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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
Påmelding 4 
Påmeldingsfristen er 9. februar. Påmelding skjer her: 5 
https://forms.gle/QmRWSSuya9RxMYnE6 6 
 7 
Forberedelser 8 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på LS avholder LS-forberedende møter hvor man går 9 
gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. 10 
 11 
Fylkenes runde og beretningssaker 12 
På lørdagen kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) til 13 
å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte.  Her har vi også fylkenes runde, der 14 
hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. Vær så 15 
konkrete som mulig når dere forbereder dere:  16 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 17 
• Hva har styret prioritert å jobbe med 18 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra?  19 

Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 20 
fylkeslag om tips og erfaringer. 21 
 22 
Innsending av endringsforslag 23 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker vi skal ta opp på møtet. 24 
Endringsforslag sendes inn her: https://forms.gle/Jn8cbQ6HoFEJWJQu6 25 
Innsendte endringsforslag kan sees her: 26 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14zCc_D8KmNvuR16pht-70tbdmboqqC12MkOc-27 
glLw6Y/edit?usp=sharing 28 
 29 
 30 
Politisk fravær 31 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 32 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette: http://xn--33 
politiskfravr-fgb.no/ 34 
 35 
Dekking av reise 36 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Frist for å bestille reise er 9. 37 
februar. Dersom du eller fylkeslaget ditt ikke har mulighet til å legge ut for reise, kan du 38 
kontakte generalsekretær, slik at Grønn Ungdom sentralt kan bestille reisen. NB: Grønn 39 
Ungdom dekker sovekupé på nattog for reiser til og fra landsstyremøter.  40 
 41 
Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 42 
timer og dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der 43 
flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, 44 

Dato: 22.-23. februar 2020 

Møtested: Rønningen Folkehøyskole, Kjelsås/Oslo 

Møtetid: 10:00 (lørdag)-15:00 (søndag) 

Dato: 21. februar 2020 

Møtested: Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtetid: 16:00-22:00 
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eller hvis helsemessige årsaker tilsier det. I alle slike tilfeller må flyreisen godkjennes av 45 
generalsekretær før bestilling. 46 
 47 
Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele arrangementet. Ved 48 
uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll eller sykdom må dette dokumenteres. 49 

 50 
Signert refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 51 
arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Refusjonsskjemaet 52 
finner du her: https://drive.google.com/open?id=16Q02DaV-66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA 53 
 54 
Overnatting 55 
For dem som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg blir overnattingssted på 56 
Rønningen Folkehøyskole. Det blir overnatting i sovesal, ta med sengetøy (sovepose er ikke tillatt). 57 
Hvis man trenger overnatting søndag-mandag, må dette gis beskjed om til generalsekretær i 58 
god tid i forveien. 59 

 60 
Mat 61 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra 62 
om på forhånd. 63 
 64 

65 
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Møtested fredag 65 
Partikontoret, Hausmannsgate 19 66 
Ligger i 3. etasje i Hausmannsgate 19 i Oslo, rett over en Coop Prix (Rimi på bildet). Dere 67 
kommer dere til Hausmannsgate ved å ta 11-, 12-, 13- eller 17-trikken til Lilletorget, eller 34- 68 
eller 54-bussen til Jakob kirke. Partikontoret ligger ca. 10 min fra Oslo sentralstasjon, så det er 69 
også fullt mulig å komme seg dit til fots! 70 
 71 

 72 
 73 

 74 
Møtested lørdag og søndag 75 
Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54 76 
Vi skal være på Rønningen Folkehøyskole, i Kapellet på Herregården (det store, røde bygget). 77 
Det blir felles oppmøte på Storo trikkestopp på morgenen for de som ikke sover på 78 
Rønningen: 09:15 lørdag og søndag. Man kommer seg til Storo fra Jernbanetorget/Oslo 79 
sentralstasjon ved å ta T-bane 4 «Vestli via Majorstuen», T-bane 5 «Ringen via Tøyen», T-bane 80 
5 «Ringen via Majorstuen» eller trikk 11, 12 eller 13 mot «Storo-Grefsen stasjon». Herfra tar vi 81 
buss 56 «Solemskogen» til skolen sammen. 82 
 83 

 84 
 85 

86 
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SAKSLISTE  86 

 87 

Møtekonstituering 88 

01 Valg av ordstyrer og referent      V 89 
Innstilling: Sebastian Teigen Nygård, ordstyrer (lørdag) 90 
  Ingrid Randisdatter Fjellberg, ordstyrer (søndag) 91 
  Miriam Langmoen, referent 92 
 93 
02 Godkjenning av innkalling       V 94 
 95 
03 Godkjenning av møteregler (s. 7)      V 96 
 97 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 11)      V 98 
 99 
05 Valg av redaksjonskomité       V 100 
Innstilling: Christine Evjen, leder 101 
  Helena Bugge, medlem 102 
  Vårin Sinnes, medlem 103 
 104 
 105 

Beretningssaker 106 

06 Sentralstyrets beretning       O 107 
 108 
07 Økonomisk beretning       O 109 
 110 
08 Internasjonal kontakts beretning      O 111 
 112 
09 Kontrollkomiteens beretning      O 113 
 114 
10 Fylkenes runde        O 115 
 116 
11 Beretningsdebatt        D 117 
 118 
 119 

Behandlingssaker 120 

12 Innspill til kommunikasjonsarbeidet i Grønn Ungdom   D 121 
v/ Christine Evjen, sentralstyremedlem 122 
 123 
13 Sentralstyrets rolle i landsstyret og på landsmøtet    D 124 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 125 
 126 
14 Politiske prioriteringer på MDGLM      V 127 
v/ Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem 128 
 129 
15 Orientering fra valgkomiteen      O 130 
v/ Daniel Norum, medlem av valgkomiteen 131 

 132 
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Politiske uttalelser (forslagsstiller i parantes) 133 

16 Norges EØS-midler skal omstille Europa (sentralstyret)   V 134 
v/ Kristin Knutsen, politisk utvalg for skatt og næring 135 
 136 
17 Norge trenger et styrket klimaråd (sentralstyret)    V 137 
v/ Andreas Moksnes, politisk utvalg for klima og natur 138 
 139 
18 Norges relasjon til Kina (sentralstyret)     V 140 
v/ Nora Heyerdahl, internasjonal kontakt 141 
 142 
19 Gratis buss! (Grønn Ungdom Agder)      V 143 
v/ Rav Seime, Agder 144 
 145 
20 Norge trenger en ny GMO-lovgivning (sentralstyret)    V 146 
v/ Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem 147 

148 
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SAK 03 – MØTEREGLER  148 

 149 

Generelt 150 
§ 1 - Formalia 151 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 152 
retningslinjene. 153 
 154 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-155 
flertall.  156 
 157 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 158 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 159 
endres med alminnelig flertall. 160 
 161 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 162 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 163 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 164 
 165 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 166 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 167 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  168 
 169 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 170 
 171 

Representasjon 172 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 173 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 174 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 175 
 176 
§ 4 - Representanter 177 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 178 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 179 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 180 
sentralstyret har tale– og forslagsrett.  181 
 182 
§ 5 – Ansatte 183 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 184 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 185 
 186 
§ 6 - Andre gjester 187 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 188 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 189 
 190 
§ 7 - Lukkede dører 191 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 192 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 193 
 194 
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Saksgang og konstituering 195 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 196 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 197 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 198 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 199 
 200 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 201 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 202 
skal voteres over. 203 
 204 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 205 
 206 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 207 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 208 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 209 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 210 
 211 
§ 10 - Referenter og protokoll 212 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 213 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 214 
alle forslag og alle voteringer. 215 
 216 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 217 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 218 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 219 
 220 

Debatter 221 
§ 11 - Innlegg 222 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 223 
to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 224 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 225 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 226 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål 227 
som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 228 
 229 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 230 
 231 
§ 12 - Saksinnledninger 232 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 233 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 234 
 235 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 236 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 237 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 238 
 239 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 240 
talelisten.  241 
 242 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 243 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 244 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 245 
 246 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 247 
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dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 248 
ordstyrerbordet. 249 
 250 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 251 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 252 
 253 
§ 15 - Frister 254 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 255 
 256 
§ 16 - Forslagenes utforming 257 
Alle forslag skal fremmes digitalt her: https://forms.gle/Jn8cbQ6HoFEJWJQu6. Forslagsstiller 258 
skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 259 
 260 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 261 
 262 
§ 17 - Avstemninger 263 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 264 
stemmegivningen er avsluttet. 265 
 266 
Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 267 
minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 268 
overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 269 
 270 
§ 18 - Valg 271 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 272 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 273 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 274 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 275 
generalsekretærkandidater som får 3. 276 
 277 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 278 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 279 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 280 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 281 

akklamasjon. 282 
 283 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 284 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 285 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 286 

 287 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 288 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 289 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 290 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 291 
opptellingen. 292 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 293 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 294 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 295 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 296 
over de gjenstående kandidatene. 297 

 298 
 299 
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Annet 300 
§ 19 - Rusmidler 301 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsstyremøtet. Berusede personer 302 
vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 303 

304 
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SAK 04 – DAGSORDEN 304 

305 
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Til Landsstyret  306 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 307 
Fra Christine Evjen, sentralstyremedlem 308 
Dato 31.01.20  309 
Saksnr GULS-1-20-12 310 

 311 

INNSPILL TIL KOMMUNIKASJONSARBEIDET I 312 

GRØNN UNGDOM 313 

Bakgrunn 314 
Kommunikasjonsgruppa i Grønn Ungdom er internt valgt i sentralstyret og består av 315 
talspersonene og fire sentralstyremedlemmer, inkludert undertegnede som fungerer som 316 
kommunikasjonssjef. 317 
 318 
Alle våre utspill og alt innhold vi produserer til sosiale og tradisjonelle medier, forankrer vi i 319 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk og vedtatte kommunikasjonsstrategi. Utgangspunktet for 320 
kommunikasjonsstrategien ble vedtatt i LS for noen år tilbake, og revideres jevnlig i 321 
sentralstyret.  322 
 323 

Drøfting 324 
Det er sentralstyrets vurdering at Grønn Ungdoms kommunikasjon er godt forankret slik det 325 
fungerer i dag, og har latt kommunikasjonsgruppa jobbe fritt innenfor den vedtatte strategiens 326 
og politikkens rammer.  327 
 328 
Viktig å si ifra om vi har tråkket over grensa 329 
I tilfeller der noen i Grønn Ungdom eller MDG mener at kommunikasjonsgruppa faktisk har 330 
brutt med enten kommunikasjonsstrategien eller den vedtatte politikken, er det veldig viktig å 331 
si ifra til oss. 332 
 333 
Offentlig kritikk — rette veien å gå? 334 
I den interne Facebookgruppa «MDG frivillige og ressurspersoner» har det de siste ukene vært 335 
noen stormende debatter mot deler av Grønn Ungdoms innhold. Undertegnede har vurdert 336 
kritikken, og konkludert med at innholdet ikke trosset verken vedtatt politikk eller 337 
kommunikasjonsstrategien. 338 
 339 
Det som er viktig å diskutere, er hvordan man skal gå frem om man mener vi faktisk har brutt 340 
med retningslinjene våre. Undertegnede foreslår at slike innspill rettes direkte på mail til 341 
christine@gronnungdom.no, så tar kommunikasjonsgruppa det fortløpende. 342 
 343 
Innspill til Grønn Ungdoms mediainnhold 344 
Vi ønsker gjerne innspill til innhold vi kan lage! Om dere har innspill til store og små prosjekter 345 
som videoer, grafikker og debattinnlegg, gjerne send til oss. 346 
 347 
Vi ønsker også innspill på hvordan vi kan hjelpe dere i fylkeslagene med kommunikasjon, fordi 348 
en av oppgavene våre er å bistå dere. 349 
 350 
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Spørsmål til diskusjon 351 
• Hvordan bør man si ifra om man er uenig med Grønn Ungdoms kommunikasjon? 352 
• Hva er forskjellen på å være uenig i fremstillingen av en sak, og faktisk mene det er 353 

brudd på vedtatt strategi og politikk?  354 
• Bør man si ifra når man bare er uenig, men der innholdet ikke bryter med strategi eller 355 

vedtatt politikk? I så fall, hvordan? 356 
• Har dere innspill til hvordan vi kan gjøre ting nasjonalt? 357 
• Er det noe som har fungert godt i fylkeslaget? 358 
• Har dere ideer til innhold vi kan lage til sosiale medier? 359 
• Mener dere at vi brutt med kommunikasjonsstrategien eller med vedtatt politikk på noe 360 

tidspunkt, som vi ikke bør gjenta? 361 
• Hva trenger dere hjelp med til kommunikasjonsarbeidet i fylkeslaget deres? 362 

 363 
Med vennlig hilsen 364 

 365 
 366 

Christine Evjen, 

Kommunikasjonssjef 
 
Oslo, 31. januar 2020 
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Til Landsstyret  
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 367 
Fra Oslo Grønn Ungdom og Miriam Langmoen,  368 
 generalsekretær 369 
Dato 31.01.20  370 
Saksnr GULS-1-20-13 371 

 372 

SENTRALSTYRETS ROLLE I LANDSSTYRET 373 

Bakgrunn 
Det har over lengre tid foregått diskusjoner om hvor stor plass sentralstyret bør ta i 374 
diskusjoner i landsstyret og på landsmøtet. I møtekritikken etter LS pleier en gjenganger å være 375 
at SST-medlemmer tar uforholdsmessig mange innlegg og mye taletid. Flere har også gitt 376 
uttrykk for at sentralstyremedlemmer kan bruke en debattstil som framstår overdrevent 377 
aggressiv eller belærende.  378 
 379 
Diskusjonen har blitt særlig aktuell etter budsjettdebatten på landsmøtet i november, som 380 
mange opplevde som unødvendig aggressiv og usaklig, særlig fra medlemmer av sentralstyret. 381 
Dette bidro til en opphausing av budsjettdiskusjonen og konfliktlinjer i debatten mellom (grovt 382 
sett) GU sentralt og flere av de store fylkeslagene. Flere sentralstyremedlemmer, inkludert 383 
nåværende generalsekretær og talspersonene, har tatt selvkritikk for sin oppførsel og 384 
rolleforståelse under debatten. Debatten ble også et tema under sentralstyrets 385 
påtroppingshelg.  386 
 387 
Sentralstyret er formelt underordnet landsstyret, som i henhold til vedtektene er «Grønn 388 
Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter» og «skal ta stilling til viktige politiske og 389 
organisatoriske saker» (§ 5.1). Sentralstyret, til sammenligning, «har ansvar for drift av 390 
organisasjonen mellom landsstyremøter, og forbereder og innstiller saker for landsstyret» (§ 6.1). 391 
Sentralstyret har tale- og forslagsrett på landsstyremøter, men ikke stemmerett. På landsmøtet 392 
har sentralstyret tale-, forslags- og stemmerett på linje med alle andre delegater.  393 
 394 

Saksgangen 395 
I denne saken kommer generalsekretær først til å redegjøre for innholdet i de interne 396 
diskusjonene sentralstyret har hatt rundt sin tilstedeværelse på LS og landsmøter (inkludert i 397 
budsjettdebatten på forrige landsmøte) samt hvilke uformelle interne kjøreregler sentralstyret 398 
opererer med under landsstyredebatter. Deretter kommer vi til å ha en uformell diskusjon i 399 
mindre grupper, der et sentralstyremedlem per gruppe noterer innspill, og gå gjennom de 400 
foreslåtte spørsmålene til diskusjon.  På bakgrunn av diskusjonen og disse innspillene kommer 401 
sentralstyret til å utvikle noen kjøreregler for SSTs tilstedeværelse i landsstyret og på 402 
landsmøtet, som vil presenteres på LS-2. Det er ikke hensikten at dette legges fram gjennom en 403 
vedtakssak eller at disse kjørereglene blir en formell handlingsplan som landsstyret skal vedta, 404 
men heller at landsstyret kan se at sentralstyret har tatt innspillene med seg videre og utformet 405 
noen konkrete tiltak. 406 
 407 
Tanken er at denne saken skal la oss ha en lengre og mer konstruktiv samtale om sentralstyrets 408 
rolle i landsstyret og på landsmøtet, enn det som er mulig å gjøre under for eksempel 409 
møtekritikken etter hvert landsstyremøte. Derfor oppfordres alle delegater særlig til å hente 410 
inn innspill fra fylkeslagene sine på forhånd, som kan tas opp i diskusjonen.  411 
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 412 
 413 

Spørsmål til diskusjon 414 
• Hva fungerer bra av sentralstyrets tilstedeværelse på landsstyremøter i dag? 415 

 416 
• Hva bør forbedres? 417 

 418 
• Hva bør være sentralstyrets rolle i politiske og strategiske diskusjoner på 419 

landsstyremøter? 420 
 421 

• Bør denne rollen være ulik i saker som er innstilt til LS av sentralstyret (altså der 422 
sentralstyret allerede har fått gitt sine innspill og eventuelt endret saken i sitt eget 423 
møte), versus saker som er sendt direkte til LS fra fylkeslagene eller politiske utvalg (der 424 
sentralstyret ikke har hatt anledning til å sende inn endringsforslag etc tidligere)? 425 
 426 

• På hvilke måter kan sentralstyret utvise god rolleforståelse i kontroversielle debatter? 427 
 428 

• Hvilke tanker har dere om sentralstyrets debattstil? Hvordan ønsker dere at den skal 429 
være, hvordan oppfattes den i dag? 430 
 431 

• Hvilken rolle bør en saksframlegger ha? Dersom et sentralstyremedlem har skrevet og 432 
forberedt en politisk uttalelse, i hvor stor grad er det innafor eller ikke innafor at denne 433 
personen tar mye plass i debatten? 434 
 435 

• I hvilken grad bør talspersonene representere eller gjengi sentralstyrets meninger i 436 
landsstyret, versus sine egne meninger? 437 
 438 

• Hva bør være sentralstyrets rolle i debatter på landsmøtet? 439 
 440 
 441 
Med vennlig hilsen 442 

 443 
 444 

Nora Selnæs    Miriam Langmoen 

Fylkesleder, Oslo Grønn Ungdom Generalsekretær 
 
Oslo, 31. januar 2020  445 
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Til Landsstyret  
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 446 
Fra Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem 447 
Dato 30.01.20  448 
Saksnr GULS-1-20-14 449 

 450 

POLITISKE PRIORITERINGER PÅ MDGLM 451 

Bakgrunn 
Hensikten med denne saken er å avgjøre hvilke politiske uttalelser vi ønsker å sende inn til 452 
MDGs landsmøte i april. Hensikten er ikke å avgjøre hvilke av disse som skal særlig prioriteres i 453 
GU-delegasjonens arbeid. Delegasjonen får tillit til å ta strategiske vurderinger av hvilke saker 454 
man vil prioritere for å maksimere sjansen for gjennomslag på landsmøtet.  455 
 456 
På https://www.gronnungdom.no/politikk/resolusjoner/ kan dere lese GUs vedtatte politikk 457 
fra i fjor. To av disse (abort og boligpolitikk) har allerede blitt oversendt til MDGs sentralstyre, 458 
og trenger derfor ikke å sendes til landsmøte. I tillegg kommer sakene vi vedtar i løpet av LS-1.   459 
 460 
Sentralstyret har også vedtatt å sende inn et vedtektsendringsforslag, om å øke størrelsen på 461 
GUs delegasjon til MDGs landsmøte fra 12 til 24.  462 
 463 

Forslag til saksgang 464 
Det er i utgangspunktet ikke noen grense for hvor mange politiske uttalelser vi kan sende inn. 465 
Det foreslås derfor at vi etter debatten går gjennom listen av politiske uttalelser vi vedtok i fjor, 466 
samt uttalelsene vi har vedtatt på LS-1-20, og for hver av dem stemmer over om vi vil sende 467 
den inn eller ikke. 468 
 469 
 470 
Med vennlig hilsen 471 
 472 
Tobias Stokkeland, 473 
Delegasjonsleder 474 
 475 
Bergen, 30. januar 2020 476 
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Til Landsstyret  477 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 478 
Fra Sentralstyret 479 
Dato 24.01.20  480 
Saksnr GULS-1-20-16 481 

 482 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  483 

NORGES EØS-MIDLER SKAL OMSTILLE 484 

EUROPA 485 

Bakgrunn 486 
Ved EØS-avtalens ikrafttredelse i 1994 ble det opprettet en låne- og tilskuddsordning med 487 
sikte på å bidra til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Det samlede norske bidraget beløp seg 488 
til om lag 926 millioner kroner. Midlene gikk til utvikling og strukturtilpasning i Hellas, Irland, 489 
Nord-Irland, Portugal og Spania.   490 
 491 
Avtalen for finansieringsperioden 2014-2021 ble undertegnet i Brussel i mai 2016, og 492 
innebærer at de tre giverne samlet er forpliktet til å stille til disposisjon 2 801,8 millioner euro. 493 
Norges andel utgjør om lag 95,3 prosent. Ordningen er i oppstartsfasen, og per mai 2019 utgjør 494 
det norske utbetalte bidraget 96,5 millioner euro. 495 
 496 
De ulike formålene for midlene har tidligere år vært: 497 
 498 
Låne- og tilskuddsordningen under EØS-avtalen (1994-1998) 499 

• 54 prosjekter ble gjennomført i mottakerlandene gjennom låne- og tilskuddsordningen. 500 
Sluttrapport for ordningen er vedlagt.  501 

• Finansieringsordningen under EØS-avtalen (1999–2003) 502 
• 23 prosjekter ble gjennomført i mottakerlandene. Sluttrapport for ordningen er 503 

vedlagt.  504 
 505 
EØS-finansieringsordningene (2004-2009) 506 

• Ordningen støttet 1207 prosjekter. Giverlandene har laget en egen resultatportal med 507 
utfyllende informasjon om alle prosjektene. 508 

• Portalen gir utførlig opplysninger om hvert prosjekt, inkludert støtte i euro. 509 
• EØS-finansieringsordningene (2009-2014) 510 
• Ordningen er i avslutningsfasen og per i dag er det avsluttet 7 092 prosjekter i 150 511 

programmer i mottakerlandene. Giverlandene har laget en egen resultatportal med 512 
informasjon om alle prosjektene. Portalen gir utførlige opplysninger om hvert prosjekt, 513 
inkludert støtte i euro. 514 

 515 
EØS-finansieringsordningene (2014-2021) 516 

• Denne ordningen er i oppstartsfasen og dermed er ingen prosjekter avsluttet. Jeg kan 517 
derfor ikke oppgi størrelse på støtten per prosjekt. 518 
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• Det har siden 1994 vært bred enighet om at det er i Norges interesse å medvirke til den 519 
sosiale og økonomiske utviklingen i de økonomisk svakere medlemslandene i EØS-520 
området, og å fremme de bilaterale forbindelsene med mottakerlandene. 521 

• EØS-finansieringsordningene har hatt betydelig positiv effekt og resultater. 522 
Eksempelvis har i  perioden 2009– 2014 nesten 2,7 millioner mennesker fått bedre 523 
tilgang til helse-, sosial-, utdannings- og rettslige tjenester gjennom midlene. Mer enn 524 
136.000 personer i mottakerlandene har mottatt opplæring og økt sin kompetanse 525 
gjennom programmene. Opp mot 7000 sivilsamfunnsorganisasjoner var aktivt involvert 526 
i bl.a. å fremme demokratiske verdier og menneskerettigheter. Mer enn 2300 527 
partnerskap mellom enheter (institusjoner, organisasjoner, bedrifter etc.) i 528 
mottakerland og giverlandene har styrket de bilaterale båndene mellom landene. 529 

 530 

Saksbehandlers konklusjon 531 
I 2021 vil det være nye forhandlinger om hvem som skal motta EØS-midler og de ulike 532 
formålene for midlene. Med et mulig regjeringsskifte i 2021, vil forhåpentligvis regjeringen 533 
være grønn-rød og forhandlingene om disponering av EØS-midler kan tas i en grønnere retning. 534 
 535 
Europaparlamentet har også vært tydelige på at satsingen fremover er klimatiltak i storskala. 536 
Et slikt klimatiltak er å spisse EØS-midlene til klimatiltak. Det er derfor ikke utenkelig at EU blir 537 
med på Norges krav om å gi av disse midlene til blant annet grønn omstilling og klimatilpasning. 538 
 539 
Et slikt gjennomslag vil styrke relasjonen vår til EU og sørge for at Norge bidrar til en grønn 540 
omstilling av Europa.  541 
 542 

Forslag til vedtak 543 
F1: Den politiske uttalelsen «Norges EØS-midler skal omstille Europa» vedtas slik den 544 
foreligger. 545 
 546 

Vedlegg 547 
 1 - Norges EØS-midler skal omstille Europa 548 
 549 
 550 
 551 
Med vennlig hilsen 552 
 553 
Teodor Bruu 554 
Talsperson og koordinator for de politiske utvalgene 555 
På vegne av Kristin Knutsen (utvalgsleder),  Josefine Gjerde og politisk utvalg for skatt og 556 
næring 557 
 558 
Oslo / Bergen, 24. januar 2020 559 
 560 

561 
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 561 

 562 

 563 

 564 

NORGES EØS-MIDLER SKAL 565 

OMSTILLE EUROPA 566 

 567 
I 2021 blir det nye forhandlinger om hvem som skal motta Norges EØS-midler og de ulike 568 
formålene for midlene. Norge må stille krav om at disse midlene det neste tiåret skal brukes på 569 
grønn omstilling, klimatilpasning og klimarettferdighet, i tillegg til sosial og økonomisk 570 
utjevning. 571 
 572 
Europaparlamentet har vært tydelige på at deres største satsing fremover er klimatiltak i stor 573 
skala. Norge kan ikke være dårligere. Gjennom EØS-midlene har Norge en mulighet til å bidra i 574 
en felles europeisk Green New Deal. 575 
 576 
Grønn Ungdom vil: 577 

● Aktivt jobbe for en ny avtale om disponering av Norges EØS-midler. Denne skal 578 
inneholde retningslinjer om at midlene skal disponeres til formål som omhandler grønn 579 
omstilling, klimatilpasning, miljøvern, og sosial og økonomisk utjevning. 580 

● Aktivt jobbe for at Norge skal være med i prosessen over hvilke land som skal motta 581 
EØS-midler. Landene som rammes hardest av klimaendringer bør prioriteres.  582 
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Til Landsstyret 583 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 584 
Fra Sentralstyret 585 
Dato 24.01.20  586 
Saksnr GULS-1-20-17 587 

 588 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  589 

NORGE TRENGER ET STYRKET 590 

KLIMARÅD  591 

Bakgrunn 592 
Norge er milevis unna å nå klimamålene som er satt. I 2021 får vi forhåpentligvis en ny 593 
regjering som kan rette opp i dette, men det er ikke garantert. Dessuten er klimadebatten 594 
uoversiktlig og komplisert. Ulike regnemåter og kompliserte regelverk gjør det vanskelig for 595 
innbyggerne å holde politikerne ansvarlige. Dette er noen av grunnene til at vi trenger et sterkt 596 
klimaråd i Norge.  597 
 598 
Vi har faktisk hatt et klimaråd siden 2014, men det har to viktige mangler: For det første består 599 
det i hovedsak av representanter for interessegrupper, og for det andre er rådet usynlig i den 600 
offentlige debatten. Alternativet er en modell lik den man har blant annet i Storbritannia og 601 
Danmark, der klimarådet er en liten gruppe uavhengige forskere som både fungerer som 602 
eksperthjelp for regjeringen og kontrollorgan for om man er i rute til å nå klimamålene.  603 
 604 
Den norske klimaloven1 pålegger regjeringen å rapportere til Stortinget årlig, men i motsetning 605 
til alle sammenlignbare land har vi ikke et uavhengig klimaråd som følger opp loven og 606 
vurderer regjeringens politikk. Denne uttalelsen tar til orde for å etablere et slikt råd. 607 
 608 

Drøfting 609 
Våren 2019 gikk en gruppe kulturpersonligheter og akademikere i Norge ut med et opprop 610 
inspirert av Extinction Rebellion der de krevde et råd som kan føre tilsyn med at de nødvendige 611 
tiltakene blir gjennomført for å stanse klimakrisen2. Innlegget skapte rabalder på grunn av den 612 
harde tonen, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kritiserte dem for å være 613 
“antidemokratiske”. Ni av oppropsforfatterne skrev et tilsvar der de understreket at de ikke 614 
ønsket at et slikt råd skulle kunne overstyre regjeringen, men at det må følge opp 615 
klimapolitikken “med større tyngde enn det klimarådet vi har nå, fordi regjeringene til nå ikke 616 

616 
1 Klimaloven. Lov 16. juni 2017 om klimamål. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-
60 
2 25 kulturpersonligheter og akademikere (2018): “Vi støtter skolestreiken”. 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Mg4pMM/25-kulturpersonligheter-og-akademikere-
vi-stoetter-skolestreiken 
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har fulgt målene fra klimatoppmøtene eller stortingsvedtak”3. De oppfordret politiske partier i 617 
Norge til å ta et slikt forslag til Stortinget. Siden har denne debatten stilnet. Ett år senere er det 618 
tydeligere enn noen gang at vi trenger et styrket klimaråd.  619 
 620 
Det nåværende klimarådet4 som det refereres til ble opprettet i 2014. Det har 26 aktive 621 
medlemmer fra næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og akademia. Rådet 622 
møtes bare i forbindelse med spesielle hendelser, som da FN lanserte 1,5-gradersrapporten i 623 
20185. Oppropsforfatterne peker på at “vi trenger eksperter som kan se klarere der politikerne 624 
er for opptatt av kortsiktig gevinst”. Rådet vi har i dag har bare noen få klimaeksperter, mens 625 
flertallet representerer andre grupper som trolig vektlegger sterkt det som er i deres interesse.  626 
 627 
Alternativet er et nytt råd bestående av forskere som utelukkende skal vektlegge hva som 628 
trengs for å nå klimamålene. Rektor og to forskere ved Universitetet i Bergen skrev i en annen 629 
kronikk at et slikt råd bør være forskningsbasert og bredt sammensatt6. Ifølge dem bør rådet 630 
(1) gi uavhengige vurderinger av effekten av ulike klimatiltak, og (2) bidra til en mer opplyst 631 
offentlig debatt.  632 
 633 
Det er flere grunner til at vi trenger et vitenskapelig klimaråd i Norge. Rådet kan vurdere om 634 
Norge kutter nok utslipp i ulike sektorer og foreslå tiltak som vil hjelpe. De kan lage forslag til 635 
politikk som mange partier kan stille seg bak, istedenfor at klimapolitikk bare blir preget av 636 
spill. Sist, men ikke minst, kan rådet demokratisere klimadebatten ved å gjøre den mer 637 
forståelig for folk flest.  638 
 639 
I Norge har WWF vært pådriver for at klimaloven må følges av et uavhengig klimaråd7. Ett av 640 
deres argumenter er at man trenger en aktør som ser helheten i politikken og sikrer at 641 
klimasaken hele tiden er på dagsorden. WWF har derimot tatt til orde for et tredelt 642 
oppfølgingssystem der både et klimaråd, Miljødirektoratet og Riksrevisjonen skal følge opp at 643 
regjeringens klimapolitikk.  644 
 645 
Klimaråd i andre land 646 
I høringsnotatet til forslaget om en norsk klimalov fra 2016 skrev regjeringen om klimalover i 647 
andre land8. Både Storbritannia, Danmark og Finland har uavhengige klimaråd som følger opp 648 
deres klimalover. Senere har Sverige, Frankrike og Tyskland innført det samme. 649 
 650 
Storbritannia 651 
Storbritannia innførte det første uavhengige klimarådet som trolig har hatt størst effekt. The 652 
Committee on Climate Change (CCC) overvåker om Storbritannias utslippskutt er i tråd med 653 
klimamålene. CCC utfører egne analyser og anbefaler tiltak for regjeringen basert på funnene 654 
654 
3

 Ni oppropsforfattere: “Planetens fremtid står på spill. Isaksen avleder en livsviktig debatt”. 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yvkyQ2/planetens-fremtid-staar-paa-spill-isaksen-
avleder-en-livsviktig-debatt-ni-oppropsforfattere 
4 Klima- og miljødepartementet: “Klimarådet”. 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/styrer-rad-og-utvalg/klimaradet/id2354044/ 
5 Klima- og miljødepartementet (2018): “Elvestuen inviterer til felles innsats for å følge opp 1,5 graders 
rapporten”. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimaradsmote/id2620611/ 
6 Olsen, Eriksen & Furevik (2019): ”Norge bør etablere et bærekraftsråd”. 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wPE45A/norge-boer-etablere-et-baerekraftsraad-
olsen-eriksen-og-furevik-universitetet-i-bergen 
7

 Sandberg (2017): “Gir gode råd om klimaråd”. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/gir-gode-
rad-om-klimarad-1.944432 
8 Regjeringen (2016): “Høringsnotat: Forslag til Lov om klimamål (klimaloven)”. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/077aa285246541ba8bf287d290ad9a36/horingsnotat_klim
alov_160927.pdf 
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sine. Regjeringen er juridisk forpliktet til å respondere på rapportene deres. Hvert år 655 
rapporterer rådet på regjeringens framskritt, og dette skaper offentlig debatt om 656 
klimapolitikken. Rådet består av åtte eksperter på bl.a. klima, økonomi, atferdspsykologi og 657 
næringsliv, og de har et sekretariat på 30 personer og et budsjett på ca. 3,7 mill. pund årlig. En 658 
evaluering fra 2018 viste at de fleste av forslagene deres blir implementert av regjeringen. 659 
 660 
Storbritannia er allerede blant landene som har kuttet utslippene mest i Europa, og utslippene 661 
er nå lavere enn noen gang siden 18909. Våren 2019 gikk landet inn for netto nullutslipp innen 662 
2050, verdens mest ambisiøse bindende klimamål. Anbefalinger fra CCC var trolig 663 
nøkkelårsaken til at dette skjedde. Da FNs 1,5-gradersrapport kom ut, bestilte regjeringen en 664 
rapport fra rådet. Sju måneder senere fikk de en plan for hvordan alle sektorer i samfunnet, 665 
inkludert internasjonal luftfart og shipping, skal kutte nok til å nå målet - uten kvotekjøp10. 666 
 667 
Norden 668 

● Danmark: Danskene har hatt et klimaråd siden 2014 og det er tydelig til stede i den 669 
offentlige debatten11. Den nye regjeringen i Danmark har styrket Klimarådets rolle 670 
kraftig som en “uavhengig klimavakthund” med mer finansiering og flere eksperter12. 671 
Fra nå av skal Klimarådet gi en vurdering av Danmarks innsats ved starten av hvert år - 672 
deretter må statsråden presentere tiltak - og på slutten av året må han møte til 673 
“klimaeksamen” i Folketinget så parlamentet kan vurdere om regjeringen gjør nok.  674 

● Finland: vedtok en klimalov i 2015 og med den en permanent, uavhengig klimakomité 675 
som skal sørge for det vitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken13. Vurderer 676 
regjeringens politikk og kommenterer nasjonale klimapolitiske planer. Verdt å merke 677 
seg: I 2019 lanserte den nye finske regjeringen et av verdens mest ambisiøse klimamål (i 678 
hvilken grad klimakomitèen var avgjørende vet vi ikke). 679 

● Sverige: etablerte et uavhengig klimaråd da de vedtok en klimalov i 201714. Rådets 680 
oppdrag er å vurdere regjeringens politikk opp mot klimamålene, identifisere sektorer 681 
der det trengs flere tiltak og bidra til økt diskusjon om klimapolitikken i samfunnet. 682 
Medlemmene i rådet er eksperter på ulike relevante fagområder. 683 

 684 
Andre land 685 

● Det siste tilskuddet er Tyskland, som sent i høst lanserte en tiltakspakke med forslag til 686 
en klimalov15. Pakken inkluderer også et nytt klimaråd som skal overvåke om hver 687 
enkelt sektor overholder målene sine. Tyske forskere har kritisert rådet for å være for 688 
svakt: De mener at rådet også bør kunne foreslå tiltak og holde regjeringen ansvarlig 689 
overfor parlamentet16. Forskerne peker på det britiske CCC som et eksempel til 690 
etterfølgelse. 691 

691 
9

 Irfan (2019): “The UK is now committed by law to the most aggressive climate target in the world”. 
https://www.vox.com/2019/5/4/18528526/climate-change-uk-net-zero-law 
10

 Ramnefjell (2019): “Brexit fra utslipp”. https://www.dagbladet.no/kultur/brexit-fra-utslipp/71061608 
11 “Klimarådet”. https://www.klimaraadet.dk/da 
12

 Tveitdal (2019): “Danmark viser lederskap i Madrid”. 
https://energiogklima.no/kommentar/blogg/danmark-viser-lederskap-i-madrid/ 
13 Suomen ilmastopaneeli — The Finnish Climate Change Panel: “Finlands klimatpanel”. 
https://www.ilmastopaneeli.fi/sv/ 
14 “Klimatpolitiska rådet”. https://www.klimatpolitiskaradet.se/ 
15

 Øvrebø (2019): “Dette inneholder klimapakken”. https://energiogklima.no/nyhet/dette-inneholder-
den-tyske-klimapakken/ 
16

 MCC: “Assessment of the German climate package and next steps”. (se side 12–>) https://www.mcc-
berlin.net/fileadmin/data/B2.3_Publications/Working%20Paper/2019_MCC_Assessment_of_German_cl
imate_package_01.pdf 
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● Frankrike innførte et uavhengig klimaråd i 2019, modellert etter det britiske CCC. I sin 692 
første rapport kritiserte de regjeringen for ikke å være i rute til å nå klimamålene17. 693 

 694 
Klima- og miljøråd? 695 
I tillegg til klimakrisen har vi en naturkrise i verden. I den siste rapporten fra FNs naturpanel 696 
kommer det frem at én million dyre- og plantearter er utrydningstruet og enorme deler av 697 
verdens miljø er alvorlig endret av menneskelig aktivitet.18 Ifølge Miljødirektoratet har vi i 698 
Norge fra 1980 til 2018 mistet nesten seks prosent av alle inngrepsfrie naturområder.19 FN-699 
rapporten viser videre at de tre sterkeste driverne bak miljøkrisen er endringer i bruk av 700 
landareal og sjøareal, menneskers utnytting av organismer og klimaendringer. 701 
 702 
Klima-og miljøkrisen er ikke to uavhengige fenomener. Tiltak som reduserer klimakrisen kan 703 
både akselerere eller begrense miljøkrisen, og vice versa. Den store vindmøllemotstanden i 704 
Norge er et eksempel på at hensyn til natur og klima kan kollidere. For å sikre samspill og ideelt 705 
sett synergieffekter mellom klima- og miljøpolitikk kan man argumentere for at vi bør ha et råd 706 
som ser på både klima og miljø.  707 
 708 
På den annen side er det noen ulemper med å etablere et bredt klima- og miljøråd. For det 709 
første har ikke Norge like klare nasjonale mål på naturområdet som på klimaområdet, slik at 710 
det blir vanskeligere for rådet å vurdere måloppnåelsen årlig. For det andre blir mandatet mer 711 
uklart, ettersom hensyn til klima og natur av og til kolliderer. Hvis rådet får i oppgave å gi 712 
anbefalinger, må de veie begge hensyn og det blir vanskeligere å komme til tydelige 713 
konklusjoner. For det tredje har ingen av landene med eksisterende klimaråd naturhensyn i 714 
mandatet. Dermed har vi ikke sammenligningsgrunnlag for å etablere et norsk råd.  715 
 716 
En mellomløsning er å sørge for at minst én av ekspertene i rådet har kompetanse på natur og 717 
biologisk mangfold. Dermed sørger man for at noen alltid prioriterer dette i rådets diskusjoner.  718 
 719 
Argumenter mot et styrket klimaråd 720 
Regjeringen tok opp muligheten for et uavhengig klimaråd i invitasjonen til innspill om Norges 721 
klimalov i 201420, men det ble ikke en del av loven til slutt. I innspillsinvitasjonen nevnes noen 722 
grunner til at man ikke trenger et slikt råd, blant annet at vi allerede har Miljødirektoratet og 723 
oppretter et klimaråd med interessegrupper. Under følger noen andre mulige motargumenter. 724 
 725 
Overflødig? Regjeringen mener generelt at Norge ikke trenger flere kontrollmekanismer i 726 
klimapolitikken fordi vi har knyttet oss til EUs system. Fram mot 2030 kommer vi til å få 727 
utslippsbudsjetter for å få oss i rute. Motargumentet er at EU ikke har sterke sanksjoner hvis vi 728 
likevel bommer - og et klimaråd kan uansett være nyttig for å holde nordmenn oppdatert på om 729 
vi lykkes. 730 
 731 
Regjeringen har nå bestilt en rapport fra Miljødirektoratet til 1. februar 2020 kalt “Klimakur 732 
2030” som skal vise hvilke tiltak Norge kan gjøre for å nå klimamålene21. Dersom Klimakur er 733 
en tilstrekkelig effektiv plan og regjeringen faktisk gjennomfører, kan et klimaråd muligens bli 734 

734 
17

 https://www.france24.com/en/20190626-climate-council-france-falls-short-emission-targets 
18

 IBPES (2019): Global assessment summary for policymakers final version now available”. 
https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available 
19

 Miljødirektoratet: “Inngrepsfri natur”. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-
pa-land/inngrepsfri-natur/ 
20 Regjeringen (2014): “Perspektiver på en klimalov: Invitasjon til innspill”. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8068eb0512a543188eab8b89667b3af0/hoeringsnotat_per
spektiver_pa_en_klimalov_141103.pdf 
21 Miljødirektoratet (2019): “Klimakur 2030”. https://www.miljodirektoratet.no/klimakur 
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overflødig. På den annen side: Rådet kan da få i oppgave å følge opp tiltakene som foreslås i 735 
Klimakur, istedenfor at rapporten havner i en skuff.  736 
 737 
#ikkeminklimapolitikk? Vi risikerer at et slikt råd foreslår tiltak som strider med MDG-politikk. 738 
For eksempel kan det hende at de vil ta til orde for mer vindkraft på land, noe mange grønne er 739 
kritiske til pga. naturhensyn. Samtidig er det fullt mulig å motvirke dette gjennom måten vi 740 
setter opp rådet, f.eks. ved å stille krav om at de minst må ha én naturekspert.  741 
 742 
Elitistisk? Hvis De Grønne foreslår å gi klimaeksperter såpass stor innflytelse over politikken, 743 
kan vi vente reaksjoner som at vi er elitister og antidemokratiske (ref. innlegget til Røe Isaksen). 744 
Dette vil selvsagt avhenge av hva slags mandat rådet får, men i verste fall kan det tolkes som at 745 
vi vil ta makten til å styre vekk fra folket og over til akademikerne. 746 
 747 
Ett alternativ til et vitenskapelig råd er å innføre borgerråd der tilfeldig utvalgte innbyggere 748 
møtes for å bli enige om forslag til klimapolitikk. Dette er definitivt mer demokratisk, og 749 
eksempler fra blant annet Irland har vist at folk ofte støtter ambisiøse tiltak når de får god 750 
informasjon22. Men det er også mulig å gå inn for både et vitenskapsråd og borgerråd (og man 751 
kan jo f.eks. gi et politisk utvalg i oppgave å skrive en utfyllende politisk uttalelse om 752 
borgerråd). 753 
 754 
Andre forslag? Framtiden i våre hender har foreslått å opprette en “havarikommisjon” for norsk 755 
klimapolitikk23. Ap har uttalt at de støtter dette forslaget. Oppgaven vil være å undersøke 756 
hvorfor Norge ikke har nådd klimamålene, og hva vi bør gjøre for å nå 2030-målet. En slik 757 
løsning vil kanskje utrette noe av det samme som et styrket klimaråd. Motargumentet er at 758 
dette er noe vi bare gjør én gang - kanskje trenger klimapolitikken oppfølging hvert år.  759 
 760 

Spørsmål til diskusjon 761 
● Trenger vi et vitenskapelig klimaråd i Norge, eller blir dette overflødig? 762 

● Bør et slikt råd få mandat til å foreslå nye tiltak, eller skal det kun vurdere regjeringens 763 

innsats mot klimamålene årlig?  764 

● Er det elitistisk å innføre et slikt vitenskapelig råd? Bør MDG heller foreslå å opprette 765 

organer som er mer demokratiske, slik som borgerråd?  766 

 767 

Saksbehandlers konklusjon 768 
Norsk klimapolitikk er en flopp, og det samme gjelder dagens klimaråd. Norge trenger et 769 
styrket klimaråd, fordi du trolig ikke visste at Norge hadde et klimaråd før nå. Hele poenget må 770 
være at de er til stede i den offentlige debatten som en sentral, objektiv informasjonskilde. 771 
Klimarådet kan være dem journalistene ringer for å få svar på hva som fungerer eller ikke og 772 
rydder opp i usikkerheten om hva Norge egentlig har kuttet, med eller uten kvoter. 773 
 774 
Hvis vi etablerer et vitenskapelig klimaråd, legger vi press på politikerne om å vedta tiltak så 775 
Norge kommer i rute til å nå klimamålene. Klimarådet blir en årlig offentlig “domstol” for om 776 
klimapolitikken er god nok (kall det gjerne en “klimanemnd” for ekstra skamfølelse). Samtidig 777 
kan de bidra til mer opplyst debatt i Norge ved å avkrefte myter og vise hvilke tiltak som må til 778 

778 
22

 Stefanini (2019). “Ireland’s democratic experiment lays the ground for stronger climate action”. 
https://www.climatechangenews.com/2019/02/18/irelands-democratic-experiment-lays-ground-
stronger-climate-action/ 
23

 Krekling & Fjeld (2019). “Vil granske hvorfor Norge ikke klarer å nå klimamål”. 
https://www.nrk.no/norge/vil-granske-hvorfor-norge-ikke-klarer-a-na-klimamal-1.14778814 
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for å kutte utslipp raskt nok. Erfaringene fra andre land med samme ordning er gode, og rådet 779 
bør modelleres etter tilsvarende i Storbritannia som har blitt en stor suksess.  780 
 781 
Det er høyst sannsynlig at minst ett klimafiendtlig parti sitter i regjering fra 2021. Et uavhengig 782 
klimaråd kan være en sikring mot at det går helt galt dersom De Grønne ikke er i posisjon etter 783 
valget. Og dersom vi kommer i regjering, viser vi med dette forslaget at vi er trygge nok på vår 784 
egen klimapolitikk til at vi kan sende den til eksamen hos klimarådet. 785 
 786 

Forslag til vedtak 787 
F1: Den politiske uttalelsen «Norge trenger et styrket klimaråd» innstilles til LS-1-20 slik den 788 
foreligger. 789 
 790 

Vedlegg 791 
 1 - Norge trenger et styrket klimaråd 792 
 793 
 794 
 795 
Med vennlig hilsen 796 
 797 
Teodor Bruu 798 
Talsperson og koordinator for de politiske utvalgene 799 
På vegne av Andreas Moksnes (utvalgsleder) og politisk utvalg for klima og natur 800 
 801 
Oslo, 24. januar 2020 802 

803 
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 803 

 804 

 805 

 806 

NORGE TRENGER ET STYRKET 807 

KLIMARÅD  808 

 809 
Norsk klimapolitikk må opp til eksamen 810 
Verden styrer mot klimakatastrofe, og Norge ligger langt etter med å kutte utslipp. Altfor lenge 811 
har norske politikere holdt fagre taler og satt seg mål uten å følge opp med tiltak. Dagens 812 
klimaråd er usynlig og ineffektivt. Grønn Ungdom vil i stedet ha et uavhengig, vitenskapelig 813 
klimaråd i Norge. 814 
 815 
Klimapolitikk er komplisert, og derfor er det vanskelig for befolkningen å vite om politikerne 816 
gjør nok for å nå klimamålene. Et uavhengig klimaråd bestående av ulike fageksperter vil kunne 817 
vurdere om regjeringens foreslåtte tiltak er effektive nok og komme med alternative forslag. 818 
Det vil også demokratisere klimadebatten og gi mer definisjonsmakt til de som vet best hva 819 
som må til for å stanse klimakrisen. På den måten kan et slikt råd forhåpentligvis bidra til en 820 
mer opplyst offentlig debatt og samtidig legge press på klimapolitikken i Norge.  821 
 822 
Grønn Ungdom vil at: 823 

● Regjeringen skal oppnevne et uavhengig, vitenskapelig klimaråd bestående av 824 
eksperter fra ulike fagfelt, hvorav minst én har kompetanse om natur og biologisk 825 
mangfold. 826 

● Klimarådet modelleres etter tilsvarende råd i Storbritannia og får et eget sekretariat og 827 
budsjett. 828 

● Klimarådet skal hvert år vurdere regjeringens klimapolitikk i lys av den norske 829 
klimaloven og Parisavtalen. 830 

● Klimarådet skal komme med anbefalinger om nye tiltak som tar oss nærmere å nå 831 
målene og også enda lengre. 832 

● Klimarådet får mandat til å følge opp Klimakur 2030 og holde Stortinget oppdatert på 833 
om man kutter utslippene raskt nok i alle sektorer. 834 

835 
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Til Landsstyret  835 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 836 
Fra Sentralstyret 837 
Dato 24.01.20  838 
Saksnr GULS-1-20-18 839 

 840 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  841 

NORGES RELASJON TIL KINA 842 

Bakgrunn 843 
Den kinesiske regjeringen bryter menneskerettigheter. Dette er grunnlaget for denne 844 
resolusjonen. Det finnes to alvorlige brudd som vi vil trekke fram i hovedsak. Det første er 845 
Kinas overgrep mot religiøse minoriteter i Xinjiang-provinsen. Siden 2017 er det kjent at Kina 846 
driver konsentrasjonsleirer for muslimer av kirgisisk, kasakhisk og uigurisk opphav, der den 847 
siste tydelig er den største folkegruppen. Disse leirene blir beskrevet offisielt av Kina som 848 
«opplæringsleire» for å motvirke fattigdom24 eller religiøs ekstremisme.2526 Tallet på internerte 849 
i disse leirene er usikkert, da det ikke er publisert offentlige tall. Det er estimert at det er 850 
mellom noen hundre tusen og én million i disse leirene.27 28 29 Barn av de innsatte risikerer å bli 851 
satt i overfylte barnehjem30 og kvinner og barn blir satt til å arbeide for å erstatte den tapte 852 
arbeidskraften fra de hovedsakelig mannlige innsatte.31  853 
 854 
Det andre overgrepet foregår i Hong Kong. Kina har indirekte kontroll over situasjonen i Hong 855 
Kong, da Carrie Lam, Hong Kongs byregjeringsleder er utpekt av kinesiske styresmakter. 856 
Byregjeringen slår hardt ned på demonstranter og Hong Kongs innbyggere får stadig mindre å 857 
si i valget av bystyret. Kandidater må godkjennes og et stort antall av representantene er 858 
direkte valgt av Fastlandskina. Kina kan derfor hevdes å ikke lengre respektere flere punkter i 859 
avtalen mellom landet og Storbritannia, The Sino-British Joint Declaration (1984)32 som skulle 860 
beskytte selvstendigheten og demokratiet i Hong Kong i en overgangsperiode til 2047.33 Hong 861 
Kongs innbyggere, som alle verdens innbyggere, har krav på demokrati og ytringsfrihet. 862 
Grunnen til at vi trekker fram Hong Kong spesifikt er at dette er en negativ utvikling for 863 
menneskerettene. 864 
 865 
Det er mange andre brudd i tillegg til disse. De som kritiserer regjeringa blir ofte fengslet for 866 
dette, og det finnes derfor ikke ytringsfrihet, noe som er tilfellet for Liu Xiaobo og Gui Minhai 867 

867 
24 http://www.globaltimes.cn/content/1109761.shtml 
25 http://www.globaltimes.cn/content/1112047.shtml 
26 https://www-tandfonline-com.acces-
distant.sciencespo.fr/doi/full/10.1080/02634937.2018.1507997 (krever tilgang) 
27 Samme kilde (ibid). 
28 Radio Free Asia, 22. januar 2018 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-
01222018171657.html  
29 Radio Free Asia, 19. april 2018 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-
03192018151252.html 
30 Radio Free Asia, 18. oktober 2017 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/children-
10182017144425.html  
31 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-03192018151252.html  
32 https://www.cmab.gov.hk/en/issues/joint.htm 
33 https://www.cmab.gov.hk/en/issues/joint.htm  
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som nevnes senere i dette saksframlegget. En utfyllende gjennomgang over 868 
menneskerettsforholdene i Kina kan leses i denne artikkelen av Human Rights Watch34. 869 
 870 
Norges forhold til Kina  871 
Norge var et av de første landene i verden som anerkjente Folkerepublikken Kina i 1950. 872 
Under den kalde krigen var relasjonen dårlig fordi Norge var på USA sin side. I 1989 fikk Dalai 873 
Lama Nobels fredspris. Det gjorde relasjonen mer spent. I løpet av 1990-tallet og 2000-tallet 874 
etablerte Norge og Kina en nær og dynamisk relasjon,35 som blant annet innebar en årlig 875 
menneskerettighetsdialog og forhandlinger om en frihandelsavtale.36  På 2000-tallet bidro 876 
vekst i den kinesiske økonomien til økonomisk vekst i Norge. Samarbeidet innebar også mer 877 
kulturutveksling.  878 
 879 
I samme periode var kineserne tydelige overfor norske myndigheter om hvilke konsekvenser 880 
en eventuell fredspristildeling til en kritiker av det kinesiske regimet ville få for norsk-kinesiske 881 
relasjoner. Det er den uavhengige Nobelkomiteen37 som deler ut Nobelprisen. I 2010 valgte de 882 
å gi prisen til den fengslede kineseren Liu Xiaobo38. Han var blitt dømt til fengsel og arbeidsleir 883 
for sitt arbeid for demokrati tidligere. I 2008 hadde han undertegnet og jobbet for en 884 
frihetserklæring som het Charta 08. Målet hans var å avskaffe ettpartistaten og innføre 885 
demokrati.39 886 
 887 
Da Liu fikk fredsprisen ble kineserne veldig sure. De ble både sure fordi de oppfattet det som et 888 
angrep på sine interne politiske og rettslige anliggender, og fordi den norske regjeringen sluttet 889 
opp om prisen, slik den alltid gjør. Kina begynte å boikotte Norge med en gang ved å avlyse alle 890 
planlagte møter, legge forhandlingene om en frihandelsavtale på is og ved å gjøre det 891 
vanskeligere for nordmenn å reise til Kina. I seks år hadde Norge og Kina ingen diplomatisk 892 
kontakt seg imellom.  893 
 894 
Alle utenriksministre siden 2010 har hatt normalisering av forholdet til Kina som et mål. I 2016 895 
underskrev Norge og Kina en avtale om å begynne å snakke sammen igjen. Det kan være lurt å 896 
lese det to sider lange dokumentet her40.  897 
 898 
Punkt 3 i avtalen lyder som følger:  899 
 900 
“The Norwegian Government fully respects China's development path and social system, and 901 
highly commends its historic and unparalleled development that has taken place. The 902 
Norwegian Government reiterates its commitment to the one-China policy, fully respects 903 
China's sovereignty and territorial integrity, attaches high importance to China's core interests 904 
and major concerns, will not support actions that undermine them, and will do its best to avoid 905 
any future damage to the bilateral relations.” 906 
 907 
Da avtalen ble undertegnet uttalte daværende utenriksminister Børge Brende at språket i 908 
avtalen var “helt vanlig FN-diplomatisk språk”41. Mange var uenige i det. Blant dem var MDGs 909 

909 
34 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/china-and-tibet 
35 https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2017/Norge-Kina-Fra-isfront-til-toevaer 
36 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---
innsiktsartikler/frihandelsavtaler/partner-land/kina/id457436/ 
37 https://www.nobelpeaceprize.org/Organization 
38 https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2010/Nobels-fredspris-2010-til-Liu-Xiaobo 
39 https://www.nobelpeaceprize.org/Prize-winners/Prizewinner-documentation/Liu-Xiaobo 
40 http://mm.aftenposten.no/dokumenter/2016-12-19_Norway_China_statement_19dec16.pdf 
41 https://www.aftenposten.no/okonomi/i/X17QE/forholdet-mellom-kina-og-norge-normalisert-etter-
seks-aar-med-isfront 
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daværende stortingsrepresentant Rasmus Hansson, som var bekymret for om avtalen ville 910 
hindre Norge i å ta opp menneskerettighetsspørsmål42. Brende har sagt at formuleringen i 911 
punkt tre i avtalen ikke handler om Sør-Kinahavet, der Kina har store interesser. Det er vanlig å 912 
tolke avtalen i den retningen.  913 
 914 
Siden avtalen ble signert i 2016 har samarbeidet mellom Norge og Kina blomstret. I mai 2019 915 
ble det signert en ny lakseavtale mellom Norge og Kina. Den skal åpne opp for ytterligere 916 
lakseeksport mellom de to landene.43 I oktober ble norske og kinesiske patentmyndigheter 917 
enige om en avtale om patentsamarbeid. Næringsminister Torbjørn Røe Isachsen meldte i 918 
oktober til NRK at han håper på å få til en frihandelsavtale med Kina i løpet av 2020.44  919 
 920 
Handel med Kina 921 
Norge og Kinas økonomier er komplementære. Det betyr at de utfyller hverandre godt, og i 922 
liten grad truer hverandre. Vi importerer arbeidsintensive varer av dem, og de importerer varer 923 
som krever mye høy utdanning og kapital, i tillegg til sjømat, av oss. Kina er et viktig marked for 924 
norske tjenester som skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester, ingeniørtjenester og 925 
miljøtjenester.45 Det er altså fordeler for begge land ved å handle.  926 
 927 
Det er vanlig at de som styrer Kina bruker handelspolitikken for å straffe land som kritiserer 928 
dem. Ifølge NUPI blir land der regjeringen møter Dalai Lama straffet økonomisk av Kina. I snitt 929 
går eksporten til disse landene ned med 16,9 prosent i året etter møtet.46 Norge har også fått 930 
svi økonomisk for fredsprisen, men straffen har vært mindre enn fryktet. I 2014 konkluderte 931 
NUPI-forsker Bjørn Sverdrup Thygeson med at utdelingen av Nobels fredspris i 2010  ikke 932 
hadde fått store eller alvorlige følger for handelsforholdet mellom Norge og Kina,47 Før 933 
fredsprisen importerte Norge mer fra Kina enn vi eksporterte til dem. Denne ubalansen ble 934 
forsterket noe etter 2011. At handelsbalansen allerede før 2011 gikk i Kinas favør kan ha 935 
bidratt til å skjerme handelen etter fredsprisen, fordi dette gjorde det mer lukrativt for dem å 936 
beholde den.  937 
 938 
Hvor viktig er handel med Kina for norsk økonomi? I 2017 fant European Think-tank Network 939 
ut at de direkte investeringene fra Kina siden 2000, i det norske markedet, har vært på rundt 7 940 
milliarder dollar.48 Dette er mye, men ifølge forskerne er det fortsatt moderat sammenlignet 941 
med investeringer fra Europa og USA. I 2017 importerte vi varer fra Kina for i alt 67 milliarder 942 
kroner, eller 9 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. Til sammenlikning sto 943 
import fra USA for 46 milliarder kroner i samme periode, eller 7 prosent av vår import utenom 944 
skip og oljeplattformer. På eksportsiden står eksport til Kina for 4 prosent av eksporten vår. Til 945 
sammenlikning står eksport til USA for 7 prosent av vår eksport.49 På figurene under kan dere 946 
se hvem Norge importerer fra og eksporterer til, og hvor stor handelen med Kina er relativ til 947 
handelen med andre land.  948 
 949 
Saksbehandlers inntrykk er at Kinas isfront mot Norge rammet diplomatiet i mye større grad 950 
enn det rammet handelen. Norges økonomi har ikke lidd noen nød som følge av bruddet.  951 

951 
42 https://www.dn.no/politikk/norge/kina/miljopartiet-de-gronne/uro-over-formulering-i-norges-kina-
avtale/2-1-20970 
43 https://www.nrk.no/nyheter/kina-og-norge-1.11461351 
44 https://www.nrk.no/nyheter/kina-og-norge-1.11461351 
45https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---
innsiktsartikler/frihandelsavtaler/partner-land/kina/id457436/ 
46 https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2017/Norge-Kina-Fra-isfront-til-toevaer 
47 https://e24.no/naeringsliv/i/LAWbxx/handel-mellom-norge-og-kina-omtrent-som-normalt 
48 https://www.nupi.no/nupi/Nyheter/Fersk-rapport-om-kinesiske-investeringer 
49 https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-viktigste-handelspartnere 
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 954 
Kilde: SSB 955 
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Hvor står de andre partiene i Norge? 957 
SVs Petter Eide har tatt til orde for at en rødgrønn regjering bør ha som mål å si opp 958 
normaliseringsavtalen med Kina.50 Venstres Guri Melby svarte at hun ikke trodde det ville 959 
bedre situasjonen i Hong Kong, og peker på at avtalen gir Norge en mulighet til å ta opp 960 
menneskerettighetsspørsmål. Regjeringen kjennetegnes av den nevnte samarbeidsavtalen, og 961 
at de ikke ville møte Dalai Lama da han var i Oslo i 2014.51 962 
 963 
Hvordan håndterer andre land Kina? 964 
Kongressen i USA har vedtatt flere forslag for å beskytte menneskerettighetene til kinesere. 965 
Den ene, UIGHUR Act of 2019, innfører innreise- og eiendomsrestriksjoner for alle offentlige 966 
personer som er involvert i interneringsleirene for uighur-minoriteten i Xinyang-provinsen i 967 
Kina. Den innfører i tillegg handelsrestriksjoner på varer som kan brukes til undertrykking av 968 
denne minoriteten og krever at det amerikanske utenriksdepartementet rapporterer om 969 
menneskerettsbrudd og antall internerte i Xinyang.52  970 
 971 
Andre lover handler om demonstrasjonene i Hong Kong. USA erklærer gjennom Hong Kong 972 
Human Rights and Democracy Act of 2019 at de vil arbeide for frie demokratiske valg i Hong 973 
Kong i løpet av 2020.53 Det vil si at det er Hong Kongs innbyggere som skal nominere og velge 974 
alle medlemmer av lovgivende og utøvende makt i Hong Kong. Dette følger avtalen inngått 975 
mellom Storbritannia og Kina nevnt tidligere. Ifølge loven kan også Hong Kongs myndigheter 976 
bli møtt med sanksjoner og opposisjonelle kan få asyl i USA. Kongressen vedtok i tillegg 977 
PROTECT Hong Kong Act, som forbyr å selge blant annet tåregass til Hong Kongs politistyrke.54 978 
Kina har uttalt seg negative til disse lovene, og sagt at det kan true arbeidet med å reforhandle 979 
handelsavtalen mellom de to landene.55 980 
 981 
23 land har underskrevet et dokument i FN som kritiserer bruken av leirene i Xinyang. Norge 982 
var blant dem.56 983 
 984 
Det som nylig har skjedd i Sverige 985 
15. november 2019 delte Amanda Lind, den svenske kulturministeren (Miljöpartiet), ut 986 
Svenske PENs Tochulskypris for “förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist” til 987 
Gui Minhai.57 Han er forlegger med svensk statsborgerskap som gir ut regimekritiske bøker i 988 
Hong Kong, men har vært arrestert siden 2018 med begrunnelse om at han skal ha spredt 989 
statshemmeligheter til utlandet. Sverige har forsøkt å ivareta hans rettigheter som svensk 990 
statsborger, men har ikke hatt gjennomslag. Den kinesiske ambassadøren i Sverige, Gui 991 
Congyou, svarte med å kritisere både beslutningen til Svenske PEN og Den svenske regjeringas 992 
deltagelse på utdelingsseremonien, og Kina har i etterkant av dette avlyst diplomatiske møter, 993 
kinesiske bedrifters reiser til Sverige, anklaget den svenske generalkonsulen til Shanghai, 994 
Lisette Lindahl, for spionasje og sagt at de vil innføre handelsrestriksjoner. 995 

995 
50 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/opyAea/norge-boer-si-opp-normaliseringsavtalen-med-
kina 
51 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JzJ4b/erna-nekter-aa-treffe-dalai-lama-disse-hoeyre-
politikerne-moeter-ham 
52 116th US Congress https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178 
53 116th US Congress 
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter66&edition=prelim  
54 116th US Congress https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/4270?q=%7B%22search%22%3A%5B%22PROTECT+hong+kong+act%22%5D%7D&s=2&r=1  
55 South China Morning Post, 16. oktober 2019: 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3033136/beijing-accuses-us-lawmakers-sinister-
intention-destroy-hong  
56 https://www.gov.uk/government/speeches/joint-statement-on-xinjiang 
57 https://www.svenskapen.se/senaste-nytt/2019/11/1/gui-minhai-fr-rets-tucholskypris 
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 996 
Stefan Löfven, Sveriges statsminister (Sosialdemokraterna), uttalte som svar på Kinas trusler 997 
at: «I Sverige har vi åsiktsfrihet, då får man tycka olika»58. De fikk full støtte av 998 
Europakommisjonen, og av Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun omtalte 999 
Kinesiske myndigheters trusler mot Sverige som «uakseptable».59 1000 
 1001 

Drøfting 1002 
Hva taler for å beholde dialogen med Kina? 1003 
Utenrikspolitikk er en avveiing av forskjellige ønsker. I denne saken er det to hovedhensyn, å 1004 
sørge for at menneskerettene til kinesere og andre folk som Kinas politikk har effekt på blir 1005 
respektert; og norske handelsmuligheter. Andre punkter i De Grønnes politikk, for eksempel 1006 
vårt ønske om å styre norsk økonomi til andre sektorer enn olje, kan bli skadet av mindre 1007 
handel med Kina. Mange som i dag arbeider med eksport eller import fra Kina vil måtte finne 1008 
seg en ny jobb, med alt det stresset det medfører. Om vi setter menneskerettene først og 1009 
aksepterer å miste handelsmuligheter, bør vi vite at Kina respekterer menneskerettene i større 1010 
grad som følge av denne politikken. Siden Den kinesiske regjeringa er lite endringsvillige kan 1011 
det være at vi ikke får noe gjennomslag uansett, og at vi derfor heller bør satse på å handle med 1012 
Kina, slik at vi begge blir rikere, og norsk økonomi ikke blir enda hardere rammet av grønn 1013 
politikk enn den allerede kommer til å bli på kort sikt. 1014 
 1015 
Slik forholdet vårt til Kina er i dag, med handel og dialog, kan også være en måte å sørge for at 1016 
menneskerettene blir bedre ivaretatt. Når norske delegasjoner av politikere, diplomater, 1017 
kongefamilien og organisasjons- og næringslivsansatte møter sine kinesiske kolleger kan de ta 1018 
opp hvordan man kan slutte å begå overgrep og til og med hvilke eventuelle fordeler det er med 1019 
å respektere menneskerettene istedenfor å bryte dem. Selv om dette har blitt lite praktisert 1020 
fram til i dag, kan det gjøres mer når det kinesisk-norske forholdet er enda mer stabilt, som 1021 
etter en handelsavtale er signert. Om De Grønne er i Regjering kan vi presse på for å ta dette 1022 
opp i dialogen. 1023 
 1024 
Et annet argument for å ikke bryte med Kina er å unngå at verden blir delt i to. Da verden hadde 1025 
USA og Sovjeunionen som to stormakter, kalte vi verdensordenen for bipolar fordi verden var 1026 
dratt mellom to mektige krefter. I dag er verden multipolar, og det er få som har noe å vinne på 1027 
at vi igjen får en bipolar verdensorden med Kina og USA som hovedmotstandere. At vi tar 1028 
tydelig avstand fra Kina kan tolkes som at vi velger side med USA og være med på å dele verden 1029 
i to igjen. Innvendingen blir at vi må kunne dele verden inn i de som står opp for den liberale 1030 
rettsstaten og de som ikke gjør det.  1031 
 1032 
I tillegg til disse punktene kan det være lurt å holde seg inne med Kina av hensynet til annen 1033 
internasjonal politikk. Kina spiller en viktig rolle i å bekjempe fattigdommen i verden og har 1034 
store investeringsprosjekter i mange land. I tillegg er de et av landene med flest 1035 
klimagassutslipp, men som i tillegg har uttrykt en vilje til å kutte i disse utslippene. Dette er 1036 
punkter der Norge kan samarbeide med Kina, og der vi kan tape mye ved å gjøre forholdet kaldt 1037 
igjen. 1038 
 1039 
Hva taler for å bryte dialogen med Kina? 1040 
Dialog fører ikke fram om denne ene parten ikke lytter. Da kinesiske myndigheter har vist seg 1041 
uvillige til å stanse de overgrepene de gjør mot egen befolkning, bør andre land bruke 1042 
pressmiddel som gjør at de endrer denne politikken. USA har som nevnt tidligere i dette 1043 

1043 
58 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EWXOWj/lofven-i-sverige-far-man-tycka-olika 
59 https://www.aftenposten.no/verden/i/GG2QgJ/soereide-etter-kinas-advarsel-mot-sverige-denne-
typen-trusler-er-uakseptable 
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saksframlegget satt i gang flere tiltak for å få kinesere til å ende brudd på menneskerettene. 1044 
Gjennom slike tiltak må Den kinesiske regjeringa vurdere om det de tjener på å bryte 1045 
menneskerettene overgår tapet av handel, utestengelse fra andre land eller tap i internasjonal 1046 
anseelse. 1047 
 1048 
Aftenposten skriver at vi de siste to årene har sett en opptrapping av trusler og negative 1049 
reaksjoner på Kina-kritiske ting som skjer i resten av verden de siste to årene. Bare de siste 1050 
ukene har vi sett mange eksempler på det60. George Magnus ved Oxfords kinasenter sier 1051 
følgende til Aftenposten:  1052 
 1053 
– Kinesiske myndigheter har oppført seg som bøller, spesielt i møte med enkeltland eller selskaper. Det 1054 
har ofte ført til at de har oppnådd sine mål og fått motparten til å endre kurs. Samtidig viser denne 1055 
oppførselen at Beijing-myndighetene er mer sårbare enn de liker å presentere seg selv som. Kinas 1056 
ledere opplever nok at både de vestlige landene og flere land i Asia rotter seg sammen mot Kina. (…) 1057 
Dermed trapper de opp retorikken i møte med andre land, noe vi har sett mange eksempler på i det 1058 
siste. 61 1059 
 1060 
Bøller bør ikke få vinne fram i politikken mellom stater. Den kinesiske regjeringa bør ikke 1061 
kunne true andre land til å holde seg unna personer som kritiserer dem. Om Kina vinner fram 1062 
med en slik politikk vil det sette en standard for all internasjonal politikk der mektige land kan 1063 
gjøre hva de vil siden de små landene er avhengige av å handle med dem. Hvem har råd til å 1064 
bryte med Kina? Vi i Norden er rike, har gode forbindelser og har stor sjanse for å klare oss godt 1065 
også uten Kina. Mye tyder også på at flere og flere land våger å ta et oppgjør med Kina. 1066 
 1067 
Det er opp til den svenske Regjeringa om de ønsker å være til stede på utdelingen av en 1068 
ytringsfrihetspris, uansett hvilket land prisvinneren kommer fra. Gjennom Norges nåværende 1069 
utenrikspolitikk støtter vi opp om et internasjonalt bøllevelde. 1070 
 1071 

Saksbehandlers konklusjon  1072 
Spørsmålet koker ned til følgende; Hva tror vi har størst positiv innvirkning på kinesernes 1073 
rettigheter, og menneskerettighetenes stilling globalt, på sikt? Er det diplomatisk arbeid, 1074 
samtaler og handel eller er det tydelig markert avstand til regimet? Vi konkluderer her med 1075 
sistnevnte.  1076 
 1077 
I resolusjonen foreslår vi at Norge skal ta initiativ overfor EU om å stå sammen i kampen for 1078 
menneskerettigheter i Kina. Dette kan innebære at alle europeiske land støtter hverandre hver 1079 
gang de skulle komme i konflikt med Kina over menneskerettigheter, som etter å ha møtt en 1080 
kinesisk dissident eller ved å kritisere forholdene i Kina. Europakommisjonen og Norge har sagt 1081 
at man støtter svenskene i Minhai-saken. Vi bør formelt forplikte oss til å stå sammen også i 1082 
andre tilsvarende saker. 62 1083 
 1084 
Vi foreslår også at Norge skal stille krav til en handelsavtale med Kina, med 1085 
menneskerettighetssituasjonen i landet som begrunnelse. Det betyr at vi vil at den norske 1086 
regjeringen skal si at man ikke vil inngå handelsavtale med mindre visse krav oppfylles. Å stille 1087 
krav om forbedring i menneskerettssituasjonen kan for eksempel være årlige møter der begge 1088 
land presenterer hvordan menneskerettene har blitt bedre respektert i året som har gått. En 1089 

1089 
60 https://www.aftenposten.no/verden/i/GG2QgJ/soereide-etter-kinas-advarsel-mot-sverige-denne-
typen-trusler-er-uakseptable 
61 https://www.aftenposten.no/verden/i/GG2QgJ/soereide-etter-kinas-advarsel-mot-sverige-denne-
typen-trusler-er-uakseptable  
62 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EWXOWj/lofven-i-sverige-far-man-tycka-olika 
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annen løsning kan være at visse menneskerettsbrudd må avsluttes før en frihandelsavtale kan 1090 
inngås, slik som å avvikle konsentrasjonsleirene i Xinyang eller løslate politiske fanger.  1091 
 1092 

Spørsmål til diskusjon 1093 
• Er forslagene i resolusjonen den beste måten å bidra til en bedret 1094 

menneskerettighetssituasjon i Kina på? 1095 
• Bør resolusjonen inneholde et punkt om å si opp normaliseringsavtalen med Kina? 1096 
• Er språket i resolusjonen forståelig? Hvordan kan det bli tydeligere? 1097 

 1098 

Forslag til vedtak 1099 
F1: Den politiske uttalelsen “Norges relasjon til Kina” vedtas slik den foreligger. 1100 
 1101 

Vedlegg 1102 
 1 - Norges relasjon til Kina 1103 
 1104 
Med vennlig hilsen 1105 
 1106 
Nora Jungeilges Heyerdahl     Ivar Arnesen  1107 
Internasjonal kontakt   Medlem av politisk utvalg for fred, forsvar og migrasjon 1108 
 1109 
 1110 
Neukirchen og Reims, 24. januar 2020   1111 

1112 
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 1112 

 1113 

 1114 

 1115 

NORGES RELASJON  1116 

TIL KINA 1117 

Grønn Ungdom vil alltid sette menneskerettighetene, demokrati og ytringsfrihet over 1118 
økonomisk vinning. Prinsipielt tror Grønn Ungdom på kraften i dialog og diplomati, men vi er 1119 
ikke overbevist om at dialog med Kina basert på Kinas premisser vil gi reelle forbedringer i 1120 
landets menneskerettighetssituasjon. 1121 
 1122 
Grønn Ungdom mener derfor: 1123 

● At Norge skal sette prinsipper om frihet, demokrati og menneskerettigheter over 1124 
hensynet til dialog med Kina. 1125 

● At Norge skal stille krav til en handelsavtale med Kina, med 1126 
menneskerettighetssituasjonen i landet som begrunnelse. 1127 

● At Norge skal gi politiske flyktninger fra Kina asyl. Vi vil ta imot flyktninger fra for 1128 
eksempel Xianyang og Hong Kong ved behov. 1129 

● At Norge skal ta initiativ overfor EU om å stå sammen i kampen for 1130 
menneskerettigheter i Kina. 1131 

● Alternativ A (sentralstyrets innstilling): ikke ha med noe punkt om normaliseringsavtalen  1132 
● Alternativ B: At Norge skal si opp normaliseringsavtalen med Kina 1133 

1134 
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Til Landsstyret  1134 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1135 
Fra Grønn Ungdom Agder 1136 
Dato 29.01.20  1137 
Saksnr GULS-1-20-19 1138 

 1139 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1140 

GRATIS BUSS! 1141 

Bakgrunn 1142 
Utslippene fra transportsektoren øker63  og regjeringen pøser på med ny vei. Som bare vil føre 1143 
til at flere tar bilen. Skal vi klare 2030 målene må den kollektive transportsektoren løftes 1144 
drastisk for å få ned utslippene fra personbilsektoren.  1145 
 1146 
Et styrket kollektivtilbud er en av hjørnesteinene GU og MDG sin politikk. Dette nye radikale 1147 
tiltaket om å gjøre bussen og trikken gratis er derfor høyst aktuelt. 1148 
 1149 

Drøfting 1150 
Dette forslaget er radikalt, det er det ingen spørsmål om.  Og Norge er allerede i verdensklasse 1151 
med offentlig transport selv med vårt langstrakte land. Men det når en klimakrise står på 1152 
dørstokken og utslippene fra personbiler øker holder det ikke.  1153 
 1154 
Effektivisering  1155 
Per dags dato brukes mye ekstra tid på å sjekke billetter, både via elektronisk skanning av 1156 
billetter når man går på, som fører til lengre stopp og køer, og kostbar billettkontroll.  1157 
Med gratis buss, sporvei og forstadsbane vil det hverken være behov for billettkontroll eller 1158 
skanning av billetter når man går på. 1159 
 1160 
Økonomi 1161 
Ifølge SSB var inntektene fra buss i 3. kvartal i 2019 1,6 mrd kroner for buss og 421,3 millioner 1162 
for trikk, t-bane og bybane i samme periode64. Det blir om lag 8 mrd kroner på årsbasis. Det er 1163 
mye penger. Og det vil mest sannsynlig bli mer hvis buss, T-bane, bybane og trikk blir gjort 1164 
gratis ettersom dette vil føre til at langt flere velger å ta disse i bruk. 1165 
 1166 
Hvordan disse pengene skal bli hentet inn er opp til våre økonomer å bestemme, men økt 1167 
veiavgift, flyavgift, kjøttavgift, fjerning av statlig støtte til oljesektoren og fjerning av taxfree-1168 
ordningen er alle alternativer. 1169 
 1170 
Hvem skal drifte bussen, bybanen, trikken og t-banen? 1171 
Den offentlig transporten i Norge driftes både 100% offentlig, som trikken i Oslo, i tillegg til via 1172 
private aktører, som i Agder.  Når billettordning skal fjernes må vi stille spørsmålet om det da er 1173 
best å fortsette å bruke private aktører til å drifte bussen og skinnetransport, ettersom disse vil 1174 
ta ut profitt. 1175 

1175 
63 SSB (2019). Utslipp til luft. Hentet fra https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-
endelige 
64 SSB (2019). Kollektivtransport. Hentet fra https://www.ssb.no/kolltrans/ 
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 1176 
Men vi i Grønn Ungdom er som kjent ikke redd for å bruke private aktører i det grønn skiftet, og 1177 
ettersom mange av bussene er eid av de private selskapene er det ikke sikkert det ville vært 1178 
lønnsomt å kjøpe dem opp.  1179 
 1180 
Forslagsstiller er ikke økonom, og legger derfor fram både et forslag om å simpelthen 1181 
subsidiere private aktører og å blankt kjøpe dem opp slik at staten kan ta over transporten.  1182 
 1183 
Hva med jernbane og båt? 1184 
Jernbane og båt koster gjennomsnittlig mye mer per reise, 91 kr for jernbane, 56 kr for båt, mot 1185 
buss på 17 kr og sporvei og forstadsbane på 10 kr. Siden folk flest ikke bruker disse 1186 
fremkomstmidlene til daglig transport er det ikke sett på som nødvendig å gjøre et dyrt forslag 1187 
enda dyrere.  1188 
 1189 
Forslaget kan føre til at  færre tar jernbane til lengre reise til fordel for buss. Dette bør unngås 1190 
med en prisnedskriving på togbilletter.  1191 
 1192 

Spørsmål til diskusjon 1193 
• Skal de nye gratis offentlige fremkomstmidlene driftes offentlig eller via private 1194 

aktører? 1195 
• Er det riktig å la tog være ute i kulda? 1196 
• Er dette riktig bruk av 8 milliarder kroner hvert år? 1197 

 1198 

Forslag til vedtak 1199 
F1: Resolusjonen «Gratis buss!» vedtas slik den foreligger, etter votering over alternativene. 1200 
 1201 

Vedlegg 1202 
 1 - Gratis buss! 1203 
 1204 
 1205 
Med vennlig hilsen 1206 
 1207 
Rav Seime, 1208 
Fylkesleder 1209 
På vegne av Agder Grønn Ungdom 1210 
 1211 
Kristiansand, 29.01.2020 1212 

1213 



 
38 

 1213 

 1214 

 1215 

 1216 

 1217 

GRATIS BUSS! 1218 

Vi trenger gratis buss! 1219 
Om ti år skal vi ha halvert CO2-utslippene våre, men utslippene stiger fortsatt i 1220 
transportsektoren. Dette kan vi ikke la fortsette, drastiske tiltak må til! 1221 
 1222 
For å motvirke denne stigningen må bussen gjøres så attraktiv at folk flest lar bilen stå: nemlig 1223 
ved å gjøre bussen gratis, som både vil fjerne behovet for tidkrevende billettkontroll i tillegg til 1224 
å føre til at flere dropper bilen! 1225 
 1226 
Grønn Ungdom vil: 1227 

● Gjøre all buss, trikk, bybane og t-bane gratis for reisende gjennom 1228 
○ ALTERNATIV A: En statlig finansiering av busselskapene sine utgifter som 1229 

dermed kompensere for de tapte billettinntektene 1230 
○ ALTERNATIV B: Et statlig oppkjøp av private busselskaper, hvor staten selv vil 1231 

eie og kjøre bussene 1232 
1233 
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Til Landsstyret  1233 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1234 
Fra Sentralstyret 1235 
Dato 07.10.19  1236 
Saksnr GULS-1-20-20 1237 

 1238 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1239 

Norge trenger en ny gmo-1240 

lovgivning 1241 

Bakgrunn 1242 
Hva er GMO? 1243 
GMO står for Genmodifiserte Organismer. Genene er oppskriften på alle organismer, og styrer 1244 
hvordan hver enkelt organisme utvikler seg og dens egenskaper65. Genmodifiserte organisme 1245 
er derfor organismer der mennesker har endret organismers gener for å tilegne dem 1246 
egenskaper den per i dag ikke har. Mennesker har tatt steg for å endre arters DNA siden vi 1247 
begynte å selektivt avle frem arter som passer bedre til behovene våre, som for eksempel har 1248 
ført til at bananer i dag smaker bedre og har mindre frø enn den en gang hadde66. I senere år har 1249 
man utviklet teknologi som gjør det mulig å ta ett gen fra en art og erstatte det i en ny67. Dette 1250 
har vært med å gjøre landbruket i verden mer produktivt, og løst flere utfordringer i 1251 
matproduksjon. Genmodifiserte organismer i matproduksjon kan gå fra å øke artens 1252 
produktivitet, for eksempel ved å injisere et gen som gjør at en kan bruke et mindre skadelig 1253 
sprøytemiddel eller gjøre det resistent mot råte fra sopp som kan ødelegge avlinger, men også 1254 
løse andre problemer ved moderne matproduksjon, for eksempel ved å modifisere visse planter 1255 
til å produsere omega-3 olje, som vi kan bruke til at oppdrettslaksen blir like sunn, selv med 1256 
vegetabilsk fôr68.  1257 
 1258 
Lovverk rundt bruk av GMO i verden varierer fra område til område. Eksempelvis har EU og 1259 
USA svært forskjellige prosedyrer, som har ført til at blant annet over 90% av all bomull og mais 1260 
i USA er GMO, mens EU er langt mer restriktive6970. Norge har et av verdens strengeste 1261 
regelverk angående GMO71, i form av genteknologiloven72. Genteknologiloven er svært 1262 
restriktiv, og har resultert i et effektivt forbud, der kun en form for nellik med endret 1263 
blomsterfarge har blitt godkjent73. Siden Genteknologiloven ble vedtatt i 2004 har loven stått 1264 

1264 
65 https://snl.no/gen 
66 https://www.sciencealert.com/fruits-vegetables-before-domestication-photos-genetically-modified-
food-natural 
67 https://www.vox.com/2014/11/3/18092720/how-do-you-make-a-gmo-anyway 
68 https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415 
69 https://geneticliteracyproject.org/2015/09/02/gmos-us-vs-eu-united-states-regulates-usage-europe-
fears-risks-technology/ 
70 https://www.centerforfoodsafety.org/issues/311/ge-foods/about-ge-foods 
71 https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-grown-and-banned/ 
72 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38  
73 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-
naturmangfold/genteknologi/id2339898/ 
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relativt uforandret. I 2018 gikk Bioteknologirådet inn for en modernisering av Norges GMO-1265 
lovgivning, grunnet utvikling i metoder for å utføre GMO og økt kunnskapsgrunnlag om 1266 
konsekvenser fra GMO 74. Saksbehandler mener derfor det er på tide med en debatt i GU om 1267 
GMO. 1268 
 1269 

Drøfting 1270 
En større åpning for gmo vil potensielt ha positive konsekvenser innenfor flere områder. 1271 
 1272 
Miljø 1273 
Miljøeffekten er mulig det mest sentrale spørsmålet for Grønn Ungdom angående GMO. Det 1274 
finnes positive miljøkonsekvenser som har funnet sted på grunn av genmodifiserte organismer. 1275 
GMO har redusert verdens forbruk av kjemiske plantevernmidler med 37% globalt, og økt 1276 
avlingenes størrelser med 22%75. Sprøytemidler har negative konsekvenser for store deler av 1277 
økosystemene i direkte eller indirekte kontakt med sted der det blir brukt76, og nedgangen av 1278 
sprøytemidler grunnet gmo er derfor svært positiv i et miljøhensyn. Større avlinger er også 1279 
positivt av et miljøhensyn. Landbruket i dag er ikke spesielt miljøvennlig, blant annet fordi økt 1280 
økt matproduksjon er med å rasere urørt eller lite berørt natur, i tillegg til at 1281 
klimagassutslippene til landbruket er store. De økte avlingene skapt av gmo er her positive, der 1282 
det gjør at man kan dekke en større andel av matbehovet på det samme areal og redusere 1283 
klimagassutslipp per enhet mat. 1284 
 1285 
En miljørisiko ved bruk av genmodifiserte organismer er at avlingers DNA kan spre seg til 1286 
naturen, og i enkelte tilfeller også blande seg med ville populasjoner av samme art. Det er 1287 
eksempler på dette i USA, der modifiserte gen har blitt oppdaget opp mot 15 kilometer fra 1288 
stedet GMO-arten var i bruk77. Det skal sies at dette er lite utbredt, og at denne bekymringen 1289 
også gjelder for vanlig foredlet organismer. 1290 
 1291 
Etikk 1292 
En stor del av Grønn Ideologi er prinsippet om at vi ikke skal tukle for mye med naturen. 1293 
Genmodifisering er en måte å tukle med naturen på som man kan argumentere for å være mer 1294 
etisk problematisk enn det vi allerede gjør, som unaturlig arealbruk og avl. Dette er fordi vi ikke 1295 
bruker evolusjon, som er naturens måte å utvikle på, og avle frem arts medlemmer med 1296 
egenskaper bedre egnet til det vi bruker arten til, men hopper over denne mer tidkrevende 1297 
prosessen, og bare “klipper ut” et gen fra en art og “limer det inn” i et annet. Det å “leke gud” på 1298 
denne måten er noe enkelte vil ha reservasjoner på. 1299 
 1300 
På en annen side er grønn ungdom en organisasjon som mener det er etisk riktig å begrense 1301 
ødeleggelsene fra klimaendringene og de negative miljøkonsekvensene så mye som mulig. 1302 
Innenfor rimelig tvil kan man, basert på argumentene i avsnitt om miljø over, konkludere med 1303 
at de største negative miljøkonsekvensene til landbruket vil bli redusert som følger av en løsere 1304 
lovgivning rundt GMO, som igjen vil føre til at vi bedre vil følge opp en etisk plikt om å begrense 1305 

1305 
74 http://www.bioteknologiradet.no/2018/12/test-nyhet-om-genteknologiuttalelse/ 
75 https://geneticliteracyproject.org/2014/11/05/gmo-meta-study-pesticide-use-down-37-yields-up-
22-profits-rise-68/  
76 http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/challenging-evolution-how-gmos-can-influence-genetic-
diversity/ 
77 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GVS-4Y71D54-
3&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sor
t=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1476968002&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050
221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7a1b201c3bdc79799ca545dd2cc061d7&searchty
pe=a  
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miljø og klimakonsekvenser der mulig.  1306 
 1307 
Selvforsyning 1308 
Et argument for å løse opp i regelverket rundt GMO er at det vil øke Norges 1309 
selvforsyningsgrad. Norge er i dag fullstendig avhengig av å importere mat fra andre land, og 1310 
får kun 50% av maten vår fra vår egen matproduksjon. At vi må importere såpass mye mat fra 1311 
andre land har flere negative sider, som i noen tilfeller høyere klimagassutslipp78, og en større 1312 
del av pengene fra norsk matkonsum går til internasjonale selskaper i stedet for norske bønder 1313 
og selskaper. Økt bruk av GMO vil etter alle solemerker øke norsk matproduksjon, som igjen vil 1314 
øke norsk selvforsyningsgrad. Derfor vil en mer åpen lovgivning angående GMO slå ut positivt 1315 
på Norges selvforsyningsgrad. 1316 
 1317 
Økonomi 1318 
Som nevnt vil etter all sannsynlighet en større åpning for GMO være positivt for norsk 1319 
økonomi, ettersom produktiviteten i landbruket øker. 1320 
 1321 
Helseproblematikk 1322 
Ett argument som blir holdt mot Genmodifiserte organismer er at det er helseskadelig, og 1323 
spesielt påstanden om at Genmodifisert mat kan være kreftfremkallende har fått belegg, mye 1324 
på grunn av bilder fra en studie gjort på rotter i 201279. Etterprøving og av denne studien har 1325 
siden vist at den har store forskningsmessige problemer, og kan ikke ligge til grunn for et 1326 
standpunkt om kreft-fremkallelse som resultat av GMO80. På den andre siden viser større 1327 
studier at EU-godkjente GMO produkter er minst like trygge som annen mat81. Bruk av GMO 1328 
være til hjelp når det kommer til helse, grunnet positive helseeffekten endring av 1329 
gensammensetning i en art kan ha i matproduksjon, som i eksempelet med laksefor i avsnitt 1. 1330 
 1331 
Strategiske argumenter 1332 
I Norge i dag har det vært relativt stor konsensus angående GMO og genteknologiloven82, og vi 1333 
vil bryte med denne hvis vi går inn for en oppmykning i GMO-lovgivningen. Deler av 1334 
miljøbevegelsen er og mot GMO, som for eksempel Greenpeace83. Dette kan skape reaksjoner. 1335 
På en annen side har grønn ungdom i løpet av de siste par årene i effekt gått inn for kjernekraft, 1336 
noe som også bryter med både norsk konsensus og store deler av miljøbevegelsen, her og 1337 
eksemplifisert med Greenpeace84. Det vil dermed ikke bryte presedens i Grønn Ungdom å 1338 
vedta politikk som bryter med store deler av miljøbevegelsen. Det er og saksbehandlerens 1339 
subjektive mening at GMO og er et tema forbundet med mindre frykt enn kjernekraft, og færre 1340 
har en dannet sterk mening om dette enn ved kjernekraft. Det er og saksbehandlers erfaring at 1341 
de gangene folk faktisk nevner dette på for eksempel en stand, er det i støtte av GMO. 1342 
 1343 

Spørsmål til diskusjon 1344 
• Er de positive miljøeffektene av å åpne opp for GMO verdt den politiske risikoen? 1345 
• Kan Grønn Ungdom etisk stå inne for å endre gensammensetningen til arter på denne 1346 

måten? 1347 

1347 
78 https://naturvernforbundet.no/telemark/nyheter/kortreist-mat-article19235-1844.html 
79 https://www.theguardian.com/environment/2012/sep/28/study-gm-maize-cancer  
80 https://sciencebasedmedicine.org/the-seralini-gmo-study-retraction-and-response-to-critics/  
81 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1be9ff9-f3fa-4f3c-86a5-
beb0882e0e65/language-en  
82 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=58692&dnid=1 
83 https://www.nrk.no/urix/109-nobelprisvinnere-krever-stans-i-greenpeace-kampanje-1.13022087 
84 https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/issues/nuclear/ 
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 1348 

Saksbehandlers konklusjon 1349 
Saksbehandler konkluderer med at de positive sidene ved å erstatte genteknologiloven med et 1350 
lovverk som åpner for restriktiv bruk av GMO i Norge utveier de negative, og at Grønn 1351 
Ungdom burde vedta at en støtter en slik endring av politikk. 1352 
 1353 

Sentralstyrets innstilling 1354 
F1: Resolusjonen «Norge trenger en ny GMO-lovgivning» vedtas slik den foreligger. 1355 
 1356 

Vedlegg 1357 
 1 - Norge trenger en ny GMO-lovgivning 1358 
 1359 
 1360 
Med vennlig hilsen 1361 
 1362 
Tobias Oftedal Stokkeland  1363 
Sentralstyremedlem  1364 
 1365 
Bergen, 27.09.191366 
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 1367 

 1368 

 1369 

 1370 

Norge trenger en nY 1371 

GMO-lovgivning 1372 

 1373 
I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal mettes, og 1374 
dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og store 1375 
klimagassutslipp. En modernisering i genteknologiloven, der man åpner for økt bruk av GMO, 1376 
samtidig som man holder en restriktiv linje i et globalt perspektiv, vil hjelpe Norge å håndtere 1377 
disse problemene til en større grad enn vi klarer i dag. 1378 
 1379 
Grønn Ungdom vil: 1380 

• Endre Genteknologiloven fra å være et effektivt forbud, til et restriktivt regelverk med 1381 
større åpning for bruk av GMO enn dagens regelverk tillater. 1382 

• At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol og 1383 
private patenter på genetiske planteressurser. 1384 

• At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-, matsikkerhet- 1385 
og klimatilpasningsperspektiv. 1386 


