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Praktisk informasjon 

Påmelding 
Påmeldingsfristen er 24. februar. Påmelding skjer gjennom dette skjemaet. 

Forberedelse og innsending av endringsforslag 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på LS avholder LS-forberedende møter hvor man 
går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker vi skal ta opp på møtet. 
Endringsforslag sendes inn her. Innsendte endringsforslag kan ses her. 

Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette skjema. 

Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. Grønn 
Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og 
dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er 
nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, eller hvis 
helsemessige årsaker tilsier det. Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele 
arrangementet. Ved uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll eller sykdom må dette 
dokumenteres. 

Signert refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 
arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. 

Overnatting 
For dem som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg blir overnattingssted på 
Rønningen Folkehøyskole. Det blir overnatting i sovesal, ta med sengetøy (sovepose er ikke tillat). 
Hvis man trenger overnatting søndag- mandag, må dette gis beskjed om i god tid i forveien! 

Mat 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra om 
på forhånd.

Dato: 8. mars 
Møtested: Hausmannsgate 19, Oslo 
Møtetid: 15:00-21:30 
Dato: 9.-10. mars 
Møtested: Rønningen Folkehøyskole, Kjelsås/Oslo 
Møtetid: 09:00(lørdag)-15:30(søndag) 

NB! Grønn Ungdom dekker sovekupé til LS, dersom man må reise på natten.

https://drive.google.com/open?id=1q_dLw8dcyG8WVuL9m4ew5tkGQ9uL_wYCmHvRTQUg-lg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3yT8MZufTvYOGt3JAWRjtFWHTEjn8WdzxLB6_TjoS77frw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHQwzofoCG9QYawE_bkY7C6Fo3aWANxiM_PbkRQyU0M/edit#gid=682347422
http://xn--politiskfravr-fgb.no/
https://drive.google.com/open?id=16Q02DaV-66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA
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Møtested fredag 
Partikontoret, Hausmannsgate 19. 
Ligger i 3. etasje i Hausmannsgate 19 i Oslo, rett over en Coop Prix (Rimi på bildet). Dere 
kommer dere til Hausmannsgate ved å ta 30- eller 31-bussen, 12-, 13- eller 11-trikken til 
Hausmannsgate, eller 34- eller 54-bussen til Jakob kirke. Partikontoret ligger ca. 10 min 
fra Oslo sentralstasjon, så det er også fullt mulig å komme seg dit til fots! 

Møtested lørdag og søndag 
Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54 
Vi skal være på Rønningen Folkehøyskole – på Herregården (det store, røde bygget). 
Det blir felles oppmøte på Storo trikkestopp på morgenen for de som ikke sover 
på Rønningen: 08:15 lørdag og 09:15 søndag. Man kommer seg til Storo ved å ta T- 
bane 5 «Ringen Via Tøyen» eller trikk 11 «Kjelsås», 12 «Kjelsås» eller 13 «Storo-Grefsen 
Stasjon» fra Jernbanetorget. Herfra tar vi buss 56 «Solemskogen» til skolen sammen. 

1 
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SAKSLISTE 
Møtekonstituering 
001 Valg av ordstyrer og referent V 
Innstilling: Ingvild Kessel, ordstyrer 

Guri Barka Martins, referent 

002 Godkjenning av innkalling V 

003 Godkjenning av møteregler (s. 6) V 

004 Godkjenning av dagsorden (s. 10) V 

005 Valg av redaksjonskomité V 
Innstilling: Miriam Langmoen, leder 

Sebastian Nygård, medlem 

Beretningssaker 
006 Sentralstyrets beretning O 

007 Økonomisk beretning O 

008 Internasjonalt utvalgs beretning O 

009 Kontrollkomitéens beretning O 

010 Fylkenes runde O 

011 Beretningsdebatt D 

Behandlingssaker 
12 Strategi for verving og medlemspleie 2019 V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

13 Politiske prioriteringer på MDGLM V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 

14 Politisk uttalelse: Dyr er ikke underholdning! V 
v/ Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem
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15 Politisk uttalelse: Klimagassutslipp skal ikke lønne seg! V 
v/ Andreas Moksnes, sentralstyremedlem 

16 Politisk uttalelse: 500 meter til turstigen! V 
v/ Margit Fausko, sentralstyremedlem 

17 Politisk uttalelse: Tiden er moden for en mer liberal abortlov! V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 

18 Politisk uttalelse: Gi BDSM-ere, fetisjister og aseksuelle bedre 
diskrimineringsvern! V 

v/ Camilla Bjørnbakken Langen, Buskerud 

19 Politisk uttalelse: Nei til nasjonalt mobilforbud! V 
v/ Politisk utvalg for skole og utdanning 

20 Politisk uttalelse: Tilpasset opplæring! V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 

Deretter møtekritikk 

O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
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SAK 003 - MØTEREGLER 1 

Generelt 2 
§ 1 - Formalia 3 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 4 
retningslinjer. 5 
 6 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 7 
2/3-flertall. Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og 8 
omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med 9 
alminnelig flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 10 
 11 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 13 

12 best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 14 
 15 

16 Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 16 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 17 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal representanten som 18 
utfører dette bortvises fra salen. 19 
 20 
Representasjon 21 

23 § 3 - Permisjon og tilstedeværelse 22 
24 Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 23 
25 Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 24 

 25 
27 § 4 - Representanter 26 
28 Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 27 

fylkeslagets årsmøte. Ved frafall av årsmøtevalgt representant og/eller observatør kan 28 
fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant og/eller observatør. Observatører og 29 
hele sentralstyret har tale – og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til delegaten 30 
fra samme fylke dersom delegaten ikke er tilstede. 31 
 32 

34 § 5 – Ansatte 33 
35 Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 34 
36 som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 35 

 36 
38 § 6 - Andre gjester 37 
39 Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 38 
40 individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.39 
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§ 7 - Lukkede dører 40 
42 Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 41 
43 medfører at kun delegater, observatører og sentralstyret har anledning til å overvære 42 
44 landsstyremøtet. 43 
45  44 

Saksgang og konstituering 45 
48 § 8 - Ordstyrernes fullmakter 46 
49 Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 47 

å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 48 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 49 
 50 

53 Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 51 
54 rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte 52 

dagsorden skal voteres over. 53 
 54 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 55 
 56 

59 § 9 - Redaksjonskomitéen 57 
60 Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne 58 

forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 59 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 60 

61  61 
64 § 10 - Referenter og protokoll 62 
65 Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 63 

en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 64 
alle forslag og alle voteringer. 65 
 66 

69 Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 67 
70 Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 68 
71 Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 69 
72  70 
73 Debatter 71 
74 § 11 - Innlegg 72 
75 Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 73 
76 tre minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før 74 

strek er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, 75 
i tillegg til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter 76 
presentert i innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på 77 
direkte spørsmål som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 78 

77  79 
82 Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner 80 

seg samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende.81 
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85 § 12 - Saksinnledninger 82 
86 Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 83 
87 mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 84 
88  85 
89 § 13 - Strek og strykning av taleliste 86 
90 Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 87 
91 kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 88 
92 Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 89 
93 talelisten. 90 
94  91 
95 § 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 92 
96 Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 93 
97 oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 94 
98  95 
99 Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 96 

100 dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 97 
101 ordstyrerbordet 98 
102  99 
103 Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 100 
104 oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 101 
105  102 
106 § 15 - Frister 103 
107 Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 104 
108  105 
109 § 16 - Forslagenes utforming 106 
110 Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal 107 

underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 108 
111  109 
112 Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 110 
113  111 
114 § 17 - Avstemninger 112 
115 Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 113 
116 stemmegivningen er avsluttet. 114 
117  115 
118 Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 116 
119 minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 117 

overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 118 
120  119 
121 § 18 - Valg 120 
122 Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 121 
123 representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke 122 

er innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for 123 
hver kandidat som stiller til verv er 3 minutter. 124 
 125 
 126 

124 Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner:127 
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1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling. 128 
2. Den innstilte holder sin valgtale. 129 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. 130 
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet: 131 
a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 132 

125 b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 133 
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 134 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 135 

126 a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 136 
127 Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 137 
128 overvåke opptellingen. 138 
129 b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 139 
130 forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt. 140 
131 c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 141 
132 kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  142 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 143 
 144 

Annet 145 
151 § 19 - Rusmidler 146 
152 Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsstyremøtet. Berusede 147 
153 personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 148 
154 søndag.149 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-12 
 
 
 

Strategi for verving og 
medlemspleie 2019 
 150 
Bakgrunn  151 
Tidligere år har det vært en verveansvarlig som har hatt ansvaret for verve- og 152 
medlemsstrategien. I år legger vi opp til en litt annen organisering: Sebastian i sentralstyret 153 
har ansvar for vervekonkurransen og alt det praktiske rundt denne, mens generalsekretær og 154 
fylkessekretær har ansvaret for å følge opp resten av strategien. 155 
 156 
 157 
Diskusjon  158 
Verving 159 
Det meste er ganske ukontroversielt. Det som er verdt å merke seg er at det foreslås at 160 
hovedfokuset i år skal ligge på å verve de som faller innenfor målgruppen som er vedtatt i 161 
kommunikasjonsstrategien, men at hvert fylkeslag kan jobbe ekstra med å verve grupper som 162 
er underrepresentert i GU. I praksis vil dette si at hovedfokuset i valgkampåret vi være å 163 
verve de som er i vår kjernemålgruppe, og prioritere skoler der vi finner dem, og dermed også 164 
nedprioritere andre skoler hvor det er mindre av dem. 165 
 166 
Medlemspleie 167 
I forslaget ligger det noen helt konkrete krav til fylkeslagene om at de skal ringe og sende 168 
mail til alle nye medlemmer, samt at de skal arrangere minst én medlemsaktivitet i måneden. 169 
For noen fylkeslag er det målet kanskje litt håret, mens for andre er det for lavt mål. Likevel 170 
tror sentralstyret at det kan være lurt å sette et konkret mål, så alle har et minstemål eller noe 171 
å strekke seg etter hva angår medlemsaktivitet. 172 
 173 
 174 
Saksbehandlers konklusjon 175 
Forslaget til strategi for 2019 legger et godt grunnlag for arbeidet med verving og 176 
medlemspleie i året som kommer. 177 
 178 
 179 
Sentralstyrets innstilling 180 
F1: Strategi for verving om medlemspleie 2019 vedtas slik den foreligger. 181 
 182 
 183 
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Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
generalsekretær 
 
Oslo, 28. januar 2019 
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STRATEGI FOR 

VERVING OG MEDLEMSPLEIE 
2019 

 
 
 
Innledning 184 
2019 er et valgår, og det vil være valgkamparbeidet som står i fokus! Valgkamp er derimot 185 
enn ypperlig anledning til å verve nye medlemmer, og aktivisere de som allerede er med! 186 
Dette er strategien for hvordan vi skal nå verve- og medlemspleiemålene i arbeidsplanen. For 187 
å gjennomføre strategien trengs det en innsats fra både Grønn Ungdom nasjonalt og fra 188 
fylkeslagene! 189 
 190 
 191 
Mål fra arbeidsplanen 192 
Verving 193 
Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte og 1000 betalende medlemmer innen 194 
utgangen av 2019. 195 
 196 
Medlemspleie 197 
Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang til et 198 
medlemstilbud, samt reell mulighet til politisk innflytelse. Grønn Ungdom skal oppleves som 199 
en trygg og god organisasjon å engasjere seg i. 200 
 201 
 202 
 203 
 204 
 205 
 206 
 207 
 208 
 209 
 210 
 211 
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Strategi for verving 212 
Vervekonkurranse 213 
Vi skal videreføre årskonkurransen for verving som går mellom landsmøtene. Alle større GU-214 
arrangementer må ta opp verving og vervekonkurransen på en eller annen måte.  215 
 216 
Verveuker og skolebesøk 217 
Det skal arrangeres to nasjonale «verveuker», én i mars og én i august i forbindelse med 218 
skolevalget. Fylkeslagene har ansvar for å legge planer for verving (spesielt i verveukene), og 219 
fokuset bør ligge på skolebesøk. 220 
 221 
Betalende medlemmer 222 
Det skal oppfordres til å betale medlemskontingenten i det man melder seg inn når man 223 
verver på stand. Det skal i forbindelse med ringerunder alltid opplyses for medlemmet om 224 
hen har betalt medlemskontingenten sin eller ikke. 225 
 226 
Sentralstyret har ansvaret for å sende ut purringer på kontingentbetaling via e-post og mail, 227 
samt å ha ringerunder til de fylkeslagene uten fungerende styrer. Øvrige fylkeslag oppfordres 228 
til å ha egne ringerunder. 229 
 230 
Hvem skal vi verve? 231 
Fylkeslagene skal særlig prioritere verving på skoler der man kan nå målgruppen som er 232 
avgrenset i Grønn Ungdoms kommunikasjonsstrategi. Disse finner man på utvalgte 233 
videregående skoler og studiesteder. 234 
 235 
I tillegg kan fylkeslagene velge å jobbe med verving av grupper som er underrepresenterte i 236 
Grønn Ungdom, som for eksempel etniske minoriteter og gutter. 237 
 238 
 239 
 240 
Strategi for medlemspleie 241 
Ønske nye medlemmer velkomne! 242 
Alle nye medlemmer i Grønn Ungdom skal ringes og få tilsendt en velkomstmail med 243 
informasjon fra fylkeslaget. Alle fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret. 244 
Ved inaktive fylkeslag tilfaller oppgaven fylkessekretæren. 245 
 246 
Medlemsaktivitet og politisk innflytelse 247 
Alle aktive fylkeslag i Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha minst én medlemsaktivitet i 248 
måneden. Dette kan innebære f.eks temamøter, leserinnleggs-workshops, skolebesøk og LS-249 
forberedende møter. Alle medlemmer skal få informasjon i minst to kanaler om 250 
arrangementet. 251 
 252 
Lokal aktivitet 253 
Grønn Ungdom nasjonalt ved generalsekretær og fylkessekretær skal, i samråd med det 254 
aktuelle fylkeslaget, hjelpe medlemmer som bor langt unna hovedsetet i sitt fylkeslag å starte 255 
aktivitetsgrupper. Fylkeslagene har ansvar for å hjelpe disse aktivitetsgruppene økonomisk. 256 
 257 
 258 
 259 
 260 
 261 
 262 
 263 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-13 
 
 
 
 
 

POLITISKE PRIORITERINGER 
på MDGLM 
 
Bakgrunn 
Flere i landsstyret har ytret ønske om å ha mer innflytelse over hvilke resolusjoner Grønn 264 
Ungdom sender inn til MDGLM. Derfor denne saken. 265 
 266 
Hensikten med saken er å avgjøre hvilke resolusjoner vi skal sende inn. Hensikten er ikke å 267 
avgjøre hvilke av disse resolusjonene som blir prioritert i GU-delegasjonens arbeid.  268 
Delegasjonen får tillit til å ta strategiske vurderinger av hvilke saker som bør prioriteres for å 269 
få mest mulig GU-gjennomslag på landsmøtet. 270 
     271 
 272 
Diskusjon 273 
Landsmøtet i 2019 kommer først og fremst til å bruke tid på å diskutere felles, nasjonale 274 
valgløfter til kommune- og fylkestingsvalget. Det blir nok litt mindre tid til resolusjoner enn 275 
vanlig. Derfor vil det kreve mye jobb fra GU å i det hele tatt få behandlet en resolusjon. 276 
 277 
Når vi velger hvilke resolusjoner vi skal sende inn, bør vi ta hensyn til to kriterier: 278 
1) Hva som er Grønn Ungdoms kjernesaker og markeringssaker 279 
2) Hva som er sannsynlig å få behandlet. Landsmøtet kommer til å være preget av at det er 280 
lokalvalg til høsten, og det overordnede temaet for landsmøtet blir mennesker og miljø. 281 
 282 
   283 
Liste over Grønn Ungdoms resolusjoner siden sist landsmøte i MDG: 284 
Stortingets klimamelding – avlyser nødvendig omstilling på hjemmebane (GULS-2-18) 285 
Bedre helsetilbud for transpersoner (GULS-2-18) 286 
Nei til menneskefiendtlig reklame (GULS-2-18) 287 
Bedre rusforebygging blant unge (GULS-2-18) 288 
Grønt skolevalg (GULS-3-18, videresendt og vedtatt av MDGLS) 289 
Vår felles stordata (GULS-3-18) 290 
Gratis penger (GULS-3-18) 291 
Ta skatten tilbake (GULS-3-18) 292 
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Legg ned kyllingindustrien! (GULS-3-18) 293 
Umoralsk med statlige subsidier av hvalfangst (GULS-3-18) 294 
Europapolitisk plattform (GULM-18) 295 
Heller kjernekraft enn fossilt (GULM-18) 296 
Stans fosfortapet i oppdrettsnæringen (GULM-18) 297 
Gi oss en oljekommisjon (GULM-18) 298 
Dyrene og klimaet fortjener en storsatsning på labkjøtt (GULM-18) 299 
Forby dyreparker (behandles på LS-1-19) 300 
Klimagassutslipp skal ikke lønne seg (behandles på LS-1-19) 301 
500 meter til turstien (behandles på LS-1-19) 302 
Styrk ungdomsrådene (behandles på LS-1-19) 303 
Tiden er moden for en mer liberal abortlov (behandles på LS-1-18) 304 
 305 
 306 
Samt eventuelle andre resolusjoner som sendes inn til LS-1-19 307 
 308 
 309 
Innstilling fra sentralstyret 310 
F1: Grønn Ungdom sender følgende resolusjoner til MDGs landsmøte 2019: 311 
 312 
- Nei til menneskefiendtlig reklame 313 
- Bedre rusforebygging blant unge 314 
- Ta skatten tilbake 315 
- Legg ned kyllingindustrien! 316 
- Heller kjernekraft enn fossilt 317 
- Stans fosfortapet i oppdrettsnæringen 318 
- Gi oss en oljekommisjon 319 
- Klimagassutslipp skal ikke lønne seg! 320 
- Styrk ungdomsrådene! 321 
 322 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 18. februar 2019 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-14 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

DYR ER IKKE UNDERHOLDNING! 
Bakgrunn 323 
Grønn Ungdoms landsmøte vedtok at dyrevelferd skulle være en av hovedsakene våre i 324 
valgkampen i 2019. I den anledning er det satt ned et politisk utvalg for dyrevelferd, som 325 
skal forbedre nåværende og forme Grønn Ungdoms dyrevelferdspolitikk. Grønn Ungdoms 326 
politiske utvalg for dyrevelferd bestemte seg i første møte at den første politiske uttalelsen 327 
skulle handle om hvorfor vi bør legge ned akvarier og dyreparker. I sentralstyret sin innstilling 328 
er det også lagt til at vi ikke ønsker at dyr skal brukes i sirkus. I dette saksfremlegget trekkes 329 
det frem moralske dilemmaer ved å holde dyr i fangenskap og det drøftes hvorvidt det finnes 330 
akseptable måter å holde dyr i fangenskap på. 331 
 332 
Utgått politikk 333 
Da Miljøpartiet De Grønne vedtok sitt arbeidsprogram i 2017 utgikk mye av Grønn 334 
Ungdoms politikk. Vi fikk ikke gjennomslag for forslaget om å forby dyreparker, som på 335 
det tidspunktet var GU-politikk. Per dags dato mener Grønn Ungdom ingenting om 336 
dyreparker, akvarium eller sirkus. 337 
 338 
Sakseierskap 339 
Vi skal være det beste partiet for dyrene, og vi liker å omtale oss som det 340 
mest dyrevennlige partiet. En av våre hovedkonkurrenter Unge Venstre er for å forby 341 
både dyreparker og akvarium. Vi bør ikke være noe dårligere! For å beholde 342 
troverdigheten i dyrevelferdspolitikken er det viktig at vi viser at vi er like radikale og 343 
oppdatert som Unge Venstre. 344 
 345 
Begreper 346 
I denne resolusjonen bruker vi tre begreper for å skille mellom ulike måter å holde dyr i 347 
fangenskap for underholdning. Saksbehandler har valgt å skille begrepene dyrehage, 348 
akvarium og besøksgård for å gjøre resolusjonens formål tydeligere. I tillegg til å definere 349 
hva saksbehandler legger i begrepet dyr, dersom det skulle være uklart. 350 
 351 
Dyr 352 
I følge dyrevelferdsloven inneholder samlebetegnelsen “dyr”; pattedyr, fugler, krypdyr, 353 
amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Dette er definisjonen saksbehandler har 354 
valgt å bruke i saksfremlegget og resolusjonen. 355 
 356 
 357 
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Dyrepark 358 
I følge forskriften om dyrevelferd ved fremvisning av dyr er dyreparker definert som 359 
alle former for stasjonære og varige anlegg der dyr holdes for å fremvises for publikum; 360 
herunder dyrehager, kommersielle akvarier og besøksgårder. 361 
 362 
Dyrehage 363 
En dyrehage er en park eller et område hvor ville eller tamme dyr holdes inngjerdet av 364 
for fremvisning. Dyrehager holdes dyr i fangenskap av kommersielle hensyn og dyrene 365 
vises frem til et betalende publikum på ulike måter. 366 
 367 
Akvarium 368 
Et kommersielt akvarium er et akvarium anlegg som viser frem fisk, havpattedyr, 369 
amfibier eller lignende dyr for et betalende publikum. 370 
 371 
Besøksgård 372 
En besøksgård er en permanent eller midlertidig fremvisning av tradisjonelle gårdsdyr. 373 
Besøksgårder er ikke nødvendigvis kommersielle. 374 
 375 
Naturpark 376 
I tillegg til definisjonene som fremgår av forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, 377 
innfører vi et fjerde begrep; naturpark. En naturpark er en park eller et område hvor 378 
formålet er å vise frem og bevare natur- og artsmangfoldet utenfor parken. 379 
 380 
Sirkus 381 
En underholdning- og kunstform som baserer seg på akrobatikk, luftartister, klovner og ofte 382 
også dresserte dyr. 383 
 384 

Drøfting 385 
Umoralsk å holde ville dyr i fangenskap? Et spørsmål man må stille seg selv i debatten om bruk 386 
av dyr i underholdningsbransjer, er hvilke hensyn som må tas og på hvilket grunnlag 387 
mennesker skal ha lov til å holde ville dyr i fangenskap. 388 
 389 
Professor Guri Larsen i Rådet for dyreetikk uttalte i 20162 at det er umoralsk å holde dyr 390 
i fangenskap. Hun får støtte fra Dyrebeskyttelsen som mener at kravet om å at dyrene 391 
skal ha mulighet til å utfolde sine naturlige behov er uforenlig med et liv i en kommersiell 392 
dyrehage. I samme artikkel uttaler statssekretæren i Landbruks- og matdepartementet at 393 
han er uenig og mener at dyreparker er en viktig institusjon som bidrar til 394 
kunnskapsøkning. 395 
 396 
Forskningsartikkelen Do Zoos and Aquariums Promote Attitude Change in Visitors, A 397 
Critical Evaluation of the American Zoo and Aquarium Study konkluderte med at det 398 
ikke finnes grunnlag for å påstå at dyreparker bidrar til holdningsendring, kunnskap eller 399 
interesse i artsbevaring hos besøkende. Dyrene plasseres i uvante omgivelser og har 400 
ofte alt for små områder å bevege seg på. Observasjon av de stressede dyrene og deres 401 
unaturlige omgivelser gir mennesker lite kunnskap om dyrenes faktiske natur. Det man lærer 402 
av dyrehager og kommersielle akvarier er at det er greit å holde dyr i fangenskap. 403 
 404 
Bevaring av artsmangfoldet? Mange dyreparker hevder at de jobber for å bevare 405 
utrydningstruede arter. Dyreparken i Kristiansand viser stolt frem orangutangen og 406 
understreker at dette er en art som holder på å forsvinne. Akvariet i Bergen har to filippinske 407 
krokodiller. En art som er sterkt truet fordi deres naturlige leveområde ødelegges. 408 
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Et annet eksempel på en norsk park som jobber for å bevare truede arter er Langedrag. 409 
På Langedrag finner du tradisjonelle, norske gårdsdyr i tillegg til arter som du finner i 410 
norsk natur. Nordiske arter som fjellrev og ulver, som finnes i Langedrag, er sterkt truet. 411 
Saksbehandler mener det er et skille mellom parker som jobber for å bevare arter som 412 
finnes i norsk natur og arter som er truet andre steder i verden. Norge er forpliktet til å 413 
bevare våre egne truede arter. I naturparker som Langedrag kan det være en måte å 414 
bidra i dette arbeidet. Om målet er å få/oppnå en bærekraftig bestand, kan det være 415 
nødvendig med menneskelig hjelp for å få en art på beina igjen. Målet skal alltid være å 416 
få dyrene tilbake i naturen. 417 
 418 
Om dyrene ikke finnes naturlig i norsk natur vil denne reintroduksjonen tilbake til 419 
naturen føre til unødvendig stress for dyrene. Det er ingen grunn til at norske parker skal 420 
avle opp orangutanger, når man heller kan støtte lokale tiltak i områdene de kommer fra. 421 
Om målet virkelig er å hjelpe dyrene er det mer hensiktsmessig å bidra til å bevare 422 
skoger og andre naturområder som dyrene trenger for å overleve. 423 
 424 
I en studie fra Universitetet i East Anglia (UEA)4 konkluderer flere forskere med at den 425 
mest effektive metoden for å bevare utrydningstruede arter er å bruke ressursene på å 426 
bevare dyrenes habitat heller enn å avle dem i fangenskap. Dr Paul Dolman, forsker ved 427 
UEAs miljøvitenskaplige skole påpeker at avl i fangenskap kan være en siste løsning, men 428 
at det finnes få eksempler på tilfeller hvor dette har vært en vellykket metode. Han er 429 
bekymret for at fangenskapsoppdrett kan få katastrofale følger, fordi man prioriterer 430 
ressursene på dyr i fangenskap heller enn å bevare satse på avl og bevaring av dyrenes 431 
naturlige habitat. 432 
 433 
Profitt versus dyrevelferd 434 
Dyrehager, kommersielle akvarium og sirkus er drevet av selskaper som har som mål å tjene 435 
penger. Til tross for at de prøver å kommunisere ut at de har edlere formål, som f.eks. å 436 
verne om truede arter eller drive med informasjonsspredning er det viktig å huske at 437 
deres viktigste oppgave er å sørge for profitt. 438 
Et av hovedproblemene med å holde dyr i fangenskap for profittens skyld er at pengene 439 
veier tyngre enn dyrenes behov. Hvilke dyr dyreparkene velger å vise frem gjenspeiler 440 
denne prioriteringen tydelig. Dyreparken i Kristiansand er stolte av sin store samling av 441 
eksotiske dyr som løver, tigre, orangutanger og sjimpanser. Dette er dyr som man 442 
vanligvis finner i dyreparker verden over. Slike dyr trekker publikum på en annen måte 443 
enn mindre eksotiske dyr som tradisjonelle gårdsdyr. 444 
Likevel vet vi at de dyrene som er vanligst å ha i dyreparker er dem som trives minst med å 445 
leve i fangenskap. 446 
 447 
Disse dyrene kan ikke leve verdige liv i dyrehager. Derfor er dyrehagenes mål om profitt 448 
grunnleggende i konflikt med dyrenes velferd. 449 
Et forbud mot dyreparker vil være kontroversielt fordi nedleggelse vil kunne føre til at 450 
folk mister jobben. Enkelte parker vil risikere å legges ned fordi de ikke kan møte 451 
kravene. Andre parker vil kunne overleve fordi de tilbyr annen underholdning enn 452 
visning av dyr. Dyreparken i Kristiansand er ikke kun en attraksjon fordi de har dyr, men 453 
også fordi de har andre underholdningstilbud som Kardemommeby, tivoli, Kaptein 454 
Sabeltann, badeland og Hakkebakkeskogen. Et forbud vil (i flere tilfeller) ikke 455 
nødvendigvis bety at flere tusen arbeidsplasser går tapt. 456 
 457 
Besøksgårder 458 
I lovverket faller besøksgårder under definisjonen dyrepark. Besøksgårder skiller seg fra 459 
dyrehager og akvarium ved at de ikke viser frem eksotiske dyr, men tradisjonelle husdyr. 460 
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Så lenge publikum ikke bidrar til unødvendig stress for dyrene, ser ikke saksbehandler 461 
noen grunn til å forby denne praksisen så lenge Grønn Ungdom er for hold av husdyr. 462 
Kravene for dyrevelferd burde imidlertid være like strenge, om ikke strengere, for 463 
besøksgårder som for vanlige gårder. 464 
 465 
Sirkus 466 
Hva med sirkus? Sirkus er underholdningsarenaer som baserer seg på mer enn bare dyrehold, 467 
og det finnes flere sirkus uten dyr. Problemene med dyr i sirkus er at mange av dyrene ofte er 468 
eksotiske, og dermed ikke trives i et norsk klima, og at de uansett ikke får dekket artstypiske 469 
behov når de må leve sirkuslivet. Sirkuser reiser mye, og dette kan trekkes fram som en 470 
belastning for dyrene, så være eksotiske eller ikke. På den andre siden er det mange dyr som 471 
har det verre enn de dyrene som brukes i sirkus, og det er relativt få dyr det er snakk om, så 472 
det er kanskje ikke her skoen trykker hardest. Vil drøy politikk på sirkus (og dyreparker) gjøre 473 
at vi har mindre politisk kapital til å snakke om det dyreholdet som er aller verst i Norge? 474 
 475 
Mye dyrevelferdspolitikk er nasjonal, og derfor litt vrien å bruke i en lokalvalgkamp. Dette 476 
gjelder derimot ikke sirkuspolitikk. Kommuner kan ikke lage lovverk på hva sirkuser kan og 477 
ikke kan, men de kan la være å leie ut arealer til sirkus som bruker dyr. Det gjør dette 478 
potensielt til en kul sak til lokalvalgkampen.  479 
 480 
 481 

Spørsmål til diskusjon 482 
• Er formålet til en naturpark og en dyrepark tydelig nok til at det er hensiktsmessig å 483 
skille mellom disse? 484 
• Den politiske uttalelsen konkluderer med at besøksgårder skal være tillatt så lenge ikke 485 
publikum bidrar til unødvendig stress for dyrene. Burde vi si nei til besøksgårder, selv 486 
om vi er for å hold av husdyr? 487 
• Burde vi tillate parker som jobber for å bevare utrydningstruede arter som ikke hører 488 
til i norsk natur? 489 
• Hvordan skal håndhevingen foregå i praksis? Skal nåværende dyreparker sende tilbake dyr 490 
til områdene de kommer fra? 491 
• Hva tenker vi om sirkus? Bør det være lov å ha dyr i sirkus? 492 
 493 

Saksbehandlers konklusjon 494 
Det er klart at et liv i fangenskap ikke kan innebære tilstrekkelig god dyrevelferd for ville 495 
dyr. Deres artstypiske behov kan ikke tilfredsstilles. Saksbehandler mener dyreparker er 496 
enda et trist eksempel på en næring hvor menneskenes jag etter profitt og underholdning går 497 
på bekostning av dyrenes velferd. Som forarbeidene til dyrevelferdsloven legger opp til må 498 
dyrevelferden i et dyrehold sees opp mot formålet og behovet for driftsformen. Det kan 499 
umulig sies å være etisk forsvarlig å holde ville dyr fanget kun for underholdning. Argumentet 500 
om at dyreparkene gir publikum kunnskap om dyrenes atferd holder ikke vann. Å holde 501 
dyrene i fangenskap er ingen god måte å formidle kunnskap om dyrenes atferd og det er 502 
derfor ikke et legitimt argument for å holde dyr fanget. Skal man tillate ville dyr i fangenskap 503 
skal det være dyrenes hensyn som settes først. 504 
 505 
Underholdning eller profitt er ikke en legitim grunn til å holde ville dyr i fangenskap. 506 
Saksbehandler mener at naturparker kan være et virkemiddel i arbeidet for å bevare 507 
artene som er truet i norsk natur. Kravene for oppdrett, avliving og reintroduksjon til 508 
naturen skal gjøre på dyrenes premisser, ikke menneskenes. Et grunnleggende krav for å 509 
kunne avle utrydningstruede arter i fangenskap er at man jobber for å bevare deres 510 
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naturlige habitat og at man har en plan for å få dem tilbake til naturen. Det er bare 511 
besøksgårder, ikke-kommersielle naturparker og forskningssentre med strenge forskrifter som 512 
er dyrevelferdsmessige forsvarlige. Derfor er det bare disse tre som bør bestå. 513 
 514 
 515 
Forslag til vedtak 516 
F1: Resolusjonen «Dyr er ikke underholdning!» vedtas slik den foreligger. 517 
 518 
 

Vedlegg: - Dyr er ikke underholdning! 519 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elisabeth Udjus, 
sentralstyremedlem 
 
Oslo, 18. februar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 

 
 

DYR er ikke underholdning! 520 

 
Et liv i fangenskap er uforenlig med god dyrevelferd for ville dyr. Dyreparker er nok et 521 
eksempel på en industri som setter menneskers interesser og ønsket om profitt foran 522 
dyrenes behov. I sirkus lever dyr under uverdige forhold og får ikke dekket artstypiske behov, 523 
og dette er uholdbart. 524 
 525 
I kampen mellom dyrevelferd og profitt, er det ofte profitten som vinner. Grønn Ungdom 526 
mener at dyr ikke skal brukes til underholdning, og at dyreparker og sirkus ikke kan gi dyrene 527 
den artstypiske utfoldelsen de trenger. 528 
 529 

Grønn Ungdom vil at: 530 
• Dyrehager og kommersielle akvarium bør utfases gjennom å forby dem import av 531 
dyr, i tillegg til å forby videre oppdrett av dyr som allerede befinner seg i 532 
parkene. På denne måten får dyrehager og akvarium tid til å omstille seg til 533 
underholdningsparker uten dyr. 534 
• Kommersielle og ikke-kommersielle besøksgårder skal tillates så lenge dyrene 535 
ikke utsettes for unødvendig stress og dyrevelferden vektlegges tungt. 536 
• Naturparker som jobber for bevaring av artsmangfoldet i norsk natur skal tillates. 537 
Det skal tas særlig hensyn til dyrenes interesse ved oppdrett, avliving, 538 
introduksjon av nye individer i parken og reintroduksjon av arter tilbake til 539 
naturen. 540 
• Det bør ikke være tillatt med dyr i sirkus. 541 
 542 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-15 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

KLIMAGASSUTSLIPP SKAL IKKE 
LØNNE SEG! 
Bakgrunn  543 
Det er umoralsk å tjene penger på klimaendringer. Norske klimagassutslipp er fortsatt altfor 544 
høye, og næringslivet må ta en stor del av skylden. Det trengs nye tiltak for å legge press på 545 
bedriftene. I denne resolusjonen foreslås to mulige løsninger: stram til CO2-avgiften, eller ta i 546 
bruk selskapsskatten. Økte avgifter kan kombineres med en klimabelønningsordning for ikke å 547 
ramme skjevt sosialt. For å gi bedriftene enda sterkere insentiv til å kutte, kan man gå inn for 548 
at bedrifter som har utslipp etter 2030 ikke bør få ta ut overskudd.  549 
 550 
 551 
Drøfting 552 
Virkemidler for et klimavennlig næringsliv 553 
Progressiv CO2-avgift 554 
CO2-avgiften er myndighetenes viktigste virkemiddel for å redusere klimagassutslippene i 555 
ikke-kvotepliktig sektor1. Den generelle avgiften omfatter alle mineralprodukter: mineralolje, 556 
bensin, naturgass og flytende petroleumsgass. I tillegg har vi CO2-avgift på utslipp fra 557 
petroleumsvirksomheten. I Norge er over 80 prosent av utslippene av klimagasser underlagt 558 
kvoteplikt, CO2-avgift eller begge deler. Tidligere hadde man flere fritak fra eller lave satser 559 
på avgiften, men i dag betaler de fleste samme sats. 560 
 561 
CO2-avgiften i Norge er i 2019 på 508 kr per tonn CO2-ekvivalenter2. Regjeringen gikk i 562 
Jeløyaplattformen inn for en flat CO2-avgift som skulle trappes opp i løpet av perioden. Men 563 
økningen fra 2018 er på kun åtte kroner, og effekten blir lav på grunn av andre 564 
avgiftslettelser. Først og fremst er det avgjørende at man øker CO2-avgiften til et høyt nok 565 
nivå til at den skaper reelle utslippskutt. MDG ønsker en betydelig økning i avgiften og at den 566 
skal være lik for alle sektorer. I alternativt statsbudsjett øker De Grønne avgiften til 600 kr. 567 

                                                   
1 Regjeringen, 2019. CO2-avgiften. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-
budsjett/skatter-og-avgifter/veibruksavgift-pa-drivstoff/co2-avgiften/id2603484/  
2 Regjeringen, 2019. Avgiftssatser 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-
budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2019/id2614443 
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per tonn, mens for flytrafikken økes avgiften til 1000 kr per tonn. Naturvernforbundet har 568 
foreslått at den generelle satsen bør økes til 1500 kr per tonn i 2020. GU gikk inn for samme 569 
sats i 2018.  570 
 571 
I tillegg til å øke satsen, går det an å gjøre avgiften progressiv: Jo flere CO2-ekvivalenter man 572 
slipper ut, jo dyrere blir hver enhet. Dermed blir kostnaden av å forurense enda større for 573 
bedriftene som har de høyeste utslippene, og de får insentiver til å gjennomføre betydelige 574 
kutt. Samtidig kan man i noen grad skåne småbedrifter, som muligens vil ha vanskeligere med 575 
å omstille seg. Hvis vi øker CO2-avgiften så mye som De Grønne ønsker, vil det bli en stor 576 
økonomisk påkjenning for disse bedriftene; en progressiv avgift bøter på dette. Vi kjenner 577 
allerede til et progressivt system fra skattlegging av inntekt: Der betaler man skatt etter evne, 578 
altså inntektsnivå. En progressiv CO2-avgift innebærer at man betaler skatt etter ansvar.  579 
 580 
En høy og progressiv CO2-avgift kan ha noen uheldige bieffekter. Norske bedrifter vil 581 
muligens tape i markedet mot utenlandske konkurrenter, og det er også en fare for at de 582 
flytter produksjonen utenlands og fortsetter å slippe ut klimagasser i et land med svakere 583 
reguleringer (“karbonlekkasje”). Bedriftene som rammes hardest, er kanskje 584 
“hjørnesteinsbedrifter” som er viktige for lokalmiljøet. Bedrifter i sektorer der det er vanskelig 585 
å kutte, kan bli rammet uforholdsmessig hardt. Sist, men ikke minst, er det et spørsmål om 586 
hvordan ordningen skal fungere i praksis. Det kan bli vanskelig å gjøre CO2-avgiften relativt 587 
dyrere for enkelte bedrifter på en måte som framstår rettferdig for alle.  588 
 589 
Det kanskje viktigste argumentet for å bruke CO2-avgiften aktivt er enkelt: Avgifter virker. 590 
Direkte avgifter på utslipp er kanskje det mest effektive tiltaket for å få ned utslippene, særlig 591 
på kort sikt. På den annen side finnes det åpenbart en smertegrense for hvor høyt vi kan sette 592 
avgiftene. Noen sektorer, petroleum og luftfart, har hatt både CO2-kvoter og CO2-avgift. Vi 593 
kan legge avgiften på både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, men med slik “dobbel 594 
skattlegging” er det viktig at man tar hensyn til helheten slik at de berørte ikke påføres en 595 
urimelig byrde. Det er i alle tilfeller viktig at CO2-avgiften kombineres med andre tiltak, som 596 
støtte til bedrifter som ønsker å bli klimavennlige. MDG og GU har allerede mye god politikk 597 
som sikrer dette hensynet.  598 
 599 
CO2-avgiften må også være i samsvar med Verdens handelsorganisasjons regelverk for 600 
import og eksport, som skal sikre rettferdig konkurranse mellom medlemslandene. 601 
Regelverket tillater å ilegge en CO2-avgift på importerte varer i form av en toll ved grensen. 602 
Da må varen tilsvare innenlandske produkter som blir ilagt avgift, og avgiftsnivået må være 603 
det samme3. Varer som eksporteres, må derimot kompenseres for avgiften dersom 604 
importlandet ikke har tilsvarende avgiftsnivå. Merk at oljeindustrien først og fremst er en 605 
eksportnæring, og at den derfor kan få kompensasjon for CO2-avgiften. For å straffe 606 
oljenæringen, må man altså bruke andre virkemidler. Internasjonalt er det fremdeles ikke 607 
bestemt hvordan man skal kombinere klimaavgifter og frihandel (import og 608 
eksport).4  Frankrikes president Macron har tatt til orde for høyere karbonavgift og 609 
tilsvarende “klimatoll” i EU, uten å ha fått gjennomslag så langt.  610 
 611 
 612 
 613 
 614 
 615 
 616 
                                                   
3 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge?, s. 69. 
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13137020-1536701053/Fylkeslag%20-
%20Hordaland/Rapporter%20o.l./KAF%20mulig%20i%20Norge%20-%202018-09-11.pdf    
4 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge?, s. 7 
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Bruke selskapsskatten 617 
En alternativ måte å presse næringslivet til større utslippskutt er å bruke selskapsskatten.  618 
Staten skattlegger næringslivet først og fremst gjennom selskapsskatten, som i dag er på 22 619 
prosent.5 Partier på høyresiden ønsker å senke denne satsen, for å gjøre det enklere for norsk 620 
næringsliv å konkurrere mot bedrifter i utlandet som betaler lav skatt. Venstresiden mener 621 
derimot at selskapsskatten må være høy for å kunne finansiere velferdsordningene våre. 622 
Nettopp fordi skattesatsen er viktig for både næringslivet og staten, er det en mye diskutert 623 
skatt, og det er flere hensyn enn klimakutt som spiller inn. På den annen side kan endringer i 624 
selskapsskatten være et veldig effektivt virkemiddel, siden klimagassutslippene vil påvirke 625 
overskuddet til bedriften. Ved å gå inn for at bedrifter som ikke kutter nok, får doblet 626 
selskapsskatt, underlegger vi næringslivet klimapolitikken på en helt ny måte. Bedriftene får 627 
10 år på seg til å kutte utslippene til null, i tråd med at de skal gå foran for å gjøre Norge til et 628 
nullutslippssamfunn. 629 
 630 
Et argument mot å bruke selskapsskatten som virkemiddel er at den beregnes ut fra 631 
bedriftenes overskudd. Skatteloven gir flere friheter på hvilke utgifter man kan trekke fra 632 
overskuddet.6 Bedrifter som ikke ønsker å kutte sine utslipp, men heller ikke få økt skatt, kan 633 
dermed endre utgiftspostene sine slik at effekten av skatteøkningen blir redusert. En avgift 634 
derimot må betales uavhengig av bedriftens inntekt og overskudd. Ved å bruke CO2-avgiften 635 
i stedet, sikrer vi at ingen bedrifter slipper unna å kutte.  636 
 637 
Karbonavgift til folkets klimaløsninger 638 
Budsjettforhandlingene i Norge og demonstrasjonene til de gule vestene i Frankrike viser at 639 
avgiftsøkninger ofte møter stor motstand. Karbonavgift til fordeling (KAF) er en løsning på 640 
dette problemet7. Ved å kombinere CO2-avgiften med en variant av KAF, gjør vi avgiften 641 
progressiv både med hensyn til utslippsnivå og inntektsnivå. KAF går kort sagt ut på at man 642 
legger en avgift på all bruk av fossilt brensel, men inntektene går ikke til statskassa. I stedet 643 
deles de ut igjen. De som forurenser mest, får dermed igjen mindre penger enn de har betalt i 644 
avgift og vice versa. MDG kaller det en “klimabelønningsordning”, men de deler den i to: 645 
Inntektene fra personbiltransport betales ut igjen over skatteseddelen, mens inntektene fra 646 
næringslivstransport går til et eget fond.  647 
 648 
En alternativ løsning kan være å overføre pengene til kommunene, øremerket til miljøtiltak. 649 
Det kan gjøres på to måter: Kommunene kan bli tildelt penger basert på innbyggertall. Da får 650 
kommunene midler etter størrelsen, og løsningen ligger nærmere KAF-prinsippet. Man kan 651 
argumentere for at folkerike kommuner trenger mer penger for å gjennomføre gode 652 
klimatiltak. Ulempen er at kommuner i distriktet der det er vanskelig å kutte utslipp, kan tape 653 
på ordningen. Alternativt kan man tildele pengene basert bedriftenes utslipp i den aktuelle 654 
kommunen. Det kan oppleves som mer rettferdig at de kommunene som må gjennom den 655 
største omleggingen blir kompensert tilsvarende. I begge tilfeller bør man la innbyggerne 656 
foreslå og stemme frem klimatiltak i sin kommune for å sikre folkelig forankring. 657 
 658 
Problemet med disse løsningene er at bedriftene ikke får noe direkte igjen for det de betaler 659 
inn. I tråd med MDGs forslag kan man derimot bruke avgiftsinntektene til å opprette et 660 
klimafond for bedriftene, hvor de kan søke om midler til å gjennomføre klimatiltak. Fordelen 661 
med dette er at bedriftene får økonomisk støtte til omleggingen, ikke bare høyere utgifter. 662 
Dette kan være spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter.  663 
 664 
 665 

                                                   
5 Regjeringen, 2019. Avgiftssatser 2019. 
6 Lovdata. Skatteloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14 
7 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge? 
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Netto null utslipp hos næringslivet i 2030 666 
Det er umoralsk å tjene store penger på klimafiendtlig virksomhet. Det betyr likevel ikke at 667 
det ikke skal være lov å gjøre det. Avhengig av hvilket område man opererer i, vil det variere 668 
hvor mye innsats som kreves for å nå dette målet. Noen industrier vil være avhengig av 669 
negative utslipp for å klare netto nullutslipp, fordi det er svært vanskelig for dem å kutte alle 670 
utslipp. I industrien kan man være avhengig av teknologiske løsninger og alternativer som ikke 671 
er på plass enda. Et vedtak om at man ikke skal kunne hente ut overskudd med mindre man 672 
kommer seg til null, kan virke strengt eller lite rettferdig. Et slikt vedtak vil bety at næringer 673 
som ikke har mulighet til å omstille seg raskt nok, vil bli svært hardt straffet. Man kan være 674 
enig i at næringslivet skal gå foran, men mene at det er for radikalt å legge slike økonomiske 675 
straffer på dem. Det kan oppfattes som at vi ønsker å straffe alle bedrifter, og ikke hjelpe dem 676 
i deres omstilling.  677 
 678 
På den annen side vet vi at alle bedrifter vil måtte være utslippsfrie om noen tiår, og at vi kun 679 
tvinger næringslivet gjennom noe de også hadde måttet gjort ellers. Som et klimaparti er det 680 
viktig at vi også stiller store krav til næringslivet når vi oppfordrer befolkningen til å kutte 681 
utslipp. Grønn Ungdom har tidligere vedtatt at Norge må kutte utslippene med 75 prosent 682 
innen 2030, og derfor mener saksbehandler dette er et naturlig år å forvente at næringslivet 683 
har kuttet alle sine utslipp. Næringslivet bør ikke være de siste til å bidra, men tvert imot gå 684 
foran i omstillingen til et nullutslippssamfunn. Derfor foreslås det at næringslivet skal ha netto 685 
null klimagassutslipp innen 2030. Når man nekter bedrifter å ta ut overskudd, er det er sterkt 686 
insentiv til å klare dette målet. Det vil også sende et tydelig signal om at vi ikke lar bedriftene 687 
slippe unna ansvaret. Vi setter klimaet, ikke økonomien, først.  688 
 689 
 690 
Spørsmål til diskusjon 691 

• Bør vi bruke selskapsskatten eller en økt CO2-avgift for å tvinge næringslivet til å 692 
kutte? 693 

• Er det lurt å gjøre CO2-avgiften progressiv? 694 
• Er det lurt å opprette en ordning med klimabelønning (KAF)? 695 
• Bør vi starte mer forsiktig ved å foreslå en utredning av tiltakene først?  696 
• Skal inntektene fra den økte CO2-avgiften gå til statskassa, til klimafond eller til andre 697 

klimatiltak? 698 
• Er det lurt å nekte bedrifter med utslipp etter 2030 å hente ut overskudd?  699 

 700 
 701 
Saksbehandlers konklusjon 702 
En betydelig høyere og progressiv CO2-avgift vil være et godt tiltak for å forplikte 703 
næringslivet til å kutte sine utslipp raskt. En progressiv avgift vil kunne skåne de minste 704 
bedriftene til en viss grad, men tvinge de store til å kutte utslipp. Saksbehandler anser at dette 705 
tiltaket er bedre enn å bruke selskapsskatten, som er et virkemiddel med mer usikker effekt 706 
fordi det er lettere for bedriftene å finne smutthull. For å øke oppslutningen om en høy CO2-707 
avgift, bør inntektene gå tilbake til de som betaler. Saksbehandler anser at et klimafond for 708 
næringslivet er den beste løsningen. Til slutt bør vi stille tydelige krav om at næringslivet skal 709 
gå foran i klimakampen. Innen 2030 bør alle norske bedrifter ha netto null utslipp, eller måtte 710 
vente med å ta ut overskudd til de når målet. 711 
 712 

 713 

 714 

 715 
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Forslag til vedtak 716 

F1: Etter votering mellom alternativer vedtar Landsstyret den politiske uttalelsen 717 
«Klimagassutslipp skal ikke lønne seg!» slik den foreligger.  718 

 719 

Vedlegg: - Klimagassutslipp skal ikke lønne seg! 720 

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
På vegne av politisk utvalg for klima og miljø: 
 
Andreas Moksnes, 
sentralstyremedlem 
 
Trondheim, 18. februar 2019 
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klimagassutslipp skal ikke 721 

lønne seg! 722 

Klimagassutslippene i Norge går ikke raskt nok nedover. Grønn Ungdom mener at bedrifter 723 
som tjener penger på virksomhet som er skadelig for klimaet og andre mennesker, har et 724 
særlig ansvar for å kutte sine utslipp. Hvis Norge skal nå klimamålene, må næringslivet gjøre 725 
en større innsats. 726 
 727 
Økonomiske insentiver virker. Grønn Ungdom ønsker å belønne de som driver klimavennlig 728 
virksomhet, men vi er nødt til å bruke en kombinasjon av gulrot og pisk. Avgifter er et 729 
effektivt virkemiddel for å få næringslivet til å kutte egne utslipp. Bedrifter kjenner seg selv 730 
best og vet hvilke tiltak de kan gjennomføre. Når vi pålegger bedrifter en avgift basert på 731 
utslippsnivået deres, sørger vi for at de velger tiltakene som er mest effektive først. 732 
Næringslivet vil ikke slippe unna med symboltiltak, men vil måtte gjennomføre klimatiltak som 733 
virkelig monner.  734 
 735 
Grønn Ungdom mener at: 736 

• Bedrifter som fortsatt står for netto klimautslipp i 2030 bør ikke kunne ta ut 737 
overskudd.  738 
 739 

• Sentralstyrets innstilling: CO2-avgiften skal økes til 1500 kr. per tonn og satsen skal 740 
trappes opp årlig. Avgiften skal gjøres progressiv, slik at den blir dyrere per 741 
utslippsenhet for mer karbonintensive bedrifter. 742 
 743 
Alternativ 1: CO2-avgiften skal legges på 1500 kr. per tonn og trappes opp årlig. I 2030 744 
skal avgiftssatsen dobles fra 2029-nivå. Avgiften skal gjøres progressiv slik at det blir 745 
dyrere per utslippsenhet for mer karbonintensive bedrifter.  746 
 747 
Alternativ 2: Bedrifter som har netto klimagassutslipp etter 2030 skal ha en 50 % økning 748 
av selskapsskatten, og en ytterligere årlig økning basert på utslippsnivå.  749 
 750 

• Myndighetene må utrede hvordan en ordning med en progressiv CO2-avgift kan 751 
fungere i praksis. 752 
 753 

• Sentralstyrets innstilling: CO2-avgiften skal gå til klimafond og -rådgivning for 754 
bedriftene. 755 

 756 
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 Alternativ 1: CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på innbyggertall. Innbyggerne 757 
 skal være med på å velge hvilke klimatiltak avgiften skal brukes til i hver kommune. 758 
 759 
 Alternativ 2: CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på hvor store utslipp 760 
 bedriftene har i kommunen. Innbyggerne skal være med på å velge hvilke klimatiltak 761 
 avgiften skal brukes til i hver kommune.  762 
 763 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-16 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

500 meter til turstiGen 
 
Bakgrunn 764 
Turområde og nærnatur er noko folk likar. Det heng saman med både livskvalitet, folkehelse 765 
og biologisk mangfald, men tilgangen til nære turområde er ingen sjølvfølge. Nær åtte av ti bor 766 
i byar og tettstadar, andelen er gradvis aukande, og kampen om areala i byar og tettstadar kan 767 
vera hard. Stortingsmelding 18 (2015-2016) om friluftsliv refererer til undersøkingar som 768 
viser at bustadar og opphaldsstadar ikkje bør ha meir enn 500 meter til store grøne område, 769 
og 200 meter til små, grøne område, for at områda skal ha funksjon som friluftsområde i 770 
kvardagen. SST synte at andelen av befolkninga som hadde slik tilgang til store og små grøne 771 
område (>200 daa og >5 daa) var høvesvis 49% og 55% i 2013. 772 
 773 
Ideen til 500-metersmålet er henta frå Den Norske Turistforeining, som sidan 2013 aktivt har 774 
oppmoda politikarar på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå over heile landet til å leggje dette 775 
målet til grunn for sine arealplanar. 776 
 777 
MDG har frå før foreslått ei nærnaturlov for å verne bynære, store naturområder på linje med 778 
Oslomarka. Forslaget vart stemt ned på Stortinget i mars 2018, men er rådande, grøn 779 
lokalsamfunnspolitikk. 500-metersmålet utvider sikringa av nær natur ved å også ta for seg 780 
turstigane inne i tettbygde strøk. 781 
 782 
 783 
Drøfting 784 
JA-sider ved nære turområde 785 

● Livskvalitet og rekreasjon (aukar dess meir natur, estetikk og biomangfald) 786 
● Folkehelse, førebyggande og gjenoppbyggande 787 
● Nær natur = nært biologisk mangfald  788 

→ verdi i seg sjølv og som opplevingsverdi 789 
→ verdi i form av “økosystemtenester” (pollinering, vassføring ol.) 790 

● Sosial inkludering av eldre, unge, folk med nedsett funksjonsevne, folk med 791 
innvandrarbakgrunn. 792 

● Turområde i nær gangavstand kan bidra til å redusere det økologiske fotavtrykket forbunde 793 
med kvardagsturar. 794 

● Engasjement: den som er glad i naturen gjer meir for å ta vare på naturen. 795 
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Negative sider ved å prioritere nettverk av turstigar der folk bur er at det vil kunne skape 796 
konfliktar knytt til arealbruk, også opp mot bruksområde som kan argumenterast for som 797 
miljøvennlege på andre måtar (til dømes klimaeffekten av kraftig fortetting). Utvalet meiner 798 
derimot at omsynet til turstgar og turopplevingar er så viktig og relevant for så mange grøne 799 
saker at me bør vedta eit mål som sikrar folket nære turområde. Særleg livskvaliteten til folk i 800 
lokalsamfunna må vege tyngre enn ynsket om kraftig fortetting av byggingsmasse - har ein 801 
ikkje livskvalitet er det liksom ikkje så mykje poeng i det grøne samfunnet. Dette argumentet 802 
meiner saksbehandlar er i tråd med den grøne ideologien. 803 
 804 
Definisjon av stig 805 
Regjeringa forklarar ein turstig som eit tråkk i terreng som betrar framkomelegheita i natur- og 806 
friluftslivsområde, primært med sikte på ferdsel til fots. Han er merka og rydda, normalt utan 807 
lyssetting, og har ei avgrensa grad av opparbeiding på bakken.  808 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/turstier_809 
v-0939b_kultur-og_kirkedeptet_2008.pdf 810 
Til resolusjonen som skal famne breitt, også i byar, tenkjer utvalet at omgrepet turstig skal 811 
forståas i ein endå litt breiare forstand, for å involvere turområde som ikkje kan tolkast som 812 
natur- og friluftslivsområde, men framleis har eit tydelig preg av natur - til dømes 813 
elvepromenadar, parkar og grøntomringa kulturminne. Dette for å gjere målet meir 814 
gjennomførbart. Samstundes bør det i dei fleste tilfelle vera ei prioritering som premierer 815 
turstigar i mest mogleg naturnære omgivnadar rundt stigen. 816 
 817 
Kva skjer i kommunane 818 
94% av kommunane opplyser at dei prioritetar nærtur som politisk mål i kommunen si. Dei 819 
opplyser vidare at dei oppfordrar frivillige lag og foreiningar som ynskjer å legge til rette for 820 
nærtur, prioriterer nærtur i samfunns- og arealplan og i kommunal handlingsplan, men det er 821 
ei differanse mellom kor godt nærturar prioriterast i handlingsplanar og i økonomiske planar.  822 
men det er berre ein middels grad av å «prioritere arbeid for at det skal innførast 823 
minstekrav/indikator om maks avstand til turstigen. Ein plass mellom 16 og 27 av landets 185 824 
kommunar har innført avstandskrav, og då er 500 meter det vanlegaste.  825 
https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945 826 
Saksframlegger meier det er hald i å utføre resolusjonen, då det ikkje er alle som er så heldige 827 
å bu i ei kommune som for all fortid og framtid prioriterer nærturane. Likevel kan ein vera 828 
audmjuk med tanke på mykje godt arbeid som mange har drivi på gjennom mange år.  829 
 830 
500-metersmålet og forplikting 831 
I forbinding med Friluftslivets år, 2015, la Regjeringa fram Stortingsmelding 18 (2015-2016), 832 
“Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet”, der dei delvis slutter seg til 500 m-målet 833 
til DNT på denne måten: “Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for 834 
at det er mindre enn 500 meter fra den enkelte bolig til nærmeste allment tilgjengelige 835 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett. Regjeringen vil oppfordre alle 836 
kommuner til å utarbeide grønnstruk turplaner for sine byer og tettsteder.” 837 
 838 
Stortingsmeldinga vart i 2018 følgt opp med “Handlingsplan for friluftsliv - natur som kilde til 839 
helse og livskvalitet”. Her er det mange fantastiske tiltak og idear, men korkje vidareføring 840 
eller juridisk sikring av 500 m-målet. 841 
At Solberg-regjeringane allereie har lagt fram dette og til nokon grad konkretisert dette målet 842 
allereie kan gjera at det opplevast mindre aktuelt for Grønn Ungdom og Miljøpartiet dei 843 
Grøne å aktivt ta standpunkt for å meine det same. Saksbehandlar kan heller ikkje utelukke at 844 
friluftsmeldinga har ført til at fleire får tilgang til nær natur. Men ved å sjå på konkrete, lokale 845 
arealkonfliktar i landet er det nærliggande å tenkje at prioriteringane varierer mykje frå 846 
kommune til kommune, og at målet ikkje er sikra. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse 847 



32 

 

Heimdal, har om denne saka uttalt til Stavanger Aftenblad (juni 2016): “Friluftsliv og natur blir 848 
ofte omtalt positivt i festtaler og fra Stortingets talerstol. Likevel taper disse sakene ofte mot 849 
andre interesser i statsbudsjett og utbyggingssaker.” 850 
https://www.aftenbladet.no/meninger/i/6Bd9o/Naturen-pa-500-meters-avstand 851 
Aktualiteten i å vedta denne politikken for Grøn Ungdom og Miljøpartiet dei Grøne kan soleis 852 
vera å anten ta eigarskap til å setje søkelys på og faktisk prioritere det, ikkje berre som mål, 853 
men som krav. Me kan også ta eigarskap ved å leggje inn meir ambisiøse mål eller fleire 854 
konkretiseringar, til dømes innanfor natur- og biomangfaldkvaliteten på nærturstigane. 855 
Utvalet argumenterer for begge delar. 856 
 857 
Tilrettelegging 858 
I den tradisjonelle, ukommersielle friluftslivstradisjonen i Noreg har det vore høgt verdsatt at 859 
naturen er minst mogleg tilrettelagt og mest mogleg «ekte og fri». Sjølv stigar kan ta vekk 860 
noko av den fullkomne naturverdien, og redusere kjensla av å kome nær naturen, «å få ei grein 861 
i fjeset er ein del av naturopplevinga.» Dette strid med tilretteleggingssynet til det 862 
kommersielle reiselivet - på motsett side er dei som ynskjer å selje turar for elsykkel midt inne 863 
i fjellheimen, og det strid til nokon grad med ulike brukargruppers ynskje om tilrettelegging og 864 
sikkerheit. 865 
Friluftslivstradisjonen er forøvrig einige i at der det er høgt turtrykk bør ein samle 866 
trykkslitasjen til éin stig - stundom små grusvegar eller steintrapper, om trykket er særleg 867 
høgt. Tradisjonen meiner også at ein skal oppmode flest mogleg til å delta i friluftslivet, og 868 
argumenterer slik for ein høg grad av tilrettelegging nær folketette strøk. Her kan ein «ofre» 869 
meir av skogen eller landskapet til ein breiare trasé, sittebenkar, oppslagstavler, tilrettelagte 870 
utkikspunkt ol., dels også for folk med ulike handicap. Vidare meiner tradisjonen at det skal 871 
avta til ei «middels tilrettelegging» når ein kjem litt lenger vekk frå det folketette strøket for å 872 
auke naturuttrykket, og at langt vekk frå sivilisasjonen skal naturen i endå større grad få vera 873 
seg sjølv. 874 
Saksbehandlar meiner at turstigane som er omfatta av resolusjonen som hovudsak bør ha ei 875 
høg tilrettelegging, fordi det er snakk om dei nære kvardagsturane for alle brukargrupper. 876 
Samstundes kan sjølv slike område få for stor grad av tilrettelegging, og med det fjerne deler 877 
av opplevinga og naturmangfaldet, skogsområde som høver for leik og utforsking kan risikere 878 
å måtte vike for sykkelstigar osv. Difor bør ein ikkje nasjonalt forplikte til tilrettelegging, men 879 
oppmodne til det og la kommunane sjølv vurdere korleis dei vil ta vare på ulike 880 
nærturinteresser. 881 
 882 
Bruk av statlege instansar til innseiing 883 
Norsk friluftsliv uttrykte uro i forbinding med den nye Granavolden-plattforma, fordi den nye 884 
regjeringa har uttalt at dei ynskjer ei effektivisering i arealsaker, altså at dei skal gå raskare, og 885 
at dei vil redusere bruken av statlege innseiingar (= overstyring av kommunale 886 
utbyggingssakar v/Fylkesmannen). Dette gir friare spelerom til kommunane, der naturens 887 
eigenverdi ofte tapar mot andre arealsaker, fordi kommunen sjølv ynskjer å gjere billege 888 
løysingar, eller fordi det er vanskeleg å ta upopulære val i små lokalsamfunn.  889 
https://www.norskfriluftsliv.no/dette-betyr-regjeringsplattformen-for-friluftslivet/ 890 
 891 
 892 
 893 
 894 
 895 
 896 
 897 
 898 
 899 
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Spørsmål til diskusjon 900 
• Med tanke på at Solberg I-regjeringa allereie har uttalt målet i Mld. St. 18 (2015-2016) - er 901 

resolusjonen framleis relevant? 902 
• Kva bør inkluderast i omgrepet “turstig”? (Stig i natur, stig i park, stig langs elvar i byer, 903 

gate med mange trær?) 904 
• Kan 500-metersgrensa til nærnatur gå negativt ut over anna arealplanlegging på ein måte 905 

som gjer at me ikkje bør vedta ho? 906 
• Bør 500-metersmålet vera eit krav eller ei oppfordring? 907 

 908 
 909 
Saksbehandlars konklusjon 910 
Utvalet meiner at turvennlege lokalsamfunn er ein politisk JA-sak som famnar sentrale deler 911 
av grøn politikk. Me meiner vidare at eit krav om turstig innanfor 500 frå bustadar har 912 
tungtvegande fordeler vega opp mot potensielle konfliktar, og bør vedtakast som ein rettsleg 913 
sikring for framtidig arealplanlegging. Friluftsliv og moglegheit til lågterskel turopplevingar 914 
nær der ein bur er så viktige at Grønn Ungdom bør markere seg i saken ved å vedta 915 
resolusjonen slik den ligg føre: kravet må vera maksimalt 500 meter til turstigen! 916 
 917 
 918 
 919 
Forslag til vedtak 920 
F1: Resolusjonen «500 meter til turstigen» vedtakast slik den ligg føre. 921 
 922 
 
Vedlegg: - 500 meter til turstigen 
 
 
 
Med beste helsing, 
På vegne av Politisk Utval for Grøne Lokalsamfunn: 
 
Margit Fausko, 
sentralstyremedlem 
 
Ås, 17. februar 2019   
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500 METER TIL TURSTIGEN 923 

 924 
 925 
Nærleik til naturen 926 
Turar i natur og grøne omgivnadar bidreg til betre folkehelse, rekreasjon og auka livskvalitet. 927 
Kort avstand og lett tilgang til turstig der ein bur stimulerer fleire folk til å gå små turar i 928 
kvardagen, og er ein naturleg del av eit grønt lokalsamfunn. Å ta vare på og styrke tilgangen 929 
nærturområder er særleg viktig i byar og tettstader under fortetting som resultat av folkeauke 930 
og urbanisering. I tillegg til goda for menneska vil sikring av nære turstigar også kome til gode 931 
for det nære biologiske mangfaldet som lev i turområda sine blå og grøne økosystem. 932 
Mangfald av artar og landskap langs turstigen er også med på å heve opplevingsverdien av 933 
nærturen. 934 
Turstig i denne samanhengen forstår me som ein uasfaltert stig eller liten veg. Omgivnadene 935 
bør helst bestå heilt eller delvis av frie elver og frittvoksande planter, men 936 
menneskekonstruerte, grøne omgivnadar kan også inngå. Tilrettelegginga for ulike 937 
brukargrupper bør vera stor nær tettbygde strøk, men avta dess lenger inn i den frie naturen 938 
ein kjem. 939 
 940 
 941 
Grøn Ungdom vil: 942 

● At alle bustadar skal ha ein turstig innanfor 500 meters avstand. Dette må krevjast i framtidig 943 
arealplanlegging og oppmuntrast til i eksisterande arealstrukturar. 944 

● Ta vare på og bygge opp om biologisk mangfald og vakre trasear rundt turstigane. 945 
● Tilgjengeleggjere turstigane gjennom god opplysning, skilting og merking. 946 
● Skjøtte og leggje nærstigane til rette for lågterskel, allmenn ferdsel. 947 
● At relevante statlege instansar sikrar at kommunane gjennomfører krava. 948 

 949 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-17 
 

 
Politisk uttalelse: 

Tiden er moden for en mer 
liberal abortpolitikk! 
Bakgrunn 950 
Abort har seilt opp som en aktuell sak denne høsten og vinteren. Debatten oppstod som følge 951 
av at abortloven ble et aktuelt tema i regjeringsforhandlinger mellom KrF og daværende 952 
regjeringspartier. Debatten har dreid seg om flere ting: 953 
 954 

• Fosterreduksjon, ofte kalt tvillingabort. 955 
• Abortlovens § 2c, som gjør alvorlig sykdom hos fosteret til en selvstendig grunn til 956 

senabort. 957 
• Abortnemndene. 958 
• Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk (regnes egentlig som en egen debatt, men 959 

diskuteres ofte i forbindelse med abort.) 960 
 961 
Grønn Ungdom i abortspørsmålet 962 
I De Grønnes program står det at vi vil “stemme mot alle forslag som innskrenker retten til 963 
selvbestemt abort”. De Grønne og Grønn Ungdom har markert motstand både mot endringer i 964 
§ 2c og forbud mot fosterreduksjon. Forbud mot fosterreduksjon har vært oppe i Stortinget to 965 
ganger de siste årene, og De Grønne har stemt mot begge gangene. 966 
 967 
Programmet er altså tydelig på at vi er mot å innskrenke abortrettighetene, men spørsmålet 968 
om liberalisering av abortregelverket er ikke behandlet i programmet. Grønn Ungdom har 969 
heller aldri hatt en større debatt om abortspørsmålet. Det er vanlig at Det Grønnes 970 
stortingsrepresentant blir fristilt i samvittighetsspørsmål som ikke er forankret i programmet.  971 
 972 

Viktige begreper 973 
Fosterreduksjon: Et inngrep der man fjerner ett eller flere fostre i fleringesvangerskap. 974 
 975 
Selektiv fosterreduksjon: Et inngrep der man fjerner ett eller flere foster med alvorlige 976 
utviklingsavvik i et flerlingesvangerskap. 977 
 978 
Abortnemnd: En nemnd som avgjør om en begjæring om abort kan innvilges når graviditeten 979 
har vart over 12 uker. 980 
 981 
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Svangerskapskontroll: Gratis tilbud til alle gravide. Fås hos fastlegen og/eller jordmor på 982 
helsestasjon. 983 
 984 
Ultralyd: Lydbølger som sendes inn i kroppen. Etter bearbeiding i en datamaskin vises de 985 
innkomne lydsignalene som levende svart-hvitt bilder på en skjerm. 986 
 987 
Fosterdiagnostikk: Det å stille en diagnose på et foster før det er født. Fosterdiagnostiske 988 
undersøkelser brukes også for å beregne risikoen for at fosteret har sykdom eller 989 
utviklingsavvik. 990 
 991 
Sorteringssamfunnet: Politisk ladet begrep som beskriver et samfunn der enkelte individer er 992 
sortert bort fra samfunnet på bakgrunn av egenskaper. 993 
 994 
 995 
Drøfting 996 
Fosterreduksjon 997 
Abortloven åpner for selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen 998 
utgangen av 12. svangerskapsuke. I den nye regjeringsplattformen fikk KrF gjennomslag for å 999 
fjerne muligheten til selvbestemt fosterreduksjon av friske fostre. Den mye omtalte endringen 1000 
i abortpraksisen betyr altså ikke at fosterreduksjon blir forbudt, men at kvinner sannsynligvis 1001 
må møte i nemnd for å få dette innvilget. 1002 
 1003 
Bakgrunn for debatten 1004 
Da abortloven ble vedtatt i 1975, var det ikke mulig å utføre fosterreduksjon. Abortloven sier 1005 
derfor ingenting spesifikt om dette. 1006 
 1007 
I 2001 fikk Sosial- og helsedepartementet spørsmål fra leger om den rettslige adgangen til å 1008 
utføre fosterreduksjon. Legene lurte på om det var lov å fjerne syke fostre og beholde friske 1009 
hvis kvinnen var gravid mer mer enn ett barn. Dette kalles selektiv fosterreduksjon. 1010 
Lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderte den gang med at abortloven åpnet for 1011 
selektiv fosterreduksjon. I februar 2016 slo de fast at dette også gjelder friske fostre fram til 1012 
tolvte uke av graviditeten. 1013 
  1014 
I perioden 2016 til 2018 ble det utført 38 fosterreduksjoner. 13 av dem var trillinger/firlinger. 1015 
Svangerskap med fire eller flere fostre er forbundet med høy risiko for komplikasjoner som 1016 
senabort eller tidlig fødsel, og i Norge anbefaler man derfor fosterreduksjon av firlinger.  1017 
 1018 
25 av fosterreduksjonene gjaldt tvillinger. 12 av 25 tvillingaborter ble utført fordi det ble 1019 
påvist alvorlig sykdom hos en av tvillingene. Det ble utført 13 selvbestemte tvillingaborter. Av 1020 
medisinske årsaker blir fosterreduksjonene nesten uten unntak utført mellom svangerskapets 1021 
uke 12 og 13, selv om kvinnen søker før grensen for selvbestemt abort ved utgangen av uke 1022 
12. 1023 
 
Argumenter for og mot 1024 
Målet til KrF er tilsynelatende både å begrense en praksis de anser som etisk problematisk. 1025 
Argumenter som ofte brukes mot tvillingabort er at det ikke er bevist noen medisinsk gevinst 1026 
av å redusere tvillingsvankerskap til singelsvangerskap, og at inngrepet medfører en viss risiko 1027 
for at gjenværende fostre spontanaborteres. Dessuten trekker flere fram den mulige 1028 
emosjonelle påkjenningen for den gjenværende tvillingen. Mange motstandere av 1029 
fosterreduksjon frykter også for “sorteringssamfunnet”.  1030 
 1031 
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De som støtter retten til selvbestemt fosterreduksjon vil kanskje argumentere med at 1032 
fosterreduksjon etisk sett ikke skiller seg betydelig fra andre aborter. Kvinner har ulike og 1033 
legitime grunner til å ta abort, enten det er snakk om å avslutte et helt svangerskap eller å 1034 
fjerne et foster. Og på samme vis som med andre barn, ønsker man at tvillinger skal bli født 1035 
inn i familier som ønsker dem og som er i stand til å ta vare på begge.  1036 
 1037 
 1038 
Dessuten er det ikke så lett å argumentere at forsterreduksjon av friske fostre bidrar mer til 1039 
“sorteringssamfunnet” enn andre aborter. Vanlig prosedyre er ifølge Helsedirektoratet at 1040 
legen som utfører inngrepet velger det lettest tilgjengelige fosteret. Det skal for eksempel 1041 
ikke kunne selekteres på kjønn. Det argumenteres også med at begrensning av muligheten for 1042 
fosterreduksjon kan øke det totale antallet aborter, fordi valget da vil stå mellom å bære frem 1043 
begge/alle fostrene eller avbryte hele svangerskapet. 1044 
 1045 
Uavhengig av hva man mener om fosterreduksjon, er det et relevant spørsmål hvorvidt den 1046 
planlagte endringen i abortloven faktisk vil bidra til færre flerlingaborter. Flere abortleger har 1047 
uttalt at de tror antallet flerlingaborter vil øke, fordi nemndene stort sett vil si ja og flere vet 1048 
om muligheten for tvillingabort etter de siste månedenes debatt. 1049 
 1050 
 1051 
Abortlovens § 2c 1052 
Den mye omtalte abortlovens § 2c åpner for at svangerskapsavbrudd kan skje etter tolvte uke 1053 
hvis “det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, 1054 
sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet”. I tillegg til fosterreduksjon, er det 1055 
denne setningen som har vært stridens kjerne i abortdebatten. KrF ønsker å endre loven slik 1056 
at diagnoser og misdannelser man kan leve med ikke er selvstendig grunn til abort. I 1057 
regjeringsforhandlingene fikk de ikke gjennomslag og dagens § 2c ligger fast. 1058 
 1059 
Bakgrunn for debatten 1060 
Stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom er den vanligste årsaken til at kvinner får 1061 
innvilget senabort.  I 2017 ble det gjennomført 305 senaborter med bakgrunn i § 2c.  1062 
 1063 
Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvilke tilstander som ligger til grunn for at kvinner har 1064 
fått innvilget senabort. Medisinsk fødselsregister (MFR) viser ulike misdannelser hos aborterte 1065 
fostre, men den konkrete årsaken til at de ble abortert. 1 av 5 fostre som ble abortert på 1066 
bakgrunn av § 2c, hadde Downs syndrom eller Downs syndrom i kombinasjon med en annen 1067 
diagnose eller misdannelse. Det er spesielt dette som har utløst debatten om hvorvidt § 2c er 1068 
diskriminerende og bidrar til “sorteringssamfunnet”.  1069 
 1070 
Et annet bakteppe er at antall svangerskap med Downs syndrom er økende i Norge, (skyldes 1071 
høyere fødealder), samtidig som antall levendefødte med Downs syndrom holder seg stabilt. 1072 
Økende antall svangerskapsavbrudd er forklaringen på at levendefødte barn med Downs 1073 
syndrom er stabilt til tross for økt antall svangerskap med syndromet. 1074 
 1075 
Argumenter for og mot 1076 
Det som tar til orde for å fjerne eller endre § 2c argumenterer først og fremst med at 1077 
paragrafen er diskriminerende, eller kan oppleves som diskriminerende. En del mener at § 2c 1078 
indikerer en gradering av menneskeverdet og rettsvernet basert på egenskaper. En del viser til 1079 
at ikke bare «alvorlig sykdom», men også påviste egenskaper hos fosteret – som Downs 1080 
syndrom – anføres som selvstendig abortgrunn med hjemmel i § 2c. 1081 
 1082 
Ønsket om å endre § 2c bunner nok også for noen i en bekymring for at ny teknologi kan 1083 
muliggjøre ekstrem sortering basert på egenskaper. Det er allerede teoretisk mulig å “designe” 1084 
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fostre, uten at noen politiske partier ønsker dette i Norge. Men for noen kan kanskje en 1085 
endring i § 2c være en slags nødbrems mot en utvikling de frykter er på vei. 1086 
 1087 
Noen kritikere av § 2c viser til at abortloven bør handle om kvinnen, ikke fosterets 1088 
egenskaper. Abortlovens § 2b sier at senabort kan tillates hvis “svangerskapet, fødselen eller 1089 
omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon”. De som er mot § 2c, men 1090 
likevel for å tillate senabort i en del tilfeller, vil kanskje mene at § 2b holder for å kunne 1091 
begrunne svangerskapsavbrudd overfor en abortnemnd. 1092 
 1093 
Dette argumentet er ikke uproblematisk. De som støtter dagens abortlov vil typisk mene at 1094 
kvinnens livssituasjon ikke kan vurderes uavhengig av fosteravviket når det nettopp er dette 1095 
avviket som er kvinnens motiv for å ville abortere. Å fjerne eller endre § 2c vil derfor de facto 1096 
svekke abortretten. 1097 
 1098 
Mange tilhengere av § 2c vil nok anerkjenne og til og med dele frykten for “skråplaneffekten” 1099 
- at vi stadig tukler mer med naturen og tillater oss mer “sortering”. De vil imidlertid peke på 1100 
at det er liten grunn til å frykte noen skråplaneffekt i abortsaken - vi har hatt den samme 1101 
abortloven i 40 år, og liberaliseringene som diskuteres er såpass moderate at heller ikke de 1102 
kan sammenlignes med skrekkbildene av “sorteringssamfunnet”.  1103 
 1104 
Når det gjelder fosterets menneskeverd og rettsvern, vil tilhengerne av dagens § 2c kanskje si 1105 
at dette uansett er relativt før uke 22, når fosteret er levedyktig. Abortloven tar hensyn til 1106 
fosterets rett til liv etter uke 12, men ikke ikke for enhver pris hvis det er tungtveiende 1107 
grunner til abort. Så lenge alvorlig sykdom og avvik anses som tungtveiende grunner, vil det 1108 
riktignok være en forskjellsbehandling av fostre i abortloven, men uten at dette bryter noen 1109 
likeverdsprinsipper for oss som lever i samfunnet. 1110 
 1111 
Noen tilhengere av § 2c tar også til orde for å utvide grensen for selvbestemt abort, f.eks ved 1112 
å fjerne abortnemndene fram til uke 18. Da kan § 2c fjernes som en konsekvens. 1113 
 1114 
Abortnemndene  1115 
96 prosent av alle aborter gjennomføres før tolvte svangerskapsuke. I Norge kan man ta abort 1116 
fram til uke 18, men etter uke 12 må man møte i nemnd. Nemndene avgjør om en begjæring 1117 
om abort kan innvilges. Først må kvinnen møte i en såkalt primærnemnd, som sier ja eller nei 1118 
til senabort. Hvis begjæringen avslås, fremmes det klage til en sentral klagenemnd. Både 1119 
primærnemnda og klagenemnda skal treffe vedtaket i samråd med kvinnen. Av begjæringene 1120 
om abort etter tolvte uke, blir 90 prosent innvilget. 1121 
 1122 
Et av spørsmålene som stadig dukker opp i abortdebatten, er om vi skal fjerne 1123 
abortnemndene og tillate fri abort fram til uke 18.  1124 
 1125 
Argumenter for og mot 1126 
De som vil fjerne nemndene argumenterer med at nemnda blir en unødvendig påkjenning for 1127 
kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon. De argumenterer med at kvinner har 1128 
gjennomtenkte grunner til å ta abort, at valget bør være fullt og helt kvinnens og at 1129 
abortnemndene kan fremstå som en slags “domstol”. Som tidligere abortlege Ingebjørn 1130 
Bleidvin skriver i Bergens Tidende 16. november 2018: «Når dei først kjem så langt som til 1131 
nemnda, så veit dei kva dei vil. Den tyngste debatten har dei teke med seg sjølve og 1132 
pårørande i framkant. Mange fryktar nok aller mest å få nei.» 1133 
 1134 
Mange viser også til Sverige, hvor de har hatt fri abort fram til uke 18 siden 1974.  1135 
 1136 
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De som vil beholde abortnemndene påpeker at nemnda kan fungere som en buffer for 1137 
gravide som i utgangspunktet er usikre. Mange argumenterer også med at abortnemndene gir 1138 
lovfestet rett og plikt til å diskutere hva som er best for mor og barn. Ved å fjerne nemndene, 1139 
blir det også vanskelig å overvåke abortpraksisen og registrere årsakene til at kvinner tar 1140 
abort etter uke 12. 1141 
 1142 
Ultralyd og fosterdiagnostikk 1143 
Alle gravide har rett til svangerskapskontroll. Tilbudet er gratis. Friske gravide tilbys et 1144 
basisprogram med åtte konsultasjoner, inkludert rutinemessig ultralyd i uke 18. Gravide kan få 1145 
tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostiske prøver dersom visse vilkår er oppfylt, for 1146 
eksempel at mor er over 38 år ved termin eller tidligere har fått fostre/barn med 1147 
utviklingsavvik. Bioteknologiloven skiller mellom bruk av ultralyd i forbindelse med 1148 
fosterdiagnostikk og ultralydundersøkelser som ledd i den alminnelige 1149 
svangerskapsomsorgen.  1150 
 1151 
For gravide under 38 år som ønsker tildlig ultralyd, tilbys dette hos private klinikker. På 1152 
landsbasis regner man med at over halvparten av alle gravide tar tidlig ultralyd. Det har reist 1153 
debatten om hvorvidt tidlig ultralyd bør inn som en del av det offentlige tilbudet for alle. 1154 
 1155 
Private klinikker kan ikke gjennomføre fosterdiagnostikk. Dette tilbudet er politisk styrt og gis 1156 
kun til gravide som oppfyller vilkårene. I dag tilbys alle gravide over 38 år, samt andre 1157 
risikogrupper, gratis fosterdiagnostikk i form av tidlig ultralyd kombinert med en blodprøve fra 1158 
mor, kalt KUB-testen. KUB kan si noe om risikoen for kromosomavvik som trisomi 21 (Downs 1159 
syndrom), men er ikke veldig presis. For å bekrefte eller avkrefte mistanken om 1160 
kromosomavvik, har man tidligere måttet gå videre med morkakeprøve eller 1161 
fostervannsprøve, såkalt invasive tester som innebærer en viss abortrisiko. I 2018 ble den 1162 
såkalte NIPT-testen godkjent for bruk i Norge. Testen er en enkel blodprøve, risikofri og kjent 1163 
for å være svært presis. 1164 
 1165 
Nye metoder for fosterdiagnostikk har aktualisert debatten om hvem som skal få tilbudet, når 1166 
de skal få det, og hva de skal få vite om de genetiske egenskapene til fosteret.  1167 

Argumenter for og mot tidlig ultralyd 1168 
Et vanlig argument for å innføre offentlig tilbud om tidlig ultralyd er at alle bør ha lik tilgang på 1169 
kunnskap om fosteret sitt. I dag er tidlig ultralyd vanligst blant dem som bor i sentrale strøk og 1170 
har god tilgang på private tjenester. Det økonomiske og geografiske likhetsprinsippet og 1171 
motstanden mot et todelt helsevesen er nok viktige grunner til at både SV og Arbeiderpartiet 1172 
ønsker et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. 1173 
 1174 
Tilhengerne av tidlig ultralyd vil vise til at Danmark, Finland og Storbritannia har tilbud om 1175 
ultralyd både i uke 12 og uke 18. Dessuten vil de si at den store andelen norske kvinner som 1176 
betaler seg til ultralyd viser at det er et sterkt følt behov for trygghet blant gravide. 1177 
 1178 
De lærde strides om den helsemessige gevinsten ved tidlig ultralyd. I 2012 ble 1179 
Folkehelseinstituttet bedt om å vurdere helsemessige effekter ved å innføre et tilbud om tidlig 1180 
ultralyd. Det konkluderte med at det ikke var dokumentasjon for helsegevinst ved et slikt 1181 
tilbud, men at helsegevinsten heller ikke kunne utelukkes. Funnene de presenterte viste at 1182 
tidlig ultralyd stort sett vil ha samme formål som ultralyd i uke 18, med den forskjell at det kan 1183 
bli lettere å oppdage kromosomavvik og komplikasjoner hos tvillinger med felles morkake.  1184 
 1185 
Motstanderne av et offentlig tilbud om tidlig ultralyd argumenterer med at den dokumenterte 1186 
helsegevinsten er liten eller ikke-eksisterende. De vil også mene at et slikt tilbud er dårlig bruk 1187 
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av helsekronene, all den tid det finnes viktigere prioriteringer. Mange frykter at et offentlig 1188 
tilbud om tidlig ultralyd vil legge press på gravide som hadde klart seg helt fint uten. Dessuten 1189 
påpekes det at et slikt tilbud kan skape mye unødvendig angst og kvaler for kvinner som får 1190 
urovekkende beskjeder på ultralyden, men likevel viser seg å få friske barn. 1191 
 1192 
Et av det mest brukte argumentene mot tidlig ultralyd handler om de etiske 1193 
problemstillingene rundt sortering. Etter at Danmark i 2004 innførte tilbud om tidlig ultralyd 1194 
for alle, har antallet fødte barn med Downs syndrom falt dramatisk.  1195 
 1196 
Fosterdiagnostikk 1197 
Spørsmålet om det offentlige skal tilby fosterdiagnostiske prøver til alle, må sees i 1198 
sammenheng med med spørsmålet om tidlig ultralyd. Argumentene er stort sett de samme. 1199 
Verdt å merke seg er at norske kvinner i dag kan valfarte til Sverige og Danmark hvis de vil ha 1200 
fosterdiagnostikk, men ikke oppfyller kriteriene her hjemme.  1201 
 1202 
Noen peker på at Bioteknologiloven skaper et kunstig skille mellom ultralyd og 1203 
fosterdiagnostikk. I begge tilfellene er formålet (ofte, i praksis) å undersøke om fosteret har 1204 
avvik. Forskjellen, vil noen si, er bare at ultralyd er langt mindre treffsikkert og i en del tilfeller 1205 
ikke skjer før uke 18. Noen vil argumentere med at det er best for den gravide å få påvist 1206 
eventuelle avvik så tidlig som mulig i svangerskapet. 1207 
 1208 
NIPT-testen er den tryggeste og mest treffsikre fosterdiagnostiske prøven. Den innføres i 1209 
Norge nå, men kun for kvinner i risikogruppen, og kun som et trinn to etter ultralyd og KUB-1210 
test.  1211 
 1212 
 
 1213 
Saksbehandlers konklusjon 1214 
Debatten om abort og fosterdiagnostikk er vanskelig fordi man alltid må veie fosterets 1215 
rettsvern og hensynet til å skape et inkluderende samfunn opp mot frihet og 1216 
selvbestemmelse. Grønn Ungdom bør vise at disse hensynene ikke trenger å være 1217 
motsetninger. Saksbehandler mener det er god politikk å liberalisere abortloven og gi alle 1218 
kvinner tilgang på trygg og pålitelig fosterdiagnostikk, såfremt dette kombineres med gode 1219 
velferdstjenester og inkluderende politikk for alle barn som blir født. 1220 
 1221 
 1222 
Sentralstyrets innstilling 1223 
F1: Resolusjonen «Tiden er moden for en mer liberal abortpolitikk!» vedtas slik den foreligger. 1224 
 1225 
 
Vedlegg: - Tiden er moden for en mer liberal abortpolitikk! 
 
 
Med vennlig hilsen 1226 
 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 27. januar 2019 
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 1227 
 
 1228 
 1229 
 1230 

 

Tiden er moden for en mer 
liberal abortpolitikk! 

 
 1231 
Grønn Ungdom jobber for frihet for alle, mor og barn, uansett egenskaper. Vi skal strekke oss 1232 
langt for å gi kvinner mest mulig selvbestemmelse over egen kropp. Vi vil forsvare abortloven 1233 
mot alle forsøk på innskrenkninger, og mener dagens grense for selvbestemt abort er moden 1234 
for liberalisering. Abort før uke 18 bør være kvinnens valg, og staten bør tilby frivillig, trygg og 1235 
pålitelig fosterdiagnostikk for å sikre at denne avgjørelsen er så informert som mulig. 1236 
 1237 
Samtidig mener vi at fosterets rettsvern øker jo lenger det utvikler seg i svangerskapet. Derfor 1238 
vil vi beholde dagens grense for senabort i uke 22. For oss er det likevel ikke abortpolitikken 1239 
som er viktig for å skape et samfunn med plass til alle. Vi vil jobbe for en inkluderende politikk 1240 
som gir frihet og muligheter for alle barn som blir født, samtidig som vi øker kvinners 1241 
selvbestemmelse i svangerskapet. 1242 
 1243 

Grønn Ungdom vil: 1244 
 

• Avvise alle forsøk på å innskrenke abortretten. 1245 
 

• Reversere regjeringens endringer i abortpraksisen, som gjør at kvinner må møte i 1246 
nemnd for å få innvilget fosterreduksjon. 1247 

 
• Utvide dagens grense for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. 1248 

 
• Beholde grensen dagens grense for senabort ved uke 22.  1249 

 
• Beholde Abortlovens § 2c, såfremt grensen for selvbestemt abort ved uke 12 blir 1250 

videreført. 1251 
 

• Inkludere tidlig ultralyd og NIPT-test i det offentlige helsevesenet som et frivillig tilbud 1252 
for alle gravide. 1253 
 1254 

• Alle skal tilbys god rådgivning i prosessen med avgjørelser om abort. 1255 
 
 
 
Til Landsstyret 
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Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Camilla B. Langen, Grønn Ungdom Buskerud 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-18 

 
Politisk Uttalelse: 

Gi BDSM-ere, fetisjister og 
aseksuelle bedre 
diskrimineringsvern! 

 1256 
Forslagstillere 1257 
Camilla Bjørnbakken Langen, Amalie Lund, Nora haug, Signe bakke Sølberg Johansen, Magnus 1258 
Thun, Anne-Sofie Eide, Katarina Bjørsvik og Margit Fausko. 1259 
 1260 

Bakgrunn 1261 
Diskrimineringsgrunnlag er forhold ved en person som det er ulovlig å diskriminere på grunn 1262 
av.  I 2013 ble det vedtatt en egen lov mot diskriminerings på alle samfunnsområder for 1263 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne loven ble i 2018 innlemmet i 1264 
dagens likestillings- og diskrimineringslov. 1265 
 1266 
 I paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven står det: 1267 
 "Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 1268 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 1269 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt."  1270 
I forarbeidene til loven står det at hverken aseksualitet, BDSM eller fetisjisme er omfattet av 1271 
diskrimineringsvernet. Organisasjoner som er kritiske til dette er blant annet: LLH 1272 
(Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, nå FRI) , LLHs 1273 
Diagnoseutvalg Revise F65, SLM-Oslo (Scandinavian Leather Men), SMil-Norge, SMia-Oslo, 1274 
Wish Oslo ,og  UngBDSM. De mener at aseksualitet, BDSM og fetisjisme burde regnes som 1275 
seksuell orientering på samme måte som det og for eksempel være homofil eller lesbisk, og 1276 
dermed være omfattet av dagens lovgivning.  Bufdir (Barne-, ungdoms- og 1277 
familiedirektoratet) mener i følge de nevnte forarbeidene at man burde ha en egen 1278 
samlekategori for   aseksualitet, BDSM og fetisjisme som også får fullt diskrimineringsvern. 1279 
Alle disse organisasjonene mener altså at aseksualitet, BDSM og fetisjisme burde innlemmes i 1280 
likestillings- og diskrimineringsloven, og få fullt diskrimineringsvern på alle samfunnsområder. 1281 
Forslagsstillerne mener at Grønn Ungdom burde mene det samme.  1282 
 1283 
 1284 
Hva er aseksualitet, BDSM og fetisjisme? 1285 
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Aseksualitet 1286 
En aseksuell person har en subjektiv opplevelse av å være uten seksuelle behov eller ønsker 1287 
om seksuell kontakt. Noen velger å leve alene, andre sammen med et annet menneske i et 1288 
følelsesmessig forhold, uten seksuell omgang. 1289 
 1290 

BDSM 1291 
Mennesker med bdsm som seksuell orientering praktiserer avtalt maktrollelek mellom 1292 
samtykkende parter, i motsetning til vold som er ufrivillig der hensikten er å skade eller 1293 
undertrykke. Dette kan involvere bruk av smerte, men ikke nødvendigvis. SSS er et uttrykk 1294 
som brukes mye i BDSM. Det står for sunn, sikker og samtykkende. Sunn betyr at deltakerne i 1295 
aktiviteter skal være mentalt aktsomme og ikke påvirket av stoffer i slik grad at de ikke vet 1296 
hva de gjør. Sikker betyr at BDSM- aktiviteter så langt som mulig skal utføres uten risiko for 1297 
helsemessig skade. Samtykkende betyr at alt skal skje med samtykke fra begge parter   1298 

Én person som er BDSM-er, vil beskrive BDSM på denne måten:”BDSM står for bondage, 1299 
dicipline, dominance/submission og sadomasochism. BDSM er da en rekke seksuelle 1300 
aktiviteter som er alt fra rollespill, dominans og underkastelse, bondage og en rekke andre 1301 
seksuelle atferder.  1302 

En annen BDSM-er beskriver det slik: “BDSM er rolle og maktspill under seksuelt samvær, 1303 
samt «bondage» og sansestimulering som smerte, lydeffekter og blokkering av sanseinntrykk. I 1304 
BDSM er det lagt ettertrykkelig vekt på informert samtykke og sikkerhet. Dersom man har 1305 
gitt samtykke kan man når som helst ta det tilbake ved å bruke et sikkerhetsord, eller 1306 
«safeword», som er etablert på forhånd.” 1307 
 1308 

Fetisjisme 1309 
Sosiolog Bente Vinæs definerer fetisjisme som en seksuell orientering som innebærer seksuell 1310 
lystfølelse ved syn, hørsel, lukt, smak eller berøring av bestemte gjenstander, klesstykker eller 1311 
legemsdeler hos partneren  1312 

  1313 

Drøfting 1314 

Har BDSM-ere og fetisjister et behov for et sterkere diskrimineringsvern? 1315 
Organisasjonene LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, som nå 1316 
heter FRI), LLHs Diagnoseutvalg Revise F65, SLM-Oslo (Scandinavian Leather Men), SMil-1317 
Norge, SMia-Oslo,Wish Oslo og UngBDSM skrev et innspillsnotat til diskrimineringsloven som 1318 
ble vedtatt i 2013, hvor de påpeker hvorfor  BDSM-ere og fetisjister har et behov for et 1319 
sterkere diskrimineringsvern.  1320 
 1321 
I Innspillsnotatet skriver de: “I følge internasjonale undersøkelser, der også norske informanter 1322 
deltar, opplever hver tredje bdsm-er trusler, trakassering, diskriminering og hatmotivert vold. 1323 
Tre av fire lever skjult med sin fetisj/bdsm-interesse eller orientering grunnet angst for å bli 1324 
avslørt av familie og kolleger, miste jobb, oppleve trakassering, miste omsorg for egne barn og 1325 
endog oppleve sosiale sanksjoner fra egen partner”. Innspillsnotatet inneholder mange 1326 
eksempler på at BDSM-ere/ fetisjister har fått valget mellom å være åpne om hvem de er og å 1327 
miste jobben, eller at man ikke tør å være åpen offentlig om hvem man er fordi man er redd 1328 
for å ikke få jobb. 1329 

  1330 

Hvis BDSM/ fetisjisme blir innlemmet i likestillings- og diskrimineringsloven ville dette vært 1331 
ulovlig diskriminering. I  § 31 i likestillings- og diskrimineringsloven står det at: “Arbeidssøkere 1332 
som mener seg forbigått i strid med denne loven, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir 1333 
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opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal opplyse om utdanning, praksis og 1334 
andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.”  Det samme gjelder diskriminering i forhold til lønn. 1335 
I § 32 står det:.”Arbeidstakere som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan 1336 
kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn 1337 
for den eller de arbeidstakeren sammenlikner seg med.”  1338 

  1339 

Det nevnes også i samme innspillsnotat at det hender at jenter/kvinner blir voldtatt og at 1340 
politiet erkjenner de faktiske forholdene, men henlegger sakene fordi jentene er BDSM-ere 1341 
og “må forutsettes å like slikt” Det og påstå at en BDSM-er/fetisjist alltid vil like at andre skal 1342 
ha kontroll over dem uten og ha gitt et samtykke først, er omtrent det samme som og si at 1343 
åpne homofile menn har gitt et samtykke til å ha sex med alle menn som vil ha sex med dem. 1344 
Eksempler som dette viser at BDSM-ere/ fetisjister trenger et sterkere diskrimineringsvern, 1345 
slik at voldtektsanmeldelser ikke henlegges på grunnlag av hvem de er. Det er totalt 1346 
uakseptabelt at BDSM-ere og fetisjister nærmest er rettsløse når det kommer til voldtekter.  1347 

  1348 

Mangel på rettsikkerhet for BDSM-ere gjelder også når det kommer til vold. BDSM-ere har 1349 
selvfølgelig ikke noe mer glede av trakassering og ufrivillig smerte enn andre 1350 
samfunnsborgere. Men det nevnes i det samme innspillsnotatet flere eksempler på at 1351 
mennesker som har stått frem offentlig med sin BDSM/fetisjisme blir utsatt for vold der 1352 
gjerningsmannen forklarer seg med at hen trodde offeret likte slikt ettersom hen er BDSM-er.  1353 

  1354 

Andre eksempler på diskriminering som nevnes i innspillsnotat er BDSM-ungdom som 1355 
mobbes ut av videregående, uten at dette blir tatt tak i, og at funksjonshemmede BDSM-ere 1356 
trakasseres av hjelpepersonell i eget hjem.  Med andre ord opplever BDSM-ere/ fetisjister 1357 
diskriminering på mange områder. I innspillsnotatet til LLH med flere står det: “Som 1358 
fetisjist/bdsm-er risikerer du tap av jobb, omsorg for barn, problemer med naboer, den 1359 
nærmeste vennekretsen og med den nærmeste familien. Og da er det ikke så mange 1360 
holdepunkter vi mennesker har igjen i vår tilværelse. Derfor velger mange å leve skjult med 1361 
sin orientering med den frykt det kan innebære for “avsløring.” (...) det psykologiske stresset 1362 
ved å leve i skapet eller å skulle komme ut av skapet, fører til selvstigma, skyld, skam, 1363 
psykologisk stress og internalisert bdsm-negativitet på linje med det lesbiske og homofile 1364 
opplever” 1365 

  1366 

Med bakgrunn i de foregående avsnittene mener forslagstillerne at det er nødvendig å gi et 1367 
løft til diskrimineringsvernet for BDSM-ere og fetisjister, ved å innlemme BDSM-ere og 1368 
fetisjister likestillings- og diskrimineringsloven.  1369 

  1370 

Har aseksuelle et behov for et sterkere diskrimineringsvern?  1371 
Aseksuelle er en nærmest usynlig minoritet i samfunnet i dag.  Forskerne Randi Gressgård og 1372 
Tone Hellesund som er blitt intervjuet av kjønnsforskning.no sier at: “Manglende interesse for 1373 
sex blir i vårt samfunn betraktet som sykdom eller avvik, ikke minst innen medisinen. (...) 1374 
Aseksualitet er trolig det største seksuelle tabu i vår tid” I den samme artikkelen fra 1375 
kjønnsforskning.no står det at AVEN(The Asexuality Visibility and Education Network, den 1376 
største aseksuelle organisasjonen), sitt mål er å øke bevisstheten rundt, og aksepten for 1377 
aseksualitet samt at  å fjerne sykdomsstempelet er en viktig oppgave. AVEN hevder at 1378 
Aseksualitet er en særegenhet, men ikke et avvik, selv om det også understrekes at sykdom 1379 
eller skade kan være årsak til manglende seksuelle følelser. For å fjerne det stempelet som 1380 
syke og avvikere som aseksuelle ofte blir stemplet som, er det viktig at folk står frem som 1381 
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aseksuelle. Dette er det dessverre veldig få som gjør.  Det er noen få som har stått frem i 1382 
Norge de senere årene, blant annet på p3.no og på gaysir, men fortsatt er det veldig få åpne 1383 
aseksuelle. 1384 
  1385 

Det er fortsatt slik at det er mange som ikke har hørt om aseksualitet, ihvertfall uten at det er 1386 
forårsaket av sykdom eller skade.  Det er lett å tenke seg at aseksuelle kan bli diskriminert på 1387 
arbeidsmarkedet, når aseksualitet av mange kun blir assosiert med sykdom eller avvik. Hvis 1388 
aseksualitet bli innlemmet i likestillings- og diskrimineringsloven, vil det bli ulovlig og 1389 
diskriminere aseksuelle når det kommer til ansettelse og lønn i henhold til § 31 og § 32 1390 
likestillings- og diskrimineringsloven.  Da vil det bli mindre risikabelt og stå frem som 1391 
aseksuell.  1392 
  1393 
I følge asexuality.org er rundt 1% av befolkningen aseksuelle. Disse fortjener og  slippe å bli 1394 
sett på som syke og å slippe og bli diskriminert i arbeidslivet hvis de står frem som aseksuelle. 1395 
Derfor trenger også aseksuelle og få et bedre diskrimineringsvern ved å bli innlemmet i 1396 
likestillings- og diskrimineringsloven.  1397 

  1398 

Mer Kunnskap om BDSM, fetisjisme og aseksualitet. 1399 
I tillegg til bedre diskrimineringsvern er det også viktig at den øvrige delen av befolkningen må 1400 
lære at det er forskjell på vold og BDSM, og at BDSM er en naturlig menneskelig variasjon når 1401 
det kommer til seksualitet. Et godt sted å starte er for eksempel ved at BDSM og fetisjisme 1402 
burde bli en del av seksualundervisningen i skolen.   Aseksualitet bør også bli nevnt i 1403 
seksualundervisning på skolen for å spre kunnskap om at man ikke nødvendigvis er syk om 1404 
man er aseksuell.  BDSM-ere, fetisjister og aseksuelle må også inkluderes i forskning på 1405 
levekår i Norge.  Politiet og helsepersonell må få mere kunnskap om BDSM-ere, fetisjister og 1406 
aseksuelle, for eksempel ved etterutdanning. 1407 

 1408 

Spørsmål til diskusjon 1409 

• Finnes det andre måter å minske diskrimineringen av aseksuelle, BDSM-ere og 1410 
fetisjister, enn diskrimineringsvern, og å innlemme disse gruppene seksualundervisning 1411 
og forskning på levekår i Norge, samt at politiet og helsepersonell må få mere 1412 
kunnskap om normbrytende seksualitet? 1413 

• Skeiv Ungdom mener at også aromantiske (mennesker som kan føle seksuell 1414 
tiltrekning, men ikke blir forelsket) burde få fullt diskrimineringsvern. Burde også 1415 
Grønn Ungdom gå inn for fullt diskrimineringsvern for aromantiske? Eller er ikke dette 1416 
en utsatt gruppe på samme måte som aseksuelle, BDSM-ere og fetisjister. Trenger 1417 
man et eget diskrimineringsvern fordi man ikke ønsker romantiske forhold? 1418 

  1419 

Saksbehandlers konklusjon 1420 
Aseksuelle, BDSM-ere og fetisjister har et stort behov for diskrimineringsvern.   BDSM-er og 1421 
fetisjister opplever at deres voldtektsanmeldelser blir henlagt med begrunnelsen at de er 1422 
BDSM-ere og må “må forutsettes å like slikt”, og de blir utsatt for vold med samme 1423 
begrunnelse.  I tillegg til diskrimineringsvern er det også nødvendig at den øvrige delen av 1424 
befolkningen må lære at det er forskjell på vold og BDSM, og at BDSM er en naturlig 1425 
menneskelig variasjon når det kommer til seksualitet. Et godt sted å starte er for eksempel 1426 
ved at BDSM/ fetisjisme burde bli en del av seksualundervisningen på skolen.  Aseksuelle blir 1427 
ofte sett på som syke, det er derfor viktig at man også snakker om aseksualitet i 1428 
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seksualundervisningen, for å fjerne dette sykdomsstempelet.  I tillegg burde disse tre 1429 
gruppene inkluderes i forskning på levekår i Norge slik at vi får mer informasjon om disse 1430 
gruppenes levekår. 1431 

  1432 

Forslag til vedtak 1433 
F1: Resolusjonen «Gi BDSM-ere, fetisjister og aseksuelle bedre diskrimineringsvern!»  vedtas 1434 
slik den foreligger. 1435 

 1436 

Vedlegg: - Gi BDSM-ere, fetisjister og aseksuelle bedre diskrimineringsvern! 1437 
 1438 
 1439 

Med vennlig hilsen 1440 
 1441 
Camilla Bjørnbakken Langen 1442 
Nestleder Grønn Ungdom Buskerud 1443 
 1444 

På vegne av alle forslagstillere: 1445 
Amalie Lund 1446 
Nora haug 1447 
Signe bakke Sølberg Johansen 1448 
Magnus Thun 1449 
Anna-Sofie Eide 1450 
Katarina Bjørsvik 1451 
Margit Fausko.  1452 
 1453 
Lier, 06. Februar 2019 1454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Gi BDSM-ere, fetisjister og aseksuelle 1455 

bedre diskrimineringsvern! 1456 

 1457 
I Norge har vi siden 2013 hatt et diskrimineringsvern på alle samfunnsområder for seksuell 1458 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Aseksualitet, BDSM og fetisjisme fikk dessverre 1459 
ikke det samme diskrimineringsvernet. Dette er grupper som absolutt kunne trengt et slik 1460 
diskrimineringsvern. BDSM-er og fetisjister opplever at deres voldtektsanmeldelser blir 1461 
henlagt med begrunnelsen at de er BDSM-ere og må “må forutsettes å like slikt”.  Det er helt 1462 
absurd og si at selv om noen skulle like at noen har kontroll over de i en maktlek med 1463 
samtykke, så innebærer det at de liker at andre mennesker gjør hva som helst med kroppene 1464 
deres. Voldsutøvere mot BDSM-ere bruker den samme forklaringen, at siden personen har 1465 
stått frem offentlig som BDSM-er er det fritt frem og bruke vold mot personen.  BDSM 1466 
innebærer samtykke og er på ingen måte det samme som vold. 1467 
 1468 
 Det er helt uholdbart at mennesker blir utsatt for vold og voldtekt på grunnlag av hvem de er 1469 
og at BDSM-ere ikke har den samme rettssikkerheten som resten av befolkningen. I tillegg til 1470 
et juridisk diskrimineringsvern er det også nødvendig at den øvrige delen av befolkningen må 1471 
lære at det er forskjell på vold og BDSM, og at BDSM er en naturlig menneskelig variasjon når 1472 
det kommer til seksualitet. Et godt sted å starte er for eksempel ved at BDSM/ fetisjisme 1473 
burde bli en del av seksualundervisningen på skolen.   1474 
 1475 
 Aseksuelle er en nesten usynlig minoritet i samfunnet i dag, og manglende interesse for sex 1476 
blir ofte sett på som sykdom eller avvik. Noen kaller aseksualitet for det siste seksuelle 1477 
tabuet.  For å fjerne dette sykdomstempelet er vi avhengige av at folk står frem. Det er mye 1478 
lettere å stå frem hvis man har et diskrimineringsvern som beskytter aseksuelle mot blant 1479 
annet diskriminering i forhold til lønn og ansettelse.  Derfor bør aseksuelle få fullt 1480 
diskrimineringsvern, på samme måte som homofile, bifile og lesbiske. Aseksualitet bør også bli 1481 
en del av seksualundervisningen, for å opplyse både aseksuelle selv og den øvrige 1482 
befolkningen om at man ikke nødvendigvis er syk om man er aseksuell. 1483 
 1484 
Grønn Ungdom vil: 1485 

• At aseksualitet, BDSM og fetisjisme innlemmes i likestillings- og diskrimineringsloven, 1486 
slik at de får diskrimineringsvern på alle samfunnsområder. 1487 

• Politiet må ha kompetanse i normbrytende seksualitet, slik at de ikke 1488 
forskjellsbehandler anmeldelser fra BDSM-ere/fetisjister. 1489 

• BDSM, fetisjisme og aseksualitet skal være en del av seksualundervisningen på skolen. 1490 
Aseksualitet, BDSM og fetisjisme må inkluderes i forskning på levekår i Norge. 1491 

• Helsepersonell skal ha kompetanse om normbrytende seksualitet og ikke opptre 1492 
krenkende i møte med normbrytende pasienter. 1493 

Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Politisk utvalg for skole og utdanning 
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Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-19 
 
 

Politisk Uttalelse: 

Nei til nasjonalt mobilforbud 1494 

-Ja til elevmedbestemmelse og lokale mobilregler i skolen 1495 

 
Bakgrunn  
Teknologi, ikke minst den som er knyttet til bruken av mobil, er en integrert del av 1496 
menneskers liv i dag. Hverdagen til barn og unge i dag er særlig preget av teknologi, hvor bruk 1497 
av mobil er viktig for å holde seg oppdatert, finne informasjon, og som et ledd i å ta del i 1498 
sosiale fellesskap. Teknologi er viktig i den enkelte borgers liv og spiller en sentral rolle i 1499 
demokratiet. 1500 
 
Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 tok Stortinget inn over seg den sentrale rollen 1501 
teknologi spiller i folks liv. Det ble forskriftsfestet at elever i grunnopplæringen (grunnskole og 1502 
videregående) skal ha opplæring i de fem grunnleggende ferdighetene, hvor grunnleggende 1503 
digitale ferdigheter er en av disse. Med Kunnskapsløftet ble det innført at alle de fem 1504 
grunnleggende ferdigheter skal tas i bruk i alle fag.  1505 
 
Høsten 2020 innføres reformen Fagfornyelsen i skolen. De fem grunnleggende ferdighetene 1506 
vil fortsatt gjelde, men opplæringen i de ulike grunnleggende ferdighetene vil i større grad enn 1507 
tidligere være særlig knyttet til ett fag. I grunnskolen vil opplæring i grunnleggende digitale 1508 
ferdigheter være særlig knyttet til Samfunnsfag. 1509 
 1510 
 1511 
Begreper 1512 
Digitale ferdigheter: Å kunne innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende 1513 
med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det 1514 
innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å kunne løse 1515 
praktiske oppgaver, samt å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode 1516 
strategier for nettbruk. 1517 
 1518 
 1519 
Argumenter for og mot 1520 
Argumenter for mobilfri skole: 1521 

- Mobil er forstyrrende 1522 
- Skolemiljø kan bli dårligere 1523 
- Elever blir avhengige av mobilbruk 1524 

Argumenter mot mobilfri skole: 1525 
- Skolen har et ansvar for å lære elevene digital kompetanse 1526 
- Mobilforbud hindrer elevmedvirkning i lokal utforming av skolereglement 1527 
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Drøfting av argumentene 
Et argument for forbud eller en streng regulering av mobilbruk er at bruken av mobiltelefon 1528 
og internett kan være vanedannende for noen. Mennesker kan utvikle avhengighet av å 1529 
sjekke aktivitet på sosiale medier, avhengighet av å spille, og av å holde seg jevnlig oppdatert 1530 
på ulik informasjon. Forskning viser til at bruk av teknologi på denne måten er 1531 
avhengighetsskapende, ved at det framstiller dopamin i hjernen. (Kvittingen, 2017) 1532 
 
Et annet argument for forbud eller streng regulering er at teknologien kan tiltrekke seg 1533 
oppmerksomhet som går på bekostning av oppmerksomhet som noen mener burde vært 1534 
rettet mot for eksempel lærerens undervisning og skolearbeid. Tilgang til teknologi vil være en 1535 
distraksjon, ved at elevene stadig lokkes til for eksempel å sjekke status i sosiale medier, spille 1536 
spill og for å holde seg oppdatert på andre digitale arenaer. Forskning viser til at dette bidrar 1537 
til å redusere vår evne til å holde på oppmerksomhet og konsentrasjon. Dette fører til at nye 1538 
generasjoner ikke får etablert gode vaner når det gjelder å forholde seg til lengre komplekse 1539 
tekster. De «faller av» når for eksempel en lærer gjør rede for komplekse saksforhold. 1540 
Forskere frykter at det vil få en innvirkning på mange unges mulighet til å fullføre høyere 1541 
utdanning, hvor det er avgjørende at man evner å forstå det abstrakte og kompliserte. 1542 
(Adresseavisen, 2018) (Rødal, 2016) (Simenstad, 2014) 1543 
 
Et tredje argument for forbud eller streng regulering er at teknologibruk kan være en årsak til 1544 
et forverret psykososialt skolemiljø. Mobbing, trakassering, utestenging kan utøves blant 1545 
annet gjennom sosiale medier, og skoler opplever at denne dimensjonen i det sosiale 1546 
samspillet mellom elevene gjør at det er mer krevende for skolen å jobbe godt og systematisk 1547 
med å innfri lovkravet om at alle elever skal ha et godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9A-3. 1548 
(Barna, 2018) 1549 
 
På den andre siden kan man innvende at det å innføre forbud eller streng regulering av bruk 1550 
av mobiltelefon, er å kapitulere overfor en teknologi som for lengst har kommet for å bli, og 1551 
som er en sentral og integrert del av menneskers liv i dag. Argumentet er at man må ta hensyn 1552 
til at skolen ikke er en isolert del i samfunnet, men en integrert del i helheten, og at skolens 1553 
hovedoppgave er å ruste samfunnsborgerne til å håndtere livene sine i nåtid og i framtid. For 1554 
å få til det må man ta innover seg realitetene i de unges liv, og på den måten gi dem 1555 
kompetanse til å håndtere teknologien på fornuftige måter. (Wernersen, 2014) 1556 
 
En slik holdning til teknologien ble allerede innført med innføringen av Kunnskapsløftet, men 1557 
de fleste som mener at skolen må ta på alvor teknologien, mener likevel at det må være 1558 
tydelige reguleringer knyttet til bruken i skolehverdagen. Det bør ikke være uregulert bruk, og 1559 
det er viktig med et godt ordensreglement ved den enkelte skole. Det er viktig at elevene får 1560 
mulighet til å delta i utformingen av reglementet, slik at det blir et ledd i det å bevisstgjøre 1561 
dem på skillet mellom god og dårlig bruk av teknologien. Det er viktig å få fram at teknologien 1562 
i seg selv ikke er noe negativt. Den innebærer uendelige muligheter, og er en kilde til 1563 
informasjon, oppdatering og sosial interaksjon, men også til nye former for kriminalitet og 1564 
utestengelse. Ny teknologi fører ofte med seg en del skepsis og motstand, både rettelig og 1565 
overdrevent, med tilhørende krav om sensur og reguleringer. De som har et mer positivt 1566 
teknologisyn, vektlegger i stedet mulighetene som teknologien fører med seg. Spørsmålet blir 1567 
ikke om teknologien skal brukes, men i stedet om hvordan teknologien skal brukes.   1568 
 
I tillegg er det viktig med en forståelse av at gode digitale ferdigheter ikke er synonymt med at 1569 
man er flink til å taste, trykke og spille. Gode digitale ferdigheter handler vel så mye om å 1570 
utvikle en kritisk holdning til informasjonen man finner å internett, å kunne se når det er 1571 
fornuftig å ikke bruke internett og teknologien ved at man lærer seg å ta pauser og å vise 1572 
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måtehold, ved at man viser takt og tone og god oppførsel overfor andre på internett, og at 1573 
man viser respekt for rettighetsinnehavere til for eksempel tekst og bilder som man finner på 1574 
internett. (Spurkland & Blikstad-Balas, 2016) 1575 
 
Det er viktig med et godt lokalt elevdemokrati ved at elevene får ta del i utformingen av 
hvordan skolen skal fungere i hverdagen. Eventuell regulering av bruk av mobiltelefon og 
annen teknologi angår elevene direkte. Elevene bør av den grunn få mulighet til å påvirke 
utforingen av skolereglementet, slik at elevene sammen med lærerne og skolens ledelse 
finner ut hvordan man kan få til fornuftig teknologibruk i skoletiden 
 
Det er mange som mener at dette er en viktig oppgave for skolen i dag og i framtiden. Skolen 1576 
har slik sett en oppgave med å gjøre elevene til kompetente og fornuftige brukere av 1577 
teknologi og internett. Ut fra et slikt syn vil det å forby mobiltelefon ikke bare være å stikke 1578 
hodet i sanden. Resultatet vil være at skolen unngår å ta på alvor den trolig viktigste 1579 
samfunnsrollen den har nå og framover, nemlig å hjelpe elevene til å mestre livene sine i en 1580 
stadig mer teknologisk og komplisert verden. (Spurkland & Blikstad-Balas, 2016) 1581 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Skolen må jobbe for at elevene blir fornuftige brukere av teknologi, deriblant mobiltelefon. At 1582 
skolen bidrar til at vi får reflekterte elever på dette området, vil på sikt føre til at vi får en 1583 
befolkning som er i stand til å forholde seg til teknologi på en måte som gjør at vi unngår 1584 
avhengighet, nett-trolling og ukritisk holdning til informasjon på internett. 1585 
 
For å få til kompetent bruk av teknologi, trengs det at lærerne får et kompetanseløft knyttet 1586 
til digitale medier og ferdigheter. I dag satses det mye på etter- og videreutdanning i fag, men 1587 
det neste løftet bør gjelde digitale ferdigheter. Det må settes av betydelige midler til skolering 1588 
av lærere i digitale ferdigheter. Det må prioriteres i lærer- og lektorutdanningen, samt settes 1589 
av midler til etter- og videreutdanning. Sistnevnte er særlig viktig fordi dette er kunnskap som 1590 
man ikke har en gang for alle. Det er behov for jevnlig oppdatering i en verden hvor teknologi 1591 
endrer seg kontinuerlig.  1592 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: «Nei til nasjonalt mobilforbud» vedtas slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg: - Nei til nasjonalt mobilforbud! 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Politisk utvalg for skole og utdanning 
 
Oslo, 18.11.18 
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 1621 
 1622 

Nei til nasjonalt mobilforbud 1623 

-Ja til elevmedbestemmelse og lokale mobilregler i skolen 1624 
 1625 
 1626 
Mobil er bare ett av flere eksempler på teknologi som spiller en stor rolle i elevers liv. Det er 1627 
viktig å ikke se isolert på årene man har som skoleelev, men å se teknologibruken i et livslangt 1628 
perspektiv. Skolen spiller en viktig rolle i at elever får utviklet digital kompetanse. For at 1629 
skolen skal kunne bidra i denne læringsprosessen, er det nødvendig med et digitalt løft både 1630 
for elevene og lærerne! 1631 
 1632 
Skolen må jobbe for at elevene blir fornuftige brukere av teknologi, deriblant mobiltelefon. En 1633 
skole som tar på alvor teknologiens plass i menneskers liv, legger opp til 1634 
elevmedbestemmelse og lokale mobilregler framfor mobilforbud! 1635 
 1636 
Grønn Ungdom mener at: 1637 

• Politikere ikke skal diktere et nasjonalt mobilforbud i norske klasserom. 1638 
• Elever med rett til digitale hjelpemidler skal ikke miste sine rettigheter i lokale 1639 

regelverk. 1640 
• Det må settes av betydelige midler til skolering av lærere i digitale ferdigheter i lærer- 1641 

og lektorutdanning, og i etter- og videreutdanning. 1642 
• Lærere i samarbeid med elever bør ha frihet til å utforme egne mobilregler for å sikre 1643 

elevdemokrati. 1644 
 1645 
 1646 
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Til Landsstyret 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 
Fra Sentralstyret 
Dato 18.02.19 
Saksnr.GULS-1-19-20 

 1647 

TILPASSET opplæring 1648 

ER frihet til lærere og rettigheter til elever 1649 

 1650 

Bakgrunn  1651 
Et utvalg går nå gjennom opplæringslova, og skal foreslå en ny lov 1. desember 20198. Loven 1652 
gir rettigheter, plikter og regulerer alt fra nærskoleprinsipp til klasseinndeling. En av disse 1653 
rettighetene er retten til tilpasset opplæring. 1654 
 1655 
Det er, og har alltid vært, mye fokus på de “svake” elevene i norsk skole. Men, det mange ikke 1656 
tenker over er at det ikke bare er de “svakeste” elevene i et fag som trenger en annen 1657 
undervisning enn den ordinære. Også de “flinke” elevene har tendens til å falle fra 1658 
undervisningen, miste motivasjonen og utvikle dårlig atferd hvis de ikke får nok utfordring i 1659 
timen. Samfunnet mister ressurser ved å ikke også utvikle potensialet til elever med stort 1660 
læringspotensial. 1661 
 1662 

9 1663 
 1664 
Begreper 1665 
Ordinær opplæring:  1666 
en type tilpasset opplæring som gjelder alle elever. Den vanlige undervisningen alle elever får 1667 

                                                   
8 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utval-skal-sja-pa-opplaringslova/id2572742/  
9 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/hva-er-tilpasset-opplaring/  
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fra læreren. Den gis til hele klassen, men skal samtidig være tilpasset ulike behov i 1668 
elevgruppa. 1669 
 1670 
Spesialundervisning: en type tilpasset opplæring som gjelder enkelte elever. Gis ofte av 1671 
ekstra lærere, få egne læreplaner og krever et vedtak feks. basert på diagnoser som gir 1672 
lærevansker. 1673 
 1674 
“Svake” elever: Kort og enkelt begrep på elever som i et fag av en eller annen årsak (kan godt 1675 
være undervisningens form) har utfordringer med å følge undervisningen. Det finnes ikke 1676 
svake elever eller mennesker, men for enkelhets skyld brukes begrepet i sakspapiret her.  1677 
 1678 
“Sterke” elever: Kort og enkelt begrep for elever som i et fag av en eller annen årsak lett 1679 
følger undervisnings og trenger større utfordringer. Se over. 1680 
 1681 
 1682 
Drøfting 1683 
MDGs politikk 1684 
I MDG sitt partiprogram står det at vi må forbedre måten spesialundervisning utøves på i 1685 
grunnskole og videregående for å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet.  Økt 1686 
medvirkning betyr mer fokus på at lærer og elev møtes og eleven inkluderes i utforming av 1687 
undervisning. Etterprøvbarhet er nødvendig om en skal følge opp om rettigheter praktiseres, 1688 
men kan fort bli et krav om ekstra dokumentering og rapportering for lærere - noe vi ikke 1689 
ønsker å bidra til i De Grønne.  1690 
 1691 
I partiprogrammet står det at vi vil forbedre spesialundervisning på 1.-4. trinn, flere punkter 1692 
om elevmedvirkning og utover dette er ikke tilpasset opplæring nevnt mer konkret.  1693 
 1694 
Bedre ordinær undervisning vs. spesialundervisning til alle  1695 
Dette sakspapiret tar utgangspunkt i at man ikke skal få bedre tilpasset undervisning ved å gi 1696 
spesialundervisning til flere. Men ser på ulike måter å gjøre den ordinære undervisningen 1697 
bedre og mer tilpasset. De to viktigste virkemidlene for å nå dette målet, som 1698 
Utdanningsforbundet og MDGs partiprogram allerede står for10, er mer tid til den enkelte 1699 
elev gjennom flere lærere og mer frihet til lærerne. 1700 
 1701 
Flere lærere blir nå gjennomført, takket være Krf sitt gjennomslag11 i samarbeid med 1702 
regjeringen12. Flere lærere per elev gir mer tid til den enkelte elev og deres behov for 1703 
tilpassing. 1704 
 1705 
Frihet til læreren var et av hovedkapitlene i Grønn Ungdoms gamle skolepolitisk plattform13 1706 
fra 2015. I dagens partiprogram står det at “Ensidige krav til målstyring, testing og 1707 
rapportering innskrenker” lærernes mulighet til å gjøre jobben sin. Det er gjennomgående at 1708 
vi vil “gi ressurser og tid til” ting vi vil ha mer av i skolen, heller enn å “påby, innføre, tallfeste” 1709 
alt mulig. Dette handler både om å la lærerne slippe å bruke tid på byråkrati og “papirmøller” 1710 

                                                   
10  • Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring 
etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. • Sørge for større lærertetthet blant 
elevene ved å tilføre mer ressurser til den enkelte skole. 
11 https://www.dagbladet.no/nyheter/regjeringen-setter-av-200-millioner-kroner-ekstra-til-
laerernorm/69806731 
12  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-innforing-av-larernorm-i-grunnskolen/id2606134/  
13 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2015/06/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-skolepolitiske-
plattform-2015-endelig.pdf 
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for å få mer tid til elevene. Men også om å respektere læreryrket og vise tillit til at de kan sitt 1711 
fagfelt bedre enn politikere, som er viktig for å øke status og rekruttering til lærerfaget.  1712 
 1713 
Er dette nok? Kan vi bruke flere virkemidler for å få en bedre tilpassa undervisning? Det går vi 1714 
igjennom i resten av saksframlegget. 1715 
 1716 
Rett til tilpassa undervisning - enkelteleven eller klassen? 1717 
I lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) §3 står det: 1718 
«Opplæringa skal tilpasses elevens evne og føresetnadene hjå den enkelte elev, lærlingen og 1719 
lærekandidaten» I følge utdanningsdirektorater er tilpasset opplæring ingen individuell rett, 1720 
men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor 1721 
fellesskapet. 1722 
 1723 
Dermed har den enkelte elev ikke en direkte rett på tilpasset opplæring. Å ha en slik 1724 
individuell rettighet kan tenkes å hjelpe enkeltelever i klagesaker hvor ikke er fornøyd med 1725 
undervisningen. Det kan da gi et større press på skolens og lærerens prioritering av å 1726 
tilrettelegge undervisningen. 1727 
 1728 
På den andre siden vil det å innføre enda en rettighet skape mer krav om dokumentasjon, 1729 
rapportering og byråkratisering av lærerens hverdag. Dette er noe De Grønne jobber aktiv 1730 
imot. Utdanningsforbundet har ikke tatt stilling til spørsmålet og Elevorganisasjonen (EO) er 1731 
positive til å generelt styrke elevers rettigheter14. Samtidig frykter EO at den individuelle 1732 
rettigheten ikke vil bli oppfylt, selv om den blir innført. De mener man eventuelt burde 1733 
innordne det som en plikt for skolen. Da vil ansvaret for å bevise at plikten oppfylles ligge på 1734 
skolen, ikke på eleven som må bevise eventuelt manglende oppfylling av sine rettigheter. 1735 
 1736 
Nivådeling 1737 
Opplæringslova §8-2 slår fast at i den norske skolen deles elever inn i klasser etter alder, for å 1738 
ivareta sosial tilhørighet: “Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller 1739 
etnisk tilhør.” Den faste/langvarige inndelingen skal altså ikke være nivådelt.   1740 
Innad i klassene, i deler av undervisningen “kan elevane delast i andre grupper etter behov.15” 1741 
Lærerne har frihet til å gjøre det de synes er best for læringa i kortere perioder, men det er 1742 
tydelige ønsker i regelverket om at dette skal skje i begrenset grad.  1743 
 1744 
Utdanningsdirektoratet begrunner det med å “unngå at elever på en unødig måte mister støtten 1745 
fra andre elever og inspirasjonen og drahjelpen som opplæring i sammenholdt gruppe kan gi16”. 1746 
Denne tilnærmingen har faglig støtte for å være det beste for læring - mer langvarig bruk av 1747 
nivådelte grupper hjelper ikke elevenes læring17.  1748 
 1749 
Elevorganisasjonen stiller seg kritiske til nivådeling av klassen, og mener tilpasset opplæring 1750 
bør kunne gis i den ordinære undervisningen til klassen. De trekker fram at elever som settes 1751 
i de laveste nivå inndelingene kan føle det som demotiverende. Forøvrig mener de elevene 1752 
selv burde være med å bestemme hvordan nivådeling brukes i sin klasse.  1753 

                                                   

14 Samtaler med Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen 

 
15 https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§8-2  
16 https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-
organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf  
17 Påstått i muntlige samtaler med utdanningsforbundet og en professor ved Universitet i Oslo. 
Saksforberedere har ikke sjekket forskningslitteraturen direkte.  
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Forsering av klasser - ta fag fra høyere årstrinn 1754 
For “sterke” elever kan det å feks. raskt gjøre ferdig 7. klassematten i 7. klasse og samtidig 1755 
begynne på 8.klassematteen være en måte å tilpasse utfordringsnivået og framgang i faget 1756 
på. Dersom dette gjøres ved at eleven går ut av klassen i et fag, og følger faget i en annen 1757 
klasse kalles det å “forsere klasser”. Dette kalles ikke nivådeling og det er lite kunnskap om 1758 
hvor utbredt det er og hvor enkelt det er for elever som ønsker det.  1759 
 1760 
Elevorganisasjonen mener det bør være enkelt for de elevene som finner det hensiktsmessig. 1761 
Samtidig kan man argumentere for at dette bryter med prinsippet om at alle i klassen skal 1762 
være sammen for å løfte hverandre faglig og ha sosial tilhørighet. Dette er trolig kun aktuelt 1763 
for en liten andel av norske elever.    1764 
 1765 
Lærerutdanning 1766 
Lærerne får stadig beskjed om å tilpasse opplæringen mer, og det er de som har ansvar for at 1767 
det blir gjennomført. Det som er problemet er at de ikke får nok informasjon om hvordan 1768 
dette skal gjøres i praksis18. Flere tar derfor til orde for at flere undervisningsmetoder bør få 1769 
større plass i lærerutdanningen.  1770 
 1771 
Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva politiske partier skal bestemme om innholdet i 1772 
høyere utdanningsløp, og hva som skal være opp til universitetene som frie og selvstendige 1773 
institusjoner. De Grønne er opptatt av universitetenes frihet og en detaljstyring i hva 1774 
professorer får undervise er et eksempel på et ytterpunkt vi ikke vil nå.  1775 
 1776 
Samtidig har vi en del “yrkesbeskyttede titler” som sykepleier, elektriker, lege og tømrer. 1777 
Disse yrkene har politisk vedtatte minstestandarder for utdanningen som skal sikre kvalitet, 1778 
og forhindre at hvem som helst kan kalle seg elektriker og sette opp sikringsskapet i 1779 
barnehagen 🔥🏫. 1780 
 1781 
Læreryrket er i denne kategorien, og politikere kan påvirke utdanningen ved å gjøre endringer 1782 
i “Rammeplanen”19. Slik Høyre gjorde da de forlenget lærerutdanningen høsten 2017, for å få 1783 
“bedre lærere”20.  1784 
 1785 
 1786 
Spørsmål til diskusjon 1787 

• Ordinær opplæring er gis til en stor gruppe elever, men skal samtidig være tilpasset -1788 
hvor tilpasset kan den egentlig da bli? 1789 

• Hva synes vi om nivådeling? Alle skal med, eller jantelov🙃? 1790 
• Viktigst å lovfeste rettigheter og plikter, eller gi frihet til lærere?  1791 

Er det en motsetning? 1792 
 1793 
 1794 
Saksbehandleres konklusjon 1795 
Å utøve spesialundervisning til alle elever vil bli for ressurskrevende. Målet må derfor være å 1796 
styrke den ordinære undervisningen for å tilpasse for hver elev. 1797 
 1798 
Dagens mulighet til å bruke nivådeling innad i klasser er viktig fordi den gir økt frihet til 1799 
læreren og det er et ekstra verktøy læreren kan bruke for å tilpasse undervisningen, hvis det 1800 
                                                   
18 https://utdanningsforskning.no/artikler/hvordan-gjor-vi-det-tilpasset-opplaring-i-praksis/ 
Utdanningsforbundet og professor ved Universitet i Oslo er enige 
19 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-01-295 
20 https://hoyre.no/politikk/temaer/skole-og-forskning/laereren/ 
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er det som viser seg å fungere best for elevene. Faglige og sosiale hensyn tilsier at vi ikke bør 1801 
gå inn for å utvide muligheten til å lage mer langvarige nivådelte klasser. 1802 
 1803 
Vi må styrke lærerens kunnskap om hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres. Derfor 1804 
må lærerutdanningen legge mer vekt på ulike undervisningsmetoder. 1805 
 1806 
I spørsmålet om rettighetsfesting er sentralstyret delt i sin konklusjon. 1807 
 1808 
Flertallets konklusjon (6/9): 1809 
Å gjøre retten til tilpasset undervisning til en individuell rettighet vil ikke nødvendigvis fikse 1810 
symptomet på problemet. Vi burde heller sørge for at skolen har tid og ressurser til å gi en 1811 
best mulig undervisning. Da gir vi frihet til lærerne og unngår å bidra til økt byråkrati.  1812 
 1813 
Mindretallets konklusjon (3/9): 1814 
Heller enn å gjøre retten til tilpasset undervisning til en individuell rettighet vil vi gjøre det til 1815 
en plikt for skolene. Da legger vi ansvaret på skoleledelsen (rektor) og skoleeier (kommune 1816 
eller fylkeskommune), ikke først og fremst på lærer og elev. Selv om dette kan bety et økt 1817 
press om å dokumentere og rapportere i klagesituasjoner, så er det verdt det om det må til 1818 
for å sikre alle elever sine rettigheter.  1819 
 1820 
 1821 
Sentralstyrets innstilling 1822 
F1: Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 1823 
 1824 
 1825 
 1826 
Med vennlig hilsen 1827 
 1828 
Ola Eian, (tidligere talsperson) 1829 
(Politisk utvalg for skole og utdanning) 1830 
 1831 
Oslo, 18.02.19 1832 
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 1833 

TILPASSET opplæring 1834 

ER frihet til lærere og rettigheter til elever 1835 
 1836 
 1837 
I dagens skole er det fokus på spesialundervisning til elevene som ikke henger med i den 1838 
ordinære undervisningen, men også elever med stort læringspotensial trenger en tilpasset 1839 
undervisning. Tilpasset opplæring skal i dag skje gjennom variert opplæring til mangfoldet i 1840 
elevgruppen. Vi vil gi lærerne større frihet til å gjøre den ordinære undervisninga mer 1841 
mangfoldig ved å beholde muligheten til begrenset nivådeling og gi lærerne mer tid til den 1842 
enkelte elev. 1843 
 1844 
Grønn Ungdom mener: 1845 

• Den ordinære undervisningen må bli mer mangfoldig og gi større rom for tilpasninger 1846 
til den enkelte elev i klassen. 1847 
 1848 

• Flertallet ønsker ikke et punkt om rettighetsfesting. 1849 
Mindretallet ønsker følgende punkt: 1850 
Gjøre skolen pliktig til å gi den enkelte elev en individuelt tilpasset undervisning. 1851 
 1852 

• Lærerutdanningen bør i større grad legge vekt på opplæring i ulike 1853 
undervisningsmetoder. 1854 

• Sikre lærernes frihet til å tilrettelegge undervisningen ved å beholde dagens 1855 
begrensede adgang til å bruke nivådeling innad i klassen. 1856 

• Lærernormen må kombineres med frihet til lærerne fra politiske teste- og 1857 
rapporteringskrav, slik at elevene får mest mulig tid med lærerne sine. 1858 

 1859 
 1860 
 1861 
 1862 




