Thorium vil vare lenge. Forskning viser også at Norge er landet med den tredje største 3483 
Thorium- forekomsten i verden. Det er estimert at Norge har en forekomst på 170 000 tonn 3484 
thorium (Thorium, 2018). Ett tonn thorium kan være nok til å drive et thoriumkraftverk, mens 3485 
det trengs 250 ganger så mye uran for å drive et Uran-kraftverk. Thorium er riktig nok ikke 3486 
fornybart, men vil vare i overskuelig framtid. 3487 
 3488 
Argumenter mot 3489 
Selv om Thorium-kraftverk er ansett som betydelig tryggere enn Uran-kraftverk, produseres 3490 
det fortsatt radioaktive atomer. Gamma-strålene fra avfallet er farlig, og Thorium-kraft er 3491 
derfor ikke like trygt som fornybar energi. Forskningen har fortsatt en vei å gå. Det kreves 3492 
mer testing, analyser og sertifiseringsordninger. 3493 
 3494 
 3495 
 3496 

Konklusjon 3497 
Derfor er thoriumkraftverk noe Norge bør vurdere sterkt å satse på. 3498 
Nå som vi skal inn det grønne skiftet, trenger vi å dele mer ren energi med resten av verden. 3499 
Satser Norge på thorium i tillegg til fornybar energi, kan vi fase ut fossile energikilder raskt, 3500 
samtidig som vi tilfører verden sårt tiltrengt energi. 3501 
 3502 
Kilder: 3503 
Kjernekraft (18/10/2018) Wikipedia hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Kjernekraft 3504 
 3505 
NRK (Manusforfatter), & Haavie, A. & Rye, M. (regi). (2018) Kjernekraft [episode fra tv-serie]. | 3506 
Olsen, T. E. (produsent). Folkeopplysningen hentet fra 3507 
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50002418/26-09-2018 3508 
 3509 
Thorium (05/07/2018) Wikipedia hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Thorium 3510 



 
 

 154 

 3511 
Thorium-based nuclear power (16/10/2018) Wikipedia hentet fra 3512 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium-based_nuclear_power#cite_note-2 3513 
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Key 3514 
%20indicators&indicator=ElecGenByFuel&mode=chart&categoryBrowse=false&dataTable=E3515 
LECTRICITYANDHEAT&showDataTable=false 3516 
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Thorium må med i den 
grønne revolusjonen 

 3517 
 3518 
Kloden blir stadig varmere. Vi må gå over til fornybare grønne energikilder og gå vekk fra 3519 
fossil energi. Kjernekraft står allerede for en stor andel av verdens elektrisitetsproduksjon og 3520 
vil være avgjørende for å få faset ut fossile energikilder raskt nok til å begrense 3521 
klimaendringene. Med dagens teknologi er sannsynligheten for en ulykke minimal. 3522 
Thoriumkraftverk gir tilnærmet ingen radioaktive avfallsstoffer, og de avfallsstoffene som 3523 
kommer ut kan gjenvinnes. De er dessuten vanskelige å bruke til atomvåpen. Norge har en av 3524 
verdens største thoriumforekomster. Derfor er thoriumkraftverk noe Norge bør vurdere 3525 
sterkt å satse på. Hvis Norge satser på thorium i tillegg til fornybar energi, kan vi tilføre 3526 
verden sårt tiltrengt energi som erstatter fossilt brensel. 3527 

 3528 
Grønn Ungdom vil derfor: 3529 

• Styrke forskningen på thoriumkraftverk. 3530 
• Utrede hvor fordelsaktig thoriumkraft vil være i det grønne skiftet 3531 
• Sette ned et Thoriumutvalg som skal utrede fordeler og ulemper ved Thoriumkraft, og 3532 

vurderre om det er hensiktsmessig for klima å satse på Thoriumkraft i Norge. 3533 
• Åpne for thoriumkraft i Norge, dersom det er lønnsomt og forsvarlig. 3534 
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Innledning fra valgkomiteen 3535 

 3536 
Valgkomiteen for 2018 har bestått av følgende personer: 3537 
Leder: Signe Bakke Johannesen 3538 
Medlem: Line Fjørstad 3539 
Medlem: Jonas Nilsen 3540 
Medlem: Elisabeth Nilsen 3541 
Medlem: Lage Nøst 3542 
Varamedlem: Ingvild Kessel 3543 
Varamedlem: Christopher Hermansen 3544 
 3545 
Valgkomiteen fikk ved landsmøtet i 2017 sitt mandat til å innstille på det komiteen mente var 3546 
de sterkeste kandidatene til sentrale verv i organisasjonen. Det innebærer 3547 
 3548 
- To talspersoner og én generalsekretær i fulltidsverv 3549 
- 8 øvrige medlemmer av Sentralstyret som jobber frivillig 3550 
- Internasjonal Kontakt, som leder Internasjonalt Utvalg 3551 
- To - seks medlemmer av Internasjonalt Utvalg 3552 
- Leder og øvrige medlemmer av Kontrollkomiteen 3553 
 3554 
 3555 

 3556 
Dette er valgkomiteen :-) 3557 

 3558 

 3559 

 3560 
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Valgkomiteens prosess 3561 
Valgkomiteen startet sitt arbeid i januar 2018. Vi hadde cirka 2 møter i måneden, som i 3562 
begynnelsen gikk ut på å diskutere og forankre kriterier for valgkomiteprosessen.  3563 
 3564 
I mai besøkte leder Landsstyret og orienterte om prosessen og kriterier. Der ble vi bedt av 3565 
ledelsen om å supplere Sentralstyret med ett medlem i juni. Etter en kort utlysningsprosess, 3566 
endte vi opp med å ha 7 telefonintervjuer på en halvtime hver. Valgkomiteen innstilte 3567 
enstemmig på Torjus Lunder Bredvold. 3568 
 3569 
Etter sommeren hadde vi intervjuer med samtlige Sentralstyremedlemmer for å kartlegge 3570 
hvordan SST fungerte og om det eventuelt var noe som manglet. Den generelle 3571 
tilbakemeldingen var at SST fungerte bedre enn noen gang, men at Valgkomiteen måtte være 3572 
obs på å sikre mangfold og representativitet i sin innstilling. Det ble lagt vekt på kontinuitet, 3573 
men at de nye som kom inn måtte bidra til å sikre politisk meningsbryting, geografisk 3574 
spredning og den eldre medlemsmassen. 3575 
 3576 
Torjus Lunder Bredvold og Charlotte Borgen Bilden trakk seg begge etter innstillingen var 3577 
ferdig av motivasjonsgrunner. Disse ble begge erstattet i forbindelse med at vi la fram 3578 
innstillingen for GULS 4 i oktober. Madelen Mortensen var allerede intervjuet og kunne 3579 
innstilles med én gang på grunnlag av den tidligere prosessen. Vi fikk to tips til nye 3580 
sentralstyremedlemmer etter det ble annonsert behov for dette i medlemsmail, med frist på 3581 
noen få dager og innen 19. oktober. På grunnlag av tipsene innstilte vi på Andreas Moksnes, 3582 
som var en god erstatter for Torjus både alders- og kompetansemessig. Han ble ikke 3583 
intervjuet like grundig som de andre, fordi han var kjent for valgkomiteen gjennom arbeid i 3584 
MDG og ansett som åpenbart godt egnet. Spørsmålene gikk altså først og fremst på 3585 
motivasjon og tilgjengelig tid. 3586 
 3587 
 3588 

Benking 3589 
Det understrekes at det er åpent for å “benke” på samtlige verv og at det skal være takhøyde 3590 
og kultur for dette i vårt ungdomsparti. Med å benke menes det at man foreslår seg selv eller 3591 
noen andre til å utfordre en innstilling. Det er da lurt å velge seg en konkret plass man ønsker 3592 
seg og sier ifra til den berørte personen i relativt god tid, ettersom dette er god folkeskikk. For 3593 
eksempel kan man si til Person X, som er innstilt på eksempelvis en plass i SST, om at man selv 3594 
ønsker å velges til dette vervet i stedet for Person X. Da vil det være opp til Landsmøtet å 3595 
avgjøre hvem som får fylle vervet den følgende perioden. 3596 
 3597 
 3598 
 3599 
Med vennlig hilsen 3600 
 3601 
Signe Bakke Johannessen, 3602 
Leder av Valgkomiteen i Grønn Ungdom 3603 
 3604 
 3605 
 3606 
 3607 
 3608 
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6.1 – Valg av sentralstyre 
Valgkomiteen har valgt å innstille på samtlige medlemmer i SST som tar gjenvalg. Dette fordi 3609 
det understrekes fra samtlige medlemmer at mestringsfølelsen er gjeldende både på 3610 
individuelt og kollektivt plan. Dette har fått konsekvenser for den videre prosessen, fordi det 3611 
ble viktig å finne mennesker til de tre ledige plassene som kunne utfylle resten både i kjønn, 3612 
alder, verdisett, bakgrunn og meninger. Derfor sendte vi ut et skjema til aktuelle kandidater 3613 
der de måtte svare kort på vanskelige politiske spørsmål. Vi ønsket at de som svarte 3614 
annerledes enn flertallet skulle stille sterkere i en innstillingsprosess. Likevel vil vi ikke si at vi 3615 
har innstilt på noen bare på grunn av at de matcher en ønsket profil. De er innstilt fordi de alle 3616 
er særdeles oppegående mennesker og i tillegg bidrar til å sikre brytning i SST. Vi har hatt folk 3617 
som meldte seg til SST som kunne gjort en kjempegod jobb, som vi har valgt å oppfordre til å 3618 
søke igjen seinere av de enkle grunn at det ikke var nok plasser. 3619 
 3620 
 3621 

 3622 
 3623 
 3624 

Innstilling på sentralstyret 3625 
Talsperson: Teodor Bruu (gjenvalg, nytt verv) 3626 
Talsperson: Hulda Holtvedt (gjenvalg) 3627 
Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg) 3628 
Internasjonal kontakt: Nora Heyerdahl (gjenvalg, nytt verv) 3629 
 3630 
Medlem: Tobias Oftedal Stokkeland (ny) 3631 
Medlem: Margit Fausko (ny) 3632 
Medlem: Andreas Moksnes (ny) 3633 
Medlem: Elisabeth Garlie Udjus (ny) 3634 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 3635 
Medlem: Rauand Ismail (gjenvalg) 3636 
Medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (gjenvalg) 3637 
 3638 
 3639 
 3640 
 3641 
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Kandidatbeskrivelser 3642 
Guri Barka Martins (Generalsekretær) (gjenvalg)  3643 
Guri er 23 år og kommer fra Jørpeland i Rogaland. Nå bor hun på Bjølsen i Oslo, og studerer 3644 
til vanlig sosiologi ved UiO. Det siste året har hun vært generalsekretær i Grønn Ungdom, og 3645 
ønsker å fortsette i dette vervet. Hun har mye ulik erfaring fra Grønn Ungdom, blant annet 3646 
som fylkesleder i hjemfylket og et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Kenya Young Greens. 3647 
Hennes hjertesaker er mangfolds- og likestillingspolitikk, i tillegg til klima og naturvern. Guri 3648 
ønsker at Grønn Ungdom skal bli et ungdomsparti der alle får muligheten til å lære om, 3649 
diskutere og vedta grønn politikk på alle nivåer i organisasjonen. Favorittgrønnsaken er 3650 
rødbeter. 3651 
 3652 
Hulda Holdtvedt (talsperson) (gjenvalg) 3653 
Hulda er 19 år og fra Blindern i Oslo. Nå bor hun på Frogner og bruker det meste av sin tid på 3654 
Grønn Ungdom. Fra tidlig alder har hun bemerket seg som et klarttalende politisk talent i 3655 
partiet. For et år siden droppet hun ut av videregående skole for å bli talsperson, et verv hun 3656 
gjerne fortsetter i. Tidligere har hun vært aktiv som både leder og landsstyrerepresentant for 3657 
Oslo GU. Visjonen hun er for partiet er at “Grønn Ungdom skal være klimaets vaktbikkje i 3658 
samfunnsdebatten og det naturlige førstevalget til ungdom som er opptatt av miljø og 3659 
rettferdighet.” Dessuten har hun et mål om en medlemsmasse på 4000 innen 2021. Hennes 3660 
hjertesaker er energiomstilling og ruspolitikk. Favorittgrønnsaken er potet, om det er en 3661 
grønnsak.  3662 
 3663 
Teodor Nordenstrøm Bruu (talsperson) (gjenvalg, nytt verv) 3664 
Teodor er 24 år og fra Vestre Aker bydel i Oslo. Nå bor han i Gamle Oslo. Han har en bachelor 3665 
i filosofi fra UiO og holder nå på med master. Hans hjertesaker er klima og dyrevelferd. Han er 3666 
spesielt engasjert i å redusere dyrs lidelse og lever som veganer. Han har sittet i Sentralstyret i 3667 
én periode allerede og har utmerket seg som Internasjonal Kontakt ved å lede EU-debatten i 3668 
organisasjonen. Han er opptatt av at man i organisasjonsarbeidet skal strebe etter en 3669 
“harmonisk” dialog og mener det mest utfordrende i vår politiske kommunikasjon er å få fram 3670 
at klimapolitikk handler om liv og død på en sjarmerende måte. Hans visjon for GU er at vi skal 3671 
“tørre å være oss selv, flytte viktige debatter og være en relevant stemme i norsk politikk, 3672 
mens vi bygger videre på en bevegelse alle føler seg hjemme i”. Hans yndlingsgrønnsak er 3673 
søtpotet.  3674 
 3675 
Nora Jungeilges Heyerdahl (Internasjonal kontakt) (gjenvalg, nytt verv)  3676 
Nora er 19 år og norsk-tysker, født og oppvokst på Tåsen i Oslo. Nå jobber hun på 3677 
Aktivitetsskolen og ønsker å bruke mye tid på Grønn Ungdom. Hun har nettopp fullført 3678 
videregående, men har allerede markert seg på trykk i Morgenbladet og blir trukket fram som 3679 
en av de i sentralstyret som jobber mest. Hun sitter i nominasjonskomiteen for Oslo MDG på 3680 
andre året. Hennes politiske hjertesak er å kutte mest mulig i klimagassutslippene. 3681 
Yndlingsgrønnsaken er agurk. 3682 
 3683 
Tobias Oftedal Stokkeland (ny) 3684 
Tobias er 19 år og kommer fra Grimsmyra i Kristiansand. Han bor der igjen nå, etter å ha 3685 
fullført IB i Swaziland. Tobias bringer derfor med seg et spesielt utenlandsperspektiv. Tidligere 3686 
har han vært talsperson og landsstyrerepresentant for fylkeslaget i Vest-Agder. Han var 3687 
spesielt aktiv i valgkampen i 2017, på stand og som debattant. Hans hjertesak er et reelt og 3688 
rask grønt skifte. Yndlingsgrønnsaken er agurk.  3689 
 3690 
Margit Fausko (ny) 3691 
Margit er 25 år og fra Hemsedal. Nå tar hun en master i agroøkologi ved NMBU i Ås. Der bor 3692 
hun i et studentkollektiv på en korngård og lever på den måten tett på landbruket. Hun har 3693 



 
 

 161 

tidligere tatt et årsstudium i friluftsliv i Volda og gikk førsteåret på ingeniørfag i fornybar 3694 
energi ved NTNU i Trondheim. Hun har vært aktiv både i styret i Sør-Trøndelag og i Ås 3695 
Grønne Studenter. Hjertesaken er bærekraftig og rettferdig jordbruk. Det har ikke lyktes 3696 
valgkomiteen å innhente informasjon om Margits favorittgrønnsak. 3697 
 3698 
Andreas Moksnes (ny)  3699 
Andreas er 24 år og fra Ullevål i Oslo. Han bor for tiden i Trondheim, der han fullfører 3700 
masteren sin i Statsvitenskap (om miljøreguleringer) og sitter i GU-styret. Han har vært aktiv i 3701 
effektiv altruisme og FIVH. I tillegg har han vært et semester i Ghana, der han tok emner i 3702 
Global Miljøforvaltning. Nå ønsker han å jobbe for en miljøorganisasjon eller som FNs 3703 
miljøsjef. Han er en rolig og omgjengelig type, som har som hjertesak å flytte debatten din at 3704 
vi snakker om hvordan vi skal skape grønne jobber, ikke om vi skal slutte med olje. Hans 3705 
favorittgrønnsak er paprika, selv om andre også har valgt det.  3706 
 3707 
Elisabeth Garlie Udjus (ny)  3708 
Elisabeth er 19 år og fra Søgne, men bor i Oslo. Hun vil gjerne representere de som bor eller 3709 
har bodd utenfor en storby. Hun studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere 3710 
har hun vært fylkesleder for Vest-Agder i to år og har vært aktiv over lengre tid i et lokallag 3711 
som fungerer godt. Hennes hjertesak er matsikkerhet og hun har en særlig interesse for grønn 3712 
skolepolitikk. Favorittgrønnsaken er paprika.  3713 
 3714 
Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg)  3715 
Sebastian er 21 år og fra Bergen. Der var han aktiv i Hordaland fylkeslag som 3716 
økonomiansvarlig før han flyttet til Oslo. Han ble valgt til SST i 2016. Sebastian utmerker seg 3717 
med sitt fagbrev i CNC-maskineri, som gjør at han har erfaringer fra arbeidslivet å trekke på. 3718 
Nå tar han en bachelor i psykologi ved UiO, med fordypning i organisasjonspsykologi. Han 3719 
jobber også som personlig assistent. Hans hjertesak er grønn arbeidslivspolitikk. 3720 
Yndlingsgrønnsaken er tomat, selv om det egentlig er en frukt.  3721 
 3722 
Rauand Ismail (gjenvalg)  3723 
Rauand er 19 år og fra Akershus, der han tidligere var fylkesleder. Han bor nå på Frogner i 3724 
Oslo og tar en bachelor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har sittet i sentralstyret i et år 3725 
og har utmerket seg ved å bygge opp kunnskap på skattepolitikk. Han jobber som 3726 
frilansjournalist og skriver bokanmeldelser. Han lever som veganer, tenker gjerne på 3727 
organisasjonen når han jogger og tror på GUs urbane profil. Det har ikke lyktes valgkomiteen 3728 
å innhente informasjon om Rauands favorittgrønnsak. 3729 
 3730 
Miriam Langmoen (gjenvalg) 3731 
Miriam er 24 år og følger profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo. Tidligere har 3732 
hun studert økonomi i USA gjennom fire år. Hennes hjertesak er transpersoners rett til 3733 
helsehjelp. Hun er altså opptatt av helse- og sosialpolitikk samt likestillingspolitikk, og hun har 3734 
spesialkompetanse i regnbuepolitikk. I sentralstyret spiller hun gjerne djevelens advokat. 3735 
Hennes yndlingsgrønnsak er squash.  3736 
 3737 
 3738 
 3739 
 3740 
 3741 
 3742 
 3743 
 3744 
 3745 
 3746 
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6.2 – valg av kontrollkomité 
 3747 
Kontrollkomiteen har som oppgave å passe på at vedtektene i organisasjonen blir overholdt. 3748 
De er derfor til stede ved viktige møter i organisasjonen. De må også behandle saker som 3749 
kommer inn fortløpende og tolke om det har skjedd tillitsbrudd eller regelbrudd. 3750 
 3751 
Kontrollkomiteen har fått to nye medlemmer i vår innstilling, som vi anser som ideelt. Her var 3752 
det ikke mye konkurranse om plassene, samtidig som de som meldte seg var ypperlige 3753 
kandidater. Leder sa seg villig til å ta gjenvalg, på tross av at han hadde sittet lenge. Det er 3754 
viktig at vi finner en ny lederkandidat til neste år. Fordi vedtektene sier at Kontrollkomiteen 3755 
skal ha 2 eller 4 ordinære medlemmer i tillegg til leder, må komiteen konstituere seg selv med 3756 
én av dem som vara.  3757 

 3758 

Innstilling til kontrollkomiteen 3759 
Leder: Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg) 3760 
Medlem: Jon Fartein Lygre Hoel (gjenvalg) 3761 
Medlem: Adrian Leander Skagen (ny) 3762 
Medlem: Anne Nijdam (ny) 3763 
 3764 

Kandidatbeskrivelser 3765 
Jens Petter Grini Pedersen (leder) (gjenvalg)  3766 
25 år fra Lørenskog, men bor i Bergen. Jens Petter er en pliktoppfyllende, ryddig og pertentlig 3767 
type, med et hode for sirlig argumentasjon og et hjerte for konsistente og formålstjenlige 3768 
vedtekter. Han har erfaring fra Sentralstyret i GU, fra Grønne Studenter og fra MDG, og har 3769 
utført sine plikter som leder i kontrollkomiteen med behørig glans. Vi er glade for at han tar 3770 
gjenvalg.  3771 
 3772 
Jon Fartein Lygre Hoel (gjenvalg) 3773 
24 år og fra Bergen, men bor i Vågsøy. Jon er en ryddig og ordentlig fyr, som til daglig jobber 3774 
som arealplanlegger i Vågsøy kommune. Han har bred erfaring fra både GU, Grønne 3775 
Studenter og MDG. Han har utført sine plikter i kontrollkomiteen på en god måte, og vi er 3776 
glade for at han tar gjenvalg. 3777 
 3778 
Adrian Leander Skagen (ny) 3779 
18 år og fra Trondheim. Adrian drømmer om å bli jurist, og har en forkjærlighet for lovtekster, 3780 
styringsdokumenter og vedtekter – og for at ting går ordentlig for seg. Vi tror Adrian har både 3781 
kapasiteten og motivasjonen som skal til for å bidra positivt i kontrollkomiteen. 3782 
 3783 
Anne Nijdam (ny) 3784 
18 år og fra Stavanger. Anne har hatt flere verv på ulike nivåer i Grønn Ungdom, og har selv 3785 
erfaring med å sende inn spørsmål til kontrollkomiteen – noe som har gitt henne verdifull 3786 
innsikt i hvordan prosessen ser ut for medlemmer. I tillegg til å være dyktig og engasjert, er 3787 
hun motivert til å drive med organisasjonsutvikling, og har sansen for saklige argumenter. 3788 
Anne vil kunne styrke kontrollkomiteen ytterligere.   3789 
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6.3 – valg av internasjonalt 
utvalg 

 
Internasjonalt Utvalg jobber sammen med den internasjonale grønne bevegelsen om 3790 
organisasjon. Samtidig kan utvalget fungere politikkutformende, om initiativet for dette finnes 3791 
i gruppa. Det er likevel en viktig del av gruppas arbeid og holde kontakten med søsterpartiene 3792 
og da særlig vår europeiske paraplyorganisasjon, FYEG. 3793 
 3794 
Valgkomiteen innstiller på at landsmøtet velger tre ordinære medlemmer til internasjonalt 3795 
utvalg. Dermed vil internasjonalt utvalg bestå av fire medlemmer medregnet internasjonal 3796 
kontakt. 3797 
 3798 

Innstilling til internasjonalt utvalg 3799 
Medlem: Oda Sofie Pettersen (gjenvalg) 3800 
Medlem: Marte Sponberg (ny) 3801 
Medlem: Madelen Mortensen (ny) 3802 
 3803 

Kandidatbeskrivelser 3804 
Oda Sofie Pettersen (medlem) (gjenvalg) 3805 
Oda er 18 år og fra Søgne i Agder, der hun bor. Hun regner med å dra inn til Oslo for å delta 3806 
på IU-møter. Nå har hun friår og øver nå på SATs for å komme inn på høyere utdanning innen 3807 
Internasjonale Relasjoner neste høst. Hun er nå leder i Agder fylkeslag og har lenge hatt ulike 3808 
roller her. Hennes hjertesak er klimaansvar på tvers av landegrenser og Norges ansvar overfor 3809 
andre land som rammes hardere klimaendringer enn oss. Favorittgrønnsaken er sellerirot eller 3810 
gulrot, men det er litt vanskelig å bestemme seg.  3811 
 3812 
Marthe Sponberg (medlem) (ny) 3813 
Marthe er 21 år og fra Drøbak. Der bor hun fortsatt, men studerer Miljø- og Utviklingsstudier 3814 
ved NMBU i Ås. Hun er aktiv i SAIH og har tidligere vært vara til Internasjonalt Utvalg i GU. 3815 
Hun meldte seg inn i Grønn Ungdom i 2015 og har vært med som blant annet sekretær for 3816 
Akershus fylkeslag. Hennes hjertesak er miljøspørsmålet og urettferdigheten i at konkvensene 3817 
av klimaendringene rammer de som har bidratt minst. Brokkoli er hennes favorittgrønnsak. 3818 
 3819 
Madelen Mortensen (medlem) (ny) 3820 
Madelen er 18 år og fra Tromsø. Leder for fylkeslaget Troms GU. Hun ønsker å engasjere seg 3821 
mer politisk og er spesielt interessert i IU fordi hun synes det er spennende å ha kontakt med 3822 
søsterorganisasjonene våre. Derfor er det nyttig at hun kan både svensk og fransk. Hun er 3823 
engasjert i EU-spørsmålet og tar gjerne en debatt om grunnene til at Norge forblir utenfor er 3824 
et egoistisk valg eller ikke. Hennes hjertesak er oljepolitikk og favorittgrønnsaken er 3825 
komparativ politikk. 3826 
 3827 

 3828 
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6.4 – valg av valgkomité 
Førebuande valkomité 3829 
Førebuande valkomité ble nedsett på LS-3-18: Anne Nijdam, Ola Eian og Nora Selnæs. Dei 3830 
fekk mandat til å førebu ei innstilling på ny nasjonal valkomité til Grøn Ungdom sitt fjerde 3831 
landsstyremøte i 2018 (LS-4-18). Landsstyret har vedtok å sende innstillinga til landsmøtet 3832 
slik ho vart framlagt. 3833 
 3834 
Innstillinga på leiar, fire faste medlemmar og to varamedlemmar er fylt med kandidatar 3835 
som vil gjere ein god jobb som organisasjonens neste nasjonale valkomité. 3836 
Samansetninga av kandidatane gjorde det vanskeleg å sikre kjønnsbalanse og 3837 
kontinuitet i komiteen. Likevel har innstillinga eit godt mangfald av alder, erfaring, geografisk 3838 
tilhøyr og personlegheitar som alle er motiverte til å ta fatt på oppgåva. 3839 
 3840 

Innstilling til valgkomité 3841 
Leder: Anne Sigrid Lindblad Stokke (ny) 3842 
Medlem: Ingvild Kessel (gjenvalg) 3843 
Medlem: Pauline Tomren (ny) 3844 
Medlem: Sigrid Daae Mæland (ny) 3845 
Medlem: Andrine Nordby Strømnes (ny) 3846 
1. Vara: Anna Serafima Svendsen Kvam (ny) 3847 
2. Vara: Bluma Seline Cornett (ny) 3848 
 3849 
 3850 

Kandidatbeskrivelsar 3851 

Anne Sigrid Lindblad Stokke - Leder (ny) 3852 
1999, Oslo: Anne Sigrid har vært medlem siden 2015. Hun har vært sekretær i GU Nord-3853 
Trøndelag, valgkampkoordinator og nestleder i GU Trøndelag, samt mange års erfaring fra 4H. 3854 
Hun studerer nå medisin ved universitetet i Oslo. 3855 

 3856 
Ingvild Kessel - Ordinært medlem (gjenvalg) 3857 
1995, Oslo: Ingvild har vært medlem siden 2012. Hun har vært medlem i sentralstyret, 3858 
fylkesstyret i Oppland og valgkomite for MDG. Hun har også hatt andre mindre diverse 3859 
organisasjoner. 3860 

 3861 
Pauline Tomren - Ordinært medlem (ny) 3862 
1999, Hordaland: Pauline har vært aktiv i GU i flere år. Hun har erfaring fra flere ulike verv 3863 
innenfor GU og er nå leder for GU Vestland og for Osterøy MDG. Hun jobber som verver for 3864 
Leger uten grenser. 3865 

 3866 
Sigrid Daae Mæland - Ordinært medlem (ny) 3867 
1997, Hedmark: Sigrid har siden innmelding slengt seg med på det meste som skjer av 3868 
aktiviteter i GU. I 2016 satt hun i styret for GU Oppland. 3869 

 3870 
Andrine Nordby Strømnes - Ordinært medlem (ny) 3871 
2002, Østfold: Andrine har vært sekretær i Østfold GU i fire år, vært GULS-representant og 3872 
vara/observatør, og hatt ansvar for blant annet SoME og arrangementer internt i Østfold 3873 
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GU. Hun har også vært leder i en speidergruppe. Hun går på VGS i Fredrikstad. 3874 

 3875 
Anna Serafima Svendsen Kvam - 1. Vara (ny) 3876 
1995, Oslo: Anna har vært medlem i GU siden 2013 og hun har vært talsperson i nesten tre 3877 
år. Hun var også sentralstyremedlem i 1,5 år før det. Anna har  også erfaring fra Ungdommens 3878 
Bystyre i Stavanger og i MDG. Hun er nå fulltidsstudent i Oslo. 3879 

 3880 
Bluma Seline Cornett - 2. Vara (ny) 3881 
2000, Akershus: Bluma har vært en aktiv del av GU siden sommeren 2016. Hun har vært 3882 
styremedlem i Oslo GU og Akershus GU, samt programkomite for MDG Oslo. Hun går for 3883 
tiden siste året på VGS i Oslo. 3884 
 3885 
 3886 
 3887 
 3888 
 3889 
 3890 
 3891 
 3892 
 3893 
 3894 
 3895 
 3896 
 3897 
 3898 
 3899 
 3900 
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 3904 
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 3913 
 3914 
 3915 
 3916 
 3917 
 3918 
 3919 
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6.5 – valg av gu-delegasjon til 
MDGLM 
 3920 

Bakgrunn  3921 
Grønn Ungdom har egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) på 3922 
12 delegater – som er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn Ungdom i 3923 
fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag for Grønn 3924 
Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten av GU-3925 
delegasjonen skulle bli valgt innad i arbeidsutvalget (nå sentralstyret), mens den resterende 3926 
halvparten skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM). 3927 
 3928 
Muligheten for å søke om plass i GU-delegasjonen ble lyst ut i nyhetsbrev til alle medlemmer 3929 
18. oktober, og man fikk muligheten til å skrive en kort tekst om seg selv og sin motivasjon. 3930 
Det er totalt 13 personer som har stilt til valg. 3931 
 3932 
 3933 

Presentasjon av kandidatene 3934 
Ola Eian, 25 år 3935 
Akershus, avtroppende nasjonal talsperson 3936 
 3937 

«Fra Fosen i Trøndelag, bor på Nesodden, Akershus. Jeg har vært aktiv i GU Nordland og 3938 
Sentralstyret. Har vært med i GUs delegasjon til tidligere landsmøter i MDG. Har erfaringer 3939 
og engasjement som jeg gjerne bruker til å gi GU gjennomslag i MDG!» 3940 

 3941 
 3942 
Daniel Bjørn Norum, 19 år 3943 
Oslo, nestleder i Oslo Grønn Ungdom 3944 
 3945 

«I fjor var jeg på MDGLM som delegat fra Oslo MDG, men i år vil jeg 3946 
gjerne være en del av den aller kuleste delegasjonen! Å få gjennomslag for 3947 
vår politikk hos moderpartiet mener jeg er noe av det viktigste vi gjør, og 3948 
det hadde vært sykt kult om jeg fikk lov til å representere dere. Hvis jeg 3949 
blir valgt er det viktig for meg å prøve å hjelpe mindre erfarne, som 3950 
kanskje ikke har vært på MDGLM før, samt bidra med fagkunnskap. Til 3951 
vanlig er jeg nestleder i Oslo Grønn Ungdom og studerer 3952 
samfunnsøkonomi på UiO.» 3953 

 3954 
 3955 
Camilla Bjørnbakken Langen, 25 år 3956 
Buskerud, nestleder i Grønn Ungdom Buskerud 3957 
 3958 

«Jeg elsker landsmøter og har ikke vært på MDGLM. Så det hadde vært 3959 
fantastisk og fått oppleve det, og jeg tror ikke det er noen sjanse for at jeg 3960 
blir sendt på Viken sin delegasjon. Jeg liker veldig godt og holde innlegg fra 3961 
talerstol, så hvis jeg får sjansen til å holde et innlegg eller flere gjør jeg 3962 
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gjerne det. Jeg brenner for LHBTI- rettigheter (har vært aktiv i skeiv 3963 
ungdom), en rus politikk som faktisk bryr seg om menneskene dette 3964 
handler om, dyrevelferd, og utgjevning av inntekter og formue både 3965 
nasjonalt og globalt, i tilleg til klima og miljø.» 3966 

 3967 
 3968 
Bluma Seline Cornett, 17 år 3969 
Akershus, nestleder i Grønn Ungdom Akershus 3970 
 3971 

«Jeg meldte meg inn i GU fordi det ikke er uvanlig at jeg bruker en søndag 3972 
kveld på å gråte over klimaendringer. Inntil det dystopiske 3973 
framtidsscenarioet som jeg gråter over, med hungersnød, epidemier, hav 3974 
fulle av plast og druknete kontinenter, er ute av mitt hode skal jeg jobbe 3975 
for å redusere klimagassutslipp. Det gjør jeg best i regi av MDG fordi det 3976 
er det partiet i Norge som prioriterer å kutte klimagassutslipp i slikt 3977 
omfang situasjonen krever. Det er viktig at GU er sterkt representert i 3978 
MDG fordi: vi vet at det er unge som er mest tilbøyelige til å stemme 3979 
grønt. Og det er ikke rart: det er vår fremtid som fuckes med. Derfor må 3980 
GU være et engasjerende bindeledd mellom grønne ungdommer og MDG. 3981 
Og fordi det er vår fremtid som er på spill og ikke 60 åringene i MDG sin 3982 
(sorry:)) så vi må sørger for at klimapolitikken hele tiden er radikal nok.  3983 
 3984 
Hvorfor bør jeg være i GU-delegasjonen?? Fordi: 3985 
a) Sitter i Akershus MDG fylkesstyret, så er godt vant med å deale med 3986 
MDG’ere:)  3987 
b) Det er lite sannsynlighet for at Akershus GU får stor representasjon i 3988 
Akershus-delegasjonen:((  3989 
c) Satt i GU-delegasjonen i fjor, så har litt peiling på prosess osv. 3990 
d) Jeg har skikkelig lyst å jobbe for en sterk GU representasjon i MDG!!! 3991 
FORDI DET ER VIKTIG FOR FREMTIDEN YAY» 3992 

 3993 
 3994 
Pauline Tomren, 19 år 3995 
Hordaland, leder i Grønn Ungdom Vestland 3996 
 3997 

«Eg er leiar for Grøn ungdom Vestland og ønskjer å kjempe for å få 3998 
gjennomslag for GU sin politikk. Når eg ikkje jobber med politikk er eg 3999 
vervar for leger uten grenser. Eg er klar for å lobbe til fylkeslaget mitt i 4000 
MDG og overtyde heile landsmøtet frå talarstolen. Ettersom eg har friår 4001 
har eg god kapasitet til å sette meg inn i sakene, og slepp å stresse med å 4002 
komme meg tilbake til eksamen.» 4003 

 4004 
 4005 
Nora Selnæs, 20 år 4006 
Oslo, styremedlem i Grønn Ungdom Oslo 4007 
 4008 

«Etter at jeg flyttet til Oslo i forbindelse med studier har jeg vært aktivt 4009 
involvert i Grønn Ungdom, gjennom fylkesstyret i Oslo, forberedende 4010 
valgkomité og politisk utvalg for skole og utdanning. Jeg føler jeg har 4011 
bidratt positivt til disse vervene gjennom mitt engasjement, ambisjoner for 4012 
GU og kritiske stemme. Dette er egenskaper jeg mener også er viktige for 4013 
en delegat for MDGLM. Jeg tror med andre ord jeg kan bidra til å fremme 4014 
GUs saker på en god måte som kan drive MDG den veien vi ønsker. Med 4015 
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det kan jeg være med å sikre at vi står sterke i valgkampen og slår alle 4016 
oppslutningsrekorder i 2019!» 4017 

 4018 
 4019 
Esten Ottesen, 19 år 4020 
Trøndelag, styremedlem i Grønn Ungdom Trondheim 4021 
 4022 

«Hva skal man si, jeg er en helt vanlig fyr som kommer fra utkanten av 4023 
Norges tredje største by. Jeg ønsker å delta på MDGLM både for egen del 4024 
siden jeg tenker at det kan være an lærerik begivenhet, men jeg vil også 4025 
representere GUs interesser og sørge for at ungdomens stemme blir hørt.» 4026 

 4027 
 4028 
Christina Viggen, 18 år 4029 
Møre og Romsdal 4030 
 4031 

«Jeg sikter til en bedre fremtid, en renere fremtid; en grønnere fremtid for 4032 
både dagens yngre generasjon, den neste generasjon og alle fremtidige 4033 
generasjoner. Jeg går hver eneste dag i gatene hvor jeg bor som flyter i 4034 
søppel, og prøver å plukke med meg så mye som jeg kan, selvom jeg vet 4035 
det lille tiltaket er så godt som nytteløst i det store og hele bildet. Jeg er lei 4036 
av å bare stå og se på at kloden vår gradvist forsvinner mer og mer i 4037 
hauger på hauger av plast og søppel, se gradestokken krype høyere og 4038 
høyere på skalaen og bare få med meg flere og flere tilfeller av 4039 
ødeleggende ekstremvær. Der trengs en forandring, og den må skje nå! Og 4040 
jeg ønsker derfor å bidra med dette.» 4041 

 4042 
 4043 
Helena Hertzberg Bugge, 14 år 4044 
Oslo, varamedlem til styret i Grønn Ungdom Oslo 4045 
 4046 

«Jeg er medlem i skolepolitisk utvalg og jeg er varamedlem i fylkesstyret i 4047 
Oslo, hvor jeg har ansvar for medlemsmøtene. Jeg går i 9. klasse og er en 4048 
av de yngste aktive medlemmene i GU. Jeg tror det vil være lærerikt å få 4049 
ett innblikk i hvordan MDG er og å få jobbe fram våre saker på deres 4050 
landsmøte.» 4051 

 4052 
 4053 
 4054 
Agnes Svelland, 17 år 4055 
Oslo, sekretær i Grønn Ungdom Oslo 4056 
 4057 

«Hei! Jeg er sekretær i fylkesstyret til Oslo GU og har vært med i partiet 4058 
siden rundt februar 2018. Jeg ønsker å utvikle meg som ungdomspolitiker 4059 
så jeg kan bli en ressurs for klimaet. Jeg var delegat på MDGLM i fjor og vil 4060 
gjerne være med igjen for å ivareta GUs interesser i MDG og holde innlegg 4061 
for å få gjennom våre saker! Jeg har utviklet meg mye siden sist landsmøte 4062 
og tror jeg kan være en god delegat for GU!» 4063 

 4064 
 4065 
 4066 
 4067 
 4068 
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Anne Sigrid Lindblad Stokke, 18 år 4069 
Oslo (Trøndelag) 4070 
 4071 

«Jeg liker demokrati, politikk og diskusjoner, og det hadde vært en lærerrik 4072 
og morsom opplevelse å få være med. Jeg kunne tenkt meg å se hvordan 4073 
et landsmøte i stor skala fungerer. :D» 4074 

 4075 
 4076 
Ingvill Kristine Jensen, 19 år 4077 
Oslo, økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Oslo 4078 
 4079 

«Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom i flere år, både i Vestfold og er nå 4080 
økonomiansvarlig i Oslo. Til tross for dette har jeg aldri vært på MDGs 4081 
landsmøte, men ønsker å dra i år for å kunne være med å fremme Grønn 4082 
Ungdoms meninger på MDGLM. Jeg har både tid til å sette meg ordentlig 4083 
inn i saker frem mot landsmøtet, og en del politisk erfaring som kan være 4084 
nyttig.» 4085 
 4086 

 4087 
Matilde Marie Riveros Laumb, 22 år 4088 
Akershus, internasjonalt utvalg 4089 
 4090 

«Mitt navn er Matilde og jeg bor på Nesodden. For tiden studerer jeg 4091 
italiensk på UiO. Jeg har vært med i styret til Grønn Ungdom Nesodden, 4092 
Grønn Ungdom Follo, Akershus Grønn Ungdom og Internasjonalt Utvalg i 4093 
Grønn Ungdom. Jeg har vært med i valgkomitéen til Grønn Ungdom og 4094 
Nesodden MDG. Dessuten har jeg også stått på 19 plass til Akershus 4095 
MDGs stortingsliste. Jeg har representert Grønn Ungdom i Georgia, Serbia 4096 
og Belgia. Jeg har vært medlem siden 2012. Jeg har deltatt på en del 4097 
landsmøter, sommerleirer og andre arrangement for GU. Ungdom, men 4098 
har aldri deltatt på landsmøtet til MDG. Jeg tenker at tiden er moden for å 4099 
prøve ut landsmøtet til MDG. Jeg tror jeg sitter med nok bakgrunn til å 4100 
være en del av GUs delegasjon til landsmøtet.» 4101 

 4102 
 4103 

Forslag til vedtak 4104 
F1: Følgende velges som delegater i Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM: 4105 
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