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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 endringsforslag 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 Thon Hotel Linne i Oslo. Innsjekk starter kl 08:00. Deltagere som 
ikke har kommet på plass innen kl 08:45 får bare dekket reise dersom de har gitt beskjed om 
det på forhånd. Kommer man senere går man glipp av viktig opplæring i hvordan landsmøtet 
fungerer, og det blir ikke mulighet for å få denne opplæringen seinere. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Vi oppfordrer alle sør for Bodø 
å reise med tog eller buss. Om man skal fly må dette avklares med generalsekretær på 
forhånd. 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 frokost lørdag 
morgen, så dette må man ordne selv før man kommer. 
 
Overnatting 
Vi sover på 3- og 4-mannsrom med andre GUere på hotellet. Det er forventet at alle 
overnatter på hotellet med mindre annet er gitt beskjed om på forhånd. Vi fordeler rommene 
etter kjønn. 
  
 
 
 

  

https://www.gronnungdom.no/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZZPtl56Zw8sOVPQgL9gqoIhMq4Loz6FkIVgMRhVjQs/edit#gid=1425565480
https://docs.google.com/forms/d/1ijp0GqV6Hj1iE4vR_IbdHMdCfKGtyJfyN2OHXu9XkTE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Q02DaV-66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA/view?usp=sharing
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2019/05/2019-%C3%98konomiske-retningslinjer-1.pdf
http://xn--politiskfravr-fgb.no/
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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 sovende nattevakter og to trivselsansvarlige man kan snakke med om 
det skulle være noe. Generalsekretær Guri hovedansvar for organisasjonen, og er også å få tak 
i på telefonnummer 468 88 137 hele døgnet under arrangementet. 
  
Mer praktisk info blir sendt ut til alle deltagere når landsmøtet nærmer seg. 
 
Ved spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av landsmøtet 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 dens 
organer skal styres) og det velges personer til forskjellige tillitsverv. På GULM har medlemmer 
av 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. 
Mange fylkeslag arrangerer felles møter der de går gjennom sakspapirene sammen. 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 delta i møtet. 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 i forkant av møtet! Og husk - landsmøte er stas! Det er lov til å kle seg litt ekstra 
fint og ta med finstasen til landsmøtemiddagen J 
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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 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. 
 
Dagsorden er tidsplanen for møtet. Der står det når vi har tenkt å behandle de forskjellige 
sakene og hvor mye tid som er satt av til hver av dem. 
 
Delegat er en deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. 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 med stemmerett var enig. 100% flertall. 
 
Federation of Young European Greens (FYEG) er paraplyorganisasjonen for grønne 
ungdomsparti i Europa. 
 
Forretningsorden er et vanskelig ord for møteregler. 
 
Fremme forslag betyr å komme med et forslag. Forslag må sendes inn digitalt ved hjelp av 
linken i praktisk info. Alle forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, stemmes over. 
En representant som har fremmet et forslag, kan trekke det tilbake før man kommer til 
voteringen. 
 
Fylkessekretær er en ansatt person som har i oppgave å følge opp fylkeslag i Grønn Ungdom 
 
Gå inn for Mene 
 
Heve møtet Avslutte møtet 
 
Innkalling Formel invitasjon til møte 
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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 landstyret sitter én representant fra hvert fylke 
 
Landsmøtet (LM) Nasjonalt årsmøte 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/tillit til å gjøre  
 
Mindretall Ikke flertall 
 
Motforslag Et forslag som er motstridene et annet forslag 
 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder 
 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg, og sørger for at møtet 
følger dagsorden og møteregler. 
 
Orientering Til informasjon 
 
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) 
 
Saksliste Listen over saker som er meldt opp til behandling på møtet. 
 
Saksbehandler en person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til 
vedtak eller svar 
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Saksopplysning En opplysning som ikke er meningsbærende, men som er nødvendig å fremme 
for at debatten skal omhandle faktiske forhold. 
 
Strek i debatten betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og man kan ikke lengre 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 delta i debatten på møtet 
 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, i stedet for 
leder/nestleder 
 
Tegne seg til talerlisten, inntegning, du må tegne deg 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. 
 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer 
 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til det. 
 
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 
 
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 og rekkefølge på hvordan en avstemning skal foregå.  
 
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 møtet med 5 
2/3- flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og 6 
omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig 7 
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 måte som 11 
best mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 12 
 13 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 14 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 15 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt. 16 
 17 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 18 

Representasjon 19 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 20 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen 21 
så lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon til 22 
generalsekretær. 23 
 24 
§ 4 - Representanter 25 
Landsmøtet består av ordinære medlemmer i Grønn Ungdom, samt to delegater fra Grønne 26 
Studenter. For å få innvilget stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for 27 
inneværende år. 28 
 29 
Medlemmer av valgkomiteen uten medlemskap i Grønn Ungdom har tale- og forslagsrett på møtet. 30 

 31 
§ 5 - Andre gjester 32 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester 33 
kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 34 
 35 
§ 6 - Lukkede dører 36 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt 37 
vedtak medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære 38 
landsmøtet. 39 
 40 

Saksgang og konstituering 41 
§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 42 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 43 
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal 44 
påtale upassende oppførsel på landsmøtet. 45 
 46 
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Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer 47 
at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte 48 
dagsorden skal voteres over. 49 
 50 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 51 
 52 
§ 9 – Redaksjonskomitéen 53 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne 54 
forslag og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 55 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 56 
 57 
§ 10 - Referenter og protokoll 58 
Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 59 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 60 
alle forslag og alle voteringer. 61 
 62 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 63 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i 64 
protokollen. Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 65 

Debatter 66 
§ 11 - Innlegg 67 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 68 
2 minutter, men landsmøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 69 
satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 70 
til svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 71 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 72 
 73 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 74 
 75 
§ 12 - Saksinnledninger 76 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 77 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål 78 
til saksforbereder, men ikke ytterlige replikker/kommentarer. 79 
 80 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 81 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt 82 
strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 83 
 84 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av talelisten. 85 
 86 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 87 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 88 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp delegatskiltet og holde den andre hånden over. 89 
 90 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, 91 
møtereglene, dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem 92 
innlegget sitt til ordstyrerbordet. 93 
 94 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning 95 
eller oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 96 
 97 
§ 15 - Frister 98 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle debatten. 99 
 100 
§ 16 - Forslagenes utforming 101 
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Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. Forslagsstiller skal 102 
underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke.  103 
 104 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 105 
 106 

Votering 107 
§ 17 - Avstemninger 108 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen delegater kan forlate eller komme 109 
inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. 110 
 111 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 112 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 113 
overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 114 
 115 

Valg 116 
§ 18 - Valg 117 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 118 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 119 
innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Taletiden for valgtale er 120 
2 minutter, med unntak av talsperson- og generalsekretærkandidater som får 3. 121 
 122 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine: 123 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling. 124 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til 125 

MDGs landsmøte. Det gjelder heller ikke for medlemmer til internasjonalt utvalg, 126 
kontrollkomiteen og valgkomiteen med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 127 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen med akklamasjon. 128 
 129 
Dersom andre kandidater stiller til vervet: 130 

1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 131 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 132 

 133 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 134 
skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 135 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 136 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 137 
overvåke opptellingen. 138 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 139 
forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt. 140 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn 141 
halvparten av stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av 142 
voteringen, og man voterer på nytt over de gjenstående kandidatene. 143 

 144 
 145 
 146 
 147 
 148 
 149 
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1.8 – DAGSORDEN 
 
lørdag 23.11.19 søndag 24.11.19 
08:00 Registrering og innsjekk 08:00 Frokost 

08:45 Velkommen og praktisk info 09:00 Valg av delegater til MDGLM 

09:00 Formøter og bli-kjent 09:45 Evaluering av valgkampen 

10:30 Konstituering av møtet 10:15 Strategivalg for MDG 2021 

11:00 Årsmeldinger 11:30 Arbeidsplan 2020 

12:00 Godkjenning av regnskap 2018 12:15 Budsjett 2020 

12:15 Resolusjonsbehandling del 1 13:00 Lunsj 

13:00 Lunsj 13:45 Vedtektsendringsdebatt 

14:00 Resolusjonsworkshops del 1 15:00 Votering 

14:45 Resolusjonsworkshops del 2 16:50 Avslutning v/ talspersonene 

15:30 Resolusjonsbehandling del 2   
17:00 Valg (SST, KK, VK) 

  

19:00 Fritid 
  

20:00 Festmiddag 
  

21:00 Avskjedstaler 
  

21:30 Fest! 
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Årsmeldinger 
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2.1 – SENTRALSTYRET 
 

 
 150 
Dette er sentralstyrets årsmelding for 2019. Her redegjøres det for måloppnåelsen under de 151 
ulike kapitlene i arbeidsplanen.   152 
 153 

1. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 154 
Grønn Ungdoms viktigste oppgave i 2019 har vært å gjennomføre valgkampen i tråd 155 
med den vedtatte valgkampstrategien. Her har måloppnåelsen jevnt over vært svært 156 
god.  Med en oppslutning på 10,9% i skolevalget sprengte vi målet om 8%, og vi inntok 157 
pallplassen som det tredje største ungdomspartiet målt i oppslutning.  Alle fylkene 158 
økte oppslutningen siden 2017, i tråd med valgkampstrategien. 34 grønne ungdommer 159 
ble valgt inn i kommunestyrer, bydelsutvalg og fylkesting, langt over målet om 20 160 
innvalgte.  161 
 162 

 163 

 164  
 165 

 166 

 167 

 168 

 169 
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2. Ekstern kommunikasjon 170 
2019 har vært det beste medieåret 171 
noensinne for Grønn Ungdom. Vi har 172 
hatt god synlighet på tradisjonelle og 173 
sosiale medier, hvor vi har profilert 174 
hovedsakene klima, dyrevern og grønne 175 
lokalsamfunn. I tråd med arbeidsplanen 176 
har vi prioritert sosiale medier, blant 177 
annet ved ansettelse av en digital 178 
innholdsprodusent i valgkampen.  Klimastreikene var en viktig årsak til at synligheten 179 
på tradisjonelle medier likevel ble så god. 180 
 181 

 182 
Synlighet på tradisjonelle medier fra valgkampen 2017 til i dag 183 

 184 

 185 

 186 

3. Fylkes- og lokallagsarbeid 187 
Grønn Ungdom har nådd målet om 188 
fungerende styrer i alle fylker innen 189 
utgangen av 2019. Dette skyldes delvis 190 
sammenslåing av fylkeslag, men også at 191 
vi har fått tilførsel av nye, aktive 192 
medlemmer over hele landet.  Alle 193 
fylkeslag har fått besøk av sentralstyret 194 
i løpet av året. 195 
 196 
 197 
 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 
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4. Politikkutvikling og politiske hovedsaker 204 
Alle mål er nådd. Landsstyret har vedtatt 22 politiske uttalelser i 2019, og likevel er det mange 205 
uttalelser det ikke har vært tid til å behandle. I tråd med arbeidsplanen har vi videreført de 206 
politiske utvalgene for klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd, og opprettet nye 207 
utvalg for valgkamphovedsakene dyrevelferd og grønne lokalsamfunn.  208 
 209 
 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

5. Skolering 221 
I tråd med arbeidsplanen har vi fokusert på valgkamprelevant skolering. Vi har arrangert fire 222 
nasjonale skoleringer: To debattskoleringer, Grønnhetsakademiet Ungdomskandidat Spesial og 223 
leder- og økonomiansvarligsskolering.  Vi har også holdt debattskoleringer i forbindelse med 224 
landsstyremøtene.  225 

 226 

6. Sommerleir 227 
Sommerleir ble gjennomført som 228 
planlagt på Risøy Folkehøgskole i 229 
månedsskiftet juli/august. 230 

 231 

7. Landsmøte i MDG 232 
Vi fikk gjennomslag for politikken 233 
vår om å opprette en 234 
oljekommisjon og om å drastisk 235 
reformere kyllingindustrien. 236 
Sentralstyret jobbet for å skape et 237 
trygt, sosialt miljø for alle grønne 238 
ungdommer på landsmøtet, i tråd 239 
med arbeidsplanen.  240 

 241 

8. Verving  242 
Per 30.10.19 har Grønn Ungdom 2864 registrerte og 921 betalende medlemmer. Vi har 243 
sprengt målet om 2000 registrerte medlemmer og ligger godt an til å nå målet om å få 1000 av 244 
dem til å betale medlemskontingent. Den voldsomme medlemsveksten skyldes 245 
skolevalgkampen, en svært vellykket verveuke i mars og et jevnt høyt vervenivå gjennom hele 246 
året.  247 
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 248 

9. Medlemspleie 249 
Grønn Ungdom har videreført ordningen med en ansatt fylkessekretær som har hovedansvar 250 
for oppfølging av fylkeslagene. Til tross for fungerende fylkeslag i alle fylker er aktiviteten 251 
varierende. Målet om at alle organisasjonens medlemmer skal ha tilgang til et medlemstilbud 252 
anses derfor ikke å være nådd.   253 
 254 

10. Internasjonalt arbeid 255 
Alle mål er nådd. Grønn Ungdom har vært 256 
representert på arrangementer i FYEG ved flere 257 
anledninger. Vi har særlig pleiet kontakt med 258 
søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, i 259 
tråd med arbeidsplanen.  260 

 261 

11. Representasjon 262 
Grønn Ungdom er gjennom talspersonene, 263 
generalsekretær og diverse SST-medlemmer representert i Miljøpartiet De Grønnes 264 
sentralstyre, landsstyre og landsmøte. Vi har hatt dialog med en rekke andre eksterne politiske 265 
aktører. 266 
 267 

12. Organisering 268 
Sentralstyret har evaluert og diskutert sammensetning av landsstyre og landsmøte i lys av 269 
regionreformen. Resultatet er vedtektsendringsforslag på dette landsmøtet.  270 

 271 

13. Sentralstyret 272 
Sentralstyret har utarbeidet konkrete tiltak for å gjennomføre arbeidsplanen og har 273 
kontinuerlig jobbet med å utføre disse.  Sentralstyret har som hovedregel hatt møter 274 
hver andre uke.  275 
 276 
Sentralstyret i 2019 har bestått av: 277 
  278 
Talsperson: Hulda Holtvedt 279 
Talsperson: Teodor Bruu 280 
Generalsekretær: Guri Barka Martins 281 
Internasjonal kontakt: Nora Heyerdahl 282 
 283 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård 284 
Medlem: Margit Fausko 285 
Medlem: Miriam Langmoen 286 
Medlem: Tobias Stokkeland 287 
Medlem: Rauand Ismail 288 
Medlem: Andreas Moksnes 289 
Medlem: Elisabeth Udjus 290 
 291 
 292 
 293 
 294 
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2.2 - Internasjonalt utvalg 
Dette er årsmeldingen til Internasjonalt utvalg for 2019.  295 
 296 
Internasjonalt utvalg har i 2019 bestått av: 297 
Internasjonal kontakt: Nora Jungeilges Heyerdahl 298 
Medlem: Oda Sofie Pettersen 299 
Medlem: Marthe Sponberg 300 
Medlem: Madelen Lønnell Mortensen 301 
Medlem: Alvin Lindø 302 
 303 

Møteaktivitet 304 
Vi har ikke hatt noen fysiske møter. Vi har hatt fire videomøter, men vi har ikke hatt noen 305 
møter som alle har vært på. Sykdom, utenlandsopphold og travle liv har bidratt til at 306 
internasjonalt utvalg i praksis ikke har vært noen arbeidende gruppe i året som var. En grunn 307 
kan også være at utvalget skal legges ned, og at det har vært lite motiverende.  308 
 309 

Samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner  310 
Hulda Holtvedt (talsperson) og Nora var på landsmøtet til Grön Ungdom i Sverige. I 311 
europavalgkampen i mai arrangerte vi en tur til Stockholm for nordmenn som ville bidra i 312 
valgkampen. Fem personer deltok. Vi opplevde at turen var en nyttug skolering i 313 
Europapolitikk, men at læringsutbyttet mtp valgkamp ble for lavt. Den erfaringen tok vi med 314 
oss inn i vår egen valgkamp. Syv svensker fra Stockholm, Uppsala og internasjonalt utvalg 315 
kom til Oslo og drev intensiv valgkamp der. 316 
 317 

 318 
Skjermdump fra evalueringen av valgkampturen til Sverige.  319 
 320 
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 321 
 322 
Helgen etter valget kom sentralstyret til Grön Ungdom på besøk til det norske sentralstyret. 323 
Det ble en nyttig utvekslingshelg, som blant annet har resultert i at svenskene har innført 324 
verveuke etter norsk modell.  325 
 326 
I tillegg har Nora hatt tett kontakt med internasjonalt utvalg i Sverige, og blant annet deltatt 327 
på møter for å snakke om vår felles FYEG-strategi for 2020. Samarbeid med svenskene er 328 
kjempeinspirerende og nyttig.  329 
 330 
En funfact til er at svensk GU ikke var representert på vår sommerleir fordi de hadde sin egen 331 
sommerleir for første gang i år samtidig – etter inspirasjon fra oss! 332 
 333 
Danske Alternativets unge var på sommerleir. De er kule og morsomme, og vi er mer ulike 334 
dem enn vi er svenskene. Vi jobber sammen med svenskene for å finne ut hvordan vi skal 335 
utvikle dette samarbeidet videre.  336 
 337 

Federation of Young European Greens 338 
I år har Grønn Ungdom har fortsatt sitt medlemskap i paraplyorganisasjonen Federation of 339 
Young European Greens. Vi har trappet opp deltakelsen og har jobbet hardere for å få mer 340 
gjennomslag hos dem. Vi har for eksempel gjort det ved å sende mer erfarne folk til deres 341 
møter.  342 
 343 
Nora og Madelen var på «Strategic Planning Meeting» i Belgia i februar. Daniel Bjørn Norum 344 
(Oslo) og Elin Tvedt Ekanger (Vestland) var på en konferanse om sosialpolitikk i Bologna.  345 
Miriam Langmoen (sentralstyret) og Nora var på årsmøtet til FYEG i Istanbul i august. I forkant 346 
av møtet jobbet vi med svenske Grön Ungdom med å sende inn endringsforslag. Vi prioriterte 347 
forslag om at FYEG skal få valgkomite, forby alkohol på møtene sine og jobbe hardere for å 348 
inkludere unge i organisasjonen. Vi fikk delvis gjennomslag for at FYEG skal tilrettelegge 349 
møtene sine for de blant oss som er under atten. På https://fyeg.org/GA19 kan man lese mer 350 
om hva som ble vedtatt på møtet.  351 
 352 
Grønn Ungdom var ikke tilstede på FYEGs sommerleir. Grunnen til det var at vi valgte å heller 353 
promotere vår egen sommerleir til medlemmene, fordi det var viktig å skolere 354 
ressurspersonene våre i lokal politikk før valget.  355 
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Libanonprosjektet 356 
Samtlige norske ungdomspartier har i 2019 vært delaktige i et Norad-finansiert pilotprosjekt i 357 
Libanon, der målet har vært å etablere relasjoner med libanesiske ungdomspartier, samt 358 
kartlegge mulighetene for et fireårig demokratiprosjekt med oppstart i 2020. Nora var med til 359 
Beirut på pilotprosjektet i mars. Først og fremst handlet det om å arrangere en større 360 
konferanse for unge libanesiske politikere.  361 
 362 

Vest-Sahara 363 
Hulda var i Algerie i vinter på vegne av Grønn Ungdom for å lære mer om den kompliserte 364 
situasjonen i Vest-Sahara.  365 
 366 

Politikkutvikling 367 
Internasjonalt utvalg har levert resolusjonen Bistandspolitikk for 2020-tallet til sentralstyret. 368 
Nora har holdt et par skoleringer for fylker om Trump sin klimapolitikk, men jevnt over har vi 369 
prioritert skolering lavere enn utvalget gjorde i fjor. En grunn til det kan være at mange ville 370 
skoleres i Europapolitikk i fjor.  371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 
 377 
 378 
 379 
 380 
 381 
 382 
 383 
 384 
 385 
 386 
 387 
 388 
 389 
 390 
 391 
 392 
 393 
 394 
 395 
 396 
 397 
 398 
 399 
 400 
 401 
 402 
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2.3 - kontrollkomiteen 
 403 
 404 
Kontrollkomiteen har bestått av: 405 
 406 
 407 
Leder: Jens Petter Grini Pedersen 408 
Nestleder: Anne Svindland Nijdam 409 
Medlem: Jon Fartein Lygre Hoel 410 
Varamedlem: Adrian Skagen 411 
 412 
 413 
Kontrollkomiteens mandat følger av Grønn Ungdoms vedtekter, kapittel 8. Her står det at 414 
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål (§ 8.2). Komiteen driver ellers kontroll 415 
med at Grønn Ungdoms drift skjer i samsvar med vedtektene og har ansvar for å vurdere om 416 
oppdaterte lokal- og fylkeslagsvedtekter kan godkjennes etter § 10.5. 417 
 418 
Den sittende kontrollkomiteen ble valgt på landsmøtet 23.-25. november 2018. Komiteen 419 
hadde sitt oppstartsmøte 15. desember 2018. På møtet ble komiteens medlemmer skolert i 420 
tolkningslære av Hallvard Surlien. Videre reviderte vi rutinene for komiteens arbeid, og 421 
fastsatte planene for 2019 i form av en årsplan og et årshjul. Komiteens medlemmer signerte 422 
også en erklæring om taushetsplikt. 423 
 424 
 425 

Generelt om året 426 
I det dette skrives (28.10.2019) har kontrollkomiteen hatt fire tolkningssaker siden sist 427 
Landsmøte. Sakene har blitt behandlet i samsvar med de rutinene som kontrollkomiteen har 428 
blitt enige om. Komiteen satte seg et mål om å ferdigstille alle innsendte tolkninger innen 21 429 
dager fra mottak av tolkningen. Dette oppnådde komiteen i tre av sakene. 430 
 431 
Kontrollkomiteens tolkninger er tilgjengelige i Grønn Ungdoms Ressursbank og har blitt sendt 432 
ut til landsstyret. En oversikt over de avgitte tolkningene følger under:  433 
 434 
KT 1-1819 - Om muligheten for å inneha samtidige verv i Kontrollkomiteen og politiske utvalg. 435 
Vedtak utsendt 09.01.2019 436 
KT 2-1819 - Om det kreves det 2/3 flertall eller simpelt flertall for å vedta nye vedtekter når nye 437 
fylkeslag skal stiftes. Vedtak utsendt 01.04.2019.  438 
KT 3-1819 - Om definisjonen av begrepet nasjonale organer. Vedtak utsendt 30.06.2019 439 
KT 4-1819 - Om muligheten for å velge rullerende LS-representanter. Vedtak utsendt 19.10.2019 440 
 441 
I de tilfellene hvor Kontrollkomiteen mottar enkle og ukontroversielle spørsmål angående 442 
vedtektene har komiteen bidratt med rådgivning, uten å utarbeide en fullstendig tolkning. 443 
Komiteen har hatt 10 slike rådgivningssaker i løpet av året. 444 
 445 
Kontrollkomiteen har hatt som mål å være tilstede med én observatør på samtlige 446 
landsstyremøter i 2019, og å gi en orientering om komiteens arbeid på alle møtene. Formålet 447 
med dette var å kontrollere at Grønn Ungdoms drift foregår i samsvar med vedtektene, og å 448 
være synlige og tilgjengelige for spørsmål. 449 
 450 
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Kontrollkomiteen har hatt en observatør til stede på alle landsstyremøtene i 2019, og holdt en 451 
muntlig orientering om kontrollkomiteen på alle landsstyremøtene. 452 
 453 
 454 

Forøvrig har kontrollkomiteen 455 
• Kontrollert at Grønn Ungdoms drift skjer i samsvar med vedtektene ved gjennomgang 456 

av referater fra GULM18, møter i sentralstyret og LS. 457 
• Deltatt med to representanter i Grønn Ungdoms Vedtektskomité. Komiteen har hatt 458 

ansvar for å gjennomgå vedtektene, og foreslå endringer overfor Sentralstyret. 459 
Komiteen utformet 40 endringsforslag til vedtektene, som ble behandlet på SSt 14-19 460 
(01.10.2019). Det ble gitt positiv innstilling på 29 av forslagene. Forslagene med 461 
positiv innstilling ble videresendt til LS med SSt som forslagsstiller. 462 

• Gjennomgått oppdaterte vedtekter innsendt av Grønn Ungdoms lokal- og fylkeslag for 463 
å vurdere om de kan godkjennes etter § 10.5. 464 

• Hatt jevnlig kontakt med SSt, hovedsakelig generalsekretær, og deltatt på et 465 
fellesmøte med generalsekretær og leder av valgkomiteen for å etablere gode rutiner 466 
for samarbeid. 467 

• Oppdatert nettsidene med informasjon om kontrollkomiteen. 468 
• Gjennomført et halvtårsevalueringsmøte den 8. juli. 469 
• Gjennomført et evalueringsmøte den 28. oktober. 470 

 471 
 472 
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2.4 - godkjenning av regnskap 473 

 474 
Et regnskapsår går fra 1. januar-31. desember. Det betyr at man må holde tunga litt rett i 475 
munnen i behandlingen av økonomiske saker på landsmøtet. Denne saken gjelder regnskapet 476 
som er ført for 2018. Landsmøtet kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette 477 
regnskapet. Det er ikke mulig å gjøre om på regnskapet, ettersom dette er penger som allerede 478 
har blitt brukt. Realiteten av å ikke godkjenne regnskapet er å sende en kraftig beskjed til den 479 
som har styrt økonomien det året (altså undertegnede) om at dette ikke er pengebruk i tråd 480 
med landsmøtets bestilling i budsjettet. 481 

 482 

Overordnet om regnskapsåret 2018 483 
Grønn Ungdom hadde 2.489.823 kroner i inntekter og 2.385.552 kroner i kostnader. 484 
Derfor gikk Grønn Ungdom med -104.271 kroner i overskudd.  485 
 486 
Det reviderte budsjettet til LS-2 planla et overskudd på -97.000. Vi endte altså opp ganske 487 
nært det vi planlagte overskuddet, men med litt høyere inntekter og kostnader enn budsjettet 488 
la opp til, og gikk inn i 2019 med relativt høy egenkapital. 489 
 490 
 491 

Vedlagt oversikt budsjett mot regnskap 492 
Dette vedlegget viser avvik mellom landsmøtebudsjettet som ble vedtatt i 2017 og 493 
regnskapet for 2018. Her kan man se at vi har brukt mindre penger enn antatt i budsjettet, og 494 
litt mer penger andre steder.  495 
 496 

Revisors beretning 497 
Grønn Ungdoms regnskap kontrolleres hvert år av et revisorselskap (vi benytter oss av RSM), 498 
som går gjennom og sjekker at alt er i orden. Vedlegg 3 er revisors beretning fra kontroll av 499 
2017-regnskapet. Beretningen er uten merknader til regnskapet, altså anser revisor det som 500 
ført i tråd med lover og god regnskapskikk. 501 
 502 

Landsstyrets innstilling 503 
F1: Landsmøtet godkjenner Grønn Ungdoms regnskap for 2018. 504 
 505 

Vedlegg 506 
Vedlegg 1: Regnskap 2018 mot landmøtevedtatt budsjett for 2018 507 
Vedlegg 2: Signert årsregnskap 2018 508 
Vedlegg 3: Reivisors beretning ang. regnskapet for 2018 509 
 510 
 511 
 512 
 513 
 514 

https://drive.google.com/file/d/1Qv3qTVft9DKqcI7YrNJ_kjgmFtsSPg0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnDViqEsNtebhFWJGRsdSyC0HOsLXInc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eWkvbYmymXlgzFs2DuMD_WbwtmgLYjHY/view?usp=sharing
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 515 

 516 

3 
Styringsdokumenter 
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3.1 - Vedtektsendringer 
 517 
 518 
I samsvar med vedtektenes § 5.5 skal saken «Endringer av vedtektene» tas opp på Grønn Ungdoms 519 
landsmøte. 520 
 521 
Landsstyret har hatt muligheten til å innstille på de fleste av vedtektsendringsforslagene til landsmøtet, 522 
men i lys av kontrollkomiteens tolkning 8-1718 om frist for innsending av saker til landsmøtet, var 523 
fristen for oppmelding av saker etter at sakspapirene til landsstyremøtet gikk ut. Det gjør at F2, F3, F20 524 
og F21 er uten innstilling fra landsstyret. Totalt har det kommet inn 42 endringsforslag. Til 525 
landsstyremøtet 25.-27. oktober kom det inn 38 vedtektsendringsforslag. Landsstyret valgte å innstille 526 
på 34 av disse. Landsstyrets innstilling framkommer av de vedlagte endringsforslagene. 527 
 528 
Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer. Forslagene vedtas eller 529 
faller slik de foreligger. 530 
 531 
Endringsforslag til vedtektene vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. 532 
 533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 534 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2019/05/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-2018.pdf
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F1 

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 og Valgkomiteen har 
tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører. 

Forslag 
 

Landsmøtet består av 100 fylkesdelegater og sentralstyret. Hvert fylke får 3 delegater, og 
resterende delegater fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del av den betalende 
medlemsmassen per 31.12. foregående år. Kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og 
forslagsrett på møtet. Miljøpartiet de Grønne og Grønne Studenter kan sende to 
observatører hver. 

Realitet 
 

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall deltagere og 
gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F2 

Forslagsstiller: Miriam Langmoen 

Gjeldende vedtekt §4.2 

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. 

Forslag 
 

Landsmøtet består av fylkesdelegater og sentralstyret. Hvert fylke får 3 delegater, og 
resterende delegater fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del av den betalende 
medlemsmassen per 31.12. foregående år. Kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og 
forslagsrett på møtet. Miljøpartiet de Grønne og Grønne Studenter kan sende to 
observatører hver. 

Realitet 
 

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall deltagere og 
gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser. Setter ikke et fast delegattall, men 
lar dette være opp til landsstyret å vedta hvert år. Delegatplassene fordeles etter fjorårets 
betalende medlemsmasse. 

Innstilling fra landsstyret: INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F3 

Forslagsstiller: Miriam Langmoen 

Gjeldende vedtekt §4.2 

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. 

Forslag 
 

Landsmøtet består av 100 fylkesdelegater og sentralstyret. Hvert fylke får 3 delegater, og 
resterende delegater fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del av den betalende 
medlemsmassen per 31.12. foregående år. Kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og 
forslagsrett på møtet. Miljøpartiet de Grønne og Grønne Studenter kan sende to 
observatører hver. 

Realitet 
 

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall deltagere og 
gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser. Setter ikke et fast delegattall, men 
lar dette være opp til landsstyret å vedta hvert år. Delegatene skal fordeles etter fylkenes 
andel av den betalende medlemsmassen i starten av september. Dette betyr at fylker som 
har opplevd stor økning i medlemsmassen gjennom året vil belønnes med flere 
delegatplasser, og at antall delegatnøkkelen er avgjort før årsmøtesesongen slik at 
fylkesdelegater kan velges på sitt årsmøte. 

Innstilling fra landsstyret: INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F4 

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 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 hvert år: 
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 
Resolusjoner 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 
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Landsmøtet skal i tillegg behandle endringer i vedtektene hvert oddetallsår. 
 
Øvrige saker, inkludert endringer i vedtektene, meldt opp av organisasjonens lag, styrer, 
utvalg, komitéer eller minst tre enkeltmedlemmer. 

Realitet 
 

Vedtektene behandles kun i oddetallsår eller når noen melder det opp som sak. Gjør at vi 
slipper å ha store vedtektsdebatter hvert år, men at man kan gjøre det om nødvendig også i 
partallsår. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F5 

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 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 



 
 

 33 

Valg av delegater til MDGLM 
 

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

Realitet 
 

Legger til valg av delegater til MDGLM som egen sak på landsmøtet. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F6 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.3 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst tre 
ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Forslag 
 

Landsstyret møtes minst tre ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. Sentralstyret kaller inn til 
landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Realitet 
 

Endrer fra at vi i mellomvalgsår har fire landsstyremøter til å bare ha tre. Sparer mye penger 
og tidsressurser, og det er ikke nødvendig å ha fire møter. Et LS koster ca. 35 000kr - disse 
pengene og den ekstra helgen kan f.eks bli en nasjonal skolering med 30 deltagere.  

Innstilling fra landsstyret: MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F7 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.3 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst tre 
ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Forslag 
 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst tre 
ganger. Sentralstyret kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem uker før møtet, 
sakspapirene sendes ut senest tre uker før møtestart.  

Realitet 
 

Gjør at vedtektene følger praksis på innkalling til landsstyremøter. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F8 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

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, samt fylkesdelegater til Grønn Ungdoms landsmøte inneværende år. 

Realitet Må sees i sammenheng med F1 g F9. 

Gjør at fylkeslagene må velge delegater til landsmøtet på årsmøtene sine. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F9 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.4 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn Sekretær 
Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara] 
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. Andre saker kan behandles dersom de 
er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle 
dem. 

Forslag Tillegg 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn Sekretær 
Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara, 
samt delegater til Grønn Ungdoms landsmøte inneværende år] Og ellers alle saker som er 
meldt opp innen fristen. Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et 
flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Realitet Må sees i sammenheng med F1 og F8 

Legger opp til at fylkeslagene velger delegater til landsmøtet på årsmøtet sitt. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F10 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.2 

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

Forslag Strykningsforslag 

- 

Realitet  

Fjerner muligheten for å tegne støttemedlemskap. 
 
Begrunnelse 
Uklart hvilke rettigheter som inngår i støttemedlemskapet. Medfører det kun at en gir et 
årlig beløp tilsvarende medlemsavgiften? I så fall kan en like så godt bli giver. Medfører 
det at en får alle rettigheter i GU som vanlige medlemmer har, med unntak av 
stemmerett? I så fall er det ekstremt sketchy. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F11 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.1 

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

Forslag Endringsforslag 

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

Realitet  

Reviderer slik at vi ikkje bryter denne vedtekten hvert år. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F12 
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 og Valgkomiteen har 
tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører. 

Forslag Endringsforslag 

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

Realitet  

Gir GS muligheten til å sende to observatører til GULM heller enn to delegater. 
 
Begrunnelse 
Grønne Studenter sin tilknytting til Grønn Ungdom er ikke vesentlig annerledes enn 
tilknyttingen mellom MDG og GU. Stemmerett på Grønn Ungdoms Landsmøte bør 
forbeholdes medlemmer av Grønn Ungdom der ikke tungtveiende grunner taler for noe 
annet. Jeg opplever ikke at GS sin tilknytting til GU er såpass tungtveiende at GSere skal 
få stemmerett i GU. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F13 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.3 

§ 4.3 Hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen.  
Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til 
delegatene tre uker før landsmøtet.  

Forslag Endringsforslag 

Ledelsen sender innkalling til Grønn Ungdoms medlemmer senest åtte uker før 
åpningsdagen. Innkallingen opplyser om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer 
sendes til påmeldte delegater senest tre uker før åpningsdagen.  

Realitet  

Språkvask og presiseringer + plasserer ansvaret for innkalling hos ledelsen. Forslag til 
saksliste skal sendes første gang i innkallingen, ikke bare i sakspapirene. Presiserer at 
sakspapirer skal sendes senest tre uker før åpningsdagen til LM.  

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F14 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.4 og 4.5 

§ 4.4 Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner 
er fire uker før åpningsdagen. 
 
§ 4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
[...] 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre 
enkeltmedlemmer. 
 

Forslag Endringsforslag 

§ 4.4 Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner 
er fire uker før åpningsdagen. For at forslag skal behandles på landsmøtet må det være 
fremmet av enten et lokal- eller fylkeslag, et av partiets formelle organer, eller minst tre 
medlemmer. 
 
§ 4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
[...] 
 
Øvrige saker meldt opp etter bestemmelsene i § 4.4. 

Realitet  

Setter begrensninger på hvem som kan melde opp endringsforslag til vedtektene og 
resolusjonertil Landsmøtet. 
 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F15 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.5 

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

Forslag Endringsforslag 

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

Realitet  

Erstatter tidligere formuleringer med ‘godkjenning av innkalling’ og ‘vedtektsendringer’. 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F16 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.6  

§ 4.6 Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis minst 1/3 av fylkeslagene 
eller 1/3 av medlemmene krever det. Landsstyret kan med 2/3 flertall innkalle til 
ekstraordinært landsmøte på eget initiativ. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle 
de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinært 
landsmøte.  

Forslag Endringsforslag 

§ 4.6 Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom det kreves av minst 
1/3 av fylkeslagene, 1/3 av medlemmene eller ⅔ av landsstyret. Ekstraordinært 
landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme 
regler som for ordinært landsmøte. 

Realitet  

Språkvask  

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F17 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.7 

Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert enkelt 
verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 

Forslag Endringsforslag 

Kun medlemmer kan inneha verv i Grønn Ungdom, med unntak av verv i valgkomiteen. Et 
medlem kan inneha hvert enkelt verv i maks fire sammenhengende år. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag 
Dersom F10 vedtas, trer endringen i kraft når GULM 20 heves. 

Realitet  

En person som ikke er medlem av Grønn Ungdom, ikke kan inneha verv i Grønn Ungdom.  
Det prosessuelle tilleggsforslaget tas med slik at ikke personer som velges til verv på 
GULM 2019 får beholde sine verv ut LM-perioden. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F18 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.1 og 5.2 

§ 5.1 Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter. Landsstyret 
skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker.  
  
§ 5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  

Forslag Endringsforslag 

§ 5.1 Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter. Landsstyret 
består av talspersonene og inntil to representanter av ulikt kjønn fra hvert fylke, jf. § 10.2 
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§ 5.2 Landsstyret har følgende oppgaver:  

1) Ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker som oppstår mellom to 
landsmøter.  

2) Innstille på saker til landsmøtet. 
 
 
 
 

Realitet  

Nye paragrafer: 5.1 omtaler sammensetningen og 5.2 oppgavene.  

Innstilling fra landsstyret: MOT  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F19 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.2 og 10.2 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til  
landsstyret.  

Forslag Endringsforslag 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges to representanter og to nummererte 
vararepresentanter til landsstyret. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag: 
Representanter og vararepresentanter til landsstyret valgt før ordinært landsmøte 2019, 
gis førsterett til representasjon etter landsmøtet er hevet. Fylkesstyret kan istedenfor 
årsmøtet gjøre de nødvendige suppleringer etter §10.2, gjeldende frem til og med LS-3-
20. Dersom fylkeslaget har for mange representanter etter ny regel, avgjøres fordelingen 
med loddtrekning.  

Realitet  

 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F20 
Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, Buskerud 

Gjeldende vedtekt § 5.2 og 10.2 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til  
landsstyret.  

Forslag Endringsforslag 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og 19 fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett. 
 
§5.x Fylkesrepresentantene fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del av 
medlemsmassen pr 31.12 foregående år, men slik at hvert fylke får minimum ett delegat. 
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges representanter til landsstyret. Det skal 
velges like mange nummererte landsstyrevaraer som det velges landsstyrerepresentanter. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag: 
Representanter og vararepresentanter til landsstyret valgt før ordinært landsmøte 2019, 
gis førsterett til representasjon etter landsmøtet er hevet. Fylkesstyret kan istedenfor 
årsmøtet gjøre de nødvendige suppleringer etter §10.2, gjeldende frem til og med 
LS-3-20. Dersom fylkeslaget har for mange representanter etter ny regel, avgjøres 
fordelingen med loddtrekning. 

Realitet  

 
Vedtektskomitéen kom med flere forslag til sammensetning av LS. Dette var ett av 
forslagene. Med dette forslaget vil vi ha like mange LS-representanter som før 
kommunesammenslåingen. 

Innstilling fra landsstyret: INGEN INNSTILLING 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F21 
Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, Buskerud 

Gjeldende vedtekt § 5.2 og 10.2 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til  
landsstyret.  

Forslag Endringsforslag 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett. 
 
§10.2 Valg av fylkesrepresentant(er) og vara(er) til landsstyret 
(1) På fylkeslagsårsmøtet skal det velges minst en representant til landsstyret. 
(2) Dersom det er mer enn ett valgdistrikt for stortingsvalg, per Valgloven §11.1, i fylket, 
kan det velges én ytterlige representant for hvert av disse. 
(3) Dersom det velges mer enn en representant på årsmøtet, skal hver av disse 
representere det valgdistriktet de selv har bostedsadresse i. 
(4) Det kan bare velges en representant for hvert valgdistrikt. 
(5) Det skal velges en personlig vara for hver valgte representant. 
(6) Dersom det velges mer enn en representant på årsmøtet, må hver vara ha 
bostedsadresse i samme valgdistrikt som den representanten den er vara for. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag: 
Representanter og vararepresentanter til landsstyret valgt før ordinært landsmøte 2019, 
gis førsterett til representasjon etter landsmøtet er hevet. Fylkesstyret kan istedenfor 
årsmøtet gjøre de nødvendige suppleringer etter §10.2, gjeldende frem til og med LS-3- 
20. 

Realitet  

Vedtektskomitéen kom med flere forslag til sammensetning av LS. Dette var ett av 
forslagene. Med dette forslaget vil vi ha like mange LS-representanter som før 
fylkessammenslåingen, og alle fylker som eksisterte før fylkessammenslåingen vil ha én 
delegat hver, siden man går etter valgkretser. Dermed blir det lettere for sammenslåtte 
fylker å velge LS-representanter. 
 

Innstilling fra landsstyret: INGEN INNSTILLING 
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For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 52 

F22 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §§ 7.5 

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

Forslag  

§ 6.5 Sentralstyret møtes minst en gang i måneden bortsett fra i desember og juli, og ellers når 
minst 3 av de faste medlemmene krever det.  Oppmelding av saker i Sentralstyret skjer av 
sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Realitet  

Flytter siste setning i §7.5 slik at den blir siste setning i 6.5. Kursiv tekst endres ikke.  

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F23 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.3 

§ 5.3 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst 
tre ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Forslag Endringsforslag 

§ 5.3 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst 
tre ganger. Ledelsen kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Realitet  

Plasserer ansvaret for innkalling til landsstyremøter hos ledelsen. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F24 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.4 

§ 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 Endringsforslag 

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

Realitet  

Legger til ‘minst’ foran ½ . 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F25 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.5 

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

Forslag Endringsforslag 

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

Realitet  

Endrer hvilke verv landsstyret kan supplere. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F26 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.6 

§ 6.6 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. 

Forslag Endringsforslag 

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

Realitet  

Legger til ‘minst’ foran ½ . 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F27 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.7 

§ 6.7 Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha andre verv enn valgkomité i 
Organisasjonen på fylkes eller lokallagsnivå. 

Forslag Endringsforslag 

§ 6.7 Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha andre valgte verv i Grønn Ungdom, 
annet enn i valgkomiteer på fylkes- eller lokallagsnivå. 

Realitet  

Oppklarer rotete formulering. 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F28 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.8 

§ 6.8 (...) 

Forslag Endringsforslag 

§6.2 (...) 

Realitet  

Hele paragrafen endrer nummer fra 6.8 til 6.2 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F29 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.8 og 13.x 

§ 6.8 Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn: 
[...] 

Forslag  

§ 6.8 Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn: 
[...] 
§13. X I Sentralstyret skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og samme 
kjønn. I valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av LM 
eller lavere organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 

Realitet  

Sikrer at det skal være minst to kjønn representert i valgkomiteen, kontrollkomiteen og 
og ledelsen. Avskaffer regelen om maksimalt 60% av ett og samme kjønn.  

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F30 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 7.5 

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

Forslag  

§ 6.5 Sentralstyret møtes minst en gang i måneden bortsett fra i desember og juli, og ellers når 
minst 3 av de faste medlemmene krever det.  Oppmelding av saker i Sentralstyret skjer av 
sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Realitet Endringsforslag 

Flytter siste setning i §7.5 slik at den blir siste setning i 6.5. Kursiv tekst endres ikke.  

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F31 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 8.3 

Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 

Forslag Endringsforslag 

Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 

Realitet  

Fjerner den eksplisitte omtalen av organets taushetsplikt. Ingen andre organer har slik 
regel i vedtektene, men alle organer har dette etter de etiske retningslinjene i kap. 7.  

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F32 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

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 Endringsforslag 

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

Realitet  

Åpner for at medlemmer av valgkomiteen kan sitte i sitt verv i inntil fire år (jf. § 4.7). 
 
Begrunnelse 
Uklart for meg hvorfor reglene bør være strengere for VK enn for andre verv i partiet.  

Innstilling fra landsstyret: MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F33 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 9.2 

§ 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 Endringsforslag 

§ 9.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, men kan 
innstille ikke på seg selv. Landsstyret innstiller på valgkomité.  

Realitet  

Ekskluderer usikkerhet rundt om VK skal velge MDGLM-delegater 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F34 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 10.4 

Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og 
budsjett/regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i lagets 
virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. Dagsorden, 
årsmelding og øvrige sakspapirer sendes til medlemmene senest én uke før årsmøtet. 
Signert referat fra årsmøtet, inkludert budsjett/regnskap og årsmelding skal sendes til 
hovedkontoret. 

Forslag Endringsforslag 

Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og hvor budsjett, 
regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i lagets 
virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. Dagsorden, 
årsmelding og øvrige sakspapirer sendes til medlemmene senest én uke før årsmøtet. 
Signert referat fra årsmøtet, inkludert budsjett, regnskap og årsmelding skal sendes til 
hovedkontoret. 

Realitet  

Redaksjonell endring. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F35 
Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, Jon Fartein Lygre Hoel, Sebastian Teigen Nygård 
 

Gjeldende vedtekt Ny 

- 

Forslag §10.x 

Et fylkeslag består av medlemmer i Grønn Ungdom bosatt i det respektive fylket. Et 
lokallag består av medlemmer i Grønn Ungdom som bor i lagets kommune(r). Under Oslo 
fylkeslag kan det tilsvarende etableres lokallag for bydeler. Tilhørigheten defineres ved 
registrert bostedsadresse 31.12. foregående år. Medlemmer kan søke om å tilhøre et 
annet lag, men de kan ikke samtidig være medlem av to lokallag eller av to fylkeslag. 

Realitet  

Medfører at et medlem av Grønn Ungdom ikke samtidig kan være medlem av to sidestilte 
lag (to fylkeslag eller to lokallag). Innfører klare regler for hvem som er medlemmer av 
fylkes- og lokallag. 

Innstilling fra landsstyret: MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F36 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 11.2 

§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag, sentralstyret, 
kontrollkomiteen eller landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall i Landsstyret. 

Forslag Endringsforslag 

§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallagsstyrer, fylkesstyrer, 
sentralstyret, kontrollkomiteen eller landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever minst 2/3 
flertall i Landsstyret. 

Realitet  

Inkluderer fylkesstyrer inn i hvem som kan foreslå eksklusjon, og endrer fra lokallag til 
lokallagsstyre. Legger også til ‘minst’ foran ⅔ . 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F37 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 11.5 

§ 11.5 En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om å få igjen 
medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever vedtak med ⅔ flertall i både landsstyret. 
Slik søknad kan bare fremmes én gang. 

Forslag Endringsforslag 

§ 11.5 En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om å få igjen 
medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever vedtak med minst ⅔ flertall i landsstyret. 
Slik søknad kan bare fremmes én gang. 

Realitet  

Fjerner ‘både’, slik at setningen gir mening + legger til minst. 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F38 
Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, Jon Fartein Lygre Hoel, Sebastian Teigen Nygård 
 

Gjeldende vedtekt Ny 

- 

Forslag §13.x 

Landsstyret skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for hvordan 
medlemmene i partiet opptrer seg i mellom og utad, og som beskriver hvordan konflikter 
og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle medlemmer og 
ansatte i organisasjonen. 

Realitet  

Vedtektsfester Landsstyrets myndighet og plikt til å fastsette etiske retningslinjer. 
 
Ettersom de etiske retningslinjene fastsetter rettigheter og plikter for en bredere krets av 
medlemmer enn de som ligger direkte under landsstyret i organisasjonshierarkiet (jf. de 
etiske retningslinjenes punkt 1.3), kan det være hensiktsmessig å vedtektsfeste at LS har 
myndighet til å fastsette de etiske retningslinjene. Formuleringen over er basert på 
formulering i MDG sine vedtekter. 
 
Til grunn for dette forslaget ligger en forståelse om at kun Landsmøtet har myndighet til å 
fatte vedtak som angår alle medlemmers rettigheter og plikter, og at Landsstyret kun har 
myndighet til å fatte vedtak som angår rettighetene og pliktene til de organene og 
tillitsvalgte som sorterer under Landsstyret i organisasjonshierarkiet. Dette gjelder da ikke 
ordinære medlemmer, kontrollkomiteen eller valgkomiteen. 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F39 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 16.3 

§ 16.3 Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha landsmøtevalgte verv. 

Forslag Strykningsforslag 

- 

Realitet  

Overflødig, dekkes av § 16.2. 

Innstilling fra landsstyret: FOR  

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 70 

F40 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.4 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn Sekretær 
Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara] 
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. Andre saker kan behandles dersom de 
er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle 
dem. 

Forslag Endringsforslag 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker 
  

Årsmelding  
Godkjenning av regnskap  
Arbeidsplan  
Budsjett  
Valg av  
Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn  
Økonomiansvarlig  
Styremedlemmer  
[Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara]  
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen.  

 
Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Realitet  

Fjerner kravet om at årsmøtet må behandle valg av sekretær. Reformaterer paragrafen. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F41 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § x.x (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn Sekretær 
Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara] 
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. Andre saker kan behandles dersom de 
er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle 
dem. 

 

[...] 
 
§ 3.6 Styret skal bestå av minst tre medlemmer.  
 
§ 3.7 Årsmøtet kan velge inntil 5 varamedlemmer til styret. Velges det mer enn ett 
varamedlem skal de velges i nummerert rekkefølge.  
 
[...] 
 
§5.2 Styrets medlemmer må være medlemmer av GU[X]. 

Forslag Endringsforslag 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker 
  

Årsmelding  
Godkjenning av regnskap  
Arbeidsplan  
Budsjett  
Valg av styre som nevnt i § 3.6 
[Kun for fylkeslag:] Landsstyrerepresentant og vara  
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen.  

 
Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 
 
[...] 
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§ 3.6 Styret består av minst tre medlemmer. Fylkesstyret skal alltid bestå av leder eller to 
talspersoner av forskjellig kjønn og økonomiansvarlig. I tillegg kan det velges inntil fem 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene har tale- og forslagsrett på 
styrets møter.  
 
§5.2 Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv til valgkomité 
 
 
 

Realitet  

§§ 3.6 og 3.7 slås sammen. § 5.2 endres slik at den omfatter alle verv som kan velges av 
et lag.  

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F42 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.1 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 6.1 Endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinære årsmøter.  

Forslag Strykningsforslag 

§ 6.1 Endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinære årsmøter.  

Realitet  

Åpner for at endringer av vedtekter kan behandles også på ekstraordinære årsmøter. 

Innstilling fra landsstyret: FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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3.2 - Arbeidsplan 2020 
Bakgrunn  535 
Arbeidsplanen! Det viktigste dokumentet. Hva skal Grønn Ungdom bruke tid og ressurser på i 536 
2020? Hva skal landsmøtet bestille av sentralstyret? Vi skal innstille til landsmøtet. 537 
 538 
I innstilling til arbeidsplan har formatet fra i fjor blitt bevart. Det er foreslått ni mål i prioritert 539 
rekkefølge og fem mål om løpende arbeid. De fleste målene har nye formuleringer og 540 
konkretiseringer. Internasjonalt arbeid er foreslått flyttet fra rekkefølgeprioritert til løpende, 541 
og det er foreslått et nytt punkt på løpende arbeid på oppfølging av unge folkevalgte (som vi 542 
har rundt 30 av nå!!) 543 
 544 
 545 

Politikkutvikling 546 
Hvor mange politiske utvalg skal vi ha? Hvilke politiske felt skal de ta for seg? Hva er det viktig 547 
å utvikle politikk på i dette mellomvalgsåret? Navnene på utvalgene er viktig, da de vil fungere 548 
som er slags bestilling av politikk av utvalgene. De politiske utvalgene er fleksible organer som 549 
vi kan starte opp og legge ned etter behov. Vi bør derfor gjøre en god diskusjon på hvilke vi 550 
ønsker å beholde, redefinere eller legge ned til fordel for andre nye.  551 
 552 
Innstillingen her er på å videreføre utvalget for klima og miljø av åpenbare grunner, men med 553 
det nye navnet «klima og natur» for å bestille et større fokus på klassisk naturvern fra 554 
utvalget.  555 
 556 
Det innstilles også på å videreføre utvalget for dyrevelferd, men også her under nytt navn: 557 
«landbruk og dyrevelferd» siden mye dyrevelferdspolitikk uansett er landbrukspolitikk, og det 558 
er fint om utvalget da også får mulighet til å se både dyreholdet og andre ting i landbruket 559 
under ett. 560 
 561 
Som nytt utvalg foreslås det et for «fred, forsvar og migrasjon», for å ha et utvalg som fyller litt 562 
den funksjonen Internasjonalt Utvalg har hatt på det politiske, samtidig som man aktivt 563 
bestiller politikk på forsvar og innvandring. Innvandringspolitikken bærer ved seg mange 564 
verdikamper vi som grønt parti burde markere oss på. I Europa ser vi at det er nettopp denne 565 
politikken som, ved siden av klima, har den store mobiliserende effekten for grønne partier. 566 
Onkelen din er som kjent rasist og vi vinner på å stå på andre siden av han i verdikampen. Da 567 
trenger vi bedre politikk. 568 
 569 
Som nytt utvalg foreslås også «likestilling og velferd». Dette er viktig politiske felt for oss vi har 570 
potensiale for større eierskap på. Onkelen din er som kjent homohater og vi vinner på å stå på 571 
andre siden av han i verdikampen. Da trenger vi også her bedre politikk. 572 
 573 
Det innstilles også på å videreføre utvalget for «skatt og velferd» under det nye navnet og 574 
fokuset «skatt og næring», og «skole og utdanning» fordi vi må prøve å være en aktør i de 575 
politiske debattene som alle de andre partiene er opptatt av. Hele skolevalgkampen handler 576 
om skolepolitikk, og her har vi mye å gå på. Vi ser også at skolepolitikk engasjerer egne 577 
medlemmer godt, jamfør debatter på LS. Utvalget for skatt og næring er utvalget for høyre-578 
venstre-aksen, det har fungert godt hittil og kan bidra til å gi oss kompetanse vi ikke i dag har. 579 
Velferdspolitikk tenkes relevant for utvalget for likestilling, helse og sosial.  580 
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 581 
Er det noen andre politikkområder vi heller burde ha utvalg på? Er 6 passe mengde utvalg? 582 
 583 
 584 

Verving 585 
Her innstilles det på å ikke sette et vervemål, men heller ha hovedfokus på å få over 586 
halvparten til å betale. Dette er en ny greie. Bør vi heller ha vervemål? Hva skal det være på i 587 
så fall? 588 
 589 

Oppfølging av unge folkevalgte 590 
Er det riktig å ha et eget mål i arbeidsplanen om dette? Skal det på prioriteringslista eller 591 
regnes som løpende arbeid? 592 

 593 
 594 

Punkter til diskusjon 595 
• Er det noen mål som helt mangler eller som bør utgå? 596 
• Er formuleringene presise og ambisiøse nok? Alle formuleringer er såklart oppe til 597 

diskusjon.  598 
• Er prioriteringen god? I innstillingen flyttes medlemspleie og fylkes- og lokallagsarbeid til 599 

toppen av prioriteringslista, mens ekstern kommunikasjon flyttes litt ned fordi det er 600 
mellomvalgsår. Hva tenker folk om det? 601 

 602 
 603 

Forslag til vedtak 604 
F1: Landsmøtet vedtar Arbeidsplan 2020 slik den foreligger. 605 
 606 
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ARBEIDSPLAN 
2020 

I prioritert rekkefølge: 607 

1. Fylkes- og lokallagsarbeid 608 
Mål: Grønn Ungdom skal ha fungerende styrer i alle fylker, samt jobbe aktivt med opprettelse 609 
og opprettholdelse av aktivitetsgrupper og lokallag i hele landet. 610 
 611 

 2. Medlemspleie 612 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for et desentralisert medlemstilbud som oppleves som 613 
relevant for alle våre medlemmer. Grønn Ungdom skal være en trygg arena å engasjere seg i, 614 
og som et sted der man har tilgang til reell politisk innflytelse. 615 
 616 

3. Politikkutvikling 617 
Mål: Grønn Ungdom skal i 2020 være et politisk verksted tett knyttet opp mot 618 
programprosessen i Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdom skal ha seks politiske utvalg. 619 
Disse utvalgene skal være klima og natur, skole og utdanning, skatt og næring, fred, forsvar og 620 
migrasjon, likestilling og velferd, og landbruk og dyrevelferd. 621 
 622 

4. Ekstern kommunikasjon 623 
Mål: Grønn Ungdom skal være synlige i mediebildet både nasjonalt og lokalt. Hovedfokus skal 624 
ligge på sosiale medier, men tradisjonelle medier skal også prioriteres.  625 
 626 

5. Stortingsvalget 2021 627 
Mål: Grønn Ungdom skal sette ned et strategiutvalg som skal lage et utkast til politiske 628 
hovedsaker og hovedmålsettinger for stortingsvalget i 2021. Grønn Ungdom skal begynne 629 
arbeidet med argumentheftet og debattskoleringene for skolevalget i 2021, og jobbe for å få 630 
flest mulig ungdomskandidater nominert på stortingslistene i sine respektive fylker. 631 
 632 
 633 
 634 
 635 
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6. Skolering 636 
Mål: Grønn Ungdom skal møte skoleringsbehovet i organisasjonen etter beste evne, både for 637 
gamle og nye medlemmer. I tillegg skal fylkes- og lokallagsstyrer, samt unge folkevalgte få 638 
relevant organisatorisk skolering. 639 

7. Sommerleir 640 
Mål: Grønn Ungdoms sommerleir 2020 skal ha flere deltakere enn tidligere år, og være en 641 
trygg og inspirerende møteplass for grønne ungdommer fra hele landet! 642 
 643 

8. Verving 644 
Mål: Grønn Ungdom skal ha jevn medlemsvekst gjennom 2020. Over 50% av medlemmene 645 
våre skal ha betalt kontingenten sin innen året er omme. 646 

 647 

9. Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 648 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på landsmøtet til 649 
Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for alle grønne ungdommer 650 
som deltar på MDGLM. 651 
 652 
  653 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 654 

10. Internasjonalt arbeid 655 
Mål: Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 656 
bevegelsen og Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 657 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. 658 

 659 

11. Representasjon 660 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer 661 
og nettverk. Grønn Ungdom skal etterstrebe å være en aktiv deltaker i norsk offentlighet og 662 
søke samarbeid og dialog med miljøbevegelsen, næringsliv, fagbevegelsen, frivillige 663 
organisasjoner og politiske aktører der det er naturlig. 664 
  665 

12. Oppfølging av unge folkevalgte 666 
Mål: Grønn Ungdom skal lage et nettverk for og aktivt følge opp unge folkevalgte i 667 
organisasjonen. 668 
 669 

13. Organisering og sekretariat 670 
Mål: Grønn Ungdom skal utvide sekretariatet for å avlaste de frikjøpte og frivillige i 671 
organisasjonen, samt jobbe med å være en god arbeidsgiver for våre ansatte. Det skal 672 
arrangeres landsstyremøter og landsmøte.  673 
  674 

14. Sentralstyret 675 
Mål: Sentralstyret skal jobbe for å nå målene i arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle og 676 
forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste generasjon. 677 
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3.3 – Budsjett 2020 
Bakgrunn 678 
Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen for 2020. Forslaget til budsjett er satt 679 
opp mot regnskapet for 2018, som er forrige mellomvalgsår. 680 
 681 

Drøfting 682 
Noter/kommentarer er også en del av budsjettet. Disse kan endres, fjernes og legges til på lik 683 
linje med postene og summene. Man finner notene ved siden av hver budsjettpost. 684 
 685 
Den største endringen: GU-historiens største spleiselag! 686 
MDG gjorde det bra i valget! Det gir oss mer penger i fylkeslagene, men ikke mer penger 687 
nasjonalt. For at vi skal fortsette å bygge VERDENS BESTE organisasjon, må vi utnytte 688 
midlene vi har i organisasjonen på en god måte. Slik det er nå, har mange fylkeslag mye 689 
penger som ikke brukes.  690 
 691 
Derfor foreslår vi Grønn Ungdoms største spleiselag noensinne! Forslaget er at ca. 1,3 692 
millioner av budsjettet nasjonalt skal komme fra fylkeslagenes stemmestøtte, for å brukes til 693 
formål som gagner hele organisasjonen! Dette er 70% av det fylkeslagene får totalt i 694 
stemmestøtte (støtten man får fra fylkesmannen i SogF/Vestland) i 2020. Her kommer noen 695 
viktige momenter i denne saken: 696 
 697 

1. Fylkeslagene vil fortsatt motta Frifondmidler som vanlig, samt andre støtteordninger 698 
og oppsparte midler fra tidligere. Summene du ser i tabellene under er utelukkende 699 
stemmestøtten. 700 

2. Likevel er det en del utgifter fylkeslagene har hatt til GU nasjonalt som man har brukt 701 
en del penger på. Det betyr at nasjonalt må ta en større andel av kostnadene knyttet 702 
til organisasjonsdriften. Dette innebærer for eksempel alle utgifter knyttet til besøk fra 703 
sentralstyret til fylkeslagene, innkjøp av materiell og reisekostnader til 704 
landsstyremøter. Fordelen med dette er at vi slipper den viderefaktureringen som vi 705 
har i dag, og at nasjonalt tar regninga der nasjonalt er involvert. 706 

3. Vi får mer penger til å opprette stillinger som er viktige (og kanskje nødvendige) for 707 
organisasjonen, som flere fylkessekretærer og en organisasjonssekretær. Dette er 708 
stillinger som gagner hele organisasjonen, og fylkeslagene slipper å selv gjøre 709 
ansettelser og ha arbeidsgiveransvar. 710 

4. I tillegg til dette får vi god innsparing i bunnlinja, og ligger godt an til å ha mye penger å 711 
rutte med til valgkampen 2021. Det er en fordel, fordi det også da blir et større rom 712 
for å gjøre ansettelser som gagner fylkeslagene i valgkampen 2021. 713 

 714 
Alt i alt mener landsstyret at dette er en rettferdig måte å disponere de tilgjengelige midlene i 715 
organisasjonen, og at det gagner alle fylkeslagene at vi gjør det på denne måten. Fylkeslagene 716 
vil alt i alt ha det ganske likt som før, bare med færre fakturaer fra oss nasjonalt og færre 717 
kroner i egenkapital. Modellen virker økonomisk utjevnende for fylkeslagene, og nasjonalt har 718 
for eksempel bedre råd til å reise for å holde skoleringer steder det er dyrt å reise til. 719 
 720 
I landsstyret var det en diskusjon på hvordan man skulle sørge for at alle fylkeslagene hadde 721 
nok å rutte med til medlemsaktivitet etter å ha gitt tilskuddet. I fylker som f.eks Troms og 722 
Finnmark er det store og dyre reiseavstander, og man trenger penger for å kunne reise og ha 723 
aktivitet innad i fylket. Derfor vedtok landsstyret å endre noten til budsjettposten «tilskudd 724 
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fra fylkeslag» til: «70% av stemmestøtten fylkeslagene får totalt, hvorav ingen fylkeslag skal sitte 725 
igjen med mindre enn 30 000 kr.» Under ser dere to tabeller som viser effekten av denne 726 
endringen, kontra 70% flatt for alle fylkeslagene. I tabell 2 ser man at det er ca. 57 000kr 727 
mindre. Disse pengene kan man klare seg uten i budsjettforslaget slik det foreligger nå, men 728 
det betyr i praksis at innsparingen til valgkampår blir lavere. 729 
 
Tabell 1 730 
Slik vil tilskuddene og resterende stemmestøtte se ut hvis alle fylkeslagene gir flatt 70%: 731 

Fylkeslag Tilskudd 70% 
Penger igjen i 
fylkeslag 

Agder 57 399 kr 24 599 kr 

Viken 294 601 kr 126 258 kr 

Troms og Finnmark 36 594 kr 15 683 kr 

Innlandet 54 063 kr 23 170 kr 

Møre og Romsdal 38 482 kr 16 492 kr 

Nordland 30 720 kr 13 166 kr 

Oslo 390 014 kr 167 149 kr 

Rogaland 78 105 kr 33 473 kr 

Vestfold og Telemark 86 357 kr 37 010 kr 

Trøndelag 103 734 kr 44 457 kr 

Vestland 155 112 kr 66 476 kr 

SUM 1 325 180 kr 567 934 kr 
 732 
Tabell 2 733 
Slik vil tilskuddene og resterende stemmestøtte se ut hvis ingen fylkeslag skal ha mindre enn 734 
30 000kr av stemmestøtten igjen (ca. 67% av total stemmestøtte): 735 
Fylkeslag Tilskudd Penger igjen 
Agder 51 988 kr 30 000 kr 
Viken 294 601 kr 126 258 kr 
Troms og Finnmark 22 278 kr 30 000 kr 
Innlandet 47 233 kr 30 000 kr 
Møre og Romsdal 24 975 kr 30 000 kr 
Nordland 13 886 kr 30 000 kr 
Oslo 390 014 kr 167 149 kr 
Rogaland 78 105 kr 33 473 kr 
Vestfold og Telemark 86 357 kr 37 010 kr 
Trøndelag 103 734 kr 44 457 kr 
Vestland 155 112 kr 66 476 kr 
SUM 1 268 282 kr 624 824 kr 
 736 
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Andre endringer 737 
Inntekter 738 
Det legges opp til at vi få momskompensasjon på 190 000 kr. Det søker vi om for første gang 739 
i år, og vi antar at vi får dette innvilget også neste år. 740 
 741 
I tillegg foreslås det å vedta at vi skal søke om 100 000kr i støtte til skoleringsaktiviteter fra 742 
LNUs støtteordninger. Det er ikke spesifisert hvilke dette skal være eller målgruppen for 743 
disse. 744 
 745 
Kostnader 746 
De store økningene på kostnadssiden er følgende: 747 

1. Lønnskostnadene til ansatte øker drastisk. 550 000 av disse foreslås å øremerkes til 748 
fylkessekretærer og organisasjonssekretær. De resterende pengene foreslås det at 749 
landsstyret/sentralstyret kan disponere slik de mener at de disponeres best. 750 

2. Sentralstyreposten foreslås økt til 100 000. Dette er IKKE for at sentralstyret skal 751 
spise på restaurant etter hvert møte, men for at det skal være nok rom til å foreta mye 752 
reising til fylkeslagene uten av fylkeslagene må ta regningen. 753 

3. Det foreslås en økning i posten til landsstyret for å kunne ta alle reisekostnader fra 754 
fylkeslagene, men at det fortsatt skal være mulig å ha god fasilitering rundt møtene. 755 

4. Det foreslås en økning i skoleringsbudsjettet for å kunne legge opp til flere skoleringer 756 
i mellomvalgsåret enn det vi har hatt tidligere. Formen på disse avhenger av hva 757 
Sentralstyret velger å søke støtte for. 758 

5. Det foreslås en økning i sommerleirbudsjettet for å kunne ha flere deltagere enn det vi 759 
har hatt tidligere. 760 

 761 
 762 
 763 

Saksbehandlers konklusjon 764 
Totalt sett så vil budsjettet vårt øke kraftig med dette forslaget. Om vi setter i gang dette 765 
store spleiselaget og fylkeslagene disponerer ca. 70% av stemmestøtten sin til nasjonalt, 766 
åpner det seg et økonomisk handlingsrom vi aldri tidligere har hatt i Grønn Ungdom. Det gir 767 
oss muligheten til å bygge Grønn Ungdoms første ordentlige sekretariat, og det betyr at vi 768 
frigjør ressurser hos både nasjonalt og lokalt. I tillegg til alt dette har vi svært god innsparing 769 
til 2021. 770 
 771 
 772 

Landsstyretsinnstilling 773 
F1: Landsmøtet vedtar budsjett for 2020 slik det foreligger. 774 
 775 
 776 
 777 
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FORSLAG TIL 

BUDSJETT 2020 
Inntekter   Kommentarer/noter 
Salg 0  
Viderefakturering av materiell til 
fylkeslag 0  
Viderefakturering utlegg fylkeslag 0  
Offentlig støtte 275 000  
Støtte fra MDG 1 265 000  

Tilskudd fra fylkeslagene 1 325 000 
70% av stemmestøtten fylkeslagene får totalt, hvorav 
ingen fylkeslag skal sitte igjen med mindre enn 30 000 kr. 

Medlemskontingent 50 000  
Inntekter landsmøte 20 000  
Inntekter sommerleir 65 000 Legger opp til økning i antall deltagere, ikke i pris 
Inntekter, andre egenandeler 0  
Tilbakebetalt ubrukte LNU-midler fra 
fylkeslag 0  
Gaver, sponsoravtaler 0  
Frifond LNU 260 000  

Søknader om skoleringsstøtte LNU 100 000 

Her legges det opp til at man søker støtte for skoleringer 
utover Grønnhetsakademiet og Leder- og 
økonomiskolering 

Momskompensasjon 190 000  
Andre inntekter 0  
Sum inntekter 3 550 000 
   

Kostnader   Kommentarer/noter 
Lønn drift   
Honorar lederverv 892 000  
Lønn ansatte 770 000 550.000 Øremerket fylkessekretærer + organisasjonssek. 
Sum 1 662 000   

   
Drift og kontor   
Datasystemer 65 000  
Administrasjon, regnskap og revisjon 
(inkl lønn) 152 000  
Leie av lokaler MDG 60 000  
Sum 277 000   
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Materiell og markedsføring   
Materiell 50 000  
Kommunikasjon 10 000  
Lønnskostnad kom-rådgiver 0  
Reiser 0  
Valgkampskolering 0  
Diverse valgkamp (Buffer) 0  
Sum 60 000   

   
Partiaktiviteter   
Sentralstyret 100 000 70 000 skal gå til reisekostnader. 
Landsstyret 160 000  
Internasjonalt arbeid 15 000 Internasjonale turer etc. 
Politiske utvalg 0  
Kontrollkomiteen 5 000  
Valgkomiteen 5 000  

Skolering 160 000 
Grønnhetsakademiet, leder+øk-skolering, LNU-støttede 
skoleringer 

Landsmøte 185 000  
Sommerleir 280 000  
GU-delegater til MDGLM 20 000  
Sum 930 000   

   
Andre kostnader   
Utbetaling LNU-midler til fylkeslag 247 000  
Tilbakebetaling av ubrukte midler til 
LNU 0  
Utlegg for fylkeslag / Overføring til 
fylkeslag 0  
Medlemsskap i paraplyorganisasjoner 40 000  
Andre utgifter 0  
Sum 287 000   

Sum kostnader 3 216 000 
   

Årsresultat 334 000   
Egenkapital årets start og slutt     
Egenkapital 01.01.2020 410 324   
Egenkapital 31.12.2020 744 324   
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Andre saker 
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4.1 – Veivalg for mdg i 2021 
 778 

Bakgrunn 779 
Vi har vunnet et valg, men må begynne allerede nå å tenke på neste. Frem mot 2021 vil det 780 
være mye diskusjon intern i MDG om veivalg – hvilke partier vi skal samarbeide med, hvem vi 781 
er villige til å gå i regjering med, hvem vi på ingen måte er villige til å gå i regjering med, om vi i 782 
det hele tatt bør gå i regjering, og i så fall under hvilke omstendigheter og med hvilke krav. 783 
Disse spørsmålene burde vi som ungdomsorganisasjon ta stilling til, slik at vi kan være med å 784 
påvirke retningsvalget til MDG. Et vedtak om dette burde være på plass allerede på GULM-19. 785 
 786 
Vi foreslår at det vi skal ta stilling til er dette: 787 

1)        Vårt forhold til regjeringsdannelse og samarbeidsspørsmål generelt 788 
2)        Hvilke (ultimate) krav MDG bør stille i en eventuell forhandling om makt 789 
3)        Hvilke partier vi ønsker å samarbeide med nasjonalt fra 2021 790 

  791 
  792 

Regjeringsdannelse og samarbeidsspørsmål generelt 793 
Spørsmålet om regjeringsdeltagelse kommer til å bli viktig hvis vi gjør et godt valg i 2021. Det 794 
kan for eksempel bli slik at en eventuell ny regjering vil trenge oss for å få flertall. Det er flere 795 
grunner til at det kan være riktig å søke regjeringsmakt. Det neste tiåret blir avgjørende for om 796 
vi får løst klimakrisa - egentlig har ikke MDG tid til å vente med å søke makt. Vi er i politikken 797 
for å få gjennomslag for vår politikk - det kan vi få i regjering. Flere steder i landet har vi sett 798 
at vi ikke nødvendigvis mister velgere eller troverdighet av å sitte i posisjon. 799 
Regjeringsdeltagelse vil dessuten gi oss statsrådsposter og mulighet til å profilere politikerne 800 
våre der. 801 
 802 
Samtidig er det også gode grunner til å være skeptisk til regjeringsdeltagelse i 2021. Uansett 803 
hvor godt vi gjør det i valget, vil vi bli nødt til å kompromisse på en del ting. Vi vil måtte 804 
gjennomføre politikk som vi ikke er enig i. Vi vil måtte samarbeide med partier som velgerne 805 
våre føler stor avstand til. MDGs eksistensgrunnlag i politikken er at vi ikke ofrer politikken for 806 
makt, sånn som SV og Venstre har gjort. Vi kan være ekstremt utsatt for slitasje og velgertap 807 
hvis vi går inn i regjering.  808 
 809 
Et tredje alternativ er å ikke gå inn i regjering, men inngå en samarbeidsavtale med 810 
regjeringspartiene. På den måten er vi mer fristilt i Stortinget, men vi kan pushe regjeringen på 811 
saker som er viktig for oss. Samtidig kan vi havne i en skvis hvor vi legitimerer regjeringen 812 
uten å ha særlig mye innflytelse selv. 813 
 814 
 815 

Ultimate krav 816 
I 2017 hadde MDG tre ultimate krav for regjeringsdeltagelse: Miljø og klima først, FrP ut av 817 
regjering og ingen ny oljeleting. I 2017 var de ultimate kravene et viktig skille mellom oss og 818 
SV/Venstre. Fordelen med å stille ultimatum er å definere en felles smertegrense for partiet 819 
hvor vi ikke kan strekke oss lenger. Ultimatum er også en sikkerhetsventil mot at vi går inn i en 820 
regjering uten gjennomslag for hovedsakene våre, og det er en garanti til velgerne om hva vi 821 
aldri forhandler bort. Det er også et tydelig signal til andre partier om hva de må deale med 822 
hvis de går i forhandlinger med oss. 823 
 824 
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Et viktig argument mot å stille ultimatum er at det kan gjøre forhandlingene vanskeligere eller i 825 
verste fall skremme bort potensielle forhandlingspartnere. Det er for eksempel sterke krefter i 826 
LO og Arbeiderpartiet som ikke vil ønske å forhandle med oss om vi stiller oljeultimatum. 827 
Ultimate krav gir mindre handlingsrom til partiledelsen som forhandler på vegne av oss, og 828 
mindre rom for skjønn hvis vi har fått en god plattform uten 100% gjennomslag for de 829 
ultimate kravene. Absolutte løfter til velgerne kan også sette oss i en sårbar posisjon hvis folk 830 
opplever at løftene ikke blir oppfylt. 831 
 832 
 833 

Samarbeidspartier 834 
MDG har ikke pleid å peke på en foretrukken statsminister eller regjeringskonstellasjon. 835 
Argumentet for å videreføre denne linja er å bevare troverdigheten vår som et reelt 836 
blokkuavhengig parti. Vi aner ikke hvordan valgresultatet vil se ut i 2021, og man kan 837 
argumentere for at vi lukker dører for oss selv ved å allerede nå peke på hvem vi vil 838 
samarbeide med. Det blir også vanskeligere å skille oss fra de andre miljøpartiene hvis vi 839 
“velger side”. Det vil nok oppfattes som at vi begraver blokkuavhengigheten en gang for alle.  840 
 841 
Det er også gode argumenter for å velge side allerede nå, og peke på Jonas Gahr Støre som 842 
statsminister. I ettervalgsundersøkelsen fra 2017 ble velgere bedt om å begrunne hvorfor de 843 
ikke stemte MDG. 40% oppga det at vi var en utrygg vei til regjeringsskifte som en grunn til 844 
ikke å stemme på oss. I rapporten fra ettervalgsundersøkelsen heter det at “dette er en 845 
gordisk knute partiet er nødt til å løse før 2021. Hvis vi ønsker at landet skal få en ny 846 
regjering, for eksempel uten FrP, så må vi si det langt tydeligere.” 847 
 848 
Man kan argumentere for at blokkuavhengigheten vår ikke har blitt godt nok formidlet: På den 849 
ene siden anser mange oss som et parti på venstresiden, på den andre siden oppleves vi ikke 850 
som et trygg nok vei til regjeringsskifte. Man kan mene at det er dårlig bruk av krefter å 851 
forsvare blokkuavhengigheten når vi heller kan være tydelige på at vi vil kaste regjeringa. 852 
MDG har ikke tapt på å være tydelige tilhengere av rødgrønt samarbeid i Oslo. 853 
 854 
Et siste poeng er at det er lite sannsynlig at MDG vil støtte en høyresideregjering slik det 855 
politiske landskapet ser ut nå. Viljen til å gjennomføre klimapolitikk er om mulig enda mindre i 856 
Høyre enn i Arbeiderpartiet, og dessuten kommer FrP med på lasset.  857 
 858 
 859 

Saksbehandlers konklusjon 860 
Saksbehandlere mener at MDG bør søke regjeringsmakt. Vi har gode erfaringer med å styre 861 
flere steder i landet. 2021 bør bli året hvor vi også får innflytelse nasjonalt. Å søke 862 
regjeringsmakt betyr ikke at vi går inn i regjering for enhver pris, men at vi markerer oss som et 863 
parti som ønsker å styre. 864 
 865 
Saksbehandlere mener videre at vi bør gå til valg på en rødgrønn regjering. Vi anser det som 866 
lite sannsynlig at MDG vil inngå et samarbeid med høyresiden slik det politiske landskapet ser 867 
ut i dag. Etter seks år i opposisjon har Arbeiderpartiet faktisk tatt noen skritt framover i 868 
klimapolitikken, selv om de fortsatt har en beksvart oljepolitikk. Erfaringen fra 2017 er 869 
dessuten klokkeklar: Vi har ikke vært klare nok på at vi er en garantist for regjeringsskifte. 870 
Blokkuavhengigheten, uansett hvor glade i vi er i den, har vist seg å være vanskelig å 871 
kommunisere på en tydelig og troverdig måte. At vi går til valg på rødgrønn regjering betyr ikke 872 
at vi ikke kan velge andre strategier lokalt eller ved neste valg. 873 
 874 
Saksbehandlere mener at vi bør stille oljeultimatum til en ny regjering, og at dette ultimatumet 875 
bør være strengere enn i 2017. Derfor foreslår vi et krav om stans i all ny oljeaktivitet (leting, 876 



 
 

 86 

bygging, nye felt) på norsk sokkel. Det er saksbehandlernes klare mening at MDG aldri kan 877 
sitte i en regjering som åpner nye oljefelt. Vi foreslår også å begrense til ett ultimatum - MDG 878 
har ikke råd til å være knallharde på så mye annet enn olje.  879 
 880 
 881 

Landsstyrets innstilling 882 
F1: Landsmøtet vedtar strategidokumentet «Veivalg for MDG i 2021» slik det foreligger. 883 
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Veivalg for MDG i 2021 929 

 930 
 931 
Klimakrisa må løses i løpet av det neste tiåret. Miljøpartiet De Grønne har ikke tid til å vente 932 
med å søke makt. Grønn Ungdom mener at partiet bør: 933 
 934 
● Ha som mål å sitte i regjering i Norge fra 2021. 935 
● Anerkjenne at dagens regjering har null klimatroverdighet, og derfor gå til valg på en 936 

grønnrød regjering. 937 
● Stille ultimatum om ingen ny oljeaktivitet på norsk sokkel. 938 
 939 
 940 
 941 
 942 
 943 
 944 
 945 
 946 
 947 
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INNstilling på behandling 
fra forberedende redaksjonskomité 
 948 

Bakgrunn 949 
Som vedtektsfestet skal landsmøtet behandle resolusjoner (politiske uttalelser) på landsmøtet. 950 
Alle resolusjoner som har blitt behandlet i landsstyret i løpet av året har blitt vurdert til 951 
landsmøte. Det samme er alle resolusjonene som ble meldt opp til landstyremøtet i oktober, 952 
men som ikke ble behandlet.  Saksbehandler oppfordrer alle som har sendt inn resolusjoner 953 
som vi ikke har innstilt på til å sende dem til landsstyret i januar. <3 954 
 955 
Komiteen ble valgt på LS-3 i oktober og har bestått av Nora Jungeilges Heyerdahl 956 
(Sentralstyret), Even Jacobsen (Buskerud) og Øyunn Stokkeland Kåset.  957 
 958 
Arbeidet har bestått i at vi har lest alle de innkomne resolusjonene. Vi hadde et møte på 959 
hangouts og landet på innstillingen som følger under.  960 

 961 
Øyunn (Grønn Ungdom Berlin) og Even (Buskerud) i action på møte i forberedende 962 
redaksjonskomité. 963 
 964 
Landsstyret vedtok på LS-4 følgende mandat for komitéen: 965 

• Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 6 politiske uttalelser på 966 
GULM.  967 

• Det skal etterstrebes at uttalelsene som behandles på GULM skal være utformet i tråd 968 
med Grønn Ungdoms mal for politiske uttalelser, samt møte minst ett av disse 969 
kriteriene: 970 

o Den politiske uttalelsen er et viktig innspill/avklaring i forbindelse med MDGs 971 
programprosess, 972 

o den politiske uttalelsen er dagsaktuell og medievennlig.  973 
• Resolusjoner skal utformes i tråd med Grønn Ungdoms mal for resolusjoner.  974 
• Landsmøtet skal kun behandle, votere over og eventuelt vedta selve 975 

resolusjonsteksten og de konkrete politiske punktene – ikke saksfremlegget. 976 
• Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal 977 

behandles på GULM og får mandat til å sette sammen resolusjoner med tillatelse fra 978 
innsender/innstiller. 979 

 980 
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Drøfting 981 
Vi har vektlagt at resolusjonene skal være viktige avklaringer inn mot MDG sitt 982 
programkomitearbeid, og at de skal være medievennlige. 983 
 984 
Vi innstiller også på resolusjonen Gi Norge et nytt energieventyr. Den handler om politikk som 985 
vi i Grønn Ungdom allerede har profilert oss mye på i media. Kraftpolitikk ble også diskutert 986 
mye på MDG sitt landsmøte i våres. Den forberedende redaksjonskomiteen mener at denne 987 
politikken går til kjernen av vår politikk, og er noe av det viktigste å involvere og skolere 988 
medlemmene i fram mot 2021. Et landsmøtevedtak vil gi Grønn Ungdom mer tyngde i 989 
programkomiteen og i MDG når disse sakene kommer opp.  990 
 991 
Vi har også tenkt på at alle medlemmer skal finne temaer de engasjerer seg i blant 992 
resolusjonene. 993 
 994 
 995 

Forberedende redaksjonskomités innstilling 996 
F1: Landsmøtet behandler 6 resolusjoner. 997 
F2: Landsmøtet behandler følgende resolusjoner: 998 
5.1 En radikal boligpolitikk (GULS-3-19) 999 
5.2 Formue og arv (Politisk utvalg for skatt og velferd) 1000 
5.3 Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet (GULS-3-19) 1001 
5.4 Gi Norge et nytt energieventyr (GULS-2-19) 1002 
5.5 Forby kjøttreklame (GULS-2-19) 1003 
5.6 Stans importen av ødelagt regnskog (GULS-3-19) 1004 
 1005 
 1006 
Med vennlig hilsen 1007 
 1008 
Nora Jungeilges Heyerdahl 1009 
Internasjonal kontakt og leder av forberedende redaksjonskomité 1010 
 1011 
Oslo, 30. oktober 2019 1012 
 1013 
 1014 
 1015 
 1016 
 1017 
 1018 
 1019 
 1020 
 1021 
 1022 
 1023 
 1024 
 1025 
 1026 
 1027 
 1028 
 1029 
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5.1 – En radikal, ny boligpolitikk 
FORslagsstiller: landsstyret 1030 
 1031 

Bakgrunn 1032 
Boligmarkedet i Norge har gått bananas. En nyansatt sykepleier med en årslønn over 500.000 1033 
har nå i snitt råd til å kjøpe 2,7% av boligene på markedet i Oslo1.  Halvparten av unge som 1034 
har kjøpt egen bolig fikk hjelp av foreldrene sine2 og økonomer fra alt fra Civita og Det 1035 
internasjonale pengefondet til Agenda advarer om at boligmarkedet er en spekulasjonsboble 1036 
som øker forskjellene i Norge. Norges mest raddis ungdomsparti må på banen og foreslå 1037 
upopulær men fornuftig politikk. 1038 
 1039 
 1040 

Drøfting (og en del begrepsforklaring) 1041 
I Norge har vi siden krigen vært opptatt av prinsippet om at alle skal eie sin egen bolig. Derfor 1042 
dreier mye av norsk boligpolitikk seg om å belønne folk som kjøper bolig. De siste årene har 1043 
økonomene imidlertid blitt stadig mer bekymret for en boliglånsboble, der mange tar opp 1044 
store lån de kanskje ikke klarer å betjene hvis økonomien deres endrer seg. Derfor har man 1045 
også innført noen strengere krav for å få boliglån. 1046 
 1047 
Formuesskatt 1048 
Formuesskatten er en skatt du betaler på ting du eier og penger du har i banken, minus 1049 
gjelden din. Den har et fradrag på 1,5 millioner. Det betyr at hvis din totale formue minus 1050 
gjelden din er under 1,5 millioner, så betaler du ingenting i formuesskatt. Har du for eksempel 1051 
ting til totalt 5 millioner, men også 3,7 millioner kroner i gjeld, så slipper du formuesskatt fordi 1052 
formuen din minus gjeld er under 1,5 millioner. 1053 
 1054 
Imidlertid betaler man ikke formuesskatt på det en bolig faktisk er verdt. I stedet betaler man 1055 
formuesskatt på “formuesverdi”, som er 25% av boligens forventede markedsverdi3. Hvis du 1056 
har en bolig til 10 millioner, så betaler du bare formuesskatt på 2,5 millioner. Og hvis du i 1057 
tillegg har lån over 1 million, sånn at formue minus lån er under 1,5 millioner, da slipper du å 1058 
betale noen ting. Dette er en del av en villet norsk politikk for å få flest mulig til å kjøpe og eie 1059 
egen bolig. Har du noen millioner på konto, så slipper du skatt dersom du betaler bolig for 1060 
dem, og da er det selvfølgelig flere som kjøper. 1061 
 1062 
Prinsippet om å bare betale formuesskatt for ¼ av det boligen er verdt gjelder bare 1063 
primærboliger, altså den boligen der du faktisk bor. Dersom du for eksempel også eier en 1064 
ekstra leilighet som du leier ut, så må du betale formuesskatt for 90% av det eiendommen er 1065 

 
1 Synne Marschhäuser, Aftenposten (2019): “Hadde for lite egenkapital. Et lite kjent smutthull reddet 
boligdrømmen”. https://www.aftenposten.no/bolig/i/P9w4yJ/Hadde-for-lite-egenkapital-Et-lite-kjent-
smutthull-reddet-boligdrommen 
 
2 Kristin O. Iversen, DNB (2019): “Hvor mange får egentlig hjelp til å kjøpe sin første bolig?”.  
https://dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-salg/boligokonomi/starthjelp-barn/hvor-mange-
forstegangskjopere-far-hjelp 
 
3 Kristin O. Iversen, DNB (2018): “Hvordan finner du formuesverdien på boligen din?”. 
https://dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-salg/boligokonomi/arv-og-skatt/ligningsverdi-bolig 
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verdt.  1066 
 1067 
Eiendomsskatt 1068 
Stortinget har bestemt at det er opp til hver enkelt kommune om de vil kreve inn 1069 
eiendomsskatt eller ikke. Pengene går direkte til kommunen, men Stortinget setter en 1070 
maksgrense for hvor mye kommunene kan kreve inn i eiendomsskatt. Denne grensen pleide å 1071 
være 7 promille av boligens markedsverdi (altså ikke formuesverdien, som er ¼ av 1072 
markedsverdi), men regjeringen har senket den til 4 promille. 1073 
 1074 
Det er verdt å merke seg at eiendomsskatten ikke tar hensyn til gjeld, bare til boligens verdi. 1075 
Hvis to personer eier hvert sitt hus til 10 millioner, og den ene har gjeld til over pipa og den 1076 
andre er gjeldsfri, så må de likevel betale samme eiendomsskatt. 1077 
 1078 
Dokumentavgift 1079 
Dokumentavgiften er en avgift på 2,5% som du må betale når du kjøper en bolig, unntatt 1080 
dersom boligen er i et borettslag eller en aksjeleilighet. Egentlig er det ikke en avgift på salget 1081 
men på tinglysingen av skjøtet, men forskjellen der er ikke så viktig for oss. Det vi bør vite er 1082 
at for de fleste som kjøper bolig så må du betale staten 2,5% av salgsverdien4. Staten får ca. 8 1083 
mrd i inntekter fra dette årlig.  1084 
 1085 
Bransjeorganisasjonen for eiendomsmeglere mener dette er urettferdig fordi unge mellom 20 1086 
og 40 er de som flytter mest og derfor også i praksis skattlegges ekstra for hvert boligkjøp5. 1087 
(Samtidig er dette selvfølgelig en bransjeorganisasjon som er gira på at folk skal kjøpe og 1088 
selge bolig oftest mulig, så vi kan ta det med en god klype salt.) 1089 
 1090 
Rentefradraget 1091 
Rentefradraget er en annen måte å belønne folk for å eie bolig på. Du kan trekke fra 22% av 1092 
renter du betaler på lån, på skatten. Betaler du renter for 1000 kroner, så får du 220 kroner 1093 
mindre i skatt6. Dette betyr i praksis at staten betaler folk for å ta opp lån. (Merk at dette 1094 
gjelder renter på alle typer lån, så staten betaler også folk for å ta opp forbrukslån. Akkurat 1095 
dét er dumt på flere plan.) 1096 
 1097 
Skattefritt utleie 1098 
Dersom du leier ut en del av din egen bolig (for eksempel et rom eller en hybel) og du selv bor 1099 
i boligen og det du leier ut er under 50% av arealet, så slipper du å betale skatt på 1100 
leieinntektene.  1101 
 1102 
BSU-ordningen 1103 
BSU står for Boligsparing for unge, og er en ordning der unge under 34 kan spare inntil 25 1104 
000 kroner i året og trekke fra 5 000 kroner på skatten7. Pengene kan så bare brukes å kjøpe 1105 
bolig. Poenget er å belønne unge som sparer til egen bolig, sånn at de enklere kan komme seg 1106 
inn på boligmarkedet. GU har tidligere gått inn for å avvikle BSU-ordningen fordi det viser seg 1107 

 
4 Øyvind Skorve, DNB (2018): “Hva er dokumentavgift?”. https://dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-
salg/boligokonomi/hva-er-dokumentavgift 
 
5 Erik Lundesgaard, Eiendom Norge (2019): “Ulikhetsmaskinen”. 
http://eiendomnorge.no/ulikhetsmaskinen/ 
 
6 Smarte Penger (2019): “Rentefradrag på skatten”. https://www.smartepenger.no/lan/298-
rentefradrag-pa-skatten 
7 Skatteetaten: “BSU - Boligsparing for ungdom”. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-
riktig-skatt/bank-og-lan/bsu/ 
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at den stort sett kommer unge med rike foreldre til gode8. 1108 
 1109 
Egenkapitalkravet 1110 
Hvis du skal kjøpe bolig og ber banken om lån, så må du stille med minst 15% av pengene 1111 
selv. Det betyr at hvis du skal kjøpe en leilighet til 2,5 millioner så må du ha 375 000 oppspart 1112 
først.  1113 
 1114 
Maksimal gjeldsgrad 1115 
I boliglånsforskriften har Finansdepartementet har satt en grense for hvor mye du kan låne 1116 
totalt (summen av boliglån, studielån, forbrukslån osv). Denne ligger i dag på 5 ganger brutto 1117 
årsinntekt, men Finanstilsynet anbefaler å senke den til 4,5 ganger årsinntekt. Det betyr at 1118 
hvis du tjener 400 000 så kan du ikke ha samlet lån mer enn 2 millioner (eventuelt 1,8 1119 
millioner dersom forskriften endres). Hvis du også har studielån på for eksempel 300 000 og 1120 
forbrukslån på 100 000, så kan du ta opp maks 1,6 millioner i boliglån (eller 1,4 millioner med 1121 
ny forskrift).   1122 
 1123 
Eie-til-leie-ordninger 1124 
Eie-til-leie-ordninger er ordninger der folk leier en leilighet og en viss del av husleien teller 1125 
som et boliglånavdrag. Når du har bodd der noen år så kvalifiserer du til å kjøpe boligen, og 1126 
det du har betalt så langt går til å dekke en del av prisen. Sandnes har en variant av en slik 1127 
ordning i dag, for å hjelpe folk med lite egenkapital inn på boligmarkedet9. 1128 
 1129 
Verdistigning på boligmarkedet 1130 
Boligmarkedet har historisk sett gitt veldig høy verdistigning. Med et boliglån du må betale 1131 
avdrag på inngår du i en slags “tvungen spareavtale” der banken tvinger deg til å spare penger 1132 
i boligen med hvert avdrag. Det betyr at du sitter på mye kapital du kan løse ut den dagen du 1133 
selger boligen, og prisstigningen betyr at du ofte får veldig mye mer igjen enn da du kjøpte. 1134 
Boligkjøp har vært en bra måte arbeiderklassen og middelklassen kan opparbeide seg kapital 1135 
på, som senere kan gå i arv. 1136 
 1137 
Imidlertid gjelder dette selvfølgelige private investorer og spekulanter også: når 1138 
boligmarkedet gir stabilt høy avkastning så lønner det seg å kjøpe opp leiligheter i Oslo 1139 
sentrum heller enn å investere i arbeidsplasser eller arbeidende kapital. 1140 
 1141 
Tredje boligsektor 1142 
De to boligsektorene i dag er leie og eie, som begge er kommersielle og reguleres av 1143 
markedet. Med “tredje boligsektor” menes en ikke-kommersiell og/eller subsidiert sektor med 1144 
lavere priser. Mange andre europeiske storbyer, deriblant Zürich, Hamburg og Wien, har en 1145 
sterk subsidiert/sosial boligprofil, der man stiller høye krav til utbyggerne eller krever at en 1146 
andel av nye prosjekter skal leies ut til selvkostpriser10. 1147 
 1148 
Hva kan gjøres? 1149 

 
 
8 Tarald Laudal Berge og Martin Eckhoff Andresen (2015): “BSU-ordningen bør avvikles”. 
https://www.dagbladet.no/kultur/bsu-ordningen-bor-avvikles/60177509 
 
9 Norsk Boligbyggerlags Landsforening (2015): “OBOS tilby «leie-til-eie» i Sandnes”. 
https://www.nbbl.no/Aktuelt/articleType/ArticleView/articleId/6381/OBOS-tilbyr-leie-til-eie-i-
Sandnes 
10 Knut Olav Åmås (2019): “En boligpolitikk ville vært en god idé”. 
https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/opKRxj/En-boligpolitikk-ville-vart-en-god-id--Knut-
Olav-Amas 
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Boligpolitikk er skikkelig vanskelig og skikkelig betent. Få skatter i Norge er så upopulære som 1150 
en hypotetisk nasjonal boligskatt (altså som en erstatning for en kommunal eiendomsskatt). 1151 
Norske politikere har lagt seg på en linje der vi har et av Europas mest uregulerte 1152 
boligmarkeder, men alle forslag om å beskatte bolig på linje med andre investeringer stemples 1153 
som “usosiale”11. Men realiteten i dag er at noe av det sikreste du kan gjøre som søkkrik er å 1154 
kjøpe en haug med boliger i sentrale bystrøk. Du får lavere skatt, staten betaler deg for å ta 1155 
opp lån til å gjøre det, og du kan leie ut til desperate folk på boligjakt i et overopphetet 1156 
marked der det ikke finnes prisreguleringer. Både IMF12, OECD13, Agenda og Civita14 mener 1157 
boligmarkedet må beskattes hardere for å utjevne forskjeller og få flyttet kapital fra Aker 1158 
Brygge til arbeidsplasser.  De peker alle på en nasjonal boligskatt som et virkemiddel her. 1159 
Problemet er selvfølgelig hvordan vi kan gjøre dette uten å ramme Folk Flest, som vil ha egen 1160 
bolig og har tatt opp lån for å finansiere den.  1161 
 1162 
Vi bør også ha en prinsipiell diskusjon rundt eie-prinsippet. Ingen andre europeiske land har 1163 
en så stor eie-andel som oss, og vi skal ikke lenger enn over grensen til Sverige før 1164 
statsministeren tilhører den store andelen som aldri har eid en egen bolig. Det finnes ulike 1165 
måter man kan stimulere til et bedre leie-marked på, som subsidiert bygging av leiligheter eller 1166 
krav om at en viss andel av leiligheter må leies ut til kostpris. Dette kan kommunale 1167 
myndigheter stille krav om når de gjør tomter disponible for utbyggere. 1168 
 1169 

Spørsmål til diskusjon 1170 
• Nasjonal boligskatt er ekstremt kontroversielt. Men sånn faktisk. Dette er skikkelig 1171 

kontroversielt og vi bør være veldig sikre før vi går inn for en politikk som alle fra SV til 1172 
FrP kontant avviser. Er dette verdt det mulige bråket? 1173 
 1174 

• Både det å avvikle rentefradraget og å øke beskatningen av bolig er veldig veldig 1175 
upopulær politikk. Vi snakker ikke politisk utvalg for høyre-venstre-aksen, vi snakker 1176 
politisk utvalg for ingen-politikere-vil-ta-i-dette-med-ildtang. Er det smart? 1177 
 1178 

• Vil vi egentlig avvikle BSU-ordningen? Det er en ordning som i stor grad kommer vår 1179 
målgruppe og våre velgere til gode (sette alt inn på BSU… ka-CHING) 1180 
 1181 

• Denne politiske uttalelsen dreier seg i praksis bare om boligmarkedet i tettbygde strøk. 1182 
Saksframlegger hadde lyst til å også se på for eksempel fraflytting og boplikt i 1183 
distriktene, men hadde ikke kapasitet til å ta det med i uttalelsen. Bør vi heller ha en 1184 
boligpolitisk uttalelse som dekker hele landet? 1185 

 1186 

 
11 Kjetil Rolness (2019): “Salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene”. 
https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/vQrP0V/Salige-er-de-rikes-barn_-for-de-skal-arve-
boligmassen-i-de-store-byene-Kjetil-Rolness 
 
12 International Monetary Fund (2017): “Norway: Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV 
Mission”. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/83a603a737994bfe9836900db0f04c20/2017_imf_conclu
ding_statement.pdf 
 
13 OECD (2018): “Norway: Overview”. http://www.oecd.org/eco/surveys/norway-2018-OECD-
economic-survey-overview.pdf 
 
14 Villeman Vinje, Civita (2011): “Skattereform: for arbeid og økt velstand”. 
https://www.civita.no/publikasjon/skattereform-for-arbeid-og-okt-velstand 
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Saksbehandlers konklusjon 1187 
Norges mest faktabaserte ungdomsparti bør ta fakta innover seg og både skattlegge og 1188 
regulere boligmarkedet hardere. Eie-prinsippet er bra på papiret, men i dag fører det til økte 1189 
klasseskiller og at voksne folk i full jobb lever på bolighai-utleieres nåde. Det viktigste 1190 
prinsippet for en grønn boligpolitikk må være at alle i Norge skal kunne bo under trygge og 1191 
ordentlige forhold, uansett om de gjør det ved å leie eller å eie. I tillegg må staten slutte å 1192 
betale rike for å spekulere i bolig.  1193 
 1194 

Landsstyrets innstilling 1195 
F1: Resolusjonen «En radikal ny boligpolitikk!» vedtas slik den foreligger. 1196 
 1197 
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EN RADIKAL, NY BOLIGPOLITIKK 1198 

 1199 
Boligmarkedet i Norge er ute av kontroll. Spekulanter og bolighaier styrer skuta, og 1200 
klasseskiller forsterkes når unge uten rike foreldre blir stående utenfor markedet. Samtidig 1201 
mangler Norge en fornuftig leiesektor og en god statlig regulering av markedet. 1202 
 1203 
Boligmarkedet har blitt en hellig ku. Politikere fra både høyre- og venstresiden er bekymrede 1204 
for unge som ikke får kjøpt egen bolig. Men ingen norske politikere tør ikke å si det et samlet 1205 
økonomisk fagmiljø peker på: boliger er formuesobjekter som må beskattes hardere, og 1206 
staten kan ikke lenger betale rike folk for å kjøpe bolig. 1207 
 1208 
Grønn Ungdom vil: 1209 

● Trappe ned rentefradraget med sikte på avvikling. 1210 
● Skattlegge leieinntekter fra utleie i egen bolig på linje med annen inntekt. 1211 
● Heve det nasjonale taket for eiendomsskatt til 8 promille, med unntak for 1212 

lavinntektshusholdninger. 1213 
● Opprette en statlig tredje boligsektor. 1214 
● Omforme BSU-ordningen. 1215 
● Skattlegge sekundærboliger hardere. 1216 
● Bygge 4000 nye studentboliger hvert år. 1217 
● Pålegge utbyggere at minst 5% av nybygg bare skal være tilgjengelige for 1218 

førstegangskjøpere. 1219 
● Senke dokumentavgiften til 1,5%.  1220 
● Øke formuesverdien av primærbolig til 40%. 1221 
● Kreve at 1/5 av nye byggeprosjekter i byer skal leies ut til selvkostpriser og heve 1222 

dette til ¼ i Oslo. 1223 
● Det innføres et tak på hvor mange boliger man kan eie. Taket settes til to boliger. 1224 

  



 
 

 97 

5.2 – Formue og arv 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms sentralstyre 1225 

 1226 

Bakgrunn  1227 
De sosiale forskjellene i Norge øker. Forskjeller mellom de med lav og høy inntekt har ikke 1228 
vært så høye som de er i dag på 30 år. I dag tjener den rikeste tidelen av befolkningen 35,0% 1229 
av inntektene i Norge15. Det har av den grunn oppstått et stort gap mellom de som har 1230 
formue og ikke. Den tiendedelen av norsk befolkning med størst bokført kapital, eier også 1231 
halvparten av Norges formuer.16 Den rikeste 1% av norsk befolkning disponerer 19% av all 1232 
formue alene. Den delen av befolkningen som er på den andre siden av skalaen, med lavere 1233 
inntekt, har mer gjeld enn de har formue.  1234 
 1235 
Arveavgiften (som ble avviklet i 2014) og formueskatten er to skattleggingsformer som 1236 
forsøksvis skal omfordele mellom de som har lite og de som har ekstremt mye. Denne 1237 
uttalelsen er et skritt mot en mer omfordelende skattepolitikk for Grønn Ungdom. 1238 
 1239 

Formuesskatt 1240 
Norge er ett av få land i verden med formuesskatt. Allikevel er det politisk enighet om at vi 1241 
skal ha formuesskatt på ett eller annet nivå. Samtidig er utviklingen i OECD-landene slik at 1242 
ulikheten i formue er økende, og ledende økonomer mener at formuesskatt er nødvendig for 1243 
å motvirke et stort gap i formue17. 1244 
 1245 
Hva er formuesskatt? 1246 
I Norge er formuesskatten en 0,85% skatt på netto formue. Netto formue er formue 1247 
fratrukket gjeld. Det vil si at hvis du eier verdier til 10 000 000, men også har en gjeld på 9 1248 
000 000, vil din nettoformue være 1 000 000. Innslagspunktet for formuesskatt er 1 500 000, 1249 
altså betaler du ingenting hvis din netto formue er mindre enn dette18. Formuesskatten 1250 
gjelder hovedsakelig personlige formuer, men gjelder også noen selskaper. Skatten virker mye 1251 
mer omfordelende enn inntektsskatt og skatt på forbruk19.  1252 
 1253 

 
15 Sigurd Bjørnestad, Aftenposten (2018): “De høyeste inntektene tar stadig mer av kaken”. 
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MgGKp5/De-hoyeste-inntektene-tar-stadig-mer-av-
kaken 
 
16 Elisabeth Løyland Omholt, SSB (2018): “Sterk formuesøkning, større ulikhet”. 
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/sterk-formuesokning-storre-
ulikhet 
 
17 Rolf Aaberge og Magnus E. Stubhaug, SSB (2018): “Formuesulikheten øker”.  
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/formuesulikheten-oker 
18 Skatteetaten: “Formuesskatt”. https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/ 
 
19 Johan Christensen, Store norske leksikon (2017): “Formuesskatt”. 
https://snl.no/formuesskatt 
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Formuesskatten utgjør også mer enn halvparten av skattebyrden til den rikeste prosenten av 1254 
nordmenn20. Samtidig bidrar formuesskatten til høy beskatning av enkelte former for sparing, 1255 
som bidrar til å svekke insentivet til sparing og investering. I tillegg verdsettes ulike former for 1256 
formue ulikt, for eksempel verdsettes bankinnskudd til 100% av markedsverdi, mens 1257 
aksjefond verdsettes til 80%. Det betyr at hvis du har 10 000 000 på en bankkonto (og ingen 1258 
gjeld) må du betale 0,85% formuesskatt på disse pengene, altså 85 000 i året, mens dersom 1259 
du setter dem i aksjefond så må du bare betale formuesskatt på 8 000 000, altså 68 000 1260 
totalt.  1261 
 1262 
For de aller fleste utgjør bolig den største andelen av formuen. Boligformue er også jevnere 1263 
fordelt enn annen formue (fordi de fleste eier egen bolig), og bidrar til å jevne ut forskjellene i 1264 
formue. Hovedgrunnen til de økte ulikhetene er at for eksempel verdipapirer og annen 1265 
finanskapital er konsentrert hos de aller rikeste. I 2016 eide de 10% med høyest formue 58% 1266 
av den totale formuen i Norge. Derfor mener saksbehandler at det er mer hensiktsmessig å 1267 
konsentrere utjevende tiltak mot annen kapital enn boligkapital. Samtidig utgjør fritidsboliger 1268 
(altså hytter) en stor andel av formue, og siden hytter er et overskuddsfenomen som også 1269 
ødelegger natur gir det mening å skattlegge fritidseiendom. 1270 
 1271 
Hva er problemene med formuesskatt? 1272 
Et argument mot en for progressiv formuesskatt er kapitalflukt. Mange mener at innehavere 1273 
av høye formuer vil plassere verdiene sine i skatteparadis hvis de skattlegges for hardt i 1274 
Norge. Dette er allerede et stort problem med dagens formuesskatt, men vi mener at dette 1275 
problemet er så omfattende at det krever en egen resolusjon, og Grønn Ungdom har allerede 1276 
politikk fra 2018 på skatteflukt blant selskaper21.  1277 
 1278 
Det er også formuesskatt på arbeidende kapital, altså anleggsmaskiner, næringsbygg og 1279 
lignende, noe mange er kritiske til. Saksbehandler mener at dette ikke er verdt å fjerne, siden 1280 
bedrifter uansett har insentiver til å utvide bedriften. Samtidig mener vi det er viktig å legge til 1281 
rette for å starte nye bedrifter, derfor foreslår vi å fjerne formuesskatten på arbeidende 1282 
kapital for nyoppstartede bedrifter de første tre årene. 1283 
 1284 
Et siste argument mot formuesskatten er at den innebærer en “dobbel beskatning”. Først 1285 
tjener du altså penger, betaler inntektsskatt av dem og setter resten i banken. Deretter må du 1286 
betale formuesskatt hvert år på penger du egentlig allerede har betalt skatt for. Imidlertid vet 1287 
vi at en del av de rikeste i Norge ikke betaler inntektsskatt i det hele tatt, og da er 1288 
formuesskatt en av de få måtene vi kan få dem til å bidra til fellesskapet22. 1289 
 1290 
Hvem bør formuesskatt rette seg mot? 1291 
I all hovedsak mener saksbehandler at formuesskatten skal konsentreres rundt de aller rikeste. 1292 
Derfor foreslår vi en mer progressiv formuesskatt. Sett at den politiske uttalelsen om 1293 
boligpolitikk blir vedtatt slik den foreligger vil mange måtte betale mer i eiendomsskatt, og det 1294 

 
 
20 Johan Christensen, Store norske leksikon (2017): “Formuesskatt”. 
https://snl.no/formuesskatt 
 
21 Grønn Ungdom (2018): “Ta skatten tilbake!”. https://www.gronnungdom.no/wp-
content/uploads/2012/03/Ta-skatten-tilbake.pdf 
 
22 Guttorm Schjelderup, NHH Bulletin (2012): “Høyre og de superrike”. 
https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/eldre-saker/2012/oktober/hoyre-og-de-
superrike/ 
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er derfor ikke nødvendigvis lurt å øke formuesskatten for dem uten mye formue utenom 1295 
bolig. Av samme grunn vil vi ikke gå inn for å senke innslagspunktet, siden mange boliger har 1296 
høy verdi og det skal lønne seg å nedbetale huslånet sitt. 1297 
 1298 

Arveavgift 1299 
Formue går i arv og dermed forsterkes sosiale forskjeller for hver generasjon. Dette har blitt 1300 
en stor bidragsyter til økende ulikhet i Norge. Å gjeninnføre arveavgiften kan gjøre disse 1301 
forskjellene mindre. 1302 
 1303 
Hvorfor er beskatning av arv smart utjevningspolitikk? 1304 
Arveavgiften kan begrunnes med fordelingshensyn. En som mottar arv, blir tilført verdier og 1305 
vil dermed få større formue. Av Norges hundre rikeste har tre fjerdedeler arvet formuen sin. 1306 
Det er også de med høyest inntekt og høyest formue som mottar mest arv og gaver, og som 1307 
derfor vil betale mest av en eventuell arveavgift23. Arveavgiften bidrar dermed til jevnere 1308 
formuesfordeling i samfunnet.  1309 
 1310 
En beslektet begrunnelse for arveavgiften ligger i skatteevneprinsippet. Dette prinsippet 1311 
inneværer at skattebelastningen, altså hvor mye skatt du må betale, skal fordeles ut fra den 1312 
evnen du har til å bære din del av skattebyrden. Sagt på en annen måte: de som har mest, har 1313 
også råd til å betale mest skatt, og derfor bør de bidra mer. En person som mottar større 1314 
verdier gjennom arv, vil ha evne til å betale arveavgift.  1315 
 1316 
Mye arv er svært likvid. Med “likvid” mener vi “lett å gjøre om til vanlige penger”. Eksempler på 1317 
svært likvid arv er kontanter, penger i banken og aksjer man eier. Hvis man arver noe av dette 1318 
så er det relativt enkelt å betale en andel av det i arveavgift. Eksempler på mindre likvid arv er 1319 
hus, malerier og andre verdisaker du eier, andeler i selskap, og så videre. Men ved arvet fast 1320 
eiendom kan eiendommen selges, belånes (tas opp lån på) eller leies ut, hvis man mangler 1321 
pengene til å betale arveavgiften. 1322 
 1323 
Ulike skatter påvirker folks beslutninger om å jobbe, spare, investere og så videre. Innkreving 1324 
av skatt for å skaffe penger til fellesgoder for oss alle medfører derfor også kostnader for 1325 
samfunnet. Det er derfor generelt bedre med lave satser på flere og bedre skattegrunnlag enn 1326 
høye satser på færre og smale skattegrunnlag. Med andre ord er det ofte bedre å kreve inn litt 1327 
skatt av alle enn å ha små ”spesialskatter” som bare betales av noen få mennesker og som tar 1328 
mye byråkrati og penger å administrere. Arveavgiften er nettopp en slik generell skatt som alle 1329 
må betale, og kan derfor ha lavere kostnader for staten per krone krevet inn. 1330 
 1331 
Hvor mye penger kan man hente inn ved å innføre en arveavgift igjen? 1332 
I 2005 hadde vi disse arveavgiftssatsene24: 1333 
 1334 
 Til 

barn/foreldre 
 

Til andre 

Av de første 250 000 kronene Ingen avgift Ingen avgift 
Av de neste 300 000 kronene 8 prosent 10 prosent 
Av alt over dette 20 prosent 30 prosent 

 
23 Jørgen Pedersen (2019): “Arv bør skattlegges mye hardere enn inntekt”. 
https://morgenbladet.no/ideer/2019/01/arv-bor-skattlegges-mye-hardere-enn-inntekt 
 
24 SSB (2007): “Arveavgift, 2005”. https://www.ssb.no/inntekt-og-
forbruk/statistikker/arv/aar/2007-06-05 
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  1335 
Hvis du for eksempel arvet 1 000 000 kroner av en forelder i 2005, så ville du betalt 0 koner 1336 
avgift på de første 250 000 kronene, 8% avgift fra 250 000 til 550 000 og 20% på de siste 1337 
450 000, totalt 114 000 kr. 1338 
 1339 
I 2013, det siste året vi hadde arveavgift, hadde satsene blitt senket til det følgende25: 1340 
 1341 
 Til 

barn/foreldre 
 

Til andre 

Av de første 470 000 kronene Ingen avgift Ingen avgift 
Av de neste 330 000 kronene 6 prosent 8 prosent 
Av alt over dette 10 prosent 15 prosent 

 1342 
Så hvis du hadde arvet 1 000 000 av en forelder i 2013, så ville du betalt 0 kroner på de først 1343 
470 000 kronene, 6% avgift på pengene fra 470 000 til 800 000 kroner og 10% på de siste 1344 
200 000, totalt 39 800 kr. Altså ville du sluppet nesten to tredjedeler av det du ville betalt 1345 
åtte år tidligere.  1346 
 1347 
I 2013 var den totale verdien av avgiftspliktig arv og gaver 34 milliarder kroner. Boligeiendom 1348 
sto for 64% av dette. Totalt ga dette inntekter på 1,9 milliarder kroner., eller en 1349 
gjennomsnittlig avgift på 5,6%.  Men i 2005, da vi hadde høyere avgiftssatser, fikk vi inn 1,1 1350 
milliarder kroner fra totalt 17,4 milliarder avgiftspliktig arv og gaver., en gjennomsnittlig avgift 1351 
på 6,3%. Altså ville vi antagelig fått inn et høyere beløp i 2013 dersom avgiftssatsene hadde 1352 
forblitt høyere. 1353 
 1354 
SSB-statistikken for 201026 og 201127 viser at andel arvinger som arver mer enn 2 millioner 1355 
kroner stadig øker, og at disse utgjør en stor andel av innhentet arveavgift. 1356 
 1357 
  1358 

Spørsmål til diskusjon 1359 
• Når renta er så lav som den er nå, så kan man tape penger på å ha dem i banken, fordi 1360 

formueskatten spiser opp mer enn det du tjener i renter hvert år. Da har ikke folk 1361 
noen insentiver til å spare. Hvordan kan vi forhindre dette? 1362 

• Kan arveavgiften ramme usosialt? Det klassiske eksempelet er en minstepensjonist 1363 
som blir enke(-mann) og derfor arver huset hen bor i, og ikke har råd til å betale 1364 
arveavgiften uten å selge huset. Burde vi ha unntak for disse?  1365 

• Skal vi lage en ny arveavgift med ulike beskatningssatser og fribeløpsgrenser? 1366 
• Vil å vedta en politisk resolusjon som denne være å trekke Grønn Ungdom for langt 1367 

mot venstresida i norsk politikk? 1368 
 1369 
 1370 
 1371 
 1372 

 
25 SSB (2015): “Arveavgift, 2013”. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/arv/aar 
 
26 SSB (2012): “Arveavgift, 2010”. https://www.ssb.no/inntekt-og-
forbruk/statistikker/arv/aar/2012-08-28 
 
27 SSB (2013): “Arveavgift, 2011”. https://www.ssb.no/inntekt-og-
forbruk/statistikker/arv/aar/2013-06-20 
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Saksbehandlers konklusjon 1373 
Formuesskatt og arveavgift er grunnleggende omfordelende skatter. Forskjeller i inntekt og 1374 
formue øker, både i Norge og globalt, og formuesulikhetene øker raskest. Vi bør ta Piketty på 1375 
alvor og skattlegge både formue og arv hardere og mer progressivt enn i dag. 1376 
 1377 
 1378 

Forslag til vedtak 1379 
F1: Den politiske uttalelsen «Formue og arv» innstilles på til landsmøtet, etter votering over 1380 
alternativene. 1381 
  1382 
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 1383 
 1384 

 1385 
 1386 
 1387 
 1388 
 1389 
 1390 
 1391 

FORMUE OG ARV 1392 

 1393 
Forskjellene øker dramatisk, både i Norge og globalt. De fleste får en stadig mindre del av 1394 
kaka, mens de aller rikeste har blitt ufattelig mye rikere. Arv og gaver forsterker disse 1395 
forskjellene for hver generasjon. 1396 
 1397 
Regjeringen har avviklet arveavgiften og senket formuesskatten. Men disse skattene har en 1398 
viktig omfordelende effekt, fra de som har aller, aller mest. I en tid hvor forskjellene øker 1399 
mener vi derfor at arveavgiften må gjeninnføres og at formuesskatten må gjøres mer 1400 
progressiv, samtidig som de ikke går for hardt utover den jevne skattebetaler. 1401 
 1402 
 1403 
Grønn Ungdom vil:  1404 

● Beholde innslagspunktet for formuesskatt uendret fra dagens nivå 1405 
● Verdsette fritidsboliger og fritidsbåter til 100% av markedsverdien 1406 
● Øke prosentsatsen for formuesskatt med 0,2% (til 1,05%) for alle med en nettoformue 1407 

over 50 000 000 kr 1408 
● Øke prosentsatsen for formuesskatt med 0,3% (til 1,15%) for alle med en nettoformue 1409 

over 100 000 000 kr 1410 
● Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for oppstartsbedrifter de første tre årene 1411 
● Innføre en omfordelende arveavgift som: 1412 

o ALTERNATIV A: har samme satser som den vi hadde før den ble skrotet i 2014 1413 
o ALTERNATIV B: i større grad enn tidligere skjermer lavinntektshusholdninger 1414 
o ALTERNATIV C: har en ekstra superrikingsats for arv over 20 millioner, i tillegg 1415 

til de andre satsene 1416 
  1417 



 
 

 103 

5.3 – Grønn bistandspolitikk for 
2020-tallet 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 1418 

 1419 

Bakgrunn  1420 
Verden er urettferdig.  1421 
 1422 
 1423 

Drøfting 1424 
Å gi bistand er forankret i flere deler av det norske samfunnet. Noen eksempler er kristen 1425 
nestekjærlighet, sosialistisk fordelingstankegang og klassisk veldedighet (TV-aksjonen). 1426 
Saksbehandler foreslår å gå bort fra tankegangen om bistand som en snill og veldedig 1427 
handling som rike land unner fattige land. Alternativet er ideen om at vi alle er 1428 
verdensborgere med like rettigheter. Den grønne solidariteten er grenseoverskridende og 1429 
betingelsesløs. 1430 
 1431 
Penger 1432 
Norsk bistand tilsvarte omtrent 1 prosent (0,99 prosent) av bruttonasjonalinntekt i 2017. 1433 
Bare ni land i verden gir mer i bistand enn det Norge gjør. Regner vi per innbygger gir Norge 1434 
mest bistand i verden. Norge gir 1,14% av brutto nasjonal inntekt til bistand. Sverige slår oss 1435 
med sine 1,36%.  Her finnes det litt ulike tall avhengig av hvordan man regner, men essensen 1436 
er at Norge er i verdenstoppen på bistand.  1437 
 1438 
Likevel får store deler av verdens befolkning ikke oppfylt retten til et verdig liv. Derfor må vi 1439 
gi mer.  Saksbehandler foreslår å at Norge skal bruke 3% av BNP på bistand over 1440 
statsbudsjettet. I tillegg bør vi videreføre kravet om å overføre 65 milliarder til klimabistand. 1441 
Her foreslår vi å si hvor de pengene skal komme fra, og lander på oljefondet årlig.  På den 1442 
måten kan vi tydeliggjøre at denne posten må være uavhengig av bistandsposten på 1443 
statsbudsjettet for øvrig.  1444 
 1445 
Betingelsesløs bistand 1446 
Vi foreslår at bistanden skal være betingelsesløs fordi hvis bistanden har betingelser, er det 1447 
ikke bistand - da er det utenrikspolitikk. Kina er et eksempel på et land som bruker 1448 
utviklingsmidler og infrastrukturinvestering for å skaffe seg realpolitisk fotfeste og makt. 1449 
Saksbehandler mener at Europa har gjort nok av det.  1450 
 1451 
Avkolonisering  1452 
Avkolonisering er den prosessen som gir selvstendighet til land som har vært kolonier. Vi 1453 
mener at dette er en prosess som fortsatt pågår, og at det er på tide å aktivt tenke 1454 
avkolonialisering i bistandspolitikken.  1455 
 1456 
Prioritere global omfordeling over mer velferd i Norge 1457 
I Norge har de fleste fått sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Saksbehandler mener at vi 1458 
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bør gi de som trenger det bedre liv i Norge ved å omfordele mer. Dersom valget står mellom 1459 
dyre velferdsutvidelser som skolemat eller gratis tannhelse i Norge, eller å bruke pengene på 1460 
å nå bærekraftsmålene internasjonalt så bør det siste vinne. Vi bør aktualisere denne 1461 
drakampen ved å sette norsk velferd opp mot bistand. Derfor foreslår vi at Miljøpartiet De 1462 
Grønne alltid skal prioritere global omfordeling over mer velferd i Norge 1463 
 1464 
Samstemthet 1465 
Norge undergraver sine egne bistandsmål med andre deler av politikken. På oppdrag for 1466 
Norad kom Fafo i en rapport om samstemthet fram til at det skorter på samstemthet i norsk 1467 
bistands- og utenrikspolitikk. Et av hovedpoengene var at Norsk økonomi er avhengig av at 1468 
landet er storeksportør av miljøødeleggende olje og gass samtidig som Norge er forkjemper 1469 
for bevaring av regnskoger og for å stanse klimaendringer. Vi foreslår å legge til grunn at det 1470 
er andre sektorer som må tilpasse seg bistandsmålene, og ikke motsatt. Vi foreslår i tillegg at 1471 
bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all politikk, også i Norge. Politikere liker å snakke om 1472 
dem, særlig internasjonalt – men overser at vår politikk her hjemme kan stikke kjepper i 1473 
hjulene for målene.  1474 
 1475 
Reparasjoner 1476 
Reparasjoner er en ide fra USA som ble sparket i gang av forfatter Ta-Nehisi Coates i essayet 1477 
The Case for Reparations.28 Det er en debatt som først og fremst har gått i USA, og har handlet 1478 
om slaveri. I Europa er temaet først og fremst forbundet med at Hellas har bedt Tyskland 1479 
betale krigsreparasjoner. 29 Vi foreslår at Norge bør ta initiativ til en samtale om muligheten 1480 
for å betale reparasjoner til land som har blitt grovt utnyttet, i Europeiske og vestlige fora.  1481 
 1482 
 1483 

Saksbehandlers konklusjon 1484 
Grønn Ungdom har ikke forutsetninger for, og bør heller ikke ha som mål å detaljstyre norsk 1485 
bistandspolitikk. Saksbehandler mener at Norge har en god bistandspolitikk og at Miljøpartiet 1486 
sin er kjempegod. De fleste gode konkrete forslagene som går på fordelingen av 1487 
bistandsmidlene er allerede MDGs politikk. Derfor er det foreslått en mer ideologisk og 1488 
generell tone i resolusjonen.  1489 
 1490 
Vår rolle som et radikalt ungdomsparti bør være å sette spørsmålstegn ved de 1491 
tankemønstrene som har ligget til grunn for bistandspolitikken, samtidig som vi staker ut en 1492 
globalistisk ideologisk retning.  1493 
 1494 
 1495 

Spørsmål til diskusjon 1496 
• Burde vi trekke frem noen typer bistand som vi mener er ekstra viktig, som utdanning 1497 

til kvinner? 1498 
• Er det strengt tatt nødvendig med en pompøs avklaring om hva vår utopi er i den 1499 

internasjonale politikken? 1500 
• Er det klokt å tappe oljefondet og bruke det på klimabistand? 1501 

 1502 
 1503 

Landsstyrets innstilling 1504 
F1: Den politiske uttalelsen “Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet vedtas slik den foreligger. 1505 

 
28 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-reparations/361631/ 
29 https://www.theguardian.com/world/2019/apr/21/greece-to-ask-germany-for-billions-in-war-
reparations 
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Grønn bistandspolitikk for 
2020-tallet 

 1506 
Målet for all vår internasjonale politikk er gode liv for frie mennesker. Grønn Ungdoms utopi 1507 
er et verdensomspennende sosialdemokrati av suverene stater med små forskjeller og 1508 
grenseoverskridende omfordeling.  1509 
 1510 
Grønn Ungdom vil bort fra tankegangen om bistand som en snill og veldedig handling som 1511 
rike land unner fattige land. Vi omfordeler i Norge, fordi det gagner landet som helhet. På 1512 
samme måte bør vi omfordele i verden fordi det gagner verdenssamfunnet.  1513 
 1514 
Den grønne bevegelsen kjemper mot grenser, og bistandspolitikken bør se mennesker 1515 
uavhengig av grensene som rammer dem inn. Derfor mener Grønn Ungdom at 1516 
rettighetsperspektivet, menneskelig likeverd og solidaritet må ligge til grunn for 1517 
bistandsarbeidet. 1518 
 1519 
For øvrig mener vi at idealisme er realpolitisk klokt. 1520 
 1521 
Grønn Ungdom vil:  1522 

● At Norge skal bruke 3% av BNP på bistand over statsbudsjettet.  1523 
● Overføre 65 milliarder til klimabistand fra oljefondet årlig, uavhengig av 1524 

bistandsposten på statsbudsjettet.   1525 
● At norsk bistand skal være betingelsesløs. 1526 
● At Miljøpartiet De Grønne skal se solidaritet, velferd og omfordeling i et globalt 1527 

perspektiv, også i diskusjoner om norske velferdstiltak. 1528 
● At norsk bistand og handelspolitikk må bidra til avkolonisering, og være et alternativ til 1529 

Kinas aggressive investeringspolitikk.   1530 
● Norge bør gå inn for å støtte tidligere og nåværende kolonier i deres krav om 1531 

reparasjoner. 1532 
● At norsk utenriks-, handels og energipolitikk må føye seg etter bistandsmålene sånn at 1533 

politikken blir mer samstemt.   1534 
● Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all politikk, både utenriks og hjemme. 1535 
● Norsk bistand skal være etterprøvbar og man bør derfor stille krav til dokumentasjon 1536 

på hva pengene blir brukt til. 1537 
 1538 
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5.4 – Gi oss nye energieventyr! 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 1539 

 
Bakgrunn 1540 
Vi er jo alle enige om at olje og gass er en dårlig idé, og at fornybar energi er bedre. Men 1541 
hvordan skal vi få i gang en storsatsing på produksjon av fornybar energi? Denne politiske 1542 
uttalelsen gjør seks ting: 1543 

• Skjerper oljestanspolitikken vår 1544 
• Foreslår en slags leterefusjonsordning for fornybar energi 1545 
• Foreslår at tillatelser til «leting» etter og produksjon av fornybar energi skal 1546 

fordeles gjennom en konsesjonsordning, slik det er i oljepolitikken 1547 
• Sier noe om oljefondets investeringer 1548 
• Slår fast en gang for alle at eksport av fornybar energi er bra, og at vi må være 1549 

mest mulig kobla på det europeiske kraftmarkedet. 1550 
• Sier noe om hvilken holdning vi skal ha til vindkraft på land. 1551 

 1552 

Første diskusjon: Stopp for olje og gass 1553 
Grunntanken med denne politiske uttalelsen var å legge fram ny fornybarpolitikk. Men 1554 
når man først snakker om energiproduksjon, kan det være fint å se litt på 1555 
petroleumspolitikken på nytt, slik at vi kan vedta politikk som tydelig ser en helhet i 1556 
energipolitikken. 1557 
 1558 
På MDGLM i 2017 ble det vedtatt etter forslag fra GU at olje- og gassnæringa skulle fases 1559 
ut på 15 år. Hva betyr det i 2019? Fortsatt 15 år? Eller 13? Burde vi legge oss på samme 1560 
linje som i 2017, burde linja skjerpes, eller burde vi «ta til fornuft», som Høyre ville sagt, og 1561 
vedtatt mindre radikale mål? 1562 
 1563 
Uttalelsen foreslår at vi årstallfeste oljestanstidspunktet, i stedet for å si hvor mange 1564 
år det er til krana skal være stengt. Her finnes det flere alternativer: 1565 
 1566 
2034: Dette vil være 15 år fra i dag. Det er ganske kort tid, og grunnen til at vi landet på 1567 
15 år i 2017 var vel at vi mente at det var antallet år der gjennomføringsrealismen møtte 1568 
klimaidealismen. Det kan argumenteres for at utfasing på mindre enn 15 vil være for brått 1569 
for oljenæringa. Det kan imidlertid også hevdes at et 2034-standpunkt vil bety at vi 1570 
svekker ambisjonene i oljepolitikken. 1571 
 1572 
2032: Dette vil være 15 år fra 2017, 13 år fra i dag. Man kan hevde at å vedta 2032 vil 1573 
være å stå på stedet hvil politisk. 1574 
 1575 
2030: FNs klimarapport slår fast at vi må halvere klimagassutslippene innen 2030. Det er 1576 
vanskelig å argumentere for at Norge skal pumpe olje i en verden som skal ha halvert 1577 
utslippene sine. Mange land vil ikke ha kutta noen ting, så Norge burde nærmest ikke 1578 
slippe ut lenger. Kanskje vi rett og slett skal behandle 2030 som et skjebneår, og si at 1579 
oljealderen skal være over innen dette året. Det er 11 år til. Det er vanskelig, men har vi 1580 
noe valg? Sosialistisk Ungdom mener dette allerede. 1581 
 1582 
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2019: Vi kan også bare slutte med en gang. Egentlig burde vi jo mene det. 1583 
 1584 

Andre diskusjon: «Leterefusjonsordning» for fornybart? 1585 
Ofte får vi høre at vi har dårlige svar på hva vi skal gjøre etter olja, både med tanke på 1586 
inntektene vi får derfra og arbeidsplassene den huser. Det er ikke vår jobb å ha alle 1587 
svarene her, og en del av svaret er uansett at vi ikke skal finne «den ene nye olja», men 1588 
heller bli et vanlig skandinavisk land med mange bein å stå på og flere arbeidsplasser i 1589 
tjenesteytende sektor. Likevel, det kan være fint for oss å ha noen konkrete svar på hva vi 1590 
skal erstatte olja med. 1591 
 1592 
Produksjon av fornybar energi, spesielt til havs, kan være det nærmeste vi kommer «den 1593 
nye olja». Det er stor overføringsverdi mellom petroleumsnæringa og annen 1594 
energiproduksjon til havs. Norge har etter hvert ganske god peiling på marine industrier. 1595 
Dette, sammen med den lange og energirike kysten vår, gir oss konkurransefortrinn. 1596 
Jeg vil derfor argumentere for at det er god grunn til å prøve ut en ordning for refusjon av 1597 
investeringskostnader for produksjon av fornybar energi. Vi har her to muligheter: vi kan 1598 
enten designe helheten av denne «leterefusjonsordningen», og si hvor mye selskapene 1599 
skal bli kompensert og hvor mye de skal skattes, og hvilke typer selskaper som skal kunne 1600 
bruke ordningen, eller vi kan la være å presisere dette og la det stå litt åpent. Jeg stemmer 1601 
for det siste, at vi holder den politiske uttalelsen litt enkel, slik at den kan brukes litt mer 1602 
«dynamisk», som det heter. 1603 
 1604 

Tredje diskusjon: Tildeling av konsesjoner? 1605 
I forslaget heter det: «Tillatelser til produksjon av landvind, havvind og annet havkraft bør gis 1606 
gjennom tildeling av konsesjoner eller utvinningstillatelser, etter modell fra olje- og 1607 
gasspolitikken, slik at vi får en overordnet og langsiktig plan for utbyggingen.» 1608 
 1609 
Dette forslaget bygger litt videre på forslaget om leterefusjonsordning, altså at den nye 1610 
fornybarpolitikken skal ligne litt på den gamle oljepolitikken. Det er allerede slik at NVE 1611 
må gi konsesjoner til drift av all fornybar energiproduksjon som er av en viss størrelse. 1612 
Poenget med dette punktet er altså ikke bare å støtte opp under det, men at systemet for 1613 
tildeling av konsesjoner eller utvinningstillatelser skal ligne det systemet vi i dag har for 1614 
olje og gass, der myndighetene «åpner opp» områder og gir selskaper enerett til å «lete» 1615 
og etter hvert produsere i de områdene. 1616 
 1617 
Slik jeg forstår det, er dette å foreslå en mer ovenfra-og-ned-styring i energipolitikken, for 1618 
å sikre at det er en helhetlig plan. I stedet for at energiselskaper skal spørre «hva med å 1619 
lete og produsere her?», så skal områdene først måtte åpnes av myndighetene. Fordelen 1620 
med dette er tenkt å være at man lettere kan ha en aktiv plan for verning av områder man 1621 
ikke vil ha produksjon i, noe som kanskje er mest aktuelt for landvind. 1622 
 1623 
Er dette en god idé? Kommer poenget med punktet godt nok fram? Jeg er ingen fornybar 1624 
energi-ekspert, så det kan godt hende at dette forslaget enten er dårlig eller overflødig, 1625 
men jeg velger å tro at det er litt ok politikk. 1626 
 1627 

Fjerde diskusjon: Oljefondets investeringer i fornybart 1628 
Skal vi mene noe om oljefondets investeringer? Forslaget er at 15 % av oljefondet skal 1629 
investeres direkte i infrastruktur for fornybar energi. Zero har politikk som ligner, men 1630 
mener 5 %. Det samme har Norges Bank anbefalt, mens en regjeringsoppnevnt 1631 
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ekspertgruppe i 2016 anbefalte 10 %. 1632 
 1633 
Det er over 10000 milliarder kroner i oljefondet, og det ligger mye makt i å bestemme hvor 1634 
disse pengene ligger. Da Hele Norges Siv Jensen nylig breaka nyheten at Oljefondet skal 1635 
ut av olje og gass, sank flere fossilenergiselskaper på børsen. 1636 
 1637 
Dette handler om økonomisk klimarisiko like mye som klimaendringer. Det er utrygt å 1638 
investere i fossil energi, og markedet for fornybar energi er i vill vekst. Hva tenker vi om 1639 
dette? 1640 
 1641 

Femte diskusjon: Vindkraft på land 1642 
Hvilken holdning vi skal ha til vindkraft på land, er noe denne politiske uttalelsen også sier noe 1643 
om. Det er derimot ikke landvind som er kjernen i denne politiske uttalelsen, og da 1644 
forslagsstiller innstilte på politikk overfor sentralstyret var det uten å si noe konkret om 1645 
holdningene til landvind. Likevel sneik det seg inn en formulering om det da saken ble 1646 
behandlet i sentralstyret, og dette sto seg i landsstyret Denne formuleringen er ganske 1647 
balansert og i tråd med hva MDG har vedtatt på sitt landsmøte. Landvind er en stor diskusjon 1648 
i seg selv, noe dette året har vist, og dette sakspapiret klarer ikke å øve den debatten 1649 
rettferdighet.  1650 
 1651 

Spørsmål til diskusjon 1652 
1) Hva tenker vi om de ulike punktene? Redder vi verden med dette? Eller redder vi den bare 1653 
litt? 1654 
 1655 
 1656 

Landsstyrets innstilling 1657 
F1: Den politiske uttalelsen «Gi oss nye energieventyr!» vedtas slik den foreligger.  1658 
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Gi oss nye energieventyr! 1659 

 1660 
Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt og vil tvinge millioner av mennesker på flukt fra 1661 
flom, tørke, sult og krig. Verden skriker etter omstilling, og Norge må gå foran. Forskningen er 1662 
tydelig: olje, gass og kull må ut, og vi må satse på fornybare energikilder som vind, vann, 1663 
bølger, tidevann og sol. 1664 
 1665 
Norges oljeeventyr er i ferd med å bli et mareritt for mennesker i sårbare land, dagens 1666 
barn og ungdom og framtidige generasjoner. Når vi pumper opp og selger olje til resten av 1667 
verden, selger vi klimaendringer. Det må vi slutte med. 1668 
 1669 
Samtidig som vi kvitter oss med olja, må vi satse stort på andre energikilder. Vi har store 1670 
muligheter til å bli verdensledende på fornybare energikilder som havvind og bølgekraft, 1671 
det er bare den politiske viljen som står i veien. Nå er det på tide at vi kjører på og satser 1672 
tungt og systematisk på nye energieventyr. Energiselskapene trenger minst like gode 1673 
vilkår som oljeselskapene hittil har hatt. 1674 
 1675 
Grønn Ungdom mener at: 1676 

• Vi må gradvis redusere den norske olje- og gassnæringa, og fase den helt ut innen 1677 
2030. Ingen nye felt skal åpnes, og all leting skal stanses umiddelbart. 1678 

• Dagens leterefusjonsordning for olje og gass må erstattes med en tilsvarende 1679 
ordning for fornybar energi. Staten må ta store deler av forsknings- og 1680 
investeringskostandene til selskaper som vil produsere fornybar energi i landet. 1681 

• Tillatelser til produksjon av landvind, havvind og annet havkraft bør gis gjennom 1682 
tildeling av konsesjoner eller utvinningstillatelser, etter modell fra olje- og 1683 
gasspolitikken, slik at vi får en overordnet og langsiktig plan for utbyggingen. 1684 

• Vindkraftutbygging på land bør som hovedregel skje der natur allerede er nedbygd, og 1685 
vi vil prioritere havvind over landvind som krever store naturinngrep. 1686 

• Det er et mål at utbygging av fornybar energi skal sikre lokale arbeidsplasser og 1687 
lokalsamfunnene skatteinntekter. Det innebærer også forsøksprosjekter på vindmøller 1688 
i lokalprodusert tre. På sikt bør en grunnrenteskatt for fornybar energi utredes. 1689 

• Norge bør ta sikte på å bli et land med stor nettoeksport av fornybar energi og 1690 
tilhørende teknologi og vi bør koble oss mest mulig på det europeiske energimarkedet. 1691 

• Oljefondet skal ikke investere i fossil energi, og minst 15 prosent av fondet skal 1692 
investeres direkte i fornybar infrastruktur. 1693 

• Vi skal aktivt fremme installasjon av småskalaproduksjon av fornybar elektrisk energi. 1694 
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5.5 – forby kjøttreklame 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 1695 

 1696 

Bakgrunn 1697 
Grønn Ungdoms landsmøte vedtok at dyrevelferd skulle være en av hovedsakene våre i 1698 
valgkampen i 2019. I den anledning er det satt ned et dyrepolitisk utvalg som skal forbedre 1699 
nåværende og forme Grønn Ungdoms dyrepolitikk. Grønn Ungdoms dyrepolitiske utvalg har 1700 
bestemt seg for å legge frem en resolusjon om forbud mot kjøttreklame. I dette 1701 
saksfremlegget presenteres grunnlaget for utvalgets ønske om innføring av et forbud mot 1702 
kjøttreklame. Det diskuteres videre hvilke konsekvenser dette kan ha for samfunnet, klimaet 1703 
og landbruket.  1704 
 1705 
 1706 
«[M]arkedsføringen av kjøtt brukes strategisk både av kjøttindustrien og dagligvarekjedene 1707 
for å styrke egen posisjon i markedet og for å nå stadig nye målgrupper». Det konkluderer 1708 
statens institutt for forbruksforskning (sifo) med i en rapport om norsk kjøttreklame fra 2014. 1709 
 1710 
Samtidig uttrykker Helsedirektoratet sterk bekymring over nordmenns høye kjøttkonsum. I 1711 
2016 ble det omsatt omlag 77 kilo kjøtt per innbygger i Norge. Korrigert for kastet mat m.m. 1712 
får en et reelt beregnet forbruk på 53,9 kg per person per år. 1713 
 1714 
I 2014 la MDG, sammen med Venstre og SV fram et forslag om å stramme inn regelverket for 1715 
kjøttreklame, gjennom å sterkt regulere opplysningskontorene som i dag står for en betydelig 1716 
del av markedsføringsmidlene for kjøttprodukter. Forslaget fikk ikke stortingsflertall. 1717 
 1718 

Begreper 1719 
Kjøtt: Vev fra firbeinte virveldyr og hai. Herunder muskelvev, bindevev, fettvev og innvoller 1720 
fra dyr som ku, sau, gris og kylling. Inkluderer ikke såkalt clean meat, dvs. labkjøtt eller dyrket 1721 
kjøtt. 1722 
 1723 
Kjøttreklame: Markedsføring av produkter hovedsakelig bestående av kjøtt, tilsiktet 1724 
menneskelig konsum. Herunder også reklame for kjøtt-merkevarer. Nøytral omtale av 1725 
kjøttprodukter i avisartikler, bransjeblader eller liknende er ikke inkludert. Nøytral 1726 
prisinformasjon i handelsforretninger er ikke inkludert, så lenge prisen ikke i seg selv benyttes 1727 
som for å fremme produktet (prisdumping). 1728 
  1729 

Drøfting 1730 
Dyrevelferd 1731 
Enhver produksjon av kjøtt, med unntak av clean meat, medfører at en må ta liv av dyr. 1732 
Flertallet av den norske befolkning spiser kjøtt, og det er viktig at dyrene som brukes til denne 1733 
produksjonen lever under verdige forhold, der de får mulighet til å utfolde seg og utøve 1734 
artstypisk atferd.  1735 
 1736 
Selv om Norge har et av de strengeste dyrevelferdsregelverkene i verden, har 1737 
produksjonsdyrnæringen fortsatt store utfordringer og mange forbedringspotensialer. Mange 1738 
norske dyr får aldri oppleve dagslys, puste inn duggfrisk luft, rote i jorda og rulle i søla.  Kylling 1739 
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holdes i tusentalls i store haller, en slaktegris på 100kg har krav på under én kvadratmeter 1740 
med plass, og mange kyr står oppbundet på bås, uten mulighet til å hverken snu seg eller 1741 
utøve annen naturlig atferd. Mange arter er også utsatt for ekstremavl, som går ut over helse 1742 
og velferd.   1743 
 1744 
Det intensive landbruket fører til et uholdbart press på både dyr og bonde, som i stor grad 1745 
kunne vært unngått ved et redusert kjøttforbruk og småskala husdyrproduksjon. 1746 
 1747 
Helse 1748 
Helsemyndighetene anbefaler en kraftig reduksjon i nordmenns kjøttkonsum, sammenliknet 1749 
med dagens gjennomsnittlige inntak. Forskning viser at det er betydelige helsefordeler med å 1750 
redusere kjøttkonsumet, som å redusere risikoen for hjerte og karsykdommer, kreft, diabetes 1751 
type 2 og overvekt.   1752 
 1753 
Klima 1754 
Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) står kjøttindustrien alene for 15% av 1755 
verdens klimagassutslipp. Blant annet stammer betydelige deler av dette fra metangass fra 1756 
drøvtyggere og fôrproduksjon. Sammenlikner man utslippene fra et kjøttrikt kosthold med 1757 
utslippene fra et mer plantebasert kosthold kommer det plantebaserte betydelig bedre ut. Å 1758 
redusere eget kjøttforbruk er med andre ord noe av det mest effektive vi mennesker kan 1759 
gjøre for å redusere våre klimagassutslipp.   1760 
 1761 
Kjøttproduksjon innebærer i dag masseimport av kraftfôr fra land som Brasil som medfører en 1762 
belastning for regnskogsområder i form av ulovlig hogst, utryddelse av biologisk mangfold og 1763 
forurensning av vann. Også norskprodusert kraftfôr og grasproduksjon tar opp store arealer 1764 
som kunne vært brukt til produksjon av menneskemat. Noen foreslår å redusere 1765 
kraftfôrmengden og bruke mer gras til kyra, men dette vil ifølge Norsk institutt for 1766 
bioøkonomi (NIBIO) faktisk øke klimagassutslippene. En reduksjon i norsk kjøttkonsum og 1767 
produksjon vil derimot redusere klimagassutslippene, og i tillegg øke selvforsyningsgraden 1768 
vår.  1769 
 1770 
Reklame påvirker forbrukere 1771 
Reklamer påvirker konsumenters handlemønstre. Dette gjelder en rekke produktområder, og 1772 
inkluderer også mat. Studier viser at både barn og voksnes matvalg påvirkes betydelig av den 1773 
reklamen de utsettes for.  Dette er også tilfellet for kjøttreklame. 1774 
 1775 
 1776 
 1777 
Reklame som virkemiddel 1778 
Reklameforbud er et virkemiddel med en lang historie i Norge. Allerede i 1973 ble det vedtatt 1779 
et nasjonalt forbud mot reklame for tobakksvarer. Fire år senere, i 1977, ble det vedtatt 1780 
nasjonalt forbud mot alkoholreklame. Også andre former for regulering av reklamevirksomhet 1781 
eksisterer. Eksempelvis foreligger det forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame, og ved 1782 
reklame rettet mot barn stilles det særlige aktsomhetskrav.  1783 
 1784 
Andre typer reklameforbud har også den siste tiden blitt innført eller foreslått. Eksempelvis er 1785 
det forbudt å reklamere for utenlandske pengespill i Norge, og reklame for forbrukslån er 1786 
lovregulert. Sittende regjering har også jobbet med ytterligere innstramminger i regelverket 1787 
som regulerer reklame for både forbrukslån og for pengespill . Høyre gikk i mars 2019 inn for 1788 
å forby reklame for kosmetiske inngrep, med bakgrunn i det kroppspresset og belastningen 1789 
for psykisk helse slik reklame kan medføre. Med det er det stortingsflertall også for et slikt 1790 
reklameforbud.   1791 
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 1792 
Eksisterende regulering av matreklame 1793 
Også forbud mot spesifikke matvarer har allerede blitt vedtatt i en rekke andre land. I 2017 1794 
innførte Amsterdam et forbud mot reklame for usunn mat. Inspirert av Amsterdam vedtok 1795 
London å gjøre det samme i 2018. Forbudet tredde i kraft 25. februar 2019, og inkluderte 1796 
blant annet burgere, brus, sjokolade, pizza og pommes frites. Begrunnelsen for begge 1797 
forbudene var å bekjempe den voksende barnefedmen i regionene. Også i Oslo utredes nå et 1798 
forslag om å innføre forbud mot reklame for usunn mat på busser, trikker, T-baner, 1799 
stasjonsområder, venteskur m.m. 1800 
 1801 
Lovligheten av forbud mot kjøttreklame 1802 
Et forbud mot reklame for kjøtt vil ikke være i strid med EØS art. 13, der det heter at 1803 
“Bestemmelsene i artikkel 11 og 12 skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på 1804 
import, eksport eller transitt som er begrunnet ut fra hensynet til offentlig moral, orden og 1805 
sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av 1806 
kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle 1807 
eiendomsrett. Slike forbud eller restriksjoner må dog ikke kunne brukes til vilkårlig 1808 
forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene” (vår 1809 
understreking). 1810 
 1811 
De eksisterende reklameforbudene har alle som formål å redusere en eller annen form for 1812 
kjøpepress som avsenderen påfører forbrukeren. Videre har produktene dekket av forbud til 1813 
felles at de enten fysisk eller mentalt potensielt kan virke skadelig på forbrukeren, særlig ved 1814 
hyppig forbruk. Her forklarer man hvorfor du mener Grønn Ungdom skal mene akkurat det 1815 
som står i resolusjonen. Link gjerne til relevante artikler eller tidligere vedtak Grønn Ungdom 1816 
har gjort.  1817 
 1818 

Spørsmål til diskusjon 1819 
• Burde en tillate reklame for kjøtt produsert med spesielle krav til dyrevelferd? Hvordan skal 1820 

en i så fall trekke skillet mellom dette og annet kjøtt? 1821 
• Mange produkter består kun delvis av kjøtt. Hvordan skal vi håndtere det? 1822 
• Hva med reklame for kjøttproduksjon, som ikke i seg selv promoterer et konkret produkt? 1823 

  1824 
  1825 

Saksbehandlers konklusjon 1826 
De Grønne er for et lavere kjøttkonsum. Et lavere kjøttkonsum er viktig for å få redusere 1827 
intensiteten i landbruket og dermed bedre dyrevelferden. I tillegg vil et forbud ha positive 1828 
ringvirkninger for klima og folkehelsen. Det er grunn til å tro at dagens høye kjøttkonsum kan 1829 
være med å opprettholdes gjennom betydelig reklame for kjøttprodukter.  1830 
 1831 
Et redusert kjøttkonsum og færre dyr i kjøttproduksjonen vil frigjøre plass til dyra både ute og 1832 
inne, og gi mer tid til bonden. Slik vil det kunne ha en betydelig positiv effekt på 1833 
dyrevelferden. Saksbehandler tror ikke kjøttreklame alene vil kunne redusere norsk 1834 
kjøttkonsum til et bærekraftig nivå, men det vil uten tvil ha en positiv effekt. Det vil kunne 1835 
gjøre det enklere for forbrukerne å ta dyrevennlige og bærekraftige matvalg i tråd med sine 1836 
egne ønsker, og være med på å flytte det norske kosthold i en mer dyrevennlig retning. 1837 
 1838 
Kjøtt har mange likhetstrekk med flere av produktene omfattet av eksisterende 1839 
reklameforbud. På samme måte som tobakk og røyking, har også kjøtt en påvirkning på 1840 
omgivelsene. Dog i et bredere perspektiv. Særlig denne negative effekten på miljø, andre 1841 
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mennesker, kommende generasjoner og dyrs velferd gjør at kjøttproduksjonen og 1842 
kjøttkonsumet er nødt til å reduseres. Et reklameforbud for kjøtt vil være i god tråd med 1843 
gjeldende praksis for reklameforbud 1844 
  1845 
 1846 

Landsstyrets innstilling 1847 
F1: Den politiske uttalelsen «Forby kjøttreklame!» vedtas slik den foreligger. 1848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 114 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORBY KJØTTREKLAME! 1849 

 1850 
 1851 
Et skyhøyt norsk kjøttkonsum bidrar til å intensivere landbruket. Dette medfører 1852 
dårligere dyrevelferd. Det norske kjøttkonsumet reduserer også selvforsyningsgraden og 1853 
har negative konsekvenser for folkehelsen og klima. 1854 
 1855 
Kjøttindustrien og dagligvarekjedene bruker markedsføring strategisk for å styrke egen 1856 
posisjon i markedet og for å nå stadig nye målgrupper. Det brukes i Norge over tre 1857 
ganger så mye penger på markedsføring av kjøtt, som det brukes på markedsføring av 1858 
frukt og grønt. Forbrukerne oppgir selv at de ønsker å handle mer bærekraftig, men den 1859 
stadig mer aggressive reklamen påvirke forbrukervalg i feil retning. 1860 
 1861 
Grønn Ungdom vil 1862 

• Innføre et nasjonalt forbud mot kjøttreklame 1863 
• At kjøttprodusenter med særlig god dyrevelferd skal unntas fra forbudet, for å støtte 1864 

bønder som prioriterer dyrenes velferd. 1865 
 1866 
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5.6 – Stans import av ødelagt 
regnskog 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 1867 

 1868 

Bakgrunn  1869 
I dag skjer det en storstilt avskoging av verdens regnskog. 46 000 km2 med regnskog 1870 
forsvinner hvert eneste år30. Dette fører til store tap av biologisk mangfold, store 1871 
klimagassutslipp og at urbefolkning mister sine livsgrunnlag og hjem. Verdens regnskoger 1872 
holder på enorme mengder karbon, og utslippene ved avskoging utgjør mellom 10 og 15 % av 1873 
verdens klimagassutslipp. I tillegg er regnskogen habitat for over halvparten av verdens arter, 1874 
og avskogingen utgjør derfor en stor trussel for verdens økosystemer og biologiske mangfold. 1875 
Både produksjon av soya og palmeolje er drivkrefter bak avskogingen.  1876 
 1877 
MDGs eksisterende politikk (fra arbeidsprogrammet): 1878 

• Unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog 1879 
• Utvikle retningslinjer for bærekraftig bruk av biomasse, som sikrer at produksjon og 1880 

bruk av biodrivstoff ikke legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog 1881 
• Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og 1882 

hindre bruk av matfisk og importert protein 1883 
 1884 
Klima- og miljøutvalget mener at De Grønne bør konkretisere denne politikken og stille krav 1885 
om å raskt erstatte soya og palmeolje med bærekraftige alternativer. Temaet er aktualisert 1886 
etter at SV nylig tok til orde for å forby soya i laksefôr innen 2028 til fordel for lokal industri.31 1887 
 
 1888 

Drøfting 1889 
Soya 1890 
En trussel mot regnskogen 1891 
Soyaproduksjon truer regnskogen. Stor vekst i etterspørsel etter soya til dyrefôr har ført til en 1892 
stor økning i produksjonen av dette i Sør-Amerika. Brasil er i dag verdens nest største 1893 
produsent. Behovet for areal skyver storfeprodusentene inn i regnskogen ettersom de trenger 1894 
ny beitemark.32 I regnskogen i Brasil er nå kvegdrift den største årsaken til avskoging, og 1895 
soyaproduksjonen bidrar stort til dette. “Soyamoratoriet” var et initiativ satt i gang i 2006 som 1896 
fikk soyaprodusenter og oppkjøpere med på en avtale om å ikke kjøpe soya fra deler av 1897 
brasiliansk Amazonas som nylig var avskoget.33 Avtalen har gitt resultater, men problemet er 1898 
ikke løst ettersom soyaproduksjonen alltid kan flyttes til et regnskogområde med svakere 1899 

 
30 Regnskogfondet: ”Om regnskogen”. https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen 
31 Rapp (2019): ”Ber laksen spise skog”. https://dagens.klassekampen.no/2019-04-25/ber-laksen-
spise-skog 
32 Regnskogfondet: ”Problemet med soya”. https://www.regnskog.no/no/om-regnskogfondet/dette-
mener-regnskogfondet/problemet-med-soya 
33 Jortveit (2018): ”- Forbruket av soya må ned”. https://energiogklima.no/nyhet/forbruket-av-soya-
ma-ned/ 
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regelverk. Den enorme etterspørselen etter soya er det grunnleggende problemet.  1900 
 1901 
Som verdens største lakseprodusent og en stor importør av brasiliansk soya til vårt land- og 1902 
havbruk, har Norge et ansvar i dette problemet. Det meste av importen er sertifisert for å 1903 
hindre avskoging, men ordningene er ikke åpne nok til at vi kan være sikre på at produksjonen 1904 
er bærekraftig. Uansett bidrar norsk etterspørsel indirekte til avskoging gjennom vår 1905 
soyaimport. I tillegg undergraver denne fôrproduksjonen poenget med at hav- og landbruket 1906 
vårt gjør oss mer selvforsynte, og den gjør oss avhengig av import. I tillegg fører den økende 1907 
andelen kraftfôr i landbruket til at norsk skog vokser igjen. Når vi ikke tar i bruk beitemark, 1908 
mister vi verdifullt biologisk mangfold i områdene. Det er med andre ord flere grunner til at vi 1909 
bør begrense bruken av soya i Norge. 1910 
 1911 
Tiltak mot soya 1912 
Én mulighet er å forby import av soyafôr. Dette vil tvinge hav-og landbruket til å bytte ut 1913 
fôret og kanskje medvirke til at man tar i bruk nye, mer bærekraftige fôrtyper. Et 1914 
motargument er at både landbruket og havbruket er avhengige av denne importen i dag, og at 1915 
et forbud kan skape problemer for næringen. I tillegg er det vanskelig å vite om all soyaen som 1916 
importeres til Norge bidrar til avskoging, eller om det faktisk finnes mer bærekraftige 1917 
produsenter som det vil være forsvarlig å importere fra. Soya i Norge er som nevnt vanligvis 1918 
sertifisert, men Regnskogfondet hevder likevel at den trolig bidrar indirekte til avskoging. 1919 
Likevel kan det hende at det finnes soya som er produsert uten negative miljøkonsekvenser, 1920 
og isåfall er det dumt å forby alt.  1921 
 1922 
Ett alternativ til forbud er å innføre en soyatoll.34 I dag er det ingen toll på import av soya til 1923 
Norge. Hvis vi innfører toll, vil prisen øke og mer bærekraftige alternativer blir 1924 
konkurransedyktige. Dette alternativet er mindre strengt og åpner for å gi enkelte unntak for 1925 
tollen, for eksempel til eksportrettet oppdrett.  1926 
 1927 
En næringsmulighet? 1928 
Norge importerer store mengder miljøfiendtlig soya fordi det er billig, men vi kunne tjent 1929 
penger på å utvikle alternativt fôr basert på lokale ressurser. Det er fullt mulig å utvikle norsk 1930 
bærekraftig, kortreist dyrefôr som alternativ til kraftfôr, i tillegg til å vri forbruket over på mer 1931 
grovfôr. Dette kan bli en stor næringsmulighet dersom vi velger å satse.  1932 
 1933 
I Norge kan vi for eksempel produsere proteiner ved å dyrke marine alger, med næringstilgang 1934 
fra oppdrettsanlegg. Til fiskeoppdrett kan vi bruke proteiner fra gjær laget av treflis og 1935 
brunalger.35 Et annet alternativ er å bruke mel laget av insekter. Teknologien og 1936 
naturressursene finnes, og dette kan skape mange arbeidsplasser. Men bedriftene mangler 1937 
støtte fra myndighetene. Årsaken til at vi ikke har skalert opp disse næringene allerede, er at 1938 
soya er billigere.  1939 
 1940 
 1941 
Palmeolje 1942 
Hvert år brennes store områder med regnskog ned for å starte dyrking av palmeolje, spesielt i 1943 
Sørøst-Asia.36 Også denne produksjonen er i kraftig vekst og fører til store ødeleggelser av 1944 

 
34 Bakken Riise et al. (2019): “Soyatoll - politikk for protein”. 
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/soyatoll-politikk-for-protein/ 
35 Lundeberg (2017): ”Kan oppdrettslaksen fôres med alger, treflis og insekter?”. 
https://www.framtiden.no/201703237124/aktuelt/mat/kan-oppdrettslaksen-fores-med-alger-treflis-
og-insekter.html 
36 Regnskogfondet: ”Problemet med palmeolje”. https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen/derfor-
forsvinner-regnskogen/problemet-med-palmeolje 
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klima, miljø og biologisk mangfold. Palmeolje er billig og nyttig, men det er mulig å kutte det 1945 
ut. Det norske forbruket av denne varen har gått ned med rundt to tredeler siden 2012 etter 1946 
sterkt press fra en rekke organisasjoner og aktivister. 1947 
 1948 
De Grønne mener fra før at vi skal unngå import av varer som bidrar til avskoging av 1949 
regnskog. Dette er ikke særlig kontroversielt. Det er mulig å stille strengere krav til import av 1950 
palmeolje, å legge en avgift på den for å få ned forbruket, eller å forby import av produktet. Å 1951 
forby produktet vil trolig ha størst effekt, men kan på den annen side ha uheldige 1952 
konsekvenser dersom man skulle forby import også fra produsenter som tar hensyn til miljø.  1953 
 1954 
Også for palmeolje finnes det sertifiseringsordninger, men De Grønne mener at heller ikke 1955 
disse er gode nok.37 Det er usikkert om kravene blir fulgt opp, og den totale etterspørselen 1956 
etter palmeolje forblir uansett så høy at den fører til mye avskoging. På den annen side er det 1957 
utfordrende å finne et bedre alternativ til palmeolje, siden andre planteoljer krever større 1958 
arealer.38 1959 
 1960 
MDG, SV og AP har uttalt at de ønsker en ny særavgift for palmeoljebasert biodrivstoff.39 De 1961 
vil fremme forslag om dette i forbindelse med revidert statsbudsjett, som kommer i mai 2019. 1962 
Samtidig vil de be regjeringen gjennomføre et stortingsvedtak fra 2017 om å forby palmeolje i 1963 
offentlige innkjøp.  1964 
 1965 
Biodrivstoff 1966 
I dag brukes palmeolje til biodrivstoff, som fører til avskoging av regnskog og klimagassutslipp. 1967 
Biodrivstoff er potensielt nyttig i overgangen til et fornybart samfunn fordi det er mer eller 1968 
mindre karbonnøytralt, som betyr at det slippes ut like mye karbon når det brennes som 1969 
biomassen har tatt opp i sitt livsløp. I tillegg er det i mange tilfeller enklere å gå over til 1970 
biodrivstoff, fordi man kan bruke mye eksisterende infrastruktur.40 Biodrivstoff kan være 1971 
bærekraftig dersom man bruker gode ressurser som mikro- og makroalger. Biodrivstoff kan 1972 
altså være en viktig løsning og bidragsyter til det grønne skiftet, men det er da helt essensielt 1973 
at man sikrer bærekraftig bruk av naturen og unngår avskoging.  1974 
 1975 
Problemet er at etterspørsel etter biodrivstoff kan øke behovet for landbruksområder og 1976 
dermed legge press på skogsområder. Når skog gjøres om til landbruksområder, fører det med 1977 
betydelige klimagassutslipp og andre miljøkonsekvenser. Dersom biodrivstoff baseres på 1978 
dyrket biomasse, kan den også være en uheldig konkurrent til matproduksjon. Derfor trengs 1979 
det bærekraftige alternativer til palmeoljen og annet biodrivstoff som fører til avskoging. 1980 
Allerede nå ser vi en endring der import av palmeolje gikk ned fra 2018 til 2017 til fordel for 1981 
mer avansert biodrivstoff laget av rester og avfall.41 Men også det meste av dette 1982 
biodrivstoffet er importert. Norge bør i stedet satse på å utvikle biodrivstoff og ikke minst 1983 
biogass her hjemme. Også her har vi næringsmuligheter, men bedriftene trenger politisk støtte 1984 
gjennom nye reguleringer.42 1985 

 
37 Lorch-Falch (2017): ”Vil gi avgiftssmell på palmeoljeprodukter”. 
https://e24.no/naeringsliv/indonesia/mdg-vil-gi-avgiftssmell-paa-palmeoljeprodukter/23930559 
38 Færaas (2016): ”Ikke bare positivt at vi dropper palmeolje”. 
https://www.aftenposten.no/verden/i/GqAM6/Ikke-bare-positivt-at-vi-dropper-palmeolje  
39 Sandberg (2018): ”Foreslår ny særavgift for å redde regnskog”. 
https://www.dagsavisen.no/innenriks/foreslar-ny-seravgift-for-a-redde-regnskog-1.1234004 
40 Sintef: Biodrivstoff. https://www.sintef.no/biodrivstoff/ 
41 Miljødirektoratet (2019): ”Salget av avansert biodrivstoff økte i fjor”. 
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/salget-av-avansert-biodrivstoff-
okte-i-fjor/ 
42 Bjartnes (2017): ”Biodrivstoff: Mer klimakutt (og jobber) for pengene.” 
https://energiogklima.no/blogg/biodrivstoff-mer-klimakutt-og-jobber-for-pengene/ 
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Spørsmål til diskusjon 1986 
• Er det riktig å forby palmeolje generelt, uavhengig av produsent? 1987 
• Skal Norge satse på et alternativ til dagens kraftfôr og samtidig gå inn for en mindre andel 1988 

kraftfôr? 1989 
• Skal vi satse på biodrivstoff? Er dette en riktig prioritering i forhold til andre 1990 

klimaløsninger? 1991 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 1992 
Avskoging av regnskog utgjør en betydelig trussel for verdens klima, økosystemer og urfolk. 1993 
Det er derfor ingen tvil om at problemstillingene knyttet til regnskogen er relevante og 1994 
sentrale for et grønt parti. For å forhindre at Norge bidrar til avskoging av regnskog, bør 1995 
Grønn Ungdom jobbe for en nedtrapping i import av soya til dyrefôr, samt satsning på 1996 
alternative fôr og krav om økte andeler grovfôr. Palmeoljeproduksjon fører til avskoging av 1997 
regnskog i Asia, og palmeolje er ikke et produkt vi er avhengige av. Grønn Ungdom bør derfor 1998 
gå inn for å utfase bruk av palmeolje i norske produkter. Samtidig bør vi satse på biodrivstoff 1999 
basert på biomasse fra havet, i hovedsak alger, som alternativer til palmeoljen som brukes i 2000 
dag.  2001 
 2002 
 2003 

Landsstyrets innstilling 2004 
F1: Den politiske uttalelsen «Stans import av ødelagt regnskog!» vedtas slik den foreligger.  2005 
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STANS IMPORT AV ØDELAGT REGNSKOG! 2006 

 2007 
Verdens regnskoger er truet av avskoging. Norge bidrar til dette problemet gjennom import 2008 
av soya og palmeolje. Her hjemme fører soyaimporten til intensiv husdyrproduksjon og 2009 
forhindrer oss fra å ta i bruk utmarksbeite. Import av soya og palmeolje forhindrer også Norge 2010 
fra å utvikle nye, bærekraftige næringer innen produksjon av proteiner og miljøvennlig 2011 
biodrivstoff. 2012 
 2013 
Det er på tide at Norges regnskogsatsing også tar hensyn til varene vi importerer. Grønn 2014 
Ungdom vil ha slutt på import av soya og palmeolje som ødelegger regnskogen i løpet av de 2015 
neste årene. I stedet vil vi ha storsatsing på produksjon av bærekraftig fôr og biodrivstoff 2016 
basert på norske ressurser som trær og alger, men også disse industriene må skje innenfor 2017 
naturens tålegrenser. Vi må redusere proteinfôrbehovet ved å redusere den animalske 2018 
produksjonen generelt, og å satse på husdyr som har spist gress heller enn kraftfôr. 2019 
 2020 
Grønn Ungdom vil: 2021 

• Umiddelbart innføre toll på soya til hav- og landbruk, og forby import av soya til hav- 2022 
og landbruk innen 2025. 2023 

• Iverksette en storstilt satsing på bærekraftig fôr basert på lokale råvarer (f.eks. marine 2024 
alger). 2025 

• Forby palmeolje i alle produkter som selges i Norge fra 2023. 2026 
• Satse på bærekraftig biodrivstoff basert på biomasse i form av avfall fra industri og 2027 

husstander. 2028 
• Sørge for at soya og palmeolje ikke blir erstattet av andre, miljøskadelige importvarer. 2029 
• Innføre en importkvote på kjøtt og fisk for enkeltpersoner tilsvarende dagens 2030 

importkvoter for alkohol og tobakk. Kjøtt og fisk som ikke er basert på produkter fra 2031 
ødelagt regnskog og som er tydelig merket som dette, skal unntas importkvoten.  2032 

• Det skal kun gis nye driftskonsesjoner til oppdrettsanlegg som legger opp til å ikke 2033 
være basert på import av soya fra ødelagt regnskog. 2034 

• Øremerke midler til SINTEF for forskning på alternative kilder til dyrefôr. 2035 
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5.7 – Høyere utdanning må være 
systemkritisk 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms sentralstyre 2036 

 
Bakgrunn 2037 
Norge har i dag 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler med statlig 2038 
eierskap43. Regjeringen har satt noen overordnede mål for alle fagmiljøer i høyere utdanning, 2039 
blant annet at studentene skal “møte relevante utdanninger som forbereder dem godt for aktiv 2040 
deltagelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn og for en fremtidig yrkeskarriere”44. Dette 2041 
har også rektor ved Universitetet i Oslo uttalt; «universitetene er sentrale for 2042 
meningsdannelse, for sannhetssøking og kritikk i et offentlig ordskifte»45 . Men man kan ikke 2043 
oppnå dette med ren fagkunnskap alene. Undervisningen må også utvikle studentenes kritiske 2044 
blikk og engasjement. Slike ferdigheter er avgjørende når vi skal skape et grønt samfunn. Det 2045 
grønne skiftet er ikke bare avhengig av teknologisk utvikling - det krever også endringer innen 2046 
kultur, økonomi og politikk. Dette må reflekteres bedre i høyere utdanning enn det gjør i dag.  2047 
 2048 
Derfor kan ikke innovasjon, tverrfaglighet og aktiv læring være eksklusiv til realfagene - det må 2049 
også inn i samfunnsvitenskapen og humanistiske fag. Studentene må utdannes slik at de kan 2050 
bringe arbeidslivet inn det grønne samfunnet. For at man skal kunne skape morgendagens 2051 
løsninger behøver man kunnskap som utfordrer dagens vedtatte sannheter. Studentene må 2052 
derfor få de nødvendige verktøyene til å skape nye løsninger og nye ideer.  Høyere utdanning 2053 
må med andre ord utdanne radikale aktivister.   2054 
 2055 
Ifølge SNL defineres radikal som “personer, bevegelser og organisasjoner som ønsker store og 2056 
raske endringer av etablerte sosiale, politiske og økonomiske forhold”.46 En aktivist er “en 2057 
person som gjennom handling søker å fremme en sak”47. Det er for lengst fastslått at vi må 2058 
gjennomføre store og raske samfunnsendringer om vi skal stanse klimaendringene og sikre et 2059 
bærekraftig samfunn. Vi trenger endring og handling. 2060 
 2061 
 2062 

Drøfting 2063 
Høyere utdanning bør fornyes på tre områder; faglig innhold, undervisningsmetoder og 2064 
administrativt. 2065 
 2066 
Faglig innhold 2067 

 
43https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-
universiteter-og-hoyskoler/id434505/ 
44https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-
utdanning/id2008162/ 
45https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/OK731/Universitetets-rolle-i-et-moderne-
kunnskapsdemokrati--Stolen_-Mo_-Gornitzka_-Sandset 
46https://snl.no/radikal 
47https://snl.no/aktivist 
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Høyere utdanning skal utvikles i samarbeid med næringslivet48. Selv om det er viktig å møte 2068 
behovet til dagens arbeidsliv, er det enda viktigere å utdanne studenter som kan bringe 2069 
arbeidslivet videre slik at de kan møte morgendagens utfordringer. Slikt fokus på innovasjon 2070 
bør ikke være forbeholdt realfagene, men også være hjørnestein i samfunnsvitenskapelige og 2071 
humanistiske studier. Reell kunnskapsutvikling kan bare skje når studentene lærer seg å skape 2072 
nye ideer og løsninger. 2073 
 2074 
Universitetene og høyskolene må derfor gå først når man skal finne gode løsninger for 2075 
fremtidens problemer. Det innebærer også å utfordre status quo ved å undervise i 2076 
fremvoksende teorier og være enda mer framtidsrettet. Noen kan argumentere at dette går 2077 
imot institusjonenes plikt om sterk forankring i forskning. Men forskningsbasert undervisning 2078 
“kan være formidling av etablert kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av 2079 
forskningsresultater som nettopp er blitt kjent”49.  Ifølge denne definisjonen er det ingen 2080 
svakhet, men heller en styrke at man inkluderer ideer og teorier som er utenfor den 2081 
konvensjonelle diskursen. GU har politikk på at det skal være “frittstående universiteter og 2082 
høyskoler” som er “selvstendige stemmer i samfunnsdebatten”.50 Dersom regjeringen bistår 2083 
med verktøy slik at universitetene og høyskolene kan gjennomføre flere klimatiltak, trenger de 2084 
ikke å bryte med prinsippene som selvstendighet. Man kan argumentere at slike verktøy 2085 
uansett legger en viss føring på hvordan man ønsker at institusjonene skal operere (eks. 2086 
stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning51). 2087 
 2088 
Pluralisme og relevans bør være nøkkelord i undervisningen. Økonomifaget har blitt trukket 2089 
fram som eksempel på et fagfelt som trenger fornyelse med tanke på kritisk tenkning, 2090 
alternative teorier, samt politisk og etisk kontekst52. I denne sammenheng nevnes ofte teorier 2091 
som zero growth, degrowth53 og sirkulærøkonomi54 55. En fellesnevner for disse er deres fokus 2092 
på økologiske premisser for økonomisk vekst (f.eks. effektiv ressursbruk). Andre mener at 2093 
fagfeltet oppfyller disse kravene, og at de teoriene som undervises per i dag er tilstrekkelige56. 2094 
På samme måte har Per Espen Stoknes argumentert for at “psykologifaget er medansvarlig for 2095 
klimakrisen” fordi det ikke ser på hvordan økologi spiller inn på menneskers psyke57. Det er 2096 
naturlig å tenke at disse utfordringene ikke er avgrenset til disse to fagfeltene og at eventuelle 2097 
reformer derfor bør innføres i alle emner. 2098 
 2099 
Det kan likevel være nyttig å ha et eget fag i tillegg. På en annen side kan det være 2100 

 
48https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-
utdanning/id2008162/ 
49https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/forskningsbasert-undervisning/ 
50https://www.gronnungdom.no/politikk/skole-og-utdanning/ 
51https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-
utdanning/id2008162/ 
52http://www.rethinkeconomics.org/get-involved/why-reform-the-curriculum/ , 
https://www.dn.no/innlegg/okonomi/klima/klimastreik/hvorfor-streiker-ikke-okonomistudentene-for-
klimaet/2-1-581566 
53https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth 
54https://agendamagasin.no/artikler/hva-er-sirkulaer-okonomi/ 
55https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/2848747/Spangenberg_JClP_2010_-
_Degrowth_Thought_Experiments_-
_proof_rev.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554638992&Signature=mr
Wceq9wm0Wfo5L5rtE8XcxxPi0%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Growth_Discourse_Growth_Policy_and_S.pdf 
56https://www.dn.no/innlegg/klima/okonomi/studenter/nhh-studentens-svar-om-klimastreik-
okonomipensumet-gir-mange-klimatiltak-som-virker/2-1-581855 
 
57https://forskning.no/klima-psykologi/psykologifaget-er-medansvarlig-for-klimakrisen/1319762 
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utfordrende å få plass til et nytt emne i en allerede tettpakket studieplan. Et alternativ kan 2101 
derfor være å fornye eller erstatte exphil. Filosofi og etikk er viktige for å kunne ha en kritisk 2102 
og reflektert tilnærming til eget fagfelt, men exphil oppleves av mange som irrelevant og 2103 
utdatert58. Faget kan derfor med fordel fornyes slik at det bedre gjenspeiler ambisjonen om at 2104 
studentene skal utdannes til “aktiv deltagelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn”59. 2105 
Emnet bør derfor gi kunnskap og verktøy utenfor det rent faglige fra studentenes særegne 2106 
felt. Dette bør inkludere kildekritikk (som innebærer mer enn korrekt sitering), normkritikk, 2107 
systemendring, demokratiske virkemidler og hvordan man kan være en aktiv samfunnsborger.  2108 
Alternativt kan de overnevnte fokusområdene legges innenfor et eget valgfritt emne, som man 2109 
kan ta istedenfor exphil. Uansett bør et slikt fag i mindre grad basere seg på forelesninger og 2110 
heller aktive undervisningsmetoder som fremmer mer læring og økt engasjement (se neste 2111 
avsnitt). 2112 
 2113 
Undervisningsmetoder 2114 
I Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning fastslås det at studentene skal 2115 
møte “krevende og engasjerte studier” og “alle studenter skal møte aktiviserende og varierte 2116 
lærings- og vurderingsformer”60. Men selv om det er vel etablert at forelesninger er en av de 2117 
undervisningsmetodene studentene lærer minst av, forblir den sterkt utbredt på universitetet. 2118 
Slik enveis pedagogikk oppmuntrer ikke studentene til å ta en aktiv del i kunnskapsutvikling. En 2119 
rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) 2120 
konkluderte at “studentsentrert61 undervisning støtter læringen”62 Når studentene engasjerer 2121 
seg med stoffet på denne måten fremmer det også kritisk tenkning og innovative ideer. 2122 
Universitetene må derfor i langt større grad benytte seg av aktive undervisningsmetoder, slik 2123 
som seminarer, workshops og prosjektarbeid, også for samfunnsfaglige og humanistiske fag. 2124 
Dette fremmer større fokus på forståelse, egen refleksjon, innovasjon og problemløsning63. I 2125 
tillegg til å være viktige ferdigheter sett fra et samfunnsutviklingsperspektiv, er dette også 2126 
attraktivt for arbeidsgivere; 97 prosent sier at det teller mer enn selve graden64 2127 
Samtidig er aktiv undervisning mer krevende fra utdanningsinstitusjonens side, fordi det 2128 
forutsetter mer forberedelser.  Å erstatte forelesninger med andre undervisningsmetoder er 2129 
heller ingen garanti for at studentene blir mer engasjert, selv om forskning tyder på det. 2130 
 2131 
 2132 
 2133 
Administrativt 2134 
Systemkritikk innebærer å fremme og utvikle alternative løsninger. Derfor bør institusjoner for 2135 
høyere utdanning ta grep på det administrative planet for å redusere sitt karbonavtrykk. Dette 2136 
vil ha en positiv effekt på markedet for klimavennlige løsninger og har en viktig signaleffekt. 2137 
Universitetene og høyskolene bør derfor sette krav til karbonavtrykket til sine leverandører. 2138 

 
58https://www.nrk.no/nordland/studenter-om-faget-fra-1600-tallet_-ma-fornyes-og-revurderes-
1.14029368 
59https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/ 
60https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-
utdanning/id2008162/ 
61Studentsentrert referer til undervisningsmetoder som går bort fra den tradisjonelle forelesningen. 
62https://khrono.no/student-nifu-nih/undervisning-studentene-er-klare-for-alternativer-til-
forelesningene/20842 
63https://khrono.no/student-nifu-nih/undervisning-studentene-er-klare-for-alternativer-til-
forelesningene/208427 
64https://www.minerva.kgi.edu/academics/philosophy-pedagogy/ 
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slik man gjør i Oslo kommune65 og Trondheim kommune66.   Det finnes allerede reguleringer 2139 
på offentlige innkjøp, så det er ikke unaturlig å forlenge dette og forsterke klimakravene.   2140 
 2141 
For det andre, bør kjøttforbruket reduseres. Det høye kjøttkonsumet i Norge er en betydelig 2142 
bidragsyter til våre klimagassutslipp. Ifølge Cicero vil en reduksjon “være et effektivt tiltak for 2143 
et mildere klimabelastende kosthold”67. Flere institusjoner har allerede innført flere 2144 
vegetariske og veganske alternativer i sine kantiner, som for eksempel Oslo kommune. I det 2145 
daglige er slik valgmulighet naturlig. Men ved offentlige arrangement (slik som festmiddager og 2146 
åpningsseremonier) bør universitetene og høyskolene servere vegetarisk eller vegansk mat 2147 
som standard, med mulighet for unntak for allergier.  Man kan argumentere for at det er viktig 2148 
å vise fram lokalproduserte og økologiske kjøttprodukter68, men undersøkelser viser at hva 2149 
man spiser er viktigere enn hvor langt det har reist.69 Det er ikke snakk om å pålegge noen et 2150 
visst kosthold, men heller at store institusjoner bør få foran i å vise alternative løsninger og 2151 
gjøre sitt for å redusere utslippene. 2152 
 2153 
 2154 

Spørsmål til diskusjon 2155 
● Gjør høyere utdanning for lite for å nå målet om «aktiv deltakelse» i demokratiet og at 2156 

man skal være forberedt på fremtidens arbeidsliv? 2157 
● Skal et alternativt emne til Exphil være valgfritt eller obligatorisk? 2158 
● Er det riktig å legge føringer på økonomifaget når vi ikke gjør det for andre fag? Skulle 2159 

det heller vært i en egen resolusjon? 2160 
● Er det hensiktsmessig å pålegge institusjonene å servere vegetarisk eller vegansk mat 2161 

som standard i offentlige sammenhenger? 2162 
 2163 
 2164 

Saksbehandlers konklusjon 2165 
Man finner ikke morgendagens løsninger hvis man er redd for å bryte med det gamle. Derfor 2166 
må Institusjonene for høyere utdanning i langt større grad enn i dag gis rom til og oppfordres 2167 
til å være systemkritiske, i den forstand at undervisningen utfordrer vedtatte sannheter og gjør 2168 
mer for å løfte fram alternativer. En slik kritisk framgangsmåte er nødvendig om studentene 2169 
skal kunne utvikle de nye ideene og løsningene som trengs for det grønne samfunnet. Dette 2170 
må reflekteres i det faglige innholdet, men også i undervisningsmetodene og i det 2171 
administrative. Høyere utdanning må skape studenter som er mer systemkritiske og har 2172 
kunnskap og verktøy til å handle for endring. 2173 
  2174 
 2175 

Sentralstyrets innstilling 2176 
F1: Den politiske uttalelsen «Høyere utdanning må være systemkritisk» vedtas slik den 2177 
foreligger.  2178 

 
65https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-leverandorer-til-oslo-kommune/krav-
til-leverandorer/miljokrav-article37505.html#gref 
66https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/miljo/klima/#heading-h2-2 
67https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/eat-less-meat 
68https://naturvernforbundet.no/telemark/nyheter/kortreist-mat-article19235-1844.html 
69https://www.nrk.no/viten/_-kortreist-er-ikke-klimavennlig-1.12812073 
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Høyere utdanning må være 2179 

systemkritisk! 2180 

 2181 
Grønn Ungdom vil: 2182 
● At alle relevante fag, derunder økonomi, psykologi, statsvitenskap, ingeniørutdannelser og 2183 

annet inkluderer diskurs rundt bærekraft (som for eksempel zero-growth, degrowth, 2184 
økologisk etikk eller økopsykologi) allerede på bachelornivå. 2185 

● At undervisningen i høyere utdanning skal i langt større grad enn i dag være interaktiv, 2186 
med større fokus på forståelse, å tenke nytt og problemløsningen. Den skal utformes slik 2187 
at den inspirerer til aktiv deltakelse, engasjement og kritisk læring. 2188 

● Innføre et emne hvor man lærer dyptgående om kildekritikk, normkritikk, systemendring, 2189 
diskurs og makt. Temaene bør knyttes til dagens problemstillinger.  2190 

● At statlig eide universiteter og høyskoler ikke skal akseptere sponsing eller 2191 
forskningsfinansiering fra selskaper som bryter med grunnleggende etiske prinsipper, 2192 
derunder oljelobbyen og våpenindustrien. Det skal nedsettes et etikkråd ved hver 2193 
institusjon for å gjennomgå disse avgjørelsene. 2194 

  2195 
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5.8 – Avdekk unødig lidelse med 
dyrevelferdsmerking 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2196 

 2197 

Bakgrunn 2198 
I 2018 vedtok Grønn Ungdoms landsmøte at dyrevelferd skulle være en av hovedsakene våre 2199 
i valgkampen høsten 2019. I den anledning ble det satt ned et dyrepolitisk utvalg for å forme 2200 
og forbedre dyrevernpolitikken vår. Utvalget har bestemt at en av resolusjonene skal 2201 
omhandle dyrevelferdsmerking av husholdningsprodukter, kosmetikk og matprodukter.  2202 
 
Sakseierskap 2203 
Grønn politikk er bygget opp under prinsipper om å fremme velferd og livskvalitet for dyr, 2204 
natur og mennesker. Som parti har vi opparbeidet et sakseierskap til dyrevelferd, og 2205 
saksbehandler mener at vi, for å bevare dette, må fortsette å være på ballen når det gjelder 2206 
politikkutvikling på området. Per dags dato sier ikke MDG sitt program noe som 2207 
dyrevelferdsmerking, men mye om hvordan vi skal jobbe for å bevare og beskytte dyras 2208 
velferd på land og i havet. Dyrevelferdsmerking på produkter er en dagsaktuell sak som i dag 2209 
blir satt på dagsorden av interesseorganisasjoner. 2210 
 2211 

Begreper 2212 
Dyr 2213 
Ifølge dyrevelferdsloven inneholder samlebetegnelsen “dyr”; pattedyr, fugler, krypdyr, 2214 
amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Denne definisjonen har saksbehandler 2215 
valgt å bruke i saksfremlegget og resolusjonen.  2216 
Dyrevelferd 2217 
Det finnes mange definisjoner på god dyrevelferd.  Ifølge veterinærinstituttet er god 2218 
dyrevelferd når dyr har god helse, mestrer sine omgivelser og kan utføre naturlig atferd. I dag 2219 
eksisterer en bred enighet om at god dyrevelferd innebærer de overordnede prinsippene om 2220 
god dyrehelse og evnen til å utrykke av artstypiske behov, der retten til lys, uteområde, 2221 
nærvær, riktig næring og frihet er grunnleggende.  2222 
Dyrehold 2223 
Ifølge SNL er dyrehold fellesbetegnelsen for dyrearter som er temmet og tatt i tjeneste av 2224 
mennesker og som under tilsyn “er gjenstand for avlstiltak og regelmessig reproduksjon”.  2225 
Dette kan gjelde alt fra oppdrettslaks til kaniner.  2226 
 2227 

Drøfting 2228 
Dette sier lovverket om behandling av dyr i ulike sammenhenger70: 2229 
§ 3.Generelt om behandling av dyr 2230 

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal 2231 
behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger 2232 

 2233 
 

70 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 
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§ 11. Transport 2234 
Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun 2235 

transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. 2236 
 2237 

§ 22. Generelle vilkår for hold av dyr 2238 
“Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig 2239 

måte.” 2240 
 2241 

§23. Om dyrs levemiljø:   2242 
“Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og 2243 

individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og 2244 
annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.” 2245 

 2246 
§ 25. Avl 2247 

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke 2248 
drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: 2249 

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, 2250 
eller som viderefører slike arveanlegg, 2251 

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller 2252 
c) vekker allmenne etiske reaksjoner. 2253 
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl. Kongen kan gi 2254 

nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen. 2255 
 2256 
Da den norske dyrevelferdsloven kom i 2010, var den blant de første i verden til å slå fast at 2257 
dyr har egenverdi.71 2258 
 
Det fremkommer av dyrevelferdsloven at det er dyreholder som har ansvar for å sikre at 2259 
dyrene holdes under lovlige forhold og tas vare på av kompetent personell.72 Derfor blir det 2260 
opp til hver enkelt bonde å tolke teksten for hva som regnes som god behandling og “unødige 2261 
påkjenninger”. Regelverket kan dermed bli håndhevet ulikt.73 2262 
 
Ifølge dyrevernalliansen er en fjerdedel av høner og halvparten av alle melkekyr på bås. Purka 2263 
får dobbelt så mange unger som er helsemessig bra, og det foregår rutinemessig kirurgisk 2264 
kastrering av grisunger, til tross for at bedre alternativer finnes.  2265 
 2266 
Flere kyllingraser er offer for helseskadelig avl. I melkedyrproduksjonen eksisterer det ikke 2267 
krav til uteområde for okser, hvor mye melk en kalv skal få etter fødselen eller hvor mye tid 2268 
mor og kalv får sammen.74 2269 
 
Ifølge forskningsrådet forutsetter dyrevelferdsmessig forsvarlig slakting at det brukes 2270 
metoder som gir øyeblikkelig tap av bevissthet, og at dyrene forblir bevisstløse inntil de er 2271 
avlivet.75 Ved slakt av produksjonsdyr er det lang transporttid, hardhendt behandling og 2272 
minimalt med plass medfører fysiske skader, stress, frykt og at dyr dør under transport.  2273 
 
Forsøksdyr er et annet eksempel på dyr som involveres i kommersiell produksjon. Ifølge 2274 
dyrevernalliansen er det per i dag «lovlig å utsette forsøksdyr for smerter og påkjenninger som 2275 

 
71 https://www.animalia.no/globalassets/publikasjoner/kjottets-tilstand/kjottets-tilstand-2018.pdf 
72 https://lovdata.no/NL/lov/2009-06-19-97/§6 
73 https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/ 
 
74 https://www.dyrevern.no/landbruk/storfe/fakta_om_ku_kalv_og_okse 
75 https://www.forskningsradet.no/csstorage/flex_attachment/82-02156-4%20dyrevelferd.pdf 
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er forbudt i alle andre sammenhenger.» Likevel består, per i dag, praksiser som både 2276 
forgiftning og utsettelse for elektrisk støt og implantering av elektroder i hjernen.76  2277 
 
I dagens offentlige minimumskrav settes det sjelden eller ingen krav til grunnleggende behov 2278 
som rett til lys, aktivitet og nærvær, noe som nettopp inngår i lovverket om god dyrevelferd. 2279 
På tross av at dyrevelferdsloven sier at dyr skal holdes og behandles på en forsvarlig måte, er i 2280 
dag de offentlige minimumskravene og artsspesifikke forskriftene mangelfulle. Det er verdt å 2281 
legge merke til at det har blitt funnet vanskjøtsel på et allerede mangelfullt regelverk.  2282 
 
Dyrevelferdsmerking 2283 
Dyrevelferdsmerking er en ordning som skal opplyse forbrukeren om forholdene til dyr i 2284 
produksjonsprosessen av produktet. I Europa har det de siste årene blitt utviklet en rekke 2285 
merkeordninger som har som hensikt å gi bedre dyrevelferd i produksjon av mat enn hva de 2286 
nasjonale regelverket gir. Blant dem er ”Bedre dyrevelfærd” i Danmark (BD), RSPCA Assured i 2287 
UK (RSPCA), Für mehr Tierschutz i Tyskland (FmT) og Beter Leven i Nederland (BL). 2288 
Ordningene ser på både bondens rutiner, miljøfaktorer og dyrebaserte målinger. De 2289 
håndheves med egne revisjonssystemer, med årlige eksterne tilsyn77 2290 
 
Det danske merket «Bedre dyrevelfærd» (BD) er foreløpig det eneste merke i Europa som er 2291 
initiert av myndighetene, hvor de andre er initiert av interesseorganisasjoner. Det danske 2292 
merket bruker tre graderingsnivåer for dyrevelferden i ordningen.78 2293 
I land over hele verden utvikles det også merkeordninger som skal forsikre at også 2294 
produksjonen av kosmetikk og husholdningsprodukter ikke har involvert dyr, som er såkalte 2295 
“animal cruelty free.” 79 som også fokuserer på forsøksdyr samt dyr i husdyrhold. 2296 
I Norge i 2018 lanserte Dyrevernalliansen “Dyrevernmerket”. Det er utarbeidet i samarbeid 2297 
med veterinærinstituttet og forskere ved NMBU, der målet er å bedre livet til flest mulig dyr i 2298 
landbruket.80 Gårdene som ønsker Dyrevernmerket må forholde seg til merkets velferdskrav. 2299 
Per i dag er det ingen økonomiske godtgjørelser dersom man oppfyller kravene. 2300 
Dyrevernmerket er fremdeles under utvikling av organisasjonen. 2301 
 
I Norge har vi per dags dato statlige merkeordninger som Nyt Norge, Svanemerket og Debio - 2302 
Økologisk Norge. Blant disse er det kun Debio sier noe om dyras velferd, og inkluder da dyr 2303 
landbruket. Ifølge Dyrevernalliansens kriterier til dyrevelferd er Debios dyrevelferdskrav 2304 
mangelfulle81. I likhet med flere andre organisasjoner i verden har Dyrevernalliansen også hatt 2305 
stort fokus på forsøksdyr.  2306 
 
Kan dyrevelferdsmerking være en god løsning?  2307 
Per dags dato finnes det, slik vi har sett, flere utenlandske insentiver og merkeordninger som 2308 
vil fremme god dyrevelferd. Det finnes imidlertid få statlig godkjent merker, som vi også ser 2309 
eksempel på i Norge.  2310 
 2311 
Det norske Dyrevernmerket og de fleste europeiske merkeordningene saksbehandler har sett 2312 
på inkluderer foreløpig kun dyr fra gårder. I Norge finnes det ei heller en nasjonal 2313 
merkeordning som både inkluderer dyr til produksjon av matprodukter og andre produkter 2314 
der fremstillingen involverer bruk av dyr. 2315 
 2316 

 
76 https://www.dyrevern.no/hvorfor-hjelpe-dyr/hvorfor-hjelpe-forsoksdyrene 
77 https://www.animalia.no/globalassets/publikasjoner/kjottets-tilstand/kjottets-tilstand-2018.pdf 
78 https://www.animalia.no/globalassets/publikasjoner/kjottets-tilstand/kjottets-tilstand-2018.pdf 
79 https://www.crueltyfreekitty.com/list-of-cruelty-free-brands/ 
80 https://dyrevernmerket.no/ 
81 https://dyrevernmerket.no/wp-content/uploads/Dyrevern-Tabeller-Melkeku.pdf 
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I en landsomfattende spørreundersøkelse gjort Respons Analyse fra 201382 kommer det frem 2317 
at en av de tingene Norske forbrukere er mest opptatt av nettopp er høyere krav til 2318 
dyrevelferd. De siste årene har salget av bla. økologiske matvarer økt kraftig83 og 2319 
bevisstheten rundt dyrevelferd har steget. 2320 
 2321 
Det danske merket BD kan være en modell på hvordan en dyrevelferdsmerkeordning kan 2322 
gjennomføres politisk og kan brukes.  2323 
 2324 

Saksbehandlers konklusjon 2325 
Saksbehandler mener det er forbrukerens rett å vite mer om bakgrunnen til produkter en 2326 
kjøper, særlig dersom dyr har tatt skade av produksjonen. En opprettelse av en nasjonal 2327 
merkeordning hvor dyrs velferd vektlegges, kan bidra til en økt bevissthet blant forbrukere, 2328 
samt til at flere bønder og selskaper velger å prioritere dyrevelferden i større grad. 2329 
 
Ved økt bevissthet rundt produksjonen samt synliggjøringen av bedre dyrevelferd kan også 2330 
bidra til å belønne alternative driftsmetoder. Om flere produsenter erfarer at det både er 2331 
praktisk og økonomisk gjennomførbart å produsere på et høyere dyrevelferdsnivå enn 2332 
regelverket krever vil det være med på å dra det nasjonale regelverket opp på et høyere nivå 2333 
over tid.  2334 
 
Saksbehandler mener at ansvaret for god dyrevelferd ikke utelukkende bør legges på initierte 2335 
merkeordninger84 og forbrukere, men at myndighetene må ta sitt ansvar for at alle dyr i landet 2336 
har en akseptabel dyrevelferd. Derfor bør det opprettes et nasjonalt regelverk gjennom en 2337 
merkeordning.  2338 
 
I tråd med at dyrevelferd stadig settes på dagsorden, mener saksbehandler det er på høy tid, 2339 
at en nasjonalt regulert dyrevelferdsmerkeordning opprettes. Merkeordningen bør gjelde alle 2340 
områder hvor dyr kan ha vært involvert, dvs. både for husholdningsprodukter, kosmetikk og 2341 
matvareprodukter. Et slikt merke ville kunne vise både hvordan dyra har hatt det, men det vil 2342 
også vise om produktet i det hele tatt har påvirket dyr. 2343 
 2344 
Dyrevelferdskravene for en slik merkeordning bør utarbeides i samarbeid med fagpersoner. 2345 
Merket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at velferdskravene ikke er oppfylt, 2346 
nivå to betyr at velferdskravene er oppfylt og nivå tre betyr at dyrevelferdskravene er 2347 
overoppfylt. Veganske produkter bør ha en egen merking. 2348 
 2349 

Spørsmål til diskusjon 2350 
1. Vil dyrevelferdsmerking bidra til at forbrukere velger annerledes? 2351 
2. Hvor mange nivåer skal merket ha? 2352 
3. Hvilke produkter skal et slikt merke omfatte? 2353 
4. Hvordan stiller vi oss til dyrevernalliansen sitt dyrevernmerke?  2354 
5. Bør resolusjonen inneholde økonomiske godtgjørelser for bønder med god dyrevelferd? 2355 

Eller dekkes temaet av politikk vi allerede har vedtatt? 2356 
 2357 

Landsstyrets innstilling 2358 
F1: Den politiske uttalelsen «Avdekk lidelse med dyrevelferdsmerking» vedtas slik den 2359 
foreligger. 2360 

 
82 https://forskning.no/kulturlandskap-landbruk-mat/vi-er-mer-opptatt-av-sunn-mat-og-dyrevelferd-
enn-pris-pa-mat/560715 
83 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/salget-av.../id2640110/ 
84 https://www.animalia.no/globalassets/publikasjoner/kjottets-tilstand/kjottets-tilstand-2018.pdf 
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AVDEKK UNØDIG LIDELSE MED 2361 

DYREVELFERDSMERKING! 2362 

 2363 
Ingen dyr skal lide for menneskers ignoranse! 2364 
Norge har en lang tradisjon og kultur for husdyrhold. Likevel har vi ingen merkeordning som 2365 
retter fokus på dyrevelferd. Dagens dyrevelferdslovgivning sikrer ikke dyra tilstrekkelige 2366 
muligheter til å få dekket grunnleggende artstypiske atferdsbehov. Vi har I dag betydelige 2367 
dyrevelferdsmessige utfordringer på norske gårder, i forsøksrom og på slakteriet uten at 2368 
forbrukeren blir opplyst om det. 2369 
 2370 
Som forbruker sitter man på en stor makt, og et stort ansvar. Produkter en konsumerer kan ha 2371 
hatt en negativ innvirkning på dyrs velferd uten at dette avdekkes. Dette er ikke akseptabelt! 2372 
 2373 
Flere land i Europa, deriblant Norge har opprettet insentiver for å synliggjøre 2374 
dyrevelferden på produksjonsstedet gjennom dyrevelferdsmerking på produkter. Men kun få 2375 
land regulerer dette nasjonalt. Dette må endres på!  2376 
 2377 
Norske myndigheter må ta ansvar for at alle dyr i landet har en akseptabel dyrevelferd. 2378 
Forbrukere har rett til å vite om det gjelder produktet de står med i hånda. En nasjonal 2379 
dyrevelferdsmerking på husholdningsartikler, kosmetikk og matprodukter vil bidra til å 2380 
avdekke dyrs velferd i produksjonen og til at forbrukere tar mer opplyste valg. 2381 
Dyrevelferdsmerking nå! 2382 
 2383 
Grønn Ungdom mener at: 2384 

• Det skal opprettes et statlig dyrevelferdsmerke for husholdningsprodukter, kosmetikk 2385 
og matvareprodukter. 2386 

• Merkeordningen skal inkludere strenge dyrevelferdskrav utarbeidet i samarbeid med 2387 
fagpersoner. 2388 

• Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at 2389 
velferdskravene ikke er oppfylt eller at produktet ikke har gitt informasjon om deres 2390 
dyrehold, nivå to betyr at grunnleggende velferdskrav er oppfylt, og nivå tre betyr at 2391 
velferdskravene er overoppfylt eller produktet følger strengere krav enn det 2392 
merkeordningen krever. En egen merking gis til produkter der ingen dyr har blitt 2393 
berørt i produksjonen. 2394 

• Mattilsynet skal ha jevnlige kontroller, både varslede og spontane. 2395 
• Dyrevelferdsmerket skal vise når forrige sjekk av produsenten var.  2396 
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5.9 – Skattelistene må åpnes 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms sentralstyre 2397 

 
Bakgrunn 2398 
I 2001 ble skattelistene lagt ut på nettet, sånn at hvem som helst kunne søke opp inntekt og 2399 
formue på hvem som helst annen i Norge. Fra 2011 måtte man logge seg inn hos Skatteetaten 2400 
med BankID for å få søke i skattelistene, men søkene var fortsatt anonyme. Det endret den 2401 
blåblå regjeringen i 2014. Nå kan folk logge seg inn hos Skatteetaten og sjekke hvem som har 2402 
søkt opp inntekten og formuen deres. Det har ført til at antall søk i skattelistene har blitt 2403 
redusert med ca. 90%85. Er dette en seier for personvern og privatlivet, eller et tap for 2404 
velferdsstatens skatteinntekter? 2405 
 2406 
 2407 

Drøfting 2408 
Skattelistene er en årlig oversikt over alle skattebetalere i Norge. Der står det hva hver person 2409 
har som inntekt og formue og hva denne personen har betalt i skatt.  2410 
 2411 
Skattelistene kan være unøyaktige. Noen viktige eksempler: 2412 
 2413 
1. Gjeld trekkes fra på formuen, så hvis du har stor formue men også stor gjeld kan det 2414 

stå at du har veldig lite i formue. 2415 
 2416 
2. Boliger og eiendommer skattes mye lavere enn det de egentlig er verdt (vanligvis 25-2417 

30% av markedsverdien/kvadratmeterprisen). Hvis du for eksempel eier et hus du lett 2418 
kunne solgt for 50 millioner, så står det antagelig “12,5 millioner” i formueoversikten, 2419 
ikke 50. Hvis du eier en bolig verdt 10 millioner og har 2,5 millioner kroner i gjeld, så 2420 
regnes det altså som 0 i formue totalt (før man legger til andre ting du har i formue).  2421 

 2422 
3. Hvis du er selvstendig næringsdrivende så er staten avhengig av at du selv rapporterer 2423 

inn riktig inntekt. Ellers kan du stå i skattelistene med lavere inntekt enn du egentlig 2424 
har (og betale mindre skatt enn du egentlig burde).  2425 

 2426 
4. Noen rikinger står oppført med 0 kroner i inntekt, fordi pengene deres er organisert 2427 

gjennom aksjeselskap og de ikke har lønnsinntekt. 2428 
 2429 
Det finnes noen ulike modeller for hvor åpne skattelistene skal være, som generelt dreier seg 2430 
om anonymitet for den som søker. I dag er listene teoretisk sett åpne, men du må logge deg 2431 
inn med BankID og den du søker på kan se at du har søkt. De er altså åpne, men ikke 2432 
anonyme. Fra 2011 til 2014 var listene åpne og anonyme, men man måtte logge seg inn med 2433 
BankID. Før 2011 lå listene åpne på nett på mediers nettsider og hvem som helst kunne søke 2434 
opp hvem som helst så lenge du hadde internettilgang. Media har fortsatt spesiell tilgang til 2435 
listene for journalistiske formål og kan få utlevert skattelistene uten av personene det gjelder 2436 
får vite det. 2437 
 2438 

 
85 NTB (2014): “Stor nedgang i hvor mange som sjekker skattelister”. 
https://e24.no/privat/skatt/stor-nedgang-i-hvor-mange-som-sjekker-skattelister/23324212 
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Det finnes tre viktige hovedargumenter for at folk skal kunne søke i skattelistene anonymt: 2439 
 2440 
1. Det gir økte inntekter til staten.  2441 
Skattelistene ble lagt ut på internett i 2001. Forskere har konkludert med at staten fikk inn ca. 2442 
500 millioner ekstra i skatteinntekter hvert år etterpå86. Antagelig er dette fordi folk ble mer 2443 
ærlige på skatten og rapporterte inn inntektene sine mer korrekt, fordi de visste at sjansen var 2444 
god for at naboer og bekjente “snoket” i listene og kanskje kunne rapportere dem inn til 2445 
Skatteetaten for mistenkt skattefusk dersom oppført inntekt og formue ikke samsvarte med 2446 
levestandarden. 2447 
 2448 
2. Det utjevner inntektsforskjeller innad i grupper.  2449 
Forskere har sett på hva som skjedde med arbeidstakere etter at skattelistene ble 2450 
offentliggjort i 200187. De fant at de arbeidstakerne som tjente minst sammenlignet med sine 2451 
kollegaer fikk mye høyere sannsynlighet for å gå opp i lønn på jobb eller søke en ny jobb med 2452 
bedre lønn. I snitt fikk disse arbeidstakerne en lønnsøkning på 5% mer enn kollegaene sine. 2453 
Forskerne mener at dette er fordi arbeidstakere plutselig kunne sammenligne inntekten sin 2454 
med kollegaenes inntekt på en helt annen måte. Denne transparensen kan også ha gjort det 2455 
enklere å be sjefen om en lønnsøkning.  2456 
 2457 
En 5% høyere økning i lønn enn kollegaene er ganske mye, særlig fordi dette handler om de 2458 
som tjener minst i en bransje eller på en arbeidsplass. Å få innsyn i kollegaers lønn kan altså 2459 
være sosialt utjevnende. 2460 
 2461 
3. Det kan minske økonomisk ulikhet mellom de på toppen og de på bunnen. 2462 
I Norge har vi jevnt over lav økonomisk ulikhet og tradisjon for høy transparens rundt for 2463 
eksempel lønninger til ulike personer i et selskap. Når inntekt, formue og skatt offentliggjøres, 2464 
kan man lettere holde bedriftsledere ansvarlige dersom de bevilger seg selv høye lønninger 2465 
mens gutta på gølvet avspises med smuler.  2466 
 2467 
Så hva er de viktigste hovedargumentene for at skattelistesøk ikke skal være anonyme? 2468 
 2469 
1. Privatliv (for barn og familiemedlemmer) 2470 
Saksbehandler er gammel nok til å huske tiden da skattelistene lå åpent tilgjengelig på 2471 
avisenes nettsider og ungdomsskoleklassen sammen sjekket inntekt på hverandres foreldre. 2472 
Det var ikke kjempegøy for noen av de involverte og man kan lett se for seg hvordan 2473 
foreldres inntekt kan brukes som et våpen mot barn, gjerne av andre barn. 2474 
 2475 
2. Personvern for den berørte / snokebonanza uten formål 2476 
Høyresiden har et poeng når de snakker om privatlivets fred. Det er ikke ulovlig å tjene mye 2477 
og det er ikke sikkert folk med høy inntekt får så mye ut av å henges ut for det, så lenge de 2478 
betaler sin skatt. Folk med varig lav inntekt synes antagelig det er enda mindre morsomt å 2479 
tenke på at venner og bekjente kan sjekke akkurat hvor dårlig det går økonomisk. MDG er et 2480 
personvernsparti og det er ikke sikkert at det er megagrønt å gå inn for å offentliggjøre mest 2481 
mulig av folks private økonomiske informasjon. Dessuten: det er vel og bra å avdekke 2482 
skattefusk og bidra til økonomisk utjevning, men realistisk sett var de aller fleste 2483 
skattelistesøkene begrunnet av ren pervers nysgjerrighet. Ønsker vi å bygge opp under 2484 

 
86 Thor Olav Thoresen (2013): “Åpne skattelister gir mindre juks”.  
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xRydn/Apne-skattelister-gir-mindre-juks 
 
87 Bård Amundsen (2014): “Skatteliste-snoking ga høyere inntekt”. https://forskning.no/arbeid-
okonomi/2014/12/skatteliste-snoking-ga-hoyere-inntekt 
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samfunnsholdninger der alle føler seg berettiget til å tilfredsstille sin trang til å snoke i andre 2485 
folks personlige detaljer? 2486 
 2487 
 2488 

Spørsmål til diskusjon 2489 
• Det er jo ikke uten grunn politisk utvalg for skatt og velferd kan kalles politisk utvalg 2490 

for høyre-/venstreaksen. Er det klokt av GU å legge seg så tett opp mot en politisk 2491 
fløy i økonomiske spørsmål? 2492 

• Er det å kreve fortsatt BankID-innlogging for restriktivt? Bør vi åpne for samme 2493 
ordning som før 2011, der listene legges åpent ut for alle med nettilgang? 2494 

• Hvordan kan vi avveie personvernhensyn mot offentlighetens interesse og 2495 
åpenhetsprinsippet? 2496 

 2497 
 2498 

Saksbehandlers konklusjon 2499 
Dette er en liten, men prinsipielt viktig sak, som koster Norge en halv milliard i tapte 2500 
skatteinntekter hvert år. Skattelistene er ikke perfekte, og det eksisterer reelle 2501 
personvernsproblemer rundt å publisere dem, men saksbehandler mener at disse i stor grad 2502 
kan omgås ved å fortsatt kreve BankID-innlogging. 2503 
 2504 
 2505 

Sentralstyrets innstilling 2506 
F1: Den politiske uttalelsen «Skattelistene må åpnes!» vedtas slik den foreligger. 2507 
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 2508 

 2509 

 2510 

SKATTELISTENE MÅ ÅPNES!  2511 

 2512 
 2513 
Et tap for demokratiet 2514 
I år vil Norge tape en halv milliard kroner i skatteinntekter fordi skattelistene ikke lenger er 2515 
åpne. Innbyggerne har mistet muligheten til å kontrollere om folk begår skattefusk og å se 2516 
hvordan de selv ligger an lønnsmessig i forhold til kollegaer. Det er et tap for samfunnet. 2517 
 2518 
Norske borgere fortjener å vite hvor mye ulike folk bidrar med til fellesskapet, hvor mye 2519 
sjefen tjener i forhold til sine ansatte, og dersom de selv blir avspist med for lite lønn. Åpne 2520 
skattelister bidrar til mindre skattefusk og utjevner sosiale ulikheter. Da holder ikke 2521 
høyresidens argumenter om privatlivets fred! 2522 
 2523 
 2524 
Grønn Ungdom vil: 2525 

● Gjøre skattelistesøk anonyme igjen, for å senke terskelen for å søke i skattelistene. 2526 
● Beholde ordningen med BankID-innlogging for å vise skattelistene. 2527 
● Bevare medias særrett til å få utlevert listene for journalistiske formål. 2528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2529 
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5.10 – obligatorisk vaksinering 
FORslagsstiller: grønn Ungdoms landsstyre 2530 

 2531 

Bakgrunn 2532 
Vaksinasjoner er den medisinske teknologien eller medisinske nyvinningen som har reddet 2533 
desidert flest liv. Imidlertid er vaksinasjonsratene fallende i store deler av verden, og i år har 2534 
Verdens helseorganisasjon for første gang oppført vaksinemotstand som en av verdens ti 2535 
største helsetrusler. Flere norske partier har diskutert å gjøre barnevaksinasjonsprogrammet 2536 
obligatorisk. Denne politiske uttalelsen er et forsøk på å komme fram til et standpunkt for GU. 2537 
 2538 

Begreper og forklaringer 2539 
Vaksine: et stoff som kan gjøre folk immun mot en sykdom uten å måtte ha den sykdommen 2540 
selv først. 2541 
 2542 
Barnevaksinasjonsprogrammet: En serie av vaksiner som Folkehelseinstituttet mener at alle 2543 
norske barn bør ta, og som tilbys gratis. De første vaksinene tas som spedbarn og de siste 2544 
oppfriskningsdosene får du på ungdomsskolen. 2545 
 2546 
MMR-vaksine: Kombovaksine mot barnesykdommene meslinger, kusma og røde hunder. Er 2547 
den vaksinen som har vært mest kontroversiell de siste tiårene, takket være en forfalsket 2548 
studie om at MMR-vaksinen gir autisme.  2549 
 2550 
Vaksinasjonsdekning: Andelen i en befolkning som er vaksinert mot en spesifikk sykdom. 2551 
Merk: vaksinasjonsdekningen kan være lav i små grupper og miljøer selv om dekningen er høy 2552 
nasjonalt. Et typisk eksempel på dette i Norge er lav vaksinasjonsdekning på steinerskoler.  2553 
 2554 
Flokkimmunitet: Når en høy nok andel av befolkningen er vaksinert til at sykdomsutbrudd 2555 
stopper av seg selv. Hvor høy denne andelen er varierer med sykdommen. Meslinger er for 2556 
eksempel en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. Hver meslingsmittede 2557 
person kommer i gjennomsnitt til å smitte 18 (!) andre mennesker, hvis alle i befolkningen er 2558 
uvaksinert. Så kommer hver av de 18 til å smitte i gjennomsnitt 18 andre, og så videre. Det 2559 
betyr at vi trenger en veldig høy vaksinasjonsdekning (>95%) for å stoppe meslingutbrudd. 2560 
 2561 
Influensavaksine: Årlig nyutviklet vaksine mot influensaviruset. Dette viruset muterer fort, så 2562 
man må utvikle en ny vaksine hvert år og må vaksineres hvert år for å være beskyttet. 2563 
 2564 
Hvem kan ikke vaksinere seg? Det finnes grupper som ikke kan ta vaksiner av helseårsaker. 2565 
Dette inkluderer små barn (første dose av MMR-vaksinen gis for eksempel ved 15 måneder), 2566 
folk med dårlig immunforsvar, folk som er allergiske mot noe som inngår i vaksiner, visse typer 2567 
kreftpasienter, og andre. Disse menneskene er avhengige av at så mange som mulig rundt 2568 
dem er vaksinerte, slik at smitten ikke “kommer fram” til dem. 2569 
 2570 
Hvem får lov til å ikke vaksinere seg? I Norge i dag er ikke vaksinasjon lovpålagt. Foreldre kan 2571 
nekte å vaksinere barna uansett årsak. 2572 
 2573 
 2574 
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Drøfting om barnevaksinasjonsprogrammet 2575 
Argumenter for obligatorisk vaksinering 2576 
Vaksinasjonsdekningen er fallende i flere grupper og vi ser en oppblomstring av sykdommer 2577 
vi var i ferd med å utrydde. Vi risikerer en snarlig retur av sykdommer vi virkelig klarer oss 2578 
bedre uten.  2579 
 2580 
Jo vanskeligere det er å unngå vaksiner, jo flere vaksinerer seg. Flere studier har påvist en 2581 
direkte korrelasjon mellom hvor lett eller vanskelig det er å la være å vaksinere barna, og hvor 2582 
mange som dropper vaksinen88. På steder hvor det er nok at foreldre sier de ikke vil vaksinere, 2583 
så er det lavere vaksinasjonsdekning enn på steder hvor foreldre for eksempel må møte til 2584 
obligatorisk veiledning med helsepersonell, sende skriftlig søknad om unntak på religiøst eller 2585 
ideologisk grunnlag, eller hvor barnet nektes å gå på skole hvis det ikke er vaksinert. 2586 
 2587 
Ikke alle kan vaksinere seg. Vi er avhengige av høy vaksinasjonsdekning for å beskytte de som 2588 
ikke kan vaksineres, enten fordi de er veldig unge eller fordi de for eksempel går gjennom en 2589 
cellegiftkur. Å vaksinere barnet sitt handler derfor ikke bare om å beskytte barnet, men er 2590 
også en solidaritetshandling for å holde andre friske. Dugnadsånd på sitt beste. 2591 
 2592 
Diverse holdningskampanjer og avisoppslag har ikke hjulpet. Vaksinasjonsdekningen er 2593 
fortsatt for lav. Saksbehandler mener det må sterkere lut til. 2594 
 2595 
Argumenter mot obligatorisk vaksinering 2596 
Folkehelseinstituttet er skeptiske til tvangsvaksinering. De vil heller jobbe med 2597 
holdningskampanjer og opplysningsarbeid.  2598 
 2599 
Det norske helsevesenet er basert på tillit. Det bør sitte langt inne å pålegge foreldre å gjøre 2600 
noe de ikke ønsker med barna sine. Obligatorisk vaksinering kan føre til et dårligere forhold 2601 
mellom helsevesenet og foreldre, noe som igjen kan gjøre at foreldre vegrer seg for kontakt 2602 
med helsevesenet eller at foreldre insentiveres til å lyve til helsepersonell. Dette kan være 2603 
ekstra skadelig fordi foreldre som i utgangspunktet er skeptiske til vaksinering allerede har et 2604 
svakere utgangspunkt for et godt forhold til helsepersonell. 2605 
 2606 
Det kan være vanskelig å håndheve. Hva skal man gjøre med foreldre som nekter å vaksinere 2607 
barna sine, dersom dette blir obligatorisk? Skal de straffes i retten? Skal barna tas fra dem? 2608 
Enkelte steder har gått inn for at uvaksinerte barn ikke får lov til å gå på skole fordi de anses 2609 
som en helserisiko for de andre barna89, men på den andre siden blir dette blir å straffe barn 2610 
for foreldres valg. I Australia har man knyttet vaksinasjonsraten til stønad, slik at foreldre med 2611 
uvaksinerte barn nektes ulike utbetalinger fra staten, men dette blir en praksis som rammer 2612 
lavinntektsfamilier og familier som er avhengige av statlige overføringer hardest90. 2613 
 2614 

 
88 Jennifer S. Rota et al. (2001): “Processes for Obtaining Nonmedical Exemptions to State 
Immunization Laws”. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446650/pdf/11291383.pdf 
 
89 BBC (2019): “Italy bans unvaccinated children from school”. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-47536981 
 
90 Adam Baidawi (2017): “‘No Jab, No Play’: How Australia Is Handling the Vaccination 
Debate”. https://www.nytimes.com/2017/07/24/world/australia/vaccination-no-jab-play-
pay.html 
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Vaksiner kan helt reelt gi farlige bivirkninger. All medisinsk behandling gir bivirkninger og 2615 
vaksiner er ikke noe unntak. Av alle som vaksinerer seg vil det alltid være en (veldig liten) 2616 
andel som kan utvikle alvorlige bivirkninger. Denne andelen kan være større ved vaksiner som 2617 
er nyutviklede og ikke testet på mange ennå, slik som svineinfluensavaksinen som førte til at 2618 
enkelte utviklet narkolepsi. Barnevaksinasjonsprogrammet består imidlertid av vaksiner som 2619 
er godt utprøvet over mange år og som svært sjeldent gir alvorlige bivirkninger, men det er 2620 
likevel verdt å tenke over scenarioet der et foreldrepar tvinges til å vaksinere et barn selv om 2621 
de ikke vil, og barnet deretter utvikler en alvorlig sykdom. 2622 
 2623 

Noen andre drøftingspunkter 2624 
Helsepersonell er per i dag ikke pålagt å vaksinere seg mot noe som helst, og så sent som i fjor 2625 
ble en uvaksinert helsearbeider i Oslo smittet av meslinger91. Helsepersonell anbefales å 2626 
vaksinere seg mot influensa årlig, men dekningen er latterlig lav (en av fire nasjonalt — WHO 2627 
har som mål at tre av fire helsearbeidere globalt skal vaksineres mot influensa hvert år)92. I 2628 
USA, der mange arbeidsgivere krever at uvaksinerte ansatte må bruke munnbind gjennom 2629 
influensasesongen, er vaksinasjonsdekningen 65%93. Saksbehandler ønsker å gjøre 2630 
barnevaksinasjonsprogrammet samt årlig influensavaksine påbudt for helsepersonell med 2631 
pasientkontakt, i tillegg til å gjøre influensavaksinen gratis for alle. Lavere terskel og pris for å 2632 
vaksinere seg vil forhåpentligvis gi høyere vaksinasjonsdekning. Samfunnsøkonomisk sett er 2633 
vaksiner ekstremt gunstige og influensa er en stor årsak til innleggelser på norske sykehus 2634 
hvert år. 2635 
 2636 
Saksbehandler har også tatt med et punkt i resolusjonen om gratis vaksine mot 2637 
meningokokker (smittsom hjernehinnebetennelse), som anbefales til ungdom mellom 16 og 2638 
19 og noen andre risikogrupper. Oslo har hatt suksess med å gjøre denne gratis for russen94.  2639 
I tillegg har saksbehandler tatt med et punkt om gratis hepatitt A-vaksine for menn som har 2640 
sex med menn (msm). Dette er fordi Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner mot hepatitt A 2641 
og B for msm, men bare hepatitt B-vaksinen dekkes av det offentlige.   2642 
 2643 
 2644 

Spørsmål til diskusjon 2645 
• Er det riktig å gå inn for obligatorisk vaksinering over hele landet? Bør dette begrenses til 2646 

risikoområder? 2647 
• Er det riktig å bøtelegge foreldre som ikke vaksinerer barna? Er det andre 2648 

sanksjonsmuligheter som gir mer mening (skolenekt, innkalling til fastlegen for 2649 
 

91 Robert Gjerde (2018): “To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger – 
smittevernoverlege vil vurdere vaksinepåbud”. 
https://www.aftenposten.no/norge/i/21mp1y/To-barn-fra-Oslo-og-en-helsearbeider-smittet-
av-meslinger--smittevernoverlege-vil-vurdere-vaksinepabud 
 
92 Vegard Venli og Hans Jørgen Solli (2018): “Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot 
influensa”. https://www.nrk.no/norge/vil-tvangsvaksinere-helseansatte-i-oslo-mot-influensa-
1.14236226 
 
93 Anne Gerd Granås (2017): “Hvorfor tar ikke flere influensavaksinen i Norge?” 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/28/hvorfor-tar-ikke-flere-
influensavaksinen-i-norge/ 
 
94 Vegard Velle (2019): “Oslo-russen får gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse”. 
https://vartoslo.no/oslo-russen-far-gratis-vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ 
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veiledningssamtale, å holde tilbake barnetrygden …)? 2650 
• Bør vi ha med punktene om gratis vaksine for andre grupper, eller bør uttalelsen holde seg 2651 

til barnevaksinasjonsprogrammet? 2652 
• Blir det for bastant å gå inn for obligatorisk vaksinering av helsepersonell? Er det bedre å 2653 

for eksempel kreve at uvaksinert helsepersonell bruker munnbind i influensasesongen? 2654 
 2655 
 2656 

Saksbehandlers konklusjon 2657 
Dette er en viktig folkehelsesak som dessuten er i vinden for tiden. Saksbehandler mener GU 2658 
bør gå inn for å bøtelegge foreldre som ikke følge barnevaksinasjonsprogrammet og pålegge 2659 
helsepersonell å vaksinere seg. 2660 
 2661 
 2662 

Landsstyrets innstilling 2663 
F1: Den politiske uttalelsen «Obligatorisk vaksinering!» vedtas slik den foreligger. 2664 
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OBLIGATORISK VAKSINERING! 2665 

 2666 
En folkehelsekrise vi må stoppe! 2667 
WHO kaller vaksinenekt et av verdens ti største helseproblemer. I dag risikerer vi en storskala 2668 
retur av meslinger, polio og andre livsfarlige sykdommer, fordi stadig flere ikke ønsker å 2669 
vaksinere barna sine. I tillegg får vi tusenvis av unødvendige influensatilfeller i året. Mange av 2670 
disse kunne være forebygget med høyere vaksinasjonsdekning. 2671 
 2672 
Grønn Ungdom har stor respekt for menneskers rett til å ta valg for seg selv og sine egne 2673 
barn, men når disse valgene utsetter både barnet og andre for alvorlig sykdomsrisiko må 2674 
hensynet til de svakeste blant oss veie tyngst. Vi har ingen barn å miste! 2675 
 2676 
Grønn Ungdom vil: 2677 

• Gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. 2678 
• Bøtelegge de med foreldreansvaret for det gjeldende barnet dersom de holder barnet 2679 

utenfor barnevaksinasjonsprogrammet. 2680 
• Gjøre influensavaksinen gratis. 2681 
• Stille krav om fullført barnevaksinasjonsprogram samt årlig influensavaksine for alt 2682 

helsepersonell med pasientkontakt, så sant det ikke foreligger gyldig medisinsk årsak 2683 
til å unngå vaksinering.  2684 

• Gjøre hepatitt A-vaksinen gratis for menn som har sex med menn. 2685 
• Ha gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse for elever på videregående 2686 

og andre risikogrupper. 2687 
• Foreldre som ikke følger barnevaksinasjonsprogrammet uten gyldig medisinsk grunn er 2688 

pliktet til å gjennomføre en samtale med fastlege. Dette skal gjennomføres før 2689 
eventuell bøtelegging.  2690 

• De regionale helseforetakene gis i oppgave å bekjempe vaksinenekt. 2691 
• Styrke informasjonsarbeidet om hva vaksinasjon er og hvorfor man gjør det. 2692 
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5.11 – Gi rom for 
relasjonsmangfold! 
FORslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, Nora Haug, Nora Selnæs, 2693 

Amalie Lund, Katarina Bjørsvik, Magnus Thun 2694 

 
Bakgrunn 2695 
Diskrimineringsgrunnlag er forhold ved en person som det er ulovlig å diskriminere på grunn 2696 
av.95  I  2013 ble det vedtatt en egen lov mot diskriminering på alle samfunnsområder for 2697 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne loven ble i 2018 innlemmet i 2698 
dagens likestillings- og diskrimineringslov. 2699 
 2700 
 I paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven står det: 2701 
 "Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 2702 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 2703 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt." 96 2704 
 2705 
PolyNorge mener at relasjonsminoriteter også burde være en del av dette 2706 
diskrimineringsvernet. PolyNorge mener også at det burde gis mer informasjon om det å være 2707 
poly.97 PolyNorge sin formålsparagraf lyder som følger: “PolyNorge ønsker et samfunn der 2708 
forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold. 2709 
PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så 2710 
lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi mener at alle samlivsformer, 2711 
kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal 2712 
sidestilles.98  Dette mener også forslagsstillerne, og dette synet er utgangspunkt for denne 2713 
resolusjonen. 2714 
 2715 
 2716 

Hva vil det si å være en relasjonsminioritet? 2717 
I vårt samfunn er monogame relasjoner hvor man kun har en romantisk partner, som ikke har 2718 
sex med andre, det mest vanlige og mest aksepterte. Derfor omtales mennesker som er i 2719 

 
95Prop. 81 L (2016–2017), Forarbeid til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 
diskrimineringsloven) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-81-l-
20162017/id2547420/sec12#KAP11-9-5 Avsnitt 11.1 Innledning  (lastet ned 12,12,18) 
 
96 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_1  
Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere  (ikrafttredelse 01.01.2018,  lastet ned 12,12,18) 
 
97 Samtale  med Lynn Myrdal, leder av PolyNorge, 16.02.2019 
 
98 Forsiden på PolyNorge sin nettside: https://www.polynorge.no/ (Publiseringsdato ikke oppgitt, lastet 
ned 21,01,2019) 
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andre typer relasjoner som relasjonsminioriteter.  Poly er et paraplybegrep som rommer alle 2720 
relasjoner hvor partene gir et informert samtykke om å inngå romantiske og/ eller seksuelle 2721 
relasjoner som inkluderer flere enn én person.  Samtykkende ikke-monogami eller etisk ikke-2722 
monogami brukes også. Dette kan for eksempel være at når man går inn i en romantisk 2723 
relasjon med en annen, blir begge enige om at det også er greit og ha andre kjærester.  Eller at 2724 
tre stykker finner ut at de alle vil være sammen i en romantisk relasjon.   2725 
 2726 
 Åpne forhold hvor begge gir partneren sin lov til å ha sex med andre, men at man kun har en 2727 
romantisk relasjon, går også under polybegrepet. Noen synes også at det er greit at sin 2728 
romantiske partner har romantiske eller seksuelle forhold til andre mennesker, selv om man 2729 
selv ikke ønsker det.  Det er også mulig og være poly og aseksuell, altså at man vil ha flere 2730 
kjærester, men ikke vil ha sex med dem. Eller at man vil ha et aseksuelt romantisk forhold til 2731 
en person, men vil at sin romantiske partner skal kunne ha muligheten til å ha sex med andre. 2732 
 2733 
Når poly nevnes tenker mange på polygami på den tradisjonelle måten, der en mann har 2734 
eierskap til ikke-likestilte kvinner.  Disse relasjonene innebærer verken likeverd eller 2735 
samtykke. PolyNorge mener at det å si at polygami på den tradisjonelle måten, er det samme 2736 
som relasjoner mellom flere mennesker basert på informert samtykke og likeverd, er det 2737 
samme som å si at sex og voldtekt er det samme. Derfor bruker PolyNorge ordet flerekteskap 2738 
eller flerforhold. Det er også disse begrepene vi kommer til å bruke i denne resolusjonen. Når 2739 
vi bruker ordene flerekteskap eller flerforhold mener vi likestilte forhold mellom flere 2740 
personer hvor alle har gitt et informert samtykke og hvor ingen er presset inn i relasjonen.  2741 
 2742 
Hvor vanlig er det å være poly? 2743 
Man hører så lite om polyforhold, at det er lett å tenke at mennesker som lever i ikke-2744 
monogame relasjoner er veldig få. Det finnes ikke noe norsk forskning på poly. Men i USA er 2745 
det blitt gjort noe forskning på polyforhold.  I USA som er en kultur ganske lik vår egen, er 2746 
ikke polyforhold så sjeldent som mange skulle tro. Ifølge en studie99 fra 1983 rapporterer 2747 
Philip Blumstein og Philip Schwartz at av 3574 par, hadde 15% av gifte par en forståelse om 2748 
at ikke-monogami er ok under gitte omstendigheter. Tallene var 28% blant samboende par, 2749 
29% blant lesbiske par og 65% blant homofile par. 2750 
 2751 
I en annen forskningsartikkel publisert i 2016 kalt “Prevalence of Experiences With 2752 
Consensual Nonmonogamous Relationships: Findings From Two National Samples of Single 2753 
Americans”, henvises det til to studier100, med 3,905 deltakere i den ene studien og 4,813 2754 
deltakere i den andre. I den første studien svarer 21.9% at de har hatt en samtykkende ikke-2755 
monogam relasjon en gang i livet, mens i den andre studien svarer 21.2% det samme.  Med 2756 
andre ord er det ca ⅕ av befolkningen i USA som en gang i livet har vært i en samtykkende 2757 
ikke-monogam relasjon. Denne andelen var konstant uavhengig av alder, utdanning,inntekt, 2758 
religion, politisk overbevisning og etnisitet. Men varierte med kjønn og seksuell orientering. 2759 
En høyere andel av mennesker som identifiserer seg som homofile, bifile og lesbiske 2760 
rapporterte at de hadde vært i en samtykkende ikke-monogam relasjon, enn de som regner 2761 
seg som heterofile. Det er også flere menn enn kvinner som rapporterer det samme.I 2007 2762 
foretok Oprah.com en undersøkelse av over 14000 mennesker, der sa 21% at de var i et 2763 

 
99 Philip Blumstein and Pepper Schwartz, American Couples: Money, Work, Sex (William and Morrow, 
1983) 
 
100 Artikkel : “Prevalence of Experiences With Consensual Nonmonogamous Relationships: Findings 
From Two National Samples of Single Americans” 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2016.1178675 (publisert 
20.04.2016,lastet ned 06.02.2019 ) 
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åpent ekteskap 101 2764 
 2765 
Det er altså en ganske en stor andel av befolkningen i USA som praktiserer samtykkende ikke-2766 
monogami. Det er ingen grunn til å tro at denne andelen ville være mye lavere i Norge enn i 2767 
USA. 2768 
 2769 
 2770 

Drøfting 2771 
Har relasjonsminioriteter et behov for et sterkere diskrimineringsvern?  2772 
Polyfolk møter mange av de samme argumentene, motforestillingene og hatpraten som 2773 
homofile, bifile lesbiske, BDSM-ere og aseksuelle.  Polyfolk møter utrolig mye hets.  Leder av 2774 
PolyNorge sier at Polyamorøse får høre kommentarer som “polyfolk skal snart utryddes”, og 2775 
“dere er jo så stygge at dere må jo ha flere for at dere i det hele tatt skal få dere noe”. 102 2776 
 2777 
Leder i PolyNorge sier videre at mange polyfolk er redd for at det at de er poly skal komme ut 2778 
i barnehagen, grunnet at dette innebærer en risiko for at noen sender bekymringsmelding til 2779 
barnevernet. Hvis Polyamorøse blir innlemmet i likestillings og diskrimineringsloven ville dette 2780 
blitt forbudt, på samme måte som at barnevernet bryter loven hvis de tar fra noen barna med 2781 
begrunnelsen at foreldrene er homofile/bifile. 2782 
 2783 
Også i rettsvesenet blir polyfolk utsatt for diskriminering. Leder i PolyNorge forteller at det at 2784 
noen er poly kan brukes imot deg som et argument for at det ikke skal settes lit til tiltaltes 2785 
forklaring.  Dette er et sitat fra en dom som leder av PolyNorge nevner: “Med en såpass 2786 
rammeløs seksualitet, er det ikke lett å se hvor han ville satt grensen. Derfor mener retten at 2787 
det ikke skal festes stor lit til tiltaltes forklaring heller”. 2788 
 2789 
Leder i PolyNorge forteller også at polyfolk blir diskriminert når de er ute og snakker om det å 2790 
være poly. Hun forteller at PolyNorge hadde Polytreff i Bergen. De hadde en journalist med 2791 
på møtet og snakket om sjalusibegrepet, og om hvorfor mange polyfolk er redd for 2792 
barnevernet. De snakket ikke veldig vulgært, men de snakket faglig om tematikken. En fra 2793 
polyNorge fikk da beskjed fra baren om at de gjerne kunne vise hensyn til andre. At de ikke 2794 
burde snakke om dette fordi det kan være støtende for andre, selv om de satt alene i et rom 2795 
1. etasje.  2796 
 2797 
 Ekteskapsloven slik den er i dag er diskriminerende. Mennesker som er i en romantisk 2798 
relasjon med mer enn en person, må velge hvem de ønsker å gifte seg med. Dermed har ingen 2799 
av de andre kjærestene noe de skulle sagt hvis for eksempel personen blir syk og man må ta 2800 
valget om å koble fra en respirator eller ikke. De andre kjærestene har heller ikke den samme 2801 
økonomiske tryggheten som de som er gift. Derfor mener forslagsstillerne at vi burde utrede 2802 
muligheten for flerekteskap i Norge. 2803 
 2804 
Hvis poly hadde blitt en del av likestillings og diskrimineringsloven hadde det vært forbudt 2805 
diskriminering å sette mindre lit til tiltaltes forklaring på grunn av at hen er poly. Polyfolk 2806 
hadde også fått et sterkere vern mot netthets, det å ikke kunne snakke om sine utfordringer 2807 
på restaurant/ cafe og man hadde fått et vern mot diskriminering i arbeidslivet. 103 2808 

 
101 Undersøkelse referert på The Oprah Winfrey Show, episode no. 8641, "237 Reasons to have Sex", 
September 25, 2007 (Harpo Productions; ABC) 
 
102 Samtale  med Lynn Myrdal, leder av PolyNorge, 16.02.2019 
 
103  Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_1 
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Forslagstillerne mener derfor at poly burde innlemmes i likestillings og diskrimineringsloven. 2809 
Dette vil ikke gi et rom for at man kan gifte seg med flere. Da må også ekteskapsloven endres, 2810 
men forslagsstillerne mener også at ekteskapsloven burde endres slik at det blir mulighet for å 2811 
gifte seg med flere i Norge. Selvfølgelig da med et informert samtykke fra de som skal inngå 2812 
ekteskap og eventuelt de som allerede er gift med de som skal gifte seg. 2813 
  2814 
Trengs det mer informasjon om relasjonsmangfold? 2815 
Hver relasjon vi har til andre mennesker er en emosjonell kontrakt. I kjæresterelasjonen er det 2816 
en del ting som de fleste tar for gitt uten at man snakker om det. For eksempel at man kun 2817 
skal ha en kjæreste, og at man ikke skal ha sex med andre enn kjæresten. Noen tar det også 2818 
for gitt at kjæresten ikke har “avvikende” seksuelle tenningsmønstre, og de skal i hvert fall 2819 
ikke snakke om det.  Nå har vi som samfunn etter mange års kamp endelig godtatt at man kan 2820 
ha en fullverdig god kjæresterelasjon med en av samme kjønn. Men det er fortsatt slik at 2821 
istedenfor å prate sammen om ting bare går mange ut ifra en del ting om hvordan forhold skal 2822 
fungere. 2823 
 2824 
PolyNorge og forslagsstillerne mener at vi får bedre relasjoner om vi lærer å snakke sammen 2825 
om hva slags relasjon vi vil ha med partneren(e) vår(e). Noen trives ikke i monogame forhold. 2826 
Hvis de kan være åpne om det med folk de dater er det lettere å finne en partner som man 2827 
passer med. Noen mennesker er naturlige caregivers, mens andre er caretakers. Noen har 2828 
normbrytende tenningsmønstre som BDSM, eller ønske om å ha trekant. Hvis de ikke skal 2829 
være åpne om det med partneren sin, hvem kan de være åpne om det med? Hvor går grensen 2830 
for utroskap for deg? En kjæreste til, sex med andre, kysse andre, gå på VÅR restaurant med 2831 
noen andre eller se på Game of Thrones med noen andre?  Alt dette og mere til er det viktig 2832 
at vi lærer å prate med vår(e) partner(e) om. Seksualundervisningen eller andre fag på skolen 2833 
kunne vært et fint sted å lære om dette. 2834 
 2835 
Når homofili begynte å bli mere akseptert på 80-tallet var det mange som plutselig sto frem 2836 
som homofile og lesbiske og gikk fra sin heterofile ektefelle. Dette skjer i dag også. Men 2837 
heldigvis skjer det mye sjeldnere siden vi som samfunn har blitt mer tolerante overfor 2838 
homofile, slik at folk i mindre grad presser seg selv inni heterofile relasjoner som de egentlig 2839 
ikke passer inni, og gjør dem ulykkelige. 2840 
 2841 
Leder i PolyNorge mener at veldig mye utroskap kunne vært unngått hvis samfunnet hadde 2842 
vært aksepterende ovenfor polyfolk, og gitt folk informasjon om alternativer til monogami.104 2843 
Som PolyNorge skriver på sin nettside: “uten reell kunnskap om alternativene er valg en 2844 
illusjon”105 Hvis samfunnet hadde vært aksepterende ovenfor polyfolk og gitt folk kunnskap 2845 
om poly, kunne polyfolk unngått monogame relasjoner, på samme måte som homofile unngår 2846 
heterofile relasjoner, som de ikke trives i. 2847 
 2848 
Dessverre gis det ikke noe statlig støtte til å opplyse om poly. Organisasjoner som jobber for 2849 
homofile bifile, lesbiske og transpersoner sine rettigheter får statsstøtte fordi de allerede er 2850 
godtatt av samfunnet. Det samme gjelder ikke for Poly, men det er her det virkelig trengs 2851 
opplysningsarbeid. Forslagsstillerne mener derfor at Grønn Ungdom burde være for å gi 2852 
statsstøtte til organisasjoner som jobber med å spre kunnskap om poly. Det burde også være 2853 
obligatorisk med etterutdanning for helsevesen politi og liknende om relasjonskompetanse. 2854 

 
  (ikrafttredelse 01.01.2018,  lastet ned 04,02,19) 
 
104 Samtale  med Lynn Myrdal, leder av PolyNorge, 16.02.2019 
 
105PolyNorge sin nettside https://www.polynorge.no/ (publiseringsdato ikke oppgitt, lastet ned 
04,03,2019) 
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Spesielt samlivsterapauter må få mere kunnskap om poly for å kunne gi råd til mennesker som 2855 
lever i polyforhold. 2856 
 2857 
 2858 
Det er ikke forsket noe på polyfolk i Norge, Derfor vet vi alt for lite om denne gruppen, og 2859 
hva deres utfordringer er. Derfor burde det gis forskningsmidler til normbrytende relasjoner.  2860 
Poly bør også inkluderes i levekårsundersøkelser i Norge. 2861 
 2862 
 2863 

Spørsmål til diskusjon 2864 
• Finnes det negative konsekvenser ved å tillate flerekteskap i Norge, som er så sterke at 2865 

det rettferdiggjør diskriminering av en minoritet? 2866 
• Finnes det andre tiltak for å minske diskrimineringen av polyfolk, enn å inkludere poly i 2867 

likestillings og diskrimineringsloven, samt kunnskapsøkning i skolen, etterutdanning av 2868 
yrker som trenger kompetanse om poly og å gi statsstøtte til organisasjoner som jobber 2869 
med å spre kunnskap om poly? 2870 

 2871 
 2872 

Saksbehandlers konklusjon 2873 
Polyfolk blir utsatt for diskriminering fordi monogaminormen er så sterk i vårt samfunn. 2874 
Derfor må poly innlemmes i likestillings og diskriminerngsloven, slik at de ikke blir diskriminert 2875 
i rettssystemet, arbeidslivet eller fratatt barna sine av barnevernet. Det er alt for lite kunnskap 2876 
i samfunnet om poly, derfor er det viktig at man lærer om relasjons mangfold på skolen og at 2877 
helsevesen og samlivsteraputer får kunnskap om polyforhold. For at polyfolk skal bli likestilt 2878 
med de av oss som lever i monogame forhold må muligheten for flerekteskap utredes i Norge. 2879 
 2880 
 2881 

Forslag til vedtak 2882 
F1: Resolusjonen «Gi rom for relasjonsmangfold!» vedtas slik den foreligger. 2883 
 
 2884 
 2885 
 2886 
 2887 
 2888 
 2889 
 2890 
 2891 
 2892 
 2893 
 2894 
 2895 
 2896 
 2897 
 2898 
 2899 
 2900 
 2901 



 
 

 144 

 
 

 

Gi rom for relasjonsmangfold! 2902 

 2903 
I vårt samfunn er monogame relasjoner hvor man kun har en romantisk partner, som ikke har 2904 
sex med andre, det mest vanlige og mest aksepterte. Når poly nevnes tenker mange på 2905 
tradisjonelt polygami der en mann har eierskap til flere ikke-likestilte kvinner, som de ofte er 2906 
tvunget inn i. Det å sammenligne slike forhold med moderne polyforhold som er basert på 2907 
likeverd og samtykke, er det samme som å sammenligne sex og voldtekt. Derfor trengs det 2908 
mer kunnskap om poly, slik at polyfolk kan bli akseptert av samfunnet, og slik at de som er 2909 
poly har kunnskap til å velge å leve i den type relasjon som gir de mest lykke. Hvis samfunnet 2910 
hadde vært aksepterende ovenfor polyfolk og gitt folk kunnskap om poly, kunne polyfolk 2911 
unngått monogame relasjoner, på samme måte som homofile unngår heterofile relasjoner, 2912 
som de ikke trives i.  Siden det er så sterke negative følelser i samfunnet forbundet med poly, 2913 
er polyfolk sterkt utsatt for diskriminering. Poly må derfor bli en del av likestilling og 2914 
diskrimineringsloven, og dermed få et vern mot diskriminering. For at mennesker som er poly 2915 
skal få leve ut sin identitet og være likestilte med monogame, bør flerekteskap utredes i 2916 
Norge. 2917 
 2918 
 2919 
Grønn Ungdom vil: 2920 

• Innlemme poly i likestillings- og diskrimineringsloven.  2921 
• At organisasjoner som jobber med å spre kunnskap om poly skal få statsstøtte 2922 
• At samlivsteraputer, psykologer og annet relevant helsepersonell må få etterutdanning 2923 

i relasjonskompetanse. 2924 
• Kunnskap om forskjellige relasjoner må være en del av pensumet på skolen. 2925 
• Poly må inkluderes i levekårsundersøkelser i Norge. 2926 
• Utrede mulighet for flerekteskap i Norge 2927 

 2928 
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5.12 – Norge trenger en ny 
GMO-lovgivning 
FORslagsstiller: Grønn Ungdoms Sentralstyre 2929 

 2930 

Bakgrunn 2931 
Hva er GMO? 2932 
GMO står for Genmodifiserte Organismer. Genene er oppskriften på alle organismer, og 2933 
styrer hvordan hver enkelt organisme utvikler seg og dens egenskaper106. Genmodifiserte 2934 
organisme er derfor organismer der mennesker har endret organismers gener for å tilegne 2935 
dem egenskaper den per i dag ikke har. Mennesker har tatt steg for å endre arters DNA siden 2936 
vi begynte å selektivt avle frem arter som passer bedre til behovene våre, som for eksempel 2937 
har ført til at bananer i dag smaker bedre og har mindre frø enn den en gang hadde107. I 2938 
senere år har man utviklet teknologi som gjør det mulig å ta ett gen fra en art og erstatte det i 2939 
en ny108. Dette har vært med å gjøre landbruket i verden mer produktivt, og løst flere 2940 
utfordringer i matproduksjon. Genmodifiserte organismer i matproduksjon kan gå fra å øke 2941 
artens produktivitet, for eksempel ved å injisere et gen som gjør at en kan bruke et mindre 2942 
skadelig sprøytemiddel eller gjøre det resistent mot råte fra sopp som kan ødelegge avlinger, 2943 
men også løse andre problemer ved moderne matproduksjon, for eksempel ved å modifisere 2944 
visse planter til å produsere omega-3 olje, som vi kan bruke til at oppdrettslaksen blir like 2945 
sunn, selv med vegetabilsk fôr109.  2946 
 2947 
Lovverk rundt bruk av GMO i verden varierer fra område til område. Eksempelvis har EU og 2948 
USA svært forskjellige prosedyrer, som har ført til at blant annet over 90% av all bomull og 2949 
mais i USA er GMO, mens EU er langt mer restriktive110111. Norge har et av verdens 2950 
strengeste regelverk angående GMO112, i form av genteknologiloven113. Genteknologiloven er 2951 
svært restriktiv, og har resultert i et effektivt forbud, der kun en form for nellik med endret 2952 
blomsterfarge har blitt godkjent114. Siden Genteknologiloven ble vedtatt i 2004 har loven stått 2953 
relativt uforandret. I 2018 gikk Bioteknologirådet inn for en modernisering av Norges GMO-2954 
lovgivning, grunnet utvikling i metoder for å utføre GMO og økt kunnskapsgrunnlag om 2955 
konsekvenser fra GMO 115. Saksbehandler mener derfor det er på tide med en debatt i GU om 2956 

 
106 https://snl.no/gen 
107 https://www.sciencealert.com/fruits-vegetables-before-domestication-photos-genetically-
modified-food-natural 
108 https://www.vox.com/2014/11/3/18092720/how-do-you-make-a-gmo-anyway 
109 https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415 
110 https://geneticliteracyproject.org/2015/09/02/gmos-us-vs-eu-united-states-regulates-usage-
europe-fears-risks-technology/ 
111 https://www.centerforfoodsafety.org/issues/311/ge-foods/about-ge-foods 
112 https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-grown-and-banned/ 
 
113 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38  
114 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-
naturmangfold/genteknologi/id2339898/ 
115 http://www.bioteknologiradet.no/2018/12/test-nyhet-om-genteknologiuttalelse/ 
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GMO. 2957 
 2958 

Drøfting 2959 
En større åpning for gmo vil potensielt ha positive konsekvenser innenfor flere områder. 2960 
 2961 
Miljø 2962 
Miljøeffekten er mulig det mest sentrale spørsmålet for Grønn Ungdom angående GMO. Det 2963 
finnes positive miljøkonsekvenser som har funnet sted på grunn av genmodifiserte 2964 
organismer. GMO har redusert verdens forbruk av kjemiske plantevernmidler med 37% 2965 
globalt, og økt avlingenes størrelser med 22%116. Sprøytemidler har negative konsekvenser for 2966 
store deler av økosystemene i direkte eller indirekte kontakt med sted der det blir brukt117, og 2967 
nedgangen av sprøytemidler grunnet gmo er derfor svært positiv i et miljøhensyn. Større 2968 
avlinger er også positivt av et miljøhensyn. Landbruket i dag er ikke spesielt miljøvennlig, blant 2969 
annet fordi økt økt matproduksjon er med å rasere urørt eller lite berørt natur, i tillegg til at 2970 
klimagassutslippene til landbruket er store. De økte avlingene skapt av gmo er her positive, 2971 
der det gjør at man kan dekke en større andel av matbehovet på det samme areal og redusere 2972 
klimagassutslipp per enhet mat. 2973 
 2974 
En miljørisiko ved bruk av genmodifiserte organismer er at avlingers DNA kan spre seg til 2975 
naturen, og i enkelte tilfeller også blande seg med ville populasjoner av samme art. Det er 2976 
eksempler på dette i USA, der modifiserte gen har blitt oppdaget opp mot 15 kilometer fra 2977 
stedet GMO-arten var i bruk118. Det skal sies at dette er lite utbredt, og at denne 2978 
bekymringen også gjelder for vanlig foredlet organismer. 2979 
 2980 
Etikk 2981 
En stor del av Grønn Ideologi er prinsippet om at vi ikke skal tukle for mye med naturen. 2982 
Genmodifisering er en måte å tukle med naturen på som man kan argumentere for å være mer 2983 
etisk problematisk enn det vi allerede gjør, som unaturlig arealbruk og avl. Dette er fordi vi 2984 
ikke bruker evolusjon, som er naturens måte å utvikle på, og avle frem arts medlemmer med 2985 
egenskaper bedre egnet til det vi bruker arten til, men hopper over denne mer tidkrevende 2986 
prosessen, og bare “klipper ut” et gen fra en art og “limer det inn” i et annet. Det å “leke gud” 2987 
på denne måten er noe enkelte vil ha reservasjoner på. 2988 
 2989 
På en annen side er grønn ungdom en organisasjon som mener det er etisk riktig å begrense 2990 
ødeleggelsene fra klimaendringene og de negative miljøkonsekvensene så mye som mulig. 2991 
Innenfor rimelig tvil kan man, basert på argumentene i avsnitt om miljø over, konkludere med 2992 
at de største negative miljøkonsekvensene til landbruket vil bli redusert som følger av en 2993 
løsere lovgivning rundt GMO, som igjen vil føre til at vi bedre vil følge opp en etisk plikt om å 2994 
begrense miljø og klimakonsekvenser der mulig.  2995 
 2996 
Selvforsyning 2997 
Et argument for å løse opp i regelverket rundt GMO er at det vil øke Norges 2998 

 
116 https://geneticliteracyproject.org/2014/11/05/gmo-meta-study-pesticide-use-down-37-yields-up-
22-profits-rise-68/  
117 http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/challenging-evolution-how-gmos-can-influence-genetic-
diversity/ 
118 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GVS-4Y71D54-
3&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_so
rt=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1476968002&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C00005
0221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7a1b201c3bdc79799ca545dd2cc061d7&searcht
ype=a  
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selvforsyningsgrad. Norge er i dag fullstendig avhengig av å importere mat fra andre land, og 2999 
får kun 50% av maten vår fra vår egen matproduksjon. At vi må importere såpass mye mat fra 3000 
andre land har flere negative sider, som i noen tilfeller høyere klimagassutslipp119, og en større 3001 
del av pengene fra norsk matkonsum går til internasjonale selskaper i stedet for norske 3002 
bønder og selskaper. Økt bruk av GMO vil etter alle solemerker øke norsk matproduksjon, 3003 
som igjen vil øke norsk selvforsyningsgrad. Derfor vil en mer åpen lovgivning angående GMO 3004 
slå ut positivt på Norges selvforsyningsgrad. 3005 
 3006 
Økonomi 3007 
Som nevnt vil etter all sannsynlighet en større åpning for GMO være positivt for norsk 3008 
økonomi, ettersom produktiviteten i landbruket øker. 3009 
 3010 
Helseproblematikk 3011 
Ett argument som blir holdt mot Genmodifiserte organismer er at det er helseskadelig, og 3012 
spesielt påstanden om at Genmodifisert mat kan være kreftfremkallende har fått belegg, mye 3013 
på grunn av bilder fra en studie gjort på rotter i 2012120. Etterprøving og av denne studien har 3014 
siden vist at den har store forskningsmessige problemer, og kan ikke ligge til grunn for et 3015 
standpunkt om kreft-fremkallelse som resultat av GMO121. På den andre siden viser større 3016 
studier at EU-godkjente GMO produkter er minst like trygge som annen mat122. Bruk av GMO 3017 
være til hjelp når det kommer til helse, grunnet positive helseeffekten endring av 3018 
gensammensetning i en art kan ha i matproduksjon, som i eksempelet med laksefor i avsnitt 1. 3019 
 3020 
Strategiske argumenter 3021 
I Norge i dag har det vært relativt stor konsensus angående GMO og genteknologiloven123, og 3022 
vi vil bryte med denne hvis vi går inn for en oppmykning i GMO-lovgivningen. Deler av 3023 
miljøbevegelsen er og mot GMO, som for eksempel Greenpeace124. Dette kan skape 3024 
reaksjoner. På en annen side har grønn ungdom i løpet av de siste par årene i effekt gått inn 3025 
for kjernekraft, noe som også bryter med både norsk konsensus og store deler av 3026 
miljøbevegelsen, her og eksemplifisert med Greenpeace125. Det vil dermed ikke bryte 3027 
presedens i Grønn Ungdom å vedta politikk som bryter med store deler av miljøbevegelsen. 3028 
Det er og saksbehandlerens subjektive mening at GMO og er et tema forbundet med mindre 3029 
frykt enn kjernekraft, og færre har en dannet sterk mening om dette enn ved kjernekraft. Det 3030 
er og saksbehandlers erfaring at de gangene folk faktisk nevner dette på for eksempel en 3031 
stand, er det i støtte av GMO. 3032 
 3033 

Spørsmål til diskusjon 3034 
• Er de positive miljøeffektene av å åpne opp for GMO verdt den politiske risikoen? 3035 
• Kan Grønn Ungdom etisk stå inne for å endre gensammensetningen til arter på denne 3036 

måten? 3037 
 3038 
 3039 

 
119 https://naturvernforbundet.no/telemark/nyheter/kortreist-mat-article19235-1844.html 
120 https://www.theguardian.com/environment/2012/sep/28/study-gm-maize-cancer  
121 https://sciencebasedmedicine.org/the-seralini-gmo-study-retraction-and-response-to-critics/  
122 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1be9ff9-f3fa-4f3c-86a5-
beb0882e0e65/language-en  
123 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=58692&dnid=1 
124 https://www.nrk.no/urix/109-nobelprisvinnere-krever-stans-i-greenpeace-kampanje-1.13022087 
125 https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/issues/nuclear/ 
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Saksbehandlers konklusjon 3040 
Saksbehandler konkluderer med at de positive sidene ved å erstatte genteknologiloven med 3041 
et lovverk som åpner for restriktiv bruk av GMO i Norge utveier de negative, og at Grønn 3042 
Ungdom burde vedta at en støtter en slik endring av politikk. 3043 
 3044 
 3045 

Sentralstyrets innstilling 3046 
F1: Resolusjonen «Norge trenger en ny GMO-lovgivning» vedtas slik den foreligger. 3047 
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Norge trenger en ny 3048 

GMO-lovgivning 3049 

 3050 
I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal mettes, 3051 
og dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og store 3052 
klimagassutslipp. En modernisering i genteknologiloven, der man åpner for økt bruk av GMO, 3053 
samtidig som man holder en restriktiv linje i et globalt perspektiv, vil hjelpe Norge å håndtere 3054 
disse problemene til en større grad enn vi klarer i dag. 3055 
 3056 
Grønn Ungdom vil: 3057 

• Endre Genteknologiloven fra å være et effektivt forbud, til et restriktivt regelverk med 3058 
større åpning for bruk av GMO enn dagens regelverk tillater. 3059 

• At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol og 3060 
private patenter på genetiske planteressurser. 3061 

• At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-, matsikkerhet- 3062 
og klimatilpasningsperspektiv. 3063 

 3064 
  3065 
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5.13 – Vi krever samboerlov! 
FORslagsstiller: Grønn Ungdoms Sentralstyre 3066 

 3067 

Bakgrunn 3068 
I Norge er ett av fire par samboere126. Likevel har vi i dag kun en ekteskapslov127 som regulerer 3069 
formuesforholdet mellom ektefeller, og ingen alminnelig samboerlov. Ekteskap medfører 3070 
stadig vekk en del fordeler hva gjelder skatt, arv og rettigheter ved plutselig dødsfall, barn og 3071 
eventuelt samlivsbrudd128. Kun 15 prosent av samboere skriver samboeravtale129, og resten 3072 
står uten rettslige føringer ved et brudd eller dødsfall. Uten en samboerlov blir 3073 
eiendomsgrensene avgjørende ved samboerskiftet. Den som er hjemme med felles barn, eller 3074 
betaler samboernes løpende forbruks- og husholdningsutgifter, løper derfor en stor 3075 
økonomisk risiko.  Sverige har innført en samboerlov og mange kvinnerettighetsorganisasjoner 3076 
og juridiske organisasjoner i Norge krever det samme. 3077 
 3078 

Drøfting 3079 
I Norge regnes man som registrerte samboere dersom man har bodd sammen i mer enn to år. 3080 
Noen viktige forskjeller mellom ekteskap og samboerskap: 3081 
 3082 
Formueskatt 3083 
Du får skattefritak på formuer opp til 1,5 millioner. For ektefeller får man samlet skattefritak 3084 
opp til 3 millioner. Det gjelder ikke samboere. Dersom person 1 har formue på 3 millioner og 3085 
den andre på 0, så slipper de skatt dersom de er gift men ikke ved samboerskap. 3086 
 3087 
Eierskap 3088 
I samboerskap opererer man med eneeie. Det betyr at alt du bringer inn i et samboerskap og 3089 
alt du kjøper i løpet av samboerskapet forblir ditt ved et brudd. Dette er i motsetning til 3090 
ekteskap, der ting skal fordeles likt ved skilsmisse. 3091 
 3092 
Arv 3093 
Ektefeller arver hverandre. Samboere kan bare arve hverandre dersom de har felles barn eller 3094 
har bodd sammen i minst fem år, og i dette tilfellet kreves testamente. 3095 
 3096 
Gjenlevendepensjon 3097 
Dersom en samboer dør har den andre ikke rett på gjenlevendepensjon med mindre de har 3098 
felles barn. 3099 
 3100 
Tidligere forsøk på samboerlov 3101 
På 90-tallet så et utvalg på muligheten for en samboerlov, men konkluderte med at en 3102 
samboerlov ikke burde innføres “faktisk har latt være å gifte seg”130. Som følge av dette står 3103 

 
126 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samboer/aar/2015-11-26 
127 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47 
128 https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§58 
129 https://dnbeiendom.no/altombolig/jus/skilsmisse/skriv-samboeravtale 
130 
https://www.regjeringen.no/contentassets/43fce272694e440cae048f45e2361d57/no/pdfa/nou199
919990025000dddpdfa.pdf 
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samboere i dag uten et tilstrekkelig rettslig vern. Rett nok har domstolene utviklet visse regler 3104 
for å utjevne dagens urettfedige ordninger, men disse går ikke langt nok i å sikre samboere en 3105 
rettferdig fordeling av verdier. Videre er de lite tilgjengelige for folk flest, uoversiktelige og 3106 
vanskelige å sette seg inn i. 3107 
 3108 
En alminnelig samboerlov har vært etterspurt i det juridiske miljøet131, blant annet ved 3109 
Advokatforeningen og JURK. FNs kvinnekomité har kritisert Norge for mangel på 3110 
lovregulering av samboeroppgjør132 og antydet at dette kan innebære en krenkelse av 3111 
kvinners rettigheter.133. Dette er også en kampsak for kvinnesaksorganisasjoner i Norge, fordi 3112 
kvinner ofte blir økonomisk forfordelte ved samboerskapsbrudd. Forskningsmessig ser vi for 3113 
eksempel at menn oftere ender opp med å betale for bolig mens kvinner betaler for løpende 3114 
utgifter i husholdningen, og at kvinner bidrar mer til barnepass og arbeid i hjemmet, eller går 3115 
ned i stilling for å ta vare på felles barn. Sameie ved ekteskap er et forsøk på å kompensere for 3116 
at en ektefelle (som regel en kvinne) taper økonomisk ved et langvarig forhold med barn.  3117 

 3118 

Spørsmål til diskusjon 3119 
• Ingen andre partier har frontet dette — er dette noe vi skal bruke tid på? 3120 
•  Hvordan bør en slik lov utformes? Hvem skal dekkes? Vi er jo ikke ute etter at studenter som 3121 

bor i kollektiv sammen skal ende opp juridisk likestilte med ektefeller. 3122 

 3123 

Saksbehandlers konklusjon 3124 
Samboerskap i dag er normen, ikke unntaket. Men i dag er det opp til enkeltpersoner i 3125 
samboerskap å inngå skriftlige avtaler seg i mellom for å sikre hverandres juridiske og 3126 
økonomiske rettigheter, og heller ikke disse avtalene kan fullt ut kompensere for at man ikke 3127 
er gift.  3128 
 3129 
En samboerlov etter mønster av ekteskapsloven vil sikre samboerne en forutberegnelig 3130 
rettsstilling og en rettferdig fordeling av verdiene. Den kan gjøres deklaratorisk, det vil si at 3131 
den kan fravikes ved en avtale. Da blir det fortsatt mulig å beholde egne eiendeler, slik man i 3132 
dag kan gjøre ved avtaler før inngåelse av ekteskap.  3133 
 3134 
Gammeldagse normer er én ting, men i dag er det helt normalt å være samboere. Når 3135 
mennesker lever sammen over mange tiår, får barn og deler hus og hjem, så mener 3136 
saksbehandler at de også fortjener de beskyttelsene samfunnet tradisjonelt har gitt til 3137 
familien.  3138 

 3139 

Sentralstyrets innstilling 3140 
F1: Resolusjonen «Vi krever samboerlov!» vedtas slik den foreligger. 3141 
  3142 

 
131 https://www.dagbladet.no/kultur/ingen-samboerlov-er-en-trussel-mot-likestillingen/63236279, 
https://www.dagsavisen.no/debatt/stortinget-ma-vedta-en-samboerlov-1.1032037 og 
https://e24.no/privat/forbrukerrettigheter/krever-egen-lov-for-samboere/20291241 
132 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED
AW%2fC%2fNOR%2fCO%2f8&Lang=en 
133 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
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VI KREVER SAMBOERLOV!  
 3143 
Et utdatert system 3144 
Ekteskapsloven er utformet for å verne om familien og sørge for en rettferdig fordeling av 3145 
verdiene ved brudd. Men i dag lever av fire i samboerskap. Da mister de skattefordeler, 3146 
trygghet ved brudd, og rettigheter til arv. I tillegg er det bare 15% av samboere som skriver 3147 
samboeravtale.  3148 
 3149 
Normene i samfunnet har heldigvis endret seg, og kjernefamilien er ikke lenger sentrert rundt 3150 
ekteskapet. De færreste samboere har bevisst valgt å la være å gifte seg fordi de ikke vil dele 3151 
verdier. Likevel straffes samboere økonomisk. Dette utdaterte systemet må endres! 3152 
 
Grønn Ungdom vil: 3153 

• Innføre en samboerlov etter modell fra Sverige, som sikrer samboernes rettigheter ved 3154 
dødsfall og endt samliv. 3155 

 
 
 
  3156 
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5.14 – Bærekraftig kantine, nå! 
FORslagsstiller: Grønn Ungdoms landsstyre 3157 

 3158 

Bakgrunn  3159 
Stadig farligere klimaendringer fordrer stadig mer radikal klimapolitikk. Brannen i Amazonas 3160 
denne sommeren tyder på at vi har et enormt bærekraftsproblem i kjøttindustrien. Ikke bare 3161 
drives kjøttproduksjon på en måte som er uforenlig med bærekraft, selve kjøttforbruket vårt 3162 
er for høyt til at det noensinne kan være bærekraftig. Derfor må vi ty til drastiske virkemidler 3163 
for å få ned kjøttforbruket i Norge.  3164 
 3165 

Drøfting 3166 
Det er flere grunner til at kjøttforbruket i Norge må gå ned: 3167 
 3168 
Klima: Husdyrhold står for 14,5 prosent av globale klimagassutslipp, ifølge FNs mat- og 3169 
landbruksorganisasjon. Det er omtrent like mye som hele transportsektoren134. 3170 
 3171 
Land- og arealbruk: Vi har også en naturkrise. Over halvparten av kraftfôret norske husdyr 3172 
spiser er produsert i utlandet, og mye er importert soya fra gamle regnskogsområder i Brazil. 3173 
Det betyr at vårt kjøttforbruk er med på å hogge ned enorme mengder verdifulle naturarealer, 3174 
og at vi har bidratt til den enorme avskogingen av verdens lunger: Amazonas. Dette er igjen et 3175 
stort bidrag til økte klimagassutslipp. 3176 
 3177 
Matforsyning: Å produsere plantebasert mat direkte til mennesker er mye mer effektivt enn å 3178 
produsere enorme mengder mat til husdyr som gir netto mye mindre mat. Med framtidens 3179 
klima kommer vi til å bli avhengige av å produsere mye mer effektivt der det ennå er gode kår 3180 
for landbruket.  3181 
 3182 
Dyrevelferd: Kjøttproduksjonen i Norge belønner effektivitet over god dyrevelferd, fordi 3183 
kjøttforbruket i Norge er så høyt. Det betyr millioner av individer som lever korte liv som 3184 
fabrikkobjekter, særlig i kyllingindustrien og i oppdrettsnæringen.  3185 
 3186 
Helse: Helsedirektoratet melder at nordmenn i gjennomsnitt spiser mer kjøtt enn det som er 3187 
anbefalt, og særlig mer rødt kjøtt enn det som er godt for helsa. 3188 
 3189 
Globalt ansvar: Nordmenn spiser dobbelt så mye kjøtt som verdensgjennomsnittet, og da er 3190 
det rettferdig at vi tar vår del av ansvaret for å få forbruket ned. Da må det offentlige bidra. 3191 
Oslo kommune, for eksempel, har enorm innkjøpsmakt som Norges største arbeidsplass, og 3192 
da skulle det bare mangle å bruke den makta på å redusere kjøttforbruket og endre folks 3193 
vaner.  3194 
 3195 
Offentlige kantiner vs. offentlige institusjoner: Her er det et skille på offentlige kantiner og 3196 
offentlige institusjoner. Offentlige kantiner gjelder alle kantiner der elever på offentlig skole 3197 
og offentlige ansatte kan kjøpe seg mat. Offentlige institusjoner er alt fra fengsler til sykehus 3198 
og eldrehjem, og her får alle servert mat. Da kan det være lurt å fortsatt åpne for servering av 3199 
fisk, for å ikke tvinge syke, eldre og mennesker på rehabilitering til å bare spise vegetarmat. 3200 

 
134 https://www.nationen.no/kronikk/nordmenns-kjottforbruk-er-altfor-hoyt/ 
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For mange på offentlige institusjoner kan det være om å gjøre å få i seg mat, og da er det 3201 
særlig viktig at institusjoner for mennesker med spiseforstyrrelser ikke får noen restriksjoner 3202 
på hva de kan og ikke kan spise. Da er det ekstra viktig å sette strenge krav til bærekraft og 3203 
dyrevelferd fra leverandørene av fisk og eventuelt kjøtt. Dagens oppdrettsnæring er et 3204 
eksempel på fisk som ikke etterlever en høy standard av bærekraft og dyrevelferd.  3205 
I tillegg vil vi videreføre Miljøpartiet De Grønnes mål om å gi alle barn i grunnskolen et gratis 3206 
skolemåltid, og i tillegg gjøre dette vegetarisk. Det er både sunt, godt og næringsrikt for barna, 3207 
og det gir gode vaner fra ung alder.  3208 
 3209 
  3210 

Spørsmål til diskusjon 3211 
• Er dette for mye inngripen i folks liv? 3212 
• Er det riktig å utelukke fisk fra offentlige kantiner? 3213 
• Burde vi heller moderere kravet med f.eks tre vegetardager i uka? 3214 
• Er det riktig å også sette krav til offentlige institusjoner? 3215 
• Bør vi være redde for hvordan et slikt vedtak kan oppfattes? Er dette strategisk lurt? 3216 

Klimaradikale vs. folkelige.  3217 
 3218 
 3219 

Saksbehandlers konklusjon 3220 
Offentlige kantiner bør være helvegetariske, og alle offentlige institusjoner (med noen unntak) 3221 
burde være helt kjøttfrie, og sette strenge krav til innkjøp av fisk. Det er bra for klima, 3222 
naturen, folkehelsa og for å påvirke folks vaner. Grønn Ungdom skal fortsette å flytte 3223 
debatten og sette enda høyere krav til klimapolitikken, og da trengs politikk av dette kaliberet. 3224 
 3225 
 3226 

Landsstyrets innstilling 
F1: Resolusjonen «Bærekraftig kantine, NÅ!» vedtas slik den foreligger.   3227 
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BÆREKRAFTIG KANTINE, NÅ! 3228 

 3229 
Amazonas står i fare for å bli Sahara vol. 2, kloden koker og dyra lider. Det er på tide at det 3230 
offentlige går foran. Kjøttproduksjon står for avskoging, store klimagassutslipp og vi vet også 3231 
at landbruket i dag har langt fra god nok dyrevelferd.  Derfor vil Grønn Ungdom at alle 3232 
offentlige instanser skal ha helvegetarisk kantine, at alle offentlige matinnkjøp skal være 3233 
kjøttfrie og at skolematen vi vil innføre i grunnskolen også skal være vegetarisk. Det er bra for 3234 
klima, det er bra for naturen og det er med på å endre folks vaner.  3235 
 3236 
Grønn Ungdom mener at:  3237 
• Alle offentlige kantiner skal være 100% vegetariske. De må også ha tilbud om veganske 3238 

alternativer. 3239 
• Alle offentlige matinnkjøp skal være kjøttfrie, med unntak av noen 3240 

rehabiliteringsinstitusjoner (som RASP- Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser), eldrehjem 3241 
og til spesielle måltider med særskilt kulturell betydning.  3242 

• Det offentlige skal sette strenge bærekrafts- og dyrevelferdskrav til innkjøp av fisk og 3243 
eventuelt kjøtt.  3244 

• Alle i grunnskolen skal få ett gratis vegetarmåltid om dagen.  3245 
• Det skal innføres en prisnedskriving på lokalproduserte og bærekraftige offentlige 3246 

matinnkjøp. 3247 
• Det skal gis subsidier til vegetariske matkurs og informasjonsmøter for offentlig ansatte 3248 

kokker. 3249 
• Alle offentlige kantiner skal ha høyt fokus på at maten de kjøper er økologisk. 3250 
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5.15 – innfør kulturrabatt for 
unge! 
FORslagsstiller: Grønn Ungdom vestland 3251 

 3252 

Bakgrunn 3253 
Den 2. august 2018 brukte vi i teorien opp jordas ressursar for året. Det er tidlegare enn 3254 
nokon gong. Det er derfor soleklårt at forbruket vårt av materielle godar er alt for høgt. Det 3255 
materielle forbruket kan reduserast ved at vi går fra å forbruke materielle goder, til å bruke 3256 
meir tid og pengar på kjekke opplevingar som kino, teater, konsertar og cafe-besøk. Dessverre 3257 
er dette så dyrt at mange unge ikkje har råd til det. I staden blir shopping av billige materielle 3258 
goder eit attraktivt tidsfordriv. Mange har ikkje råd til å nytte seg av lokale kulturtilbod fordi 3259 
det er for dyrt for dei sjølv og familien. 3260 
 3261 
 3262 

Drøfting 3263 
Kunst, musikk og kultur har ein viktig eigenverdi som Grøn Ungdom meiner at alle skal høve til 3264 
å nytte seg av uavhengig av økonomisk bakgrunn. I nokre kommunar og fylker, har dei innført 3265 
tiltak for å gjere kulturelle opplevingar meir tilgjengeleg for unge i lokalsamfunnet, som 3266 
kulturrabatt for unge.   3267 
 3268 
 3269 

Spørsmål til diskusjon 3270 
• Er dette ein god prioritering i det dyre, grøne skiftet? 3271 
• Bør dette vedtas nasjonalt, eller bør slike tiltak overlates til lokalpolitikerene? 3272 

 3273 
 3274 

Saksbehandlers konklusjon 3275 
Grøn Ungdom Vestland meiner at det er i Grøn Ungdom si interesse å innføre kulturrabatt for 3276 
unge mellom 12 og 28 år. Både fordi det er nødvendig å få ned det materielle forbruket for 3277 
miljøet, og fordi alle bør høve til å oppleve verdien av eit sterkt kulturtilbod uavhengig av 3278 
sosio-økonomisk bakgrunn. 3279 
 3280 
 3281 

Forslag til vedtak 3282 
F1: Resolusjonen «Innfør kulturrabatt for unge!» vedtas slik den foreligger. 3283 
 3284 
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 3285 

INNFØR KULTURRABATT FOR UNGE! 3286 

 3287 
 3288 
Kunst, musikk og kultur har ein viktig eigenverdi som Grøn Ungdom meiner at alle skal ha 3289 
høve til å nytte seg av uavhengig av økonomisk bakgrunn. En kulturrabatt vil gi fleire unge 3290 
tilgang til kulturelle opplevelser. Dette er viktig både fordi det er nødvendig å få ned det 3291 
materielle forbruket for miljøet, og fordi alle bør ha høve til å oppleve verdien av eit sterkt 3292 
kutlurtilbod uavhengig av sosio-økonomisk bakgrunn.   3293 
 
Grønn Ungdom vil:  3294 

• Utrede ulike modellar for kulturrabatt for barn og ungdom mellom 0 til 28 år.  3295 
• Innføre påbud for ungdomsrabatt/studentrabatt på kaféer og restauranter 3296 
• Pålegge kulturelle aktører å ha tilbod til unge  3297 
• Innføre ei tilskotsordning som kulturinstitusjonar kan søkje om tilskot frå for å betre 3298 

kulturtilbodet og minse eventuelle økonomiske tap 3299 
 3300 
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5.16 – støtt fn i vest-sahara, 
legg press på EU 
FORslagsstiller: Grønn Ungdom vestland 3301 

 3302 

Bakgrunn 3303 
Folkeretten er tydelig. Det er ikke lov for en stat å invadere andre land og territorier. 3304 
 3305 

Drøfting 3306 
Den internasjonale domstolen i Haag er tydelige på at Marokko ikke har krav på territoriet 3307 
Vest-Sahara og okkupasjonen har vært fordømt av FN. Senest i 2016 og 2018 fastslo EU-3308 
domstolen at territoriet Vest-Sahara er "distinkt og atskilt" fra Marokko, og at EUs 3309 
handelsavtaler med Marokko dermed ikke kan gjelde Vest-Sahara.  3310 
 3311 
Domstolens generaladvokat henviste blant annet til EFTA-statenes og USAs handelsavtaler 3312 
med Marokko, som spesifikt presiserer at Vest-Sahara ikke kan inngå i en avtale med 3313 
Marokko. 3314 
 3315 
Men Marokkos viktigste allierte i EU – Frankrike og Spania – presser hardt på for at nettopp 3316 
dette skal skje. Da en revidert handelsavtale kom opp til avstemning, unnlot Sverige å gi sin 3317 
tilslutning, ettersom de sa det ville bryte med EU-domstolen. Men andre stater, som Danmark, 3318 
Finland, Tyskland og stemte for, i tråd med Frankrikes posisjon. 3319 
 3320 
I november møttes Marokko og Polisario for nye fredssamtaler i regi av FN. Så lenge Marokko 3321 
vet at deres posisjon på å inkludere Vest-Sahara i sitt eget territorium blir støttet av EU, har 3322 
de ingen incentiver for å bringe disse FN-samtalene framover. 3323 
 3324 
 3325 

Saksbehandlers konklusjon 3326 
Miljøpartiet de Grønne bør be regjeringen om å ta opp spørsmålet om grunnleggende 3327 
folkerett i Vest-Sahara med våre aller nærmeste allierte i Nord-Europa. Vest-Sahara kan ikke 3328 
inngå i internasjonale avtaler med EU uten at Vest-Saharas folk har gitt sin spesifikke 3329 
tilslutning. EUs viktigste rettsinstans må respekteres, og dets dommer må ikke legges i en 3330 
skuff. 3331 
 3332 

Forslag til vedtak 3333 
F1: Resolusjonen «Støtt FN i Vest-Sahara, legg press på EU!» vedtas slik den foreligger. 3334 
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 3335 

STØTT FN I VEST-SAHARA, LEGG 3336 

PRESS PÅ EU! 3337 

 3338 
Vi krever rettferdighet for Vest-Saharas folk. Folkeretten er tydelig. Det er ikke lov for en 3339 
stat å invadere andre land og territorier. Vest- Saharas befolkning er undertrykt, og 3340 
regjeringen må kjempe for at landet ikke utnyttes for dets naturressurser.  3341 
 3342 
Grønn Ungdom vil at:  3343 

• Regjeringen tar opp spørsmålet om grunnleggende folkerett i Vest-Sahara med våre 3344 
aller nærmeste allierte i Nord-Europa  3345 

• Regjeringen kjemper for at Vest-Sahara ikke kan inngå i internasjonale avtaler med EU 3346 
uten at Vest-Saharas folk har gitt sin spesifikke tilslutning  3347 

• EUs viktigste rettsinstans må respekteres, og dets dommer ikke legges i en skuff. 3348 
 3349 
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5.17 – reduser miljøskadelig 
reklame 
FORslagsstiller: Grønn Ungdoms landsstyre 3350 

 3351 

Bakgrunn 3352 
Miljøfiendtlig reklame som promoterer, og oppfordrer til miljøskadelig forbruk, bidrar til å opprettholde 3353 
og forsterke ideen i samfunnet om at man ikke kan ha det hyggelig uten at det skal koste mye for 3354 
naturen. 3355 
 3356 

Drøfting 3357 
Landsstyret opplever det som utfordrende at miljøskadelige produkter fritt kan promoteres når vi vet 3358 
hvor ødeleggende disse er. Det gjør at miljøskadelig livsstil fortsatt promoteres og er lett tilgjengelig. 3359 
Samtidig kjenner vi til at reklame er med på å ubevisst forme adferden vår. Reklamer for billige flyreiser 3360 
er med på å opprettholde gamle tankemønstre og usunt reisepress. Å forby miljøfiendtlig reklame vil 3361 
gjøre det enklere å velge miljøvennlige reisevalg i folk sin hverdag, og vil bidra til å redusere utslipp av 3362 
drivhusgasser. 3363 
 3364 

Spørsmål til diskusjon 3365 
• Er reklameforbud et virkemiddel vi ønsker å innføre for å begrense miljøfiendtlig adferd? Hvor skal 3366 

grensen gå? 3367 
•  3368 

Saksbehandlers konklusjon 3369 
Landsstyret mener at det dette kan være et viktig tiltak å redusere trykket av miljøskadelig reklame. 3370 
Det er skadelig for både mennesker og miljø, og vi har gode erfaringer med denne typen forbud for 3371 
alkohol og tobakk. 3372 
 3373 

Landsstyrets innstilling 3374 
F1: Resolusjonen «Reduser miljøskadeleg reklame!» vedtas slik den foreligger. 3375 
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REDUSER MILJØSKADELEG 3376 

REKLAME!  3377 

 3378 
 3379 
Miljøfiendtlig reklame bidrar til å opprettholde og forsterke ideen i samfunnet om at man ikke kan ha 3380 
det hyggelig uten at det skal koste mye for naturen. Vi vil ikke forby reklame, men mener at 3381 
reklamemarkedet klarer seg fint uten miljøfiendtlig reklame som oppmuntrer folk til aktiviteter som er 3382 
svært skadelig for klimaet.   3383 
 3384 
Med miljøskadeleg reklame meinar ein reklame som oppfordra aktivt til bruk eller handling som 3385 
medførar direkte CO2-utslepp eller varige skadar i naturen. Reklame som oppfordra til et ikkje-3386 
bærekraftig samfunn. 3387 
 
Grønn Ungdom mener at: 3388 

• Det totale reklametrykket skal reduseres drastisk for å dempe kjøpepresset og få ned 3389 
forbruket. 3390 

• Markedsføring av fossilt drevne flyreiser ikke skal tillates.  3391 
• Markedsføring for salg av fossilt drevne transportmidler og fossilt drivstoff til privat bruk ikke 3392 

skal tillates. 3393 
• Norge bør i overnasjonale organer ta til orde for at dette også blir gjeldende for internettbasert 3394 

markedsføring 3395 
• Reklame for klær som avgir mikroplast skal forbys, og klær som inneholder plast skal tydelig 3396 

merkes. 3397 
• Reklame for kull, olje og gass skal ikke tillates. 3398 
• Reklame for fossil cruisetrafikk skal ikke tillates.  3399 
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VALG 
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Innledning fra valgkomiteen 3400 

 3401 
Valgkomiteen for 2019 har bestått av følgende personer: 3402 
Leder: Anne Sigrid Lindblad Stokke 3403 
Medlem: Ingvild Kessel 3404 
Medlem: Pauline Tomren 3405 
Medlem: Sigrid Daae Mæland 3406 
Medlem: Andrine Nordby Strømnes (trakk seg fra vervet før sommeren) 3407 
1. Varamedlem: Anna Serafima Svendsen Kvam 3408 
2. Varamedlem: Christopher Hermansen 3409 

 3410 

Redegjørelse for innstilling til sentralstyret 3411 
Prosess 3412 
Valgkomiteen konstituerte seg i mars. I løpet av mai og juni gjennomførte vi 3413 
kartleggingssamtaler, med alle personer som innehar sentrale verv i Grønn Ungdom, og 3414 
besøkte Grønn Ungdoms Landsstyre. Basert på dette, og erfaringer fra forrige valgkomité 3415 
utarbeidet vi kriteriesett. Vi lagde ett sett med kriterier for generalsekretær, ett for 3416 
talspersoner, ett for sentralstyremedlemmer og ett for kontrollkomitémedlemmer. I tillegg 3417 
lagde vi et sett med kriterier for helheten i Sentralstyret. 3418 
 3419 
Vi mottok innspill på kandidater fra og med kartleggingssamtalene begynte og helt til siste del 3420 
av intervjufasen. De fleste av innspillene kom enten a) direkte fra sittende medlemmer av SST 3421 
og KK, eller b) gjennom et offisielt innspillsskjema.  3422 
 3423 
Totalt sett ble over 60 personer spilt inn som kandidater til sentralstyret, inklusive vervene 3424 
talsperson, generalsekretær og internasjonal kontakt, over 10 personer spilt inn som 3425 
kandidater til Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har oppnådd kontakt med alle de innspilte 3426 
kandiatene med unntak av 2. Basert på denne kontakten har vi gjennomført intervjuer med 3427 
alle kandidater som ville stille seg til disposisjon. Dette ble gjort i perioden 15.august til 3428 
23.september. Intervjuer er gjort fysisk eller over internett. 3429 
 3430 
For vervet Generalsekretær gjennomførte vi i tillegg til kartleggingssamtaler og ordinære 3431 
intervjuer, en skriftlig oppgave for alle kandidater til dette vervet. Denne oppgaven var ment å 3432 
kartlegge både motivasjon og ferdigheter. Oppgavebesvarelsene ble anonymisert før flertallet 3433 
i valgkomiteen vurderte dem.  3434 
 3435 
Basert på kartleggingsintervjuer, kandidatintervjuer og skriftlig oppgave vurderte vi alle 3436 
kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, ift. de kriteriene vi hadde satt opp. Dette ble 3437 
gjort på våre to innstillingsmøter 21. og 24.september.  3438 
 3439 
 3440 

Redegjørelse for innstillingen som helhet 3441 
Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært 3442 
en vanskelig prosess å skille dem. 3443 
 3444 
På enkeltpersonnivå har kriteriene vært motivasjon, kapasitet, spesialisering, erfaring, 3445 
rollebevissthet, refleksjonsevne og tilføringsverdi – i prioritert rekkefølge. Svært mange 3446 
kandidater oppfulgte alle disse kriteriene.  3447 
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 3448 
Til sist ble det derfor kriteriene for helheten i Sentralstyret, som ble brukt til å skille 3449 
kandidatene.  Valgkomiteen har vektlagt politisk meningsmangfold, organisatorisk tyngde, 3450 
arbeidskapasitet og kontinuitet. Geografisk spredning har også blitt vektlagt, men ikke like 3451 
tungt som hensynet til meningsmangfold. I valgkomiteens øyne, og basert på 3452 
kartleggingsarbeidet, er det viktigst for medlemsmassen å føle seg meningsmessig 3453 
representert. I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. 3454 
 3455 
Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har 3456 
innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene 3457 
vi har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og kan representere og forvalte det 3458 
politiske meningsmangfoldet i Grønn Ungdom godt, selv om en relativt stor overvekt av de 3459 
innstilte medlemmene har oppvekstbakgrunn fra det sentrale Østlandet. 3460 
 3461 
 3462 

Redegjørelse for innstilling til generalsekretær 3463 
Ragnhild Miriam Staffansdotter Langmoen oppfylte alle av Valgkomiteens kriterier for vervet 3464 
som Generalsekretær. Den innstilte imponerte alle i Valgkomiteen gjennom hele 3465 
intervjuprosessen. Den innstilte fremstår som både strategisk og visjonær, noe som sammen 3466 
med hennes ledelseserfaring gjorde henne til den best kvalifiserte kandidaten. Valgkomiteen 3467 
tror den innstilte vil utfylle Talspersonene på en måte som gjør at Ledelsen oppleves som 3468 
representativ for medlemsmassen. Innstillingen viser at hele Ledelsen er fra Oslo - her har 3469 
valgkomiteen valgt å vektlegge meningsmangfold og kompetanse. 3470 
 3471 
 3472 

Valgkomiteen har avslutningsvis to bemerkninger:  3473 
• For å øke arbeidskapasiteten og kompetansebredden til Sentralstyret vil valgkomiteen 3474 

anbefale Landsmøtet å vurdere å endre vedtektene slik at det blir flere faste plasser i 3475 
Sentralstyret.  3476 

• For å lette arbeidsmengden for leder, vil valgkomiteen anbefale kontrollkomiteen å 3477 
konstituere seg selv med ett av de faste medlemmene som nestleder. 3478 

 3479 
 
Vedlegg: 

- Innstilling til Sentralstyret 
- Innstilling til Kontrollkomiteen 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Sigrid Lindblad Stokke 
Leder av den nasjonale valgkomiteen 
 
Oslo, 2. oktober 2019 
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6.1 – Valg av sentralstyre 
 3480 

Innstilling til sentralstyre 3481 
Generalsekretær: Miriam Staffansdotter Langmoen (gjenvalg, nytt verv) 3482 
Talsperson: Teodor Bruu (gjenvalg) 3483 
Talsperson: Hulda Holtvedt (gjenvalg) 3484 
Internasjonal kontakt: Nora Heyerdahl (gjenvalg) 3485 
 3486 
Medlem: Tobias Oftedal Stokkeland (gjenvalg) 3487 
Medlem: Elisabeth Garlie Udjus (gjenvalg) 3488 
Medlem: Rauand Ismail (gjenvalg) 3489 
Medlem: Ulrikke Torgersen (ny) 3490 
Medlem: Christoffer Tallerås (ny) 3491 
Medlem: Jørgen Bjørvik Paulsen (ny) 3492 
Medlem: Christine Evjen (ny) 3493 
 3494 
 3495 

Kandidatbeskrivelser 3496 
Miriam Staffansdotter Langmoen (generalsekretær, nytt verv) 3497 
Miriam er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Miljøpartiet de Grønne og 3498 
Grønn Ungdom. Miriam har vært sentralstyremedlem i Grønn Ungdom i 2 år, og har før det 3499 
erfaring fra flere andre organisasjoner, i Norge som i USA - der hun studerte økonomi. Miriam 3500 
går nå på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og hun kan mye om organisasjon, velferd og 3501 
skeiv politikk. 3502 
 3503 
Miriam har imponert valgkomiteen med sitt arbeid i sentralstyret, hun er visjonær og 3504 
strategisk - og har mye kunnskap som valgkomiteen mener vil komme organisasjonen til nytte. 3505 
Når det kommer til ledererfaring har Miriam mye å vise til. Miriam leder hun Rådet for kjønns- 3506 
og seksualitetsmangfold i Oslo og Sentralstyrets utvalg for skatt og velferd, og har tidligere 3507 
vært sommerleirhøvding og leder av en studentorganisasjon i USA. Miriams brede og solide 3508 
erfaring med organisasjon og ledelse gjør henne utrustet til å lede Grønn Ungdom i arbeidet 3509 
mot valgseier i 2021.  3510 
 3511 
 3512 
Hulda Holtvedt (talsperson, gjenvalg) 3513 
Hulda er født i 1999, har vokst opp i Oslo og har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år. Hun 3514 
har sittet som nasjonal talsperson siden 2017, samme år som hun sluttet på VGS for å drive 3515 
med politikk på fulltid. Etter valget i år er Hulda blitt fast medlem av bydelsutvalget på 3516 
Frogner og førstevara til Oslo bystyre. 3517 
 3518 
Hulda har imponert oss i valgkomiteen gjennom det siste året. Hun har befestet en posisjon 3519 
som en av de mest profilerte ungdomspartilederne i Norge, og vært med på å lede Grønn 3520 
Ungdom til det beste skolevalgresultatet noensinne. Vi vurderer Hulda som svært skikket til å 3521 
fortsette den politiske ledelsen av Grønn Ungdom det neste året. Hun nyter stor tillit i 3522 
organisasjonen, og har klare visjoner for Grønn Ungdom fram mot 2021. Sakene hun brenner 3523 
mest for er klima, asylpolitikk og feminisme. Vi er glade for å kunne innstille Hulda som en av 3524 
to nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom.  3525 
 3526 
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 3527 
Teodor Bruu (talsperson, gjenvalg) 3528 
Teodor er født i 1994 og er oppvokst i Oslo. Teodor har en bachelorgrad i filosofi, bakgrunn 3529 
fra revyteater og har sittet i Grønn Ungdoms sentralstyre i flere perioder. Etter valget i år er 3530 
Teodor blitt fast representant i bydelsutvalget i Gamle Oslo, hvor Miljøpartiet De Grønne ble 3531 
største parti.  3532 
 3533 
Gjennom det siste året har også Teodor imponert oss i valgkomiteen. Han har profilert seg 3534 
sterkt i den offentlige debatten om landbruk og dyrevern, og evnet å løfte Grønn Ungdom inn 3535 
på dagsorden med stor tyngde. Teodor har klare ideer om hva som skal til for å løfte Grønn 3536 
Ungdom ytterligere fram mot valget i 2021, han er uredd og omgjengelig. Hans hjertesaker er 3537 
klima og dyrevern. Vi har stor tro på at han vil kunne bidra til å styrke Grønn Ungdoms 3538 
stemme i den offentlige debatten ytterligere den neste perioden, og er glad for å innstille 3539 
Teodor til sin andre periode som nasjonal talsperson for Grønn Ungdom. 3540 
 3541 
 3542 
Nora Heyerdahl (internasjonal kontakt, gjenvalg)  3543 
Nora Heyerdahl er født i 1999 og oppvokst i Oslo. Hun har sittet i Grønn Ungdoms 3544 
sentralstyre i to perioder. Det siste året som internasjonal kontakt. Ved siden av Grønn 3545 
Ungdom studerer hun samfunnsøkonomi. 3546 
 3547 
Som Internasjonal kontakt har Nora evnet å opprettholde Grønn Ungdoms samarbeid med 3548 
andre grønne ungdomspartier, og tilrettelagt for medlemmenes deltakelse på arrangementer i 3549 
regi av våre søster- og paraplyorganisasjoner. Nora nyter stor tillit i organisasjonen og vi i 3550 
valgkomiteen er svært imponert over den innsatsen hun har lagt ned både som internasjonal 3551 
kontakt og som sentralstyremedlem de siste to årene. Dessuten tror vi det vil være en ekstra 3552 
verdi at Nora har tyngde og erfaring i rollen som Internasjonal kontakt.  3553 
 3554 
Noras har stor kompetanse på både klima og internasjonalt samarbeid. Vi er glade for å kunne 3555 
innstille henne som internasjonal kontakt, og er også sikre på at hennes bidrag til sentralstyret 3556 
som helhet, vil være av stor betydning.  3557 
 3558 
 3559 
Elisabeth Udjus (sentralstyremedlem, gjenvalg)  3560 
Elisabeth Udjus er født i 1998 og oppvokst på Søgne. Hun har sittet i Grønn Ungdoms 3561 
sentralstyre det siste året, og studerer statsvitenskap ved siden av engasjementet i Grønn 3562 
Ungdom. Elisabeth er blitt folkevalgt i Kristiansand i år, har bidratt tungt eksternt i 3563 
valgkampen som har vært, og nyter stor tillit i organisasjonen. I sentralstyret vil Elisabeth 3564 
representere kontinuitet, kunne bidra i debatter og politikkutvikling og å representere de 3565 
unge folkevalgte i Grønn Ungdom.  3566 
 3567 
 3568 
Rauand Ismail (sentralstyremedlem, gjenvalg)  3569 
Rauand Ismail er født i 1999 og har vokst opp i Oslo og Akershus. Han har sittet to perioder i 3570 
Grønn Ungdoms sentralstyre, og studerer filosofi ved siden av. Rauand er blitt fast medlem av 3571 
Oslo bystyre etter valget, og har stor kunnskap om flere politikkområder. I tillegg til klima, 3572 
miljø og samferdsel er han sterk både på sosial- og skattepolitikk. Rauand er effektiv og har 3573 
stor arbeidskapasitet. Vi er sikre på at hans politiske tyngde, organisatoriske teft og 3574 
mangeårige erfaring i Grønn Ungdom blir av stor verdi for sentralstyret og medlemmene i året 3575 
som kommer. 3576 
 3577 
 3578 
 3579 
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Tobias Stokkeland (sentralstyremedlem, gjenvalg) 3580 
Tobias Stokkeland er født i 1999, oppvokst og bosatt i Kristiansand. Han har vært aktiv i 3581 
Grønn Ungdom i flere år, og har sittet i sentralstyret den siste perioden. Tobias er sterk både 3582 
på klima, miljø og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående gikk han i Swaziland, og 3583 
har fått med seg et internasjonalt perspektiv på politikk gjennom dette oppholdet. Tobias 3584 
nyter stor tillit i organisasjonen, har nå erfaring fra både fylkeslag og sentralstyret. Vi er sikre 3585 
på at Tobias erfaring, politiske perspektiv og kompetanse blir verdifull for Grønn Ungdom i 3586 
året som kommer. 3587 
 3588 
 3589 
Ulrikke Torgersen (sentralstyremedlem, ny)  3590 
Ulrikke Torgersen er født i 1997 og oppvokst i Stavanger. Hun tilbrakte et år på utveksling i 3591 
Canada British Columbia i løpet av VGS. Nå er hun bosatt i Oslo. Ulrikke har erfaring fra 3592 
Grønn Ungdom Rogaland gjennom flere år.  Hun har bidratt med mye tid og krefter i både 3593 
Grønn Ungdom og MDG. Ulrikke har stor kunnskap om mat, landbruk- og helsepolitikk, samt 3594 
klare tanker om hva som skal til for å sikre god organisasjonsutvikling i Grønn Ungdom. Vi 3595 
mener Ulrikkes politiske kompetanse og ideer for organisasjonsutvikling vil utfylle resten av 3596 
sentralstyret godt.  3597 
 3598 
 3599 
Christoffer Tallerås (sentralstyremedlem, ny)  3600 
Christoffer Tallerås er født i 1996, oppvokst på Gjøvik, og nå bosatt på Lillehammer. 3601 
Christoffer har lagt ned et omfattende arbeid i Grønn Ungdom Oppland, nå Innlandet, over 3602 
flere år. Han har vist stor lojalitet og innsatsvilje og er nå motivert for å legge ned en innsats 3603 
for Grønn Ungdom i et sentralt verv. Christoffer har, i tillegg til klima, stor kunnskap om 3604 
politikk på feltene kultur og personvern. Vi mener denne kompetansen, i kombinasjon med 3605 
hans erfaring fra fylkesnivå i Grønn Ungdom gjennom mange år, vil være nyttig for 3606 
sentralstyret i perioden som kommer.  3607 
 3608 
 3609 
Jørgen Bjørvik Paulsen (sentralstyremedlem, ny)  3610 
Jørgen Bjørvik Paulsen er født i 1999, oppvokst i Harstad og nå bosatt i Oslo. Han har vært 3611 
aktiv i Grønn Ungdom i lengre, og vært primus motor for aktiviteten i Troms fylke gjennom 3612 
flere år. Det siste året har Jørgen vært i forsvaret. Jørgen har solid erfaring med å drive 3613 
fylkeslag langt unna de sentrale og folkerike landsdelene i Sør-Norge. Han har også erfaring 3614 
som kandidat til Stortinget for Troms i 2017, og innsikt i en rekke politiske saksfelt. Jørgen 3615 
kjenner Grønn Ungdom godt, og vi mener Jørgens politiske og organisatoriske erfaring vil 3616 
utfylle sentralstyret på en fin måte.  3617 
 3618 
 3619 
Christine Evjen (sentralstyremedlem, ny) 3620 
Christine Evjen er født i 2000, bosatt og oppvokst i Oslo. De siste to årene har hun vært leder 3621 
for Oslo Grønn Ungdom. Hun tar VGS overfire år for å få mer tid til organisasjonsarbeid. 3622 
Christines evne til å arbeide strategisk for å bygge organisasjonen har imponert oss. Oslo 3623 
Grønn Ungdom har styrket seg under hennes ledelse, og vi er sikre på at hennes teft for 3624 
lagbygging vil bli av svært stor nytte for Grønn Ungdom nasjonalt. Christine har stor tillit i 3625 
organisasjonen og er foreslått av mange som medlem av sentralstyret. Vi mener hennes 3626 
omfattende arbeidskapasitet og stå-på-vilje vil komme Grønn Ungdom til gode i året som 3627 
kommer.  3628 
 3629 
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6.2 – valg av kontrollkomité 
 3630 
Kontrollkomiteen har som oppgave å passe på at vedtektene i organisasjonen blir overholdt. 3631 
De er derfor til stede ved viktige møter i organisasjonen. De må også behandle saker som 3632 
kommer inn fortløpende og tolke vedtektene. 3633 
 3634 
Valgkomitéen har innstilt på en åpen plass som 2. varamedlem. Denne plassen kan fylles på 3635 
landsmøtet, men valgkomitéen anser også at det går helt fint om plassen ikke fylles. 3636 

 3637 

Innstilling til kontrollkomiteen 3638 
Leder: Jon Fartein Lygre Hoel (gjenvalg, nytt verv) 3639 
Medlem: Adrian Leander Skagen (gjenvalg) 3640 
Medlem: Per Silnes Tandberg (ny) 3641 
Medlem: Sebastian Teigen Nygård (ny) 3642 
Medlem: Kristin Knutsen (ny) 3643 
1. Varamedlem: Linnea Wilmot 3644 
2. Varamedlem: Åpen plass 3645 
 3646 
 3647 

Kandidatbeskrivelser 3648 
Jon Fartein Lygre Hoel (leder, nytt verv)  3649 
Jon Fartein Lygre Hoel er født i 1993 og bosatt i Bergen. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom 3650 
gjennom mange år, og har også mangeårig erfaring fra Grønne studenter. Det siste året har 3651 
han sittet som fast medlem i Kontrollkomiteen og bidratt svært jevnt og dedikert. Vi er sikre 3652 
på at Jons erfaring fra arbeidet i KK, samt ideer om hvordan komiteens arbeid kan videreføres, 3653 
gjør ham godt skikket til å lede komiteens arbeid. Vi er glade for å kunne innstille en med solid 3654 
erfaring fra både Grønn Ungdom og selve Kontrollkomiteen som ny leder av dette organet.  3655 
 3656 
Adrian Skagen (fast medlem, gjenvalg)  3657 
Adrian Skagen er født i 2000, oppvokst i Trondheim og bosatt i Oslo. Han har vært aktiv i 3658 
Grønn Ungdom Trøndelag i flere år, og fungert som fast medlem av Kontrollkomiteen den 3659 
siste perioden. Adrian representerer kontinuitet, har bidratt lojalt i året som er gått og kjenner 3660 
Grønn Ungdoms struktur fra både lokallag, fylkeslag og som representant i landsstyret. Adrian 3661 
vil ta med seg verdifull erfaring inn i Kontrollkomiteen.  3662 
 3663 
Per Silnes Tandberg (fast medlem, ny)  3664 
Per Silnes Tandberg er født i 1997, oppvokst i Bærum og bosatt i Oslo. Han har vært aktiv i 3665 
Akershus Grønn Ungdom i flere år, og bidratt i valgkamp i flere omganger. Per studerer nå jus 3666 
ved UiO på andreåret. Han er systematisk, kjenner Grønn Ungdom godt og har god 3667 
motivasjon for å bidra i kontrollkomiteen i året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille 3668 
Per på fast plass i Kontrollkomiteen.  3669 
 3670 
Sebastian Teigen Nygård (fast medlem, ny)  3671 
Sebastian Teigen Nygård er født i 1997, oppvokst på Flatøy og bosatt i Oslo. Han har sittet i 3672 
Grønn Ungdoms sentralstyre siden 2016 og har i tillegg solid erfaring fra flere andre 3673 
ungdomsorganisasjoner. Ved siden av Grønn Ungdom studerer Sebastian 3674 
organisasjonspsykologi. Sebastian kjenner Grønn Ungdoms organisasjonsstruktur spesielt 3675 
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godt, og har stort nettverk i organisasjonen. Hans erfaring fra sentralleddet i Grønn Ungdom 3676 
vil i kombinasjon med hans rettferdighetssans være av stor verdi for Kontrollkomiteen.  3677 
 3678 
Kristin Knutsen (fast medlem, ny)  3679 
Kristin Knutsen er født i 1999, oppvokst i Kristiansand og bosatt i Oslo. Kristin har lang 3680 
erfaring fra arbeid på fylkesnivå i Agder, og er blitt folkevalgt i Kristiansand bystyre. Ved siden 3681 
av Grønn Ungdom studerer Kristin kommunikasjon. Kristin kjenner Grønn Ungdoms arbeid 3682 
både i og mellom valgkamper godt. Hun har sittet i landsstyret, har et godt nettverk i 3683 
organisasjonen og er dedikert i sin innsats for Grønn Ungdom. Vi mener Kristins engasjement, 3684 
erfaring og driv vil bli viktige kvaliteter i kontrollkomiteen.  3685 
 3686 
Linnea Wilmot (første vara, ny)  3687 
Linnea Wilmot er født i 1998, oppvokst og bosatt i Bergen. Hun har vært medlem av Grønn 3688 
Ungdom siden 2014. Hun har vært styremedlem i Grønn Ungdom Bergen. I dag er hun 3689 
student og er motivert for å gjøre en innsats for Grønn Ungdom på nasjonalt nivå. Vi i 3690 
valgkomiteen mener Linnea har nyttig erfaring og den motivasjonen som trengs for å bidra i 3691 
Kontrollkomiteen. 3692 
 3693 
 3694 
 3695 
 3696 
 3697 
 3698 
 3699 
 3700 
 3701 
 3702 
 3703 
 3704 
 3705 
 3706 
 3707 
 3708 
 3709 
 3710 
 3711 
 3712 
 3713 
 3714 
 3715 
 3716 
 3717 
 3718 
 3719 
 3720 
 3721 
 3722 
 3723 
 3724 
 3725 
 3726 
 3727 
 3728 
 3729 
 3730 
 3731 
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6.3 – valg av valgkomité 
Forberedende valgkomité 3732 
Forberedende valgkomité har bestått av Andreas Moksnes, Sebastian Teigen Nygård og Signe 3733 
Bakke Sølberg. De la fram sin innstilling til ny nasjonal valgkomité på LS-3. Landsstyret vedtok 3734 
å sende innstillingen til landsmøtet uten endringer.  3735 
 3736 
Den forberedende valgkomitéen mener at de sju personene som utgjør innstillingen alle er 3737 
høyst egnet til å være med i valgkomitéen i Grønn Ungdom i det kommende året. 3738 
Sammensetningen gir tilnærmet full kjønnsbalanse, relativt god geografisk spredning og solid 3739 
variasjon hva gjelder alder, erfaring og nåværende involvering i organisasjonen. Alle de 3740 
innstilte kandidatene har bekreftet at de er motiverte for å være med i valgkomitéen.  3741 
 3742 

Innstilling til valgkomité 3743 
Leder: Elisabeth Fjelltun Nilsen (ny) 3744 
Medlem: Anna Kvam (gjenvalg, nytt verv) 3745 
Medlem: Ola Eian (ny) 3746 
Medlem: Margit Fausko (ny) 3747 
Medlem: Daniel Norum (ny) 3748 
1. vara: Ingeborg Revheim (ny) 3749 
2. vara: Even Jacobsen (ny) 3750 
 3751 
 3752 

Kandidatbeskrivelser 3753 

Elisabeth Fjelltun Nilsen - Leder (ny) 3754 

1999, Vestland: Elisabeth er økonomiansvarlig i GU Vestland. Hun har sittet i den nasjonale 3755 
valgkomitéen i Grønn Ungdom én periode tidligere og er motivert for å ta på seg rollen som 3756 
leder. I tillegg har hun ledet valgkomitéen i Oslo GU og vært økonomiansvarlig i fylkeslaget. 3757 
Elisabeth bor i Bergen og studerer økonomi på Norges Handelshøyskole. 3758 
 3759 
Anna Kvam - Ordinært medlem (gjenvalg) 3760 

1995, Oslo: Anna har vært medlem i GU siden 2013 og hun har vært talsperson i nesten tre 3761 
år. Hun var også sentralstyremedlem i 1,5 år før det. I valgkampen 2019 var Anna politisk 3762 
rådgiver for Une Bastholm. Hun er spaltist i Dagbladet, vert for podkasten 3763 
Grønnhetstyranniet og litteraturstudent ved UiO.  3764 

 3765 
Ola Eian - Ordinært medlem (ny) 3766 
1993, Akershus: Ola har vært talsperson i GU i to år og gikk av på landsmøtet i 2018. Før 3767 
dette var han sentralstyremedlem og fylkesleder i GU Nordland. Det siste året har Ola blant 3768 
annet levd i New Zealand. Nå studerer han fulltid på Ås, er aktiv i kor og har ingen andre verv 3769 
i GU.  3770 

 3771 
Margit Fausko - Ordinært medlem (ny) 3772 
1994, Akershus: Margit har sittet i Sentralstyret det siste året og blant annet vært leder for 3773 
politisk utvalg for grønne lokalsamfunn og for skoleringsgruppa. Hun har tidligere vært aktiv i 3774 
styret i GU Sør-Trøndelag og er i dag med i MDG og Grønne Studenter på Ås. Hun tar en 3775 
mastergrad i agroøkologi ved NMBU og synger i kor. 3776 
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 3777 
Daniel Bjørn Norum - Ordinært medlem (ny) 3778 
1999, Oslo: Daniel er varamedlem i Oslo GU der han tidligere har vært nestleder. Han har 3779 
vært medlem av GU siden 2015. Daniel studerer tredje semester på samfunnsøkonomi på 3780 
UiO. 3781 

 3782 
Ingeborg Revheim - 1. vara (ny) 3783 
2003, Vestland: Ingeborg har vært nestleder i GU Vestland siden juni og ble nylig gjenvalgt på 3784 
årsmøtet, Hun har vært styremedlem i fylkeslaget i ett år. Hun går første året VGS på 3785 
Kongshaug musikkgymnas.  3786 

 3787 
Even Jacobsen - 2. vara (ny) 3788 
2005, Buskerud: Even er nyvalgt leder i GU Buskerud og har vært særdeles aktiv i 3789 
organisasjonen det siste året. Utenom GU er han initiativtaker til skolestreiker og går på 3790 
ungdomsskole på Ringerike. 3791 
 3792 
 3793 
 3794 
 3795 
 3796 
 3797 
 3798 
 3799 
 3800 
 3801 
 3802 
 3803 
 3804 
 3805 
 3806 
 3807 
 3808 
 3809 
 3810 
 3811 
 3812 
 3813 
 3814 
 3815 
 3816 
 3817 
 3818 
 3819 
 3820 
 3821 
 3822 
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6.4 – valg av GU-delegasjon til 
Landsmøte i de grønne 
 3823 

Bakgrunn  3824 
Grønn Ungdom har egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) på 3825 
12 delegater – som er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn Ungdom i 3826 
fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag for Grønn 3827 
Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten av GU-3828 
delegasjonen skulle bli valgt innad i arbeidsutvalget (nå sentralstyret), mens den resterende 3829 
halvparten skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM). 3830 
 3831 
Muligheten for å søke om plass i GU-delegasjonen ble lyst ut i innkallingen til landsmøtet til 3832 
alle medlemmer, og man fikk muligheten til å skrive en kort tekst om seg selv og sin 3833 
motivasjon. Det er totalt 23 personer som har stilt til valg. 3834 
 3835 
 3836 

Forslag til vedtak 3837 
F1: Følgende velges som delegater i Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM: 3838 
 3839 
1: … 3840 
2: … 3841 
3: … 3842 
4: … 3843 
5: … 3844 
6: … 3845 
7 (1. vara): … 3846 
8 (2. vara): … 3847 
9 (3. vara): … 3848 
10 (4. vara): … 3849 
 3850 
 3851 

Presentasjon av kandidatene 3852 
Even Jacobsen, 14 år 3853 
Buskerud, leder i Buskerud 3854 
 3855 

«Jeg er en 14 år gammel gutt fra Hønefoss, og er leder for Grønn Ungdom 3856 
Buskerud. Klima og dyrevelferd er saker jeg virkelig brenner for. Jeg ønsker 3857 
å være en del av Grønn Ungdom sin delegasjon til Landsmøtet til MDG, 3858 
fordi jeg vil kjempe for at Grønn Ungdom får gjennom flere av våre saker. 3859 
Grønn Ungdom har en enda mer radikal klimapolitikk enn det 3860 
moderpartiet har, og derfor er det viktig at vi får gjennom mye av den 3861 
radikale politikken vår i moderpartiet, og det vil jeg jobbe for.» 3862 

 3863 
 3864 
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Ola Vollan, 15 år 3865 
Trøndelag, styremedlem i Trøndelag 3866 
 3867 

«Jeg ønsker å være en del av Gu sin delegasjon på MDGlm, fordi jeg er 3868 
ønsker å være med å påvirke MDG. Jeg har hvert aktiv i 2 år. Siden jeg ble 3869 
medlem har vært aktiv både lokalt og regionalt, ble valgt inn i styret til GU 3870 
Trøndelag og landsstyret til GU. Vært med i forhandlingsutvalget til MDG 3871 
Oppdal. Og har erfaring i å være med på flere slike ting» 3872 

 3873 
 3874 
Daniela De la Garza, 16 år 3875 
Vestfold og Telemark, styremedlem i Vestfold og Telemark 3876 
 3877 

«Jeg tenker at dette er en fin mulighet til å lære mye mer og vise hva jeg 3878 
har lært. Jeg viser også svær interesse til å stå på så godt jeg kan og hadde 3879 
godt likt å være med i delegasjon.» 3880 

 3881 
Othilie Paulsson, 16 år 3882 
Vestfold og Telemark, styremedlem i Vestfold og Telemark 3883 
 3884 

«Jeg ønsker å være del av Grønn Ungdoms delegasjon fordi jeg vil lære mer 3885 
og bruke kunnskapen jeg har. Grønn Ungdom er veldig viktig for meg for 3886 
da har jeg muligheten til å jobbe med klima med mange andre som er 3887 
opptatt av det samme som meg. Dette er en stilling jeg hadde vært veldig 3888 
takknemlig for å få.» 3889 

 3890 
 3891 
Pauline Tomren, 20 år 3892 
Vestland, fylkestingsrepresentant i Vestland 3893 
 3894 

«Hei! Eg har vore fylkesstyremedlem i Grøn ungdom Vestland (tidlegare 3895 
Hordaland) i 3 år. Som sekretær, nestleiar, vikarierande økonomiansvarleg 3896 
og leiar. No er eg ungdomsrepresentant i Vestland fylkesting, og er for tida 3897 
på utveksling til Tanzania gjennom eit årsstudie i interkulturell 3898 
kommunikasjon.  3899 

 3900 
Eg er motivert til å kjempe for gjennomslag for Grøn Ungdom sin politikk 3901 
på landsmøtet til MDG, og er villig til å bruke mykje at tida mi på å lese 3902 
gjennom sakspapir, sende inn endringsforslag og gå opp på talarstolen.» 3903 

 3904 
 3905 
Sigrid Aanestad Moltumyr, 18 år 3906 
Vestland, styremedlem i Vestland/kommunestyrerepresentant i Fjaler 3907 
 3908 

«Eg har vore aktiv i GU i et år, og det året har vert det beste i livet mitt. Eg 3909 
elskar og drive med politikk og ønska og være ei sterk stemme for GU sin 3910 
politikk - den er jo den aller aller beste!  3911 
 3912 
I høst blei eg kommunestyrerepsentant i Fjaler og er også styremedlem og 3913 
LS-representant i i GU Vestland + leiar i GU Sunnfjord. Ettersom eg er 3914 
ungdomrepresentant begynne eg og bli veldig godt vant med og omgås 3915 
med gamle MDGara og ser på det som en positiv erfaring og ha med seg 3916 
på MDGLM.  3917 
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 3918 
Eg er snill og kul og har kjeeeeeempe lyst og være i den beste delegasjonen 3919 
og representere den beste politikken.» 3920 

 3921 
 3922 
Anne Nijdam, 19 år 3923 
Rogaland, GUs representant i MDGs nasjonale valgkomité 3924 
 3925 

«Jeg er 19 år, bor i Stavanger, og for øyeblikket tar jeg årsstudium i kunst 3926 
og håndverk ved UiS. Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom og MDG siden 3927 
2015, og har blant annet vært leder for Grønn Ungdom Rogaland og GUs 3928 
valgkomité. For øyeblikket er jeg medlem i Grønn Ungdom sin 3929 
kontrollkomité, GU-representant i MDG sin valgkomité og aktiv vara i 3930 
kommunestyret i Stavanger. Jeg ønsker å være med på landsmøtet som en 3931 
del av GU sin delegasjon fordi jeg syns det har vært gøy og lærerikt å være 3932 
på MDGLM tidligere år, og det hadde vært relevant med tanke på vervet 3933 
mitt som GUs representant i MDG sin valgkomité. Hvis jeg skulle få 3934 
muligheten ville jeg brukt anledningen til å bli kjent med GUere, ha 3935 
kontakt med representantene for MDG sin valgkomité på LM og 3936 
selvfølgelig fremme Grønn Ungdom sine meninger på talerstolen.» 3937 

 3938 
 3939 
Peyton C. Viggen, 19,5 år 3940 
Møre og Romsdal, styremedlem i Møre og Romsdal 3941 
 3942 

«Jeg er p.d.d. listevara for MDG i Molde kommune og har vært godt aktiv i 3943 
begge organisasjonene i over et år nå. Jeg har fire jobber, og er bla. i 3944 
startfasen av å opprette mitt eget business partnership, et vintage 3945 
bruktmarkedskonsept, i Kristiansund (hvor jeg for øyeblikket både bor og 3946 
går på skole). Jeg føler jeg har lært, sett og opplevd masse allerede, og 3947 
ønsker meg bare enda mer! Jeg har et stort brennende ønske om å få 3948 
oppleve et MDGLM. Jeg tenker først og fremst at det ville hjelpe meg i å 3949 
utvikle meg som politiker og som samfunnsengasjert, og synes selvsagt det 3950 
bare virker utrolig spennende å få være med på.» 3951 

 3952 
 3953 
Sebastian Teigen Nygård, 22 år 3954 
Oslo, avtroppende sentralstyremedlem 3955 
 3956 

«Ønsker å representere GU på landsmøtet til MDG! Har 3 års erfaring fra 3957 
SST, 2 av de som delegat i GU-delegasjonen, et som observatør. Ønsker å 3958 
bruke dette i GU's tjeneste! PS. Sitter i KK i MDG, så kan være begrenset 3959 
hvor mye eg kan uttale meg i vedtektssaker, grunnet kutyme.» 3960 

 3961 
 3962 
Vårin Sinnes, 19 år 3963 
Rogaland, leder i Rogaland 3964 
 3965 

«Jeg heter Vårin og er fylkesleder i GU Rogaland. Det var jeg også fra 3966 
2015-2017, før jeg flyttet til Tyskland for å fullføre vgs. 3967 
 3968 
Så langt har klimastreikerne hatt et parti på Stortinget som representerer 3969 
oss. For at det skal fortsette å være sånn, trengs en sterk GU-delegasjon. 3970 
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Vi må holde moderpartiet vårt i ørene, og sørge for at de er så radikale i 3971 
klimapolitikken som vår generasjon avhenger av. Det er jeg supermotivert 3972 
for å bidra til! Jeg har nå friår, og planlegger å bruke våren hovedsakelig 3973 
på GU. Jeg har derfor mye tid å bruke på delegasjonen, også på alt det 3974 
viktige arbeidet som skjer i forkant av MDGLM. Jeg er supergira på å 3975 
representere dere og kjempe fram masse god GU-politikk om jeg får 3976 
tilliten!!» 3977 

 3978 
 3979 
Kristin Knutsen, 20 år 3980 
Agder, bystyrerepresentant i Kristiansand 3981 
 3982 

«Hei, jeg heter Kristin!! Jeg har tidligere vært i styret til Grønn ungdom 3983 
Agder (VB fylkeslag), men er nå vervløs. For øyeblikket sitter jeg i bystyret i 3984 
Kristiansand og trives veldig godt der. 3985 
  3986 
Jeg har veldig, veldig lyst til å være en del av Grønn ungdom sin 3987 
delegasjon, siden de er verdens beste gjeng og siden de legger frem den 3988 
beste/grønneste/ mest radikale politikken. 3989 
 3990 
Det er dessverre ikke sikkert at jeg får plass gjennom bystyregruppa og 3991 
Kristiansand MDG. Derfor, hadde det vært sykt kult å få være med 3992 
verdens beste Grønn ungdom gjeng<3» 3993 

 3994 
 3995 
Astrid Langseth, 15 år 3996 
Oslo 3997 
 3998 

«Jeg er en jente som er utrolig engasjert i kllimasaken. Jeg spiller Håndball 3999 
og er aktiv i natur og ungdom. Jeg synes det høres spennende ut å sitte i 4000 
Grønn Ungdoms delegasjon og synes det høres ut som at det kan bli veldig 4001 
lærerikt.» 4002 

 4003 
 4004 
André Helgestad, 23 år 4005 
Akershus, kommunestyrerepresentant i Lørenskog 4006 
 4007 

«Har jobbet 6 år i Framtiden i Våre Hender, er utvalgsleder for Klima, 4008 
Økologi og Samferdsel i Lørenskog og utdannet samfunnsøkonom. Har 4009 
veldig lyst til å kunne stemme for første gang ved et landsmøte og sitte 4010 
ved de kuleste i salen.» 4011 

 4012 
 4013 
Eirik Toressønn Myrvold, 21 år 4014 
Oslo 4015 
 4016 

«Som så mange andre i denne organisasjonen har jeg mørke stunder hvor 4017 
jeg tviler på at det finnes nok vilje, nok handlekraft, nok 4018 
tilpasningsdyktighet i samfunnet vårt til å håndtere klimakrisa. Faktum er, 4019 
derimot, at det finnes steder der ryggraden er på plass og man forstår at vi 4020 
må ofre litt, ta den tunge jobben. Sånn er det i MDG og GU, og det er noe 4021 
jeg vil, og skal, være med på til det fulle. Da er landsmøtet en fantastisk 4022 
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læringsarena og mulighet til å påvirke som jeg veit jeg kan bruke på en god 4023 
måte.» 4024 

 4025 
 4026 
Mia Dyrnes, 18 år 4027 
Møre og Romsdal, leder av Kristiansund 4028 
 4029 

«Leder GU Kristiansund fra før men ønsker en større stemme og 4030 
muligheten til å samarbeide med flere for å gjøre mer enn bare 4031 
Kristiansund til ett litt bedre sted. Jeg brenner for at barn og unge skal ha 4032 
det best mulig både på skolen og i fritiden. Miljø- og dyrevern står høyt 4033 
oppe på prioriteringslista mi også.» 4034 
 4035 
 4036 

Steinar Ørstenvik, 19 år 4037 
Møre og Romsdal, talsperson i Møre og Romsdal 4038 
 4039 

«Jeg leser for tiden på psykologi med interesseretning mot 4040 
organisasjonspsykologi. Mine foretrukte fritidsaktiviteter er for tiden 4041 
debattering samt å sette seg inn i hva som skjer i verden, men også 4042 
påvirkning gjennom organisasjonslivet i Grønn Ungdom og Barne og 4043 
Ungdomsrådet i fylket. 4044 
 4045 
Jeg ønsker å være enn del av Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM for å 4046 
kunne fremme resolusjonene vi har vedtatt, og bidra til å endre MDG til 4047 
det bedre. Forandring skaper ikke seg selv, det må noe ta kampen for. Jeg 4048 
vil gjerne delta i den.» 4049 
 4050 
 4051 

Nora Erland, 13 år 4052 
Agder, styremedlem i Agder 4053 
 4054 

«Jeg ønsker å være en del av GU sin delegasjon, for å bidra til å vedta 4055 
politikk og for å fronte GUs politikk.» 4056 
 4057 

 4058 
Nina Amin Kadir, 18 år 4059 
Akershus, leder i Akershus 4060 
 4061 

«Jeg sitter nå som leder i Akershus Grønn Ungdom, og har vært aktiv i 4062 
Grønn Ungdom i 3 år. Jeg har vært på 2 av MDG sine landsmøter tidligere 4063 
og jeg er veldig motivert til å gå opp på talerstolen og overtale alle om at 4064 
GU sin politikk er den aller beste for MDG» 4065 
 4066 
 4067 

Svein Ola Størseth, 23 år 4068 
Trøndelag, nestleder i Trøndelag 4069 
 4070 

«Jeg er student i Trondheim og kom sent i gang med mitt politiske liv. Føler 4071 
jeg har masse å gi og et ønske om å lære og bidra både i GU og MDG 4072 
(grønne studenter og for den saks skyld). Jeg har i det siste jobbet mye 4073 
med debatter og rekruttering, svare på meldinger og kommentarer. Jeg ble 4074 
nylig valgt til nestleder i GU Trøndelag og stiller til leder i Trondheim 4075 



 
 

 177 

Grønne Studenter. Landsmøtet føler jeg kan bidra til mitt 4076 
helhetsperspektiv som jeg igjen kan ta med meg lokalt.» 4077 
 4078 
 4079 

Lara Olivia Scharrer, 16 år 4080 
Oslo 4081 
 4082 

«Jeg heter Lara, er 16år gammel og går på den norske-tyske skolen i Oslo. 4083 
Jeg har vært med i Grønn Ungdom i 1,5 år og har fått flere nye venner 4084 
som også bryr seg like mye om klima og miljø som jeg;) Jeg ønsker å stille 4085 
til GU-delegasjonen, fordi jeg ønsker å være mer politisk aktiv innen 4086 
klimapolitikken, da jeg tror at det er politikken som kan gjøre den 4087 
avgjørende forskjellen som trengs for klimaet. Derfor synes jeg at GU gjør 4088 
en veldig viktig jobb for klimaet og er en avgjørende organisasjon for å 4089 
redde miljøet fra klimakrisen (viktigere enn de fleste verdenslederne orker 4090 
å gjøre ;)). Derfor ønsker jeg å være mer aktiv innen GU for å kunne gjøre 4091 
en enda større forskjell og vise andre hvor viktig det er å være snill med 4092 
klimaet. I GU-delegasjonen ønsker jeg også å stille til, fordi jeg er meget 4093 
motivert for å jobbe mer for GU, men turte ikke å selv stille til styret. 4094 
Håper jeg kommer inn :)» 4095 
 4096 
 4097 

Oskar Rudsengen, 27 år 4098 
Vestland, styremedlem i Vestland 4099 
 4100 

«Jeg er relativt ny som medlem i Grønn Ungdom og MDG og sitter nå som 4101 
styremedlem i GU Vestland og GU-representant i MDG Vestland. I tillegg 4102 
til dette er jeg inne i mitt avsluttende år på mastergraden min i finans på 4103 
Norges Handelshøyskole. Jeg ønsker å delta på landsmøtet fordi jeg tror at 4104 
jeg kan bidra mye og som både nytt medlem og som student på en veldig 4105 
blå skole kan komme med et litt annet perspektiv. I tillegg til dette vil det 4106 
også være en svært lærerik opplevelse.» 4107 
 4108 
 4109 

Ulrikke A. Torgersen, 22 år 4110 
Rogaland 4111 
 4112 

«Jeg har tidligere erfaring fra rollen som delegat og observatør på MDGLM 4113 
for MDG Rogaland. Å være med som en del av Grønn Ungdom sin 4114 
delegasjon er noe jeg har hatt lyst til lenge, og er svært motivert til!  Grønn 4115 
Ungdom sin stemme på MDGs landsmøte er utrolig viktig, og 4116 
gjennomslagene vi har fått har vært historiske. Jeg ønsker å bidra med 4117 
mine erfaringer fra lokallag, styrer og aktivisme, for å jobbe hardt for at 4118 
god poltikk fra Grønn Ungdom skal prege det det kommende landsmøtet.  4119 
 4120 
Det er nettopp vi som skal rydde opp i rotet, og i lys av det økende fokuset 4121 
på klima og miljø, fra alle instanser, er det enda viktigere at vi som er unge 4122 
i dag tar plass i den politiske debatten og viser hvilke prioriteringer som 4123 
må til! Om jeg blir valgt, vil jeg gjøre mitt ytterste for at Grønn Ungdoms 4124 
skal få så mye gjennomslag som mulig – og jeg vil, med ydmykhet og 4125 
takknemlighet gjøre mitt beste for å representere dere.» 4126 
 4127 
 4128 
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Danielle Johanna Hansen, 19 år 4129 
Nordland, talsperson i Nordland 4130 
 4131 

«Hei! Jeg er ei livlig, arbeidsom og politisk erfaren jente fra Bodø - som 4132 
bruker for tiden bruker fritiden min på konserter, lesing eller på 4133 
arrangementer innen det meste av politikkområder. 4134 
 4135 
Jeg er i min fjerde periode som Leder/Talsperson i Grønn Ungdom 4136 
Nordland, og sitter også som landsstyrerepresentant i GU. Jeg er 1.vara 4137 
inn til bystyret i Bodø, og ser også fram til fire år i fylkestingsgruppa vår i 4138 
Nordland. De siste to årene har jeg også jobbet intensivt med helsepolitikk 4139 
innenfor ungdomsrådet til Nordlandsykehuset. 4140 
 4141 
Jeg har deltatt som landsmøtedelegat fra delegasjonen til Nordland to år 4142 
tidligere, og har enormt lyst til å delta i GU delegasjonen for å forme 4143 
MDGs politikk - og å bidra med erfaringen min i få gjennomslag for GU-4144 
politikk i MDG. Fra mine år som engasjert i lokalpolitikken har jeg fått 4145 
muligheten til å delta i hvordan vi framover skal gjøre småbyen Bodø til en 4146 
menneskevennlig og framtidsrettet by - og ikke minst i prosessen rundt 4147 
Europeisk kulturhovedstad 2024. I sist skolevalgkampen fikk jeg i tillegg 4148 
enormt mye kunnskap om de små og store sakene som er viktig i de 4149 
mindre kommunene i landet. 4150 
 4151 
Jeg mener det er en enorm styrke at delegasjonen har individer med ulike 4152 
erfaringer og kunnskap om ulike politiske saksfelt, og jeg håper jeg får 4153 
bidratt til å gi delegasjonen et endra bredere kompetansefelt - og 4154 
selvfølgelig enda flere gjennomslag!» 4155 
 4156 
 4157 

 4158 




