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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
Påmelding 4 
Påmelding skjer her: https://forms.gle/KwSawUgDtFfijLh39 5 
 6 
Hjelp, vi skal ha digitalt landsstyremøte! 7 
Det stemmer! Vi kommer til å mekke en god teknisk løsning og sørge for at alle kan delta på lik 8 
linje. Vi har teknisk generalprøve dagen før LS, så vi får testet alt og sjekket at alle systemene 9 
våre funker. Du må bare være innom generalprøven ca. 15 minutter for å sjekke at lyden din 10 
funker, at du forstår voteringssystemet osv. Mer info om dette kommer. 11 
 12 
Kan du ikke delta på generalprøven torsdag? Gi beskjed til Miriam i god tid, så finner vi en 13 
alternativ tid.  14 
 15 
Alle må være pålogget møtet senest ti minutter før møtestart hver dag. Dette er for å fange opp 16 
eventuelle tekniske problemer, så vi holder tidsskjemaet.  17 
 18 
Hjelp, jeg skal være på LS mens jeg er hjemme! 19 
Snakk med familien din / de du bor med i god tid i forveien om hvordan  dere legger opp helgen! 20 
Hvis du bor med familien din er det lurt å koordinere måltider, så du kan spise når det er lagt 21 
opp til det i dagsorden. Vi forventer at alle deltar på hele møtet og respekterer tidsskjemaet.  22 
 23 
Dersom du krysset av i påmeldingsskjemaet for at du mangler noe til møtet (for eksempel stabil 24 
internettilgang) kommer generalsekretær Miriam til å kontakte deg direkte for å finne en 25 
løsning. 26 
 27 
Forberedelser 28 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på LS avholder LS-forberedende digitale møter hvor 29 
man går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. Si fra til generalsekretær Miriam hvis 30 
dere trenger tilgang til nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-31 
forberedende møte! 32 
 33 
Fylkenes runde og beretningssaker 34 
På lørdagen kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) til 35 
å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte.  Her har vi også fylkenes runde, der 36 
hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. Vær så 37 
konkrete som mulig når dere forbereder dere:  38 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 39 
• Hva har styret prioritert å jobbe med 40 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra?  41 
• Hvilke utfordringer trenger dere hjelp eller råd med? 42 

Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 43 

Dato: Torsdag 30. april 2020 (teknisk generalprøve) 

Møtested: Digitalt 

Møtetid: 18:00-21:00 (du må bare delta et kvarter) 

Dato: 1.-3. mai 2020 

Møtested: Digitalt 

Møtetid: 16:00 (fredag)-15:00 (søndag) 
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fylkeslag om tips og erfaringer. 44 
 45 
Innsending av endringsforslag 46 
Det er åpent for å sende endringsforslag for alle vedtakssaker vi skal ta opp på møtet. 47 
Endringsforslag sendes inn her:  https://forms.gle/E85YeV1XtVRDTUK6A 48 
Innsendte endringsforslag kan sees her: https://tinyurl.com/y8xg863n 49 
 50 
 51 
 52 
Politisk fravær 53 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 54 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette: http://xn--55 
politiskfravr-fgb.no/ 56 

57 
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SAKSLISTE  57 

 58 

Møtekonstituering 59 
01 Valg av ordstyrer og referent      V 60 
Innstilling: Isa Isene, ordstyrer  61 
  Ulrikke Torgersen, referent 62 
 63 
02 Godkjenning av innkalling       V 64 
 65 
03 Godkjenning av møteregler (s. 5)      V 66 
 67 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 7)      V 68 
 69 
05 Valg av redaksjonskomité       V 70 
Innstilling: Christine Evjen, leder 71 
  Helena Bugge, medlem 72 
  Vårin Sinnes, medlem 73 
 74 
 75 

Beretningssaker 76 
06 Sentralstyrets beretning       O 77 
 78 
07 Ekstraordinær beretning om håndtering av koronasituasjonen  O 79 
 80 
08  Økonomisk beretning       O 81 
 82 
09 Internasjonal kontakts beretning      O 83 
 84 
10 Kontrollkomiteens beretning      O 85 
 86 
11 Fylkenes runde        O 87 
 88 
12 Beretningsdebatt        D 89 
 90 
 91 

Behandlingssaker 92 
13 Revidering av budsjett for 2020 (ettersendes)    V 93 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 94 
 95 
14 Orientering om sentralstyrets rolle i landsstyret fremover   O 96 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 97 
 98 
15 Orientering fra valgkomiteen      O 99 
v/ Elisabeth Nilsen, leder av valgkomiteen 100 

 101 
 102 
 103 
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Politiske uttalelser (forslagsstiller i parantes) 104 
16 Hydrogen — et nytt energieventyr? (sentralstyret)    V 105 
v/ Christine Evjen, sentralstyremedlem 106 
 107 
17 Nei til bilen i norske byer (sentralstyret)     V 108 
v/ Teodor Bruu, talsperson 109 
 110 
18 Politisk plattform om økonomisk vekst (sentralstyret)   V 111 
v/ Andreas Moksnes og Emma Langmoen, det politiske utvalget for klima og natur 112 
 113 
19 Den nye velferden (Grønn Ungdom Viken)     V 114 
v/ Nina Amin Kadir, Viken 115 
 116 
20 Krisehjelp for alle (Grønn Ungdom Viken)     V 117 
v/ Nina Amin Kadir, Viken 118 
 119 
21 Gjør studentlivet levelig igjen (sentralstyret)     V 120 
v/ Ingvill Kristine Skau Jensen, det politiske utvalget for skole og utdanning 121 
 122 
22 Migrasjonspolitisk plattform (sentralstyret)     V 123 
v/ Nora Heyerdahl, internasjonal kontakt 124 

125 
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SAK 03 – MØTEREGLER  125 

 126 

Generelt 127 
§ 1 - Formalia 128 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 129 
retningslinjene. 130 
 131 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-132 
flertall.  133 
 134 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 135 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 136 
endres med alminnelig flertall. 137 
 138 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 139 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 140 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 141 
 142 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 143 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet (jubling, 144 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  145 
 146 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra møtet. 147 
 148 

Representasjon 149 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 150 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal være tilstede så lenge møtet er satt. 151 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 152 
 153 
§ 4 - Representanter 154 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 155 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 156 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 157 
sentralstyret har tale– og forslagsrett.  158 
 159 
§ 5 – Ansatte 160 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 161 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 162 
 163 
§ 6 - Andre gjester 164 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet som gjester. Gjester kan 165 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 166 
 167 
§ 7 - Lukkede dører 168 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 169 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 170 
 171 
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Saksgang og konstituering 172 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 173 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 174 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 175 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 176 
 177 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 178 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 179 
skal voteres over. 180 
 181 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 182 
 183 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 184 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 185 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 186 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 187 
 188 
§ 10 - Referenter og protokoll 189 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 190 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 191 
alle forslag og alle voteringer. 192 
 193 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 194 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 195 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 196 
 197 

Debatter 198 
§ 11 - Innlegg 199 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er normalt 200 
to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 201 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 202 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 203 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål 204 
som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 205 
 206 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 207 
 208 
§ 12 - Saksinnledninger 209 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 210 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 211 
 212 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 213 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 214 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 215 
 216 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 217 
talelisten.  218 
 219 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 220 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 221 
oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 222 
 223 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 224 
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dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 225 
ordstyrerbordet. 226 
 227 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 228 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 229 
 230 
§ 15 - Frister 231 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 232 
 233 
§ 16 - Forslagenes utforming 234 
Alle forslag skal fremmes digitalt her: https://forms.gle/E85YeV1XtVRDTUK6A . 235 
Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 236 
 237 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 238 
 239 
§ 17 - Avstemninger 240 
Ingen kan forlate eller komme inn i møtet under avstemninger, før stemmegivningen er 241 
avsluttet. 242 
 243 
Avstemninger foregår ved å trykke på ikonene «Yes» eller «No» under kontrolltavlen for 244 
møtedeltagere. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et 245 
slikt krav kan overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 246 
 247 
§ 18 - Valg 248 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 249 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 250 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 251 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 252 
generalsekretærkandidater som får 3. 253 
 254 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 255 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 256 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 257 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 258 

akklamasjon. 259 
 260 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 261 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 262 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 263 

 264 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 265 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 266 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 267 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 268 
opptellingen. 269 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 270 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 271 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 272 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 273 
over de gjenstående kandidatene. 274 

 275 
 276 
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Annet 277 
§ 19 - Rusmidler 278 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler under landsstyremøtet. Berusede 279 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 280 

281 
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SAK 04 – DAGSORDEN 281 

 282 
 283 
 284 
 285 
 286 
 287 
 288 
 289 
 290 
 291 
 292 
 293 
 294 
 295 

296 
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Til Landsstyret  297 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 298 
Fra Sentralstyret 299 
Dato 06.03.20  300 
Saksnr GULS-2-20-16 301 

 302 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  303 

HYDROGEN - ET NYTT 304 

ENERGIEVENTYR? 305 

Bakgrunn 306 
Skal vi slutte med fossile brensler, må vi finne andre måter å forsyne verden med energi på. En 307 
måte å få det på, er ved fremstilling av flytende hydrogen. Hydrogen kan forsyne energi til også 308 
tungtransport som store fly og lastebiler, der dagens batteriteknologi kommer til kort, i tillegg 309 
til å kunne lagre og omforme energi. Frem til nå har det vært dyrt og energikrevende å få 310 
hydrogen til å gå fra gassform til flytende form, men nå har forskningen fått et gjennombrudd. 311 
Da er det også på tide for Norge å satse på hydrogen som en fremtidig energikilde, og skape 312 
mange, langsiktige arbeidsplasser for hydrogen i norsk industri. 313 
 314 
Noen begreper: 315 
 316 
Grått hydrogen: hydrogen utvinnet fra naturgass. Ingen karbonfangst, gir derfor 317 
klimagassutslipp. 318 
 319 
Blått hydrogen: hydrogen utvinnet fra naturgass. Kombinert med bruk at CCS, der man henter 320 
ut CO2 og lagrer det i Nordsjøen. Gir svært små klimagassutslipp. 321 
 322 
Grønt hydrogen: hydrogen produsert ved fornybar energi som vann-, vind- eller solkraft. 323 
Produsert med elektrolyse, gir ingen utslipp. 324 
 325 

Drøfting 326 
Verden trenger stadig mer energi 327 
Et argument vi ofte hører, er at verden trenger mer og mer energi, og at vi derfor ikke kan kutte 328 
ut olje. Om vi utnytter potensialet ved hydrogen, samtidig som vi satser på andre fornybare 329 
energikilder, begynner behovet for fossile brensler å bli veldig smått. Enkelte hevder hydrogen 330 
i 2050 kan stå for hele 18% av verdens energiforsyning1. 331 
 332 
Klimagevinst ved bruk av hydrogen 333 
Hydrogen kan fremstilles og brukes helt uten direkte utslipp av CO2. Noen av de mest 334 
ambisiøse tallene viser at hydrogen på verdensbasis kan bidra til CO2- kutt på 6 gigatonn hvert 335 

335 
1 https://hydrogencouncil.com/en/study-hydrogen-scaling-up/ 
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eneste år2. Til sammenlikning hadde USA klimagassutslipp tilsvarende 5,4 gigatonn i 20183. 336 
 337 
Det er likevel stor forskjell på type hydrogen. Equinor drømmer om et hydrogeneventyr der vi 338 
bruker naturgass og henter ut utslippene fra produksjonen med CCS. Dette kalles blått 339 
hydrogen, og er litt dyrere. Det krever fortsatt utvinning av gass, og dermed også noe olje med 340 
på kjøpet. Den hydrogenproduksjonen vi bør satse på, er den grønne som kan produseres av 341 
vind- og solenergi. For denne typen fornybare energikilder kan hydrogen være en smart måte å 342 
lagre energi som ellers ville gått tapt. 343 
 344 
Samtidig er det viktig at vi diskuterer om vi skal satse på blå hydrogen mens vi likevel henter ut 345 
olje og gass. Er det en pragmatisk løsning å satse på begge to, hvor vi får produsert så mye ren 346 
energi som mulig fra ressursene vi holder i, eller vil en satsing på blå hydrogen legitimere at 347 
«norsk gass er en del av løsningen»? Vi vet at det er vanskelig å produsere naturgass uten å 348 
hente noen olje i samme løpet, men samtidig bidrar blå hydrogen til klimakutt når regjeringen 349 
uansett planlegger for fortsatt utvinning av olje og gass. Arbeiderpartiet har nylig gått ut og 350 
sagt de vil satse på begge4. 351 
 352 
Mulighetene for verdiskaping og innovasjon 353 
Fordelen med hydrogen, er at det kan erstatte fossilt drivstoff i sjøtransport og annen 354 
tungtransport, og på sikt kanskje også erstatte fossilt brennstoff i fly. Hydrogen kan også 355 
brukes til å erstatte kull, olje og gass i enkelte deler av industrien, det kan brukes til å lagre 356 
overskuddsenergi og det kan brukes til varmeproduksjon. Dette er steder det er vanskelig å 357 
avkarbonisere, og hvor fornybar energi og batteriteknologien kommer til kort. Hydrogen er 358 
kanskje eneste løsning. 359 
 360 
Den internasjonale organisasjonen Hydrogen Council peker på Norge som et potensielt 361 
foregangsland for storstilt hydrogensatsing på verdensmarkedet. Om deres utregninger er 362 
riktige, har hydrogen et potensiale for å skape årlige verdier på 2,5 billioner dollar på 363 
verdensmarkedet, og gi 30 millioner arbeidsplasser innen 20505. 364 
 365 
Organisasjonen anslår at innen 2030 kan 15 millioner biler i verden gå på hydrogen. 366 
 367 
Hva er fordelene ved å gå for blått hydrogen? 368 
I dag produseres 225.000 tonn blått hydrogen i Norge hvert år. Om vi skulle brukt elektrolyse i 369 
stedet for naturgass for å lage like mye hydrogen, hadde det krevd langt mer strøm og kostet 2-370 
3 ganger mer, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)6. På den andre siden er 371 
kostnadene for grønt hydrogen ventet å gå ned drastisk. 372 
 373 
SINTEF anslår at innen 2050 kunne Norge hatt 35.000 arbeidsplasser innen 374 
hydrogenproduksjon fra naturgass7, altså det som kalles blått hydrogen. Om vi skal ta denne 375 
muligheten eller ikke, er derfor et viktig valg. 376 
 377 
Samtidig koster produksjon av blått hydrogen noe mindre enn produksjon av grønt hydrogen. 378 
 Det internasjonale energibyrået (IEA) beregner at blått hydrogen koster litt mer enn grått som 379 
ligger på 15 kroner kiloet i dag, men denne prisen vil trolig gå opp. Produksjon av grønt 380 

380 
2 https://hydrogencouncil.com/en/study-hydrogen-scaling-up/ 
3 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
4 https://e24.no/energi/i/RRBXb2/oensker-storsatsing-og-statlig-hydrogenselskap 
5 https://hydrogencouncil.com/en/study-hydrogen-scaling-up/ 
6 https://enerwe.no/hydrogen-nve/dette-bor-du-vite-om-gratt-blatt-og-gront-hydrogen/337483 
7 https://www.sintef.no/siste-nytt/industrielle-muligheter-og-arbeidsplasser-ved-storskala-co2-
handtering-i-norge/rapportens-sammendrag/ 
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hydrogen er beregnet til å koste mellom 35 til 50 kroner kiloet8 i dag, men vil mulig halvere seg i 381 
løpet av dette tiåret9. 382 
 383 
Et nytt, grønt industrieventyr for Norge? 384 
Når anslagene for industri, arbeidsplasser og verdiskaping innen hydrogen på verdensbasis er 385 
så store, og Norge pekes på som en mulig leder på verdensmarkedet, sier det seg selv at 386 
mulighetene våre er store. Tallene for hvor mange arbeidsplasser grønt hydrogen kan gi oss, er 387 
derimot uklare. Et eksempel som allerede er i gang, er en vindmøllepark på Raggovidda i Troms 388 
og Finnmark der SINTEF skal begynne å produsere hydrogen fra overskuddsenergi10. 389 
 390 
Når potensialet ligger på hele 35.000 arbeidsplasser innen 2050 innenfor blå hydrogen bare i 391 
Norge, kan kanskje Grønn Ungdom gå enda lengere og si at vi da skal ha 35.000 arbeidsplasser 392 
innenfor grønt hydrogen innen 2040. Det er ambisiøst, og vi vet ikke om det er realistisk. 393 
 394 
Samtidig kan det være nødvendig. De Grønne sikter mot å slutte med all olje- og gassutvinning. 395 
Da kan vi ikke bygge opp «grønne arbeidsplasser» som innebærer samtidig oljeproduksjon. 396 
Norge er et langstrakt land med enormt potensiale for fornybare energikilder som kan bidra til 397 
å bygge opp en stor, grønn hydrogenindustri. Når vi kan bygge opp en stor eksportindustri 398 
rundt blått hydrogen, burde vi ikke da klare det rundt grønt også? 399 
 400 
Et statlig hydrogenselskap? 401 
Med så ambisiøse mål, trenger vi statlig hjelp. På samme måte som Norge opprettet et statlig 402 
oljeselskap for 50 år siden da vi så mulighetene innenfor oljemarkedet, bør vi kanskje opprette 403 
et statlig hydrogenselskap som skal sikre storstilt nasjonal satsing på hydrogen. Da bruker vi 404 
potensialet på hydrogen til å både sikre oss et grønt skifte og etablert titusener av nye, grønne 405 
arbeidsplasser etter olja. Dette selskapet trenger ikke å være statlig eid i all framtid, men kan 406 
hjelpe norsk hydrogenindustri opp på beina i en risikabel startfase. 407 
 408 
Samtidig må rammevilkårene tilpasses. I samsvar med politikken De Grønne har på andre 409 
fornybare energikilder, må det bli lønnsomt å satse på hydrogen, og staten må bidra med 410 
risikokapital. Her har vi allerede utfyllende politikk. 411 
 412 

Spørsmål til diskusjon 413 
• Skal vi kun satse på grønt hydrogen, eller skal vi si at Norge også bør satse på blått 414 

hydrogen når vi uansett skal utvinne olje og gass fremover? 415 
 416 

• Bør vi gå inn for å opprette et statlig hydrogenselskap? Hva er fordelene og hva er 417 
ulempene? 418 
 419 

• En såpass storstilt satsing på hydrogen vil kreve milliardstøtte fra staten på en eller 420 
annen måte uansett. På hvilken måte er dette best å gjennomføre? 421 
 422 

• Blir dette for dyrt? 423 
 424 

• Er det i det hele tatt realistisk å sette mål om 35.000 arbeidsplasser innen grønt 425 
hydrogen? 426 

 427 

427 
8 https://e24.no/energi/i/RRBXb2/oensker-storsatsing-og-statlig-hydrogenselskap 
9 https://reneweconomy.com.au/renewable-hydrogen-costs-could-halve-by-2030-beating-
unabated-fossil-fuels-67382/ 
10 https://forskning.no/energi-fornybar-energi-klima/dette-ma-du-vite-om-hydrogen/1359513 
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Saksbehandlers konklusjon 428 
Hydrogen kan være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, både for verdens energibehov og 429 
for norsk industri. Når det finnes en fornybar energikilde som også kan gi titusenvis av 430 
arbeidsplasser, bør Grønn Ungdom være de første til å si «kjør på». Samtidig skal vi på ingen 431 
måte legitimere, gi en grunn for eller grønnvaske utvinning av norsk olje. Grønn Ungdom bør 432 
derfor mene at Norge skal satse på grønt hydrogen. Vi bør bare satse på blått hydrogen dersom 433 
dette ikke innebærer samtidig oljeproduksjon. 434 
 435 

Forslag til vedtak 436 
F1: Resolusjonen «Hydrogen — et nytt energieventyr?» vedtas slik den foreligger. 437 
 438 

Vedlegg: 439 
 1 - Hydrogen — et nytt energieventyr? 440 
 441 
  442 
 443 
Med vennlig hilsen 444 
 445 
  446 
 447 
Christine, 448 
Sentralstyremedlem 449 
 450 
Oslo, 07.03.2020  451 

452 
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 452 

 453 

 454 

 455 

HYDROGEN KAN BLI  456 

DEN NYE OLJA 457 

Når verden slutter med fossile brensler, må vi dekke behovet for energi på andre måter. En del 458 
av det grønne skiftet bør derfor være en storstilt satsing på grønt hydrogen som er laget på 459 
fornybare energikilder, både som en ny energikilde, og som et nytt industrieventyr for Norge. 460 
Samtidig må vi satse på tungtransport, sjøtransport og fly som går på hydrogen, og 461 
ladestasjoner for hydrogentransport rundt om i hele landet. 462 
 463 
Grønn Ungdom vil: 464 

• At Norge skal bli verdensledende på grønn hydrogenproduksjon ved å føre en aktiv 465 
næringspolitikk 466 
 467 

• At staten skal kjøpe seg inn i eksisterende hydrogenselskaper eller etablere et eget 468 
hydrogenselskap etter modell fra Equinor 469 
 470 

• Sette et mål om 35.000 arbeidsplasser for grønt hydrogen innen 2040 471 
 472 

• Stille krav om at all videre norsk satsing på blå hydrogenproduksjon kun skal foregå på 473 
måter som ikke innebærer samtidig oljeproduksjon 474 
 475 

• Satse på forskning på tungtransport, sjøtransport og fly som går på hydrogen 476 
 477 

• Satse på produksjon og eksport av transportmidler og teknologi som drives på 478 
hydrogen, for eksempel ferger 479 
 480 

• Hydrogensatsingen skal rettes mot industri, landbruk og transport. Det skal derfor 481 
opprettes en distribusjonsmodell og ladeanlegg som komplementerer denne satsingen 482 

483 
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Til Landsstyret  483 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 484 
Fra Sentralstyret 485 
Dato 07.03.20  486 
Saksnr GULS-2-20-17 487 

 488 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  489 

NEI TIL BILEN I NORSKE BYER 490 

Bakgrunn 491 
Noen biler er bedre enn andre, men alle biler er dårlige, likevel er noen nødvendige. Partiet vårt 492 
har mye både eksisterende og potensiell politikk på biler, og det burde samles i en politisk 493 
uttalelse. Her får vi muligheten til å mene noen nye drøye eller nødvendige ting om biler, og vi 494 
får tatt stilling til de bilpolitiske debattene som pågår i Norge. 495 
 496 
Bilen har vært et frihetsverktøy, men har blitt et problem, hovedsakelig på grunn av tre ting: 497 
den bidrar til klimagassutslipp, den gjør lufta dårlig lokalt og den tar mye plass. 498 
 499 
Klimagassutslipp 500 
Transportsektoren står for 32 prosent av utslippene innenlands i Norge. En del av disse 501 
utslippene står flytrafikken og båttrafikken bak og en forsvinnende liten del står togtrafikken 502 
bak. Men verken fly, båt eller tog skal behandles her. Her er det snakk om biler, både store og 503 
små. Det er tre underkategorier i utslippsstatistikken som er aktuelle her: personbiler, andre 504 
lette kjøretøy og tunge kjøretøy. Til sammen står veitrafikken for 17,3 prosent av utslippene 505 
våre. Personbiler står for 9 prosent, andre lette kjøretøy står for 2,7 prosent og tunge kjøretøy 506 
står for 5,6 prosent.11 Dette er utslipp som ikke er omfattet av EUs kvotesystem, og er i såkalt 507 
ikke-kvotepliktig sektor. Utslippene fra veitrafikken har steget med 26 prosent siden 199012. I 508 
tillegg til disse direkte utslippene, kommer utslippene fra produksjon og frakt av biler og 509 
bildeler. 510 
 511 
Lokal forurensing 512 
Også har vi den lokale forurensingen. En del av forurensingen er særegen for fossilbiler, men 513 
også elbiler og andre utslippsfrie biler påvirker lufta lokalt gjennom svevestøv. I tillegg kommer 514 
lydforurensingen, som også er dårlig for helsa. Du kan kanskje plusse på lysforurensing også. 515 
 516 
Dårlig arealbruk 517 
Annenhver nordmann eier en bil.13 Det tar mye plass. En viktig grunn til å begrense både antall 518 
biler og bruken av biler, er at det tillater at man kan frigjøre areal til andre formål. I byer står 519 
veier alene for rundt 15 prosent av arealet, og i tillegg kommer parkeringsarealer. 520 
 521 

521 
11 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/ 
 
12 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-
klimagasser/klimagassutslipp-fra-veitrafikk/ 
 
13 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-
klimagasser/klimagassutslipp-fra-veitrafikk/ 
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Drøfting 522 
Den politiske uttalelsen tar for seg både tiltak for å få ned trafikken og tiltak for å få ned 523 
klimagassutslippene. 524 
 525 
Elbiler, elbilfordeler og ladestasjoner 526 
Andelen elbiler i nybilsalget er i kraftig vekst og endte på over 30 prosent av nybilsalget i 2018. 527 
8 prosent av bilene i Norge var elbiler 31. mars 201914. Elbilrevolusjonen til regjeringen er reell, 528 
mye takket være politiske virkemidler. Elbiler gis mange fordeler i dag, som gratis parkering 529 
mange steder og fritak i bomringer, men Elbilforeningen fremhever at den viktigste 530 
elbilfordelen er momsfritaket. I dag er det vanlig moms, altså 25 prosent, på biler, men elbiler er 531 
helt unntatt. Det gjør at elbil til større grad er konkurransedyktig på pris. Elbiler er fortsatt 532 
dyrere i produksjon enn fossilbiler. Elbilforeningen mener det bør innføres moms på elbiler på 533 
sikt, men at det er for tidlig, også for de store luksusbilene. I Danmark ble elbilfordelene 534 
redusert, og som konsekvens gikk elbildelen av nybilsalget ned.15 535 
 536 
Ladestrukturen i Norge er mye bedre rundt byene og i sør enn på bygda og i nord. For å få opp 537 
elbilandelen må man tilrettelegge for lading i borettslag og sameier, som én fjerdedel av 538 
befolkningen bor i, og bygge ut ladestruktur langs veiene. Elbilforeningen vil ha maks 100 biler 539 
per hurtiglader. I dag er tallet omtrent 120. I 2018 ble det bare bygget 500 hurtigladere. 540 
Elbilforeningen ønsker minst 1000 årlig. I den politiske uttalelsen foreslås det å bygge 2000 541 
hurtigladere i året. Elbilforeningen foreslo til statsbudsjettet at det skulle settes av 250 542 
millioner årlig til ladestruktur i borettslag og sameier. Den politiske uttalelsen foreslår 1,5 543 
milliarder kroner årlig. 544 
 545 
Bensin- og dieselavgift og veiprising 546 
Bensinavgiften er på rundt seks kroner literen i dag.16 Dette fordeler seg på omtrent fem 547 
kroner i veibruksavgift og en krone i CO2-avgift. Veibruksavgiften gikk litt ned fra 2019 til 548 
2020, mens CO2-avgiften gikk nesten, men litt mindre, tilsvarende opp. Avgiften for vanlig 549 
diesel, bioetanol og biodiesel er én til to kroner lavere. 550 
 551 
MDG ønsker en økning på 5 kroner literen for bensin og diesel, og at dette skal inngå i 552 
klimabelønningsordningen. Vi burde mene noe selv om hvor mye den burde økes. Sentralstyret 553 
har en delt innstilling på dette punktet. En delt innstilling betyr at sentralstyret er delt på midten 554 
og legger fram to forslag uten å ta stilling mellom dem. Her har halve sentralstyret innstilt på at 555 
avgiften skal økes med fem kroner literen, og halve sentralstyret ønsker ti kroner literen. 556 
Uttalelsen er åpen på om dette skal omfattes av klimabelønningsordningen. 557 
 558 
Veiprising, som er en slags tenkt fusion mellom veibruksavgift og bompenger, nevnes i 559 
uttalelsen som noe som bør utredes. Det kan godt hende vi burde si noe mer om dette, eller om 560 
bompenger. 561 
 562 
Utfasing av salg av fossilbiler 563 
MDG har programfestet for 2017-2021 at salget av nye fossile privatbiler skal fases ut innen 564 
2020 og at salget av nye fossile varebiler og busser skal fases ut innen 2025. Til og med 565 
regjeringen vil fase ut salg av fossile privatbiler, bortsett fra at de bare vil bruke positive 566 

566 
14 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-
klimagasser/klimagassutslipp-fra-veitrafikk/ 
 
15 https://elbil.no/dette-er-elbilforeningens-innspill-til-statsbudsjettet/ 
 
16 https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-
2020/id2671008/ 
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virkemidler og ikke forbud, og først innen 2025.17 Det er uklart hvordan MDG har tenkt å nå 567 
dette målet, om det er med forbud eller ikke. Den politiske uttalelsen tar til orde for å eksplisitt 568 
nevne at forbud skal være et virkemiddel, og omskriver «2020» til «så fort som mulig», siden vi 569 
jo tross alt allerede er i 2020, og «2025»-målet om varebiler og busser til «2023», siden 570 
teknologien allerede finnes og er god. Er dette for raskt? Kan dette føre til at det blir for dyrt for 571 
noen kommuner og fylker å kjøpe inn nødvendige busser?  572 
 573 
Bymiljøpakker og trafikkreduksjon 574 
Bymiljøpakker og byvekstavtaler er avtaler mellom staten og regioner om finansiering, store 575 
grep og de lange linjene i areal- og transportpolitikken. De ni største byområdene i Norge har 576 
en slik type avtale. Nullvekstmålet for vekst i trafikk med privatbil har ligget som et premiss i de 577 
avtalene. MDG har programfestet 20 prosent reduksjon i trafikken i disse storbyområdene 578 
innen 2021, altså ikke bare et nullvekstmål, men et trafikkreduksjonsmål. Den politiske 579 
uttalelsen tar til orde for 50 prosent trafikkreduksjon innen 2025 og 80 prosent 580 
trafikkreduksjon innen 2030. I dag tar staten 67 prosent av regninga i bymiljøpakkene. Før 581 
«bompengeforliket» før valget var det 50 prosent. MDG ønsker 80 prosent. I denne uttalelsen 582 
foreslås 90 prosent. Fordelen med at staten tar mye av regninga er at da er sjansen større for at 583 
nødvendig utbygging faktisk skjer. Ulempen kan være at det blir for lite risiko for kommunene, 584 
og dyrt for staten. 585 
 586 
Plan- og bygningsloven og arealplanlegging 587 
Det er plan- og bygningsloven som regulerer arealpolitikken i Norge og hva som er lov å bygge. 588 
Den politiske uttalelsen tar til orde for å gjøre det forbudt å bygge i strid med 589 
trafikkreduksjonsmålet. For å få ned trafikken, så må det være kort og enkel vei fra hjemmene 590 
til folk til jobben deres og tjenestene de bruker. Det er i dag som regel ikke lov i bygge boliger 591 
uten parkeringsplass. Uttalelsen tar til orde for at det burde være lov, samt at det burde være 592 
lettere å omregulere fra vei og parkering til andre ting. MDG-styrte Bergen og Oslo kommuner, 593 
for eksempel, sliter med å gjøre den type omreguleringer raskt nok i dag, og det gjør det 594 
vanskeligere å lage gode byer med lite trafikk. 595 
 596 

Spørsmål til diskusjon 597 
• Arbeidstittel på dette var «Bilpolitisk plattform», og det er gjort forsøk på å få med all 598 

relevant bilpolitikk. Noe som mangler? Er det noen drastiske tiltak som mangler og som 599 
er gjennomførbare? 600 
 601 

• Ting som ikke er tatt med: Bør vi innføre kvoter på kjøp av biler? Bør vi sette sluttdato 602 
for fossil tungtransport? Hvordan skal CO2-fondet til tungtransporten funke? Bør vi ha 603 
nasjonale ordninger for å skifte ut fossilmotorer med elektriske motorer i biler? 604 
 605 

• Andre spørsmål til diskusjon er skissert i drøftingen over 606 
 607 

Saksbehandlers konklusjon 608 
Nei til bilen 609 
 610 

Forslag til vedtak 611 
F1: Den politiske uttalelsen «Nei til bilen i Norge» vedtas slik den foreligger. 612 
 613 

Vedlegg 614 

614 
17 https://www.tu.no/artikler/fossilbilene-skal-fases-ut-i-2025/347825 
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 1 - Nei til bilen i Norge 615 
 616 
Med vennlig hilsen 617 
 618 
Teodor Bruu, 619 
Talsperson 620 
 621 
Oslo, 7. mars 2020  622 

623 
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 623 

 624 

 625 
 626 
 627 

NEI TIL BILEN I NORSKE BYER 628 

Noen biler er bedre enn andre, men alle biler er dårlige. Bilen har gått fra å være frihetssymbol 629 
til bli noe som koker kloden, forurenser lufta og tar opp verdifull plass. Med en ny, nasjonal 630 
bilpolitikk kan vi få ned klimagassutslippene samtidig som vi skaper byer og tettsteder som er 631 
bedre i bo for alle.  632 
 633 
Vi må få ned klimagassutslippene 634 

• Utslippene fra veitrafikken må reduseres med 95 prosent innen 2030. 635 
• Alle i hele landet skal kunne leve gode liv uten fossilbil. Det må bygges 2000 636 

ladestasjoner årlig og et sammenhengende nett av hurtigladere i hele landet. Det må 637 
utvikles et tariffsystem som ikke er til hinder for dette. 638 

• Bilen skal ikke være den eneste mulige løsningen for folk flest i distriktene. Dette 639 
krever en storsatsing på distriktsvennlig kollektivtransport, som inkluderer en 640 
betraktelig økning av antall holdeplasser og dag- og nattavganger, og en effektivisering 641 
av korrespondansen mellom ferge og buss. 642 

• Det må bevilges 1,5 milliard til en nasjonal støtteordning for ladestruktur i borettslag og 643 
sameier. 644 

• Momsfritaket for elbiler bør ligge fast til elbil minst utgjør 80 prosent av nybilsalget og 645 
det ikke er fare for at elbil slutter å være konkurransedyktig i alle bilklasser.  646 

• Bensin- og dieselavgiften bør i snitt økes med fem/ti kroner literen. (Sentralstyrets 647 
innstilling er delt på dette punktet. Fem sentralstyremedlemmer ønsker en bensin- og 648 
dieselavgift på fem kroner literen og fem sentralstyremedlemmer ønsker ti kroner literen.  649 
 650 
Miriam Langmoen har tatt dissens på at følgende formulering ikke kom med i det endelige 651 
punktet: «Bensin- og dieselavgiften bør i snitt økes med fem/ti kroner literen, men 652 
differensieres etter geografi.») 653 
 654 

• Veiprising bør utredes som alternativ eller tillegg til bensin- og dieselavgift og 655 
bompenger.  656 

• Det må innføres et CO2-fond for tungtransporten 657 
• Vi må forby salg av nye fossile personbiler så fort som mulig, og fossile varebiler innen 658 

2023. 659 
 660 
Vi må få vekk bilene 661 

• Alle bymiljøpakker og byvekstavtaler skal ha som premiss at trafikken og utslippene 662 
skal reduseres, og at det skal innføres bilfrie områder. Nullvekstmålet må erstattes med 663 
et trafikkreduksjonsmål om 50 prosent reduksjon innen 2025 og 80 prosent reduksjon 664 
innen 2030.   665 
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• Det må være mulig å leve uten privatbil for alle som bor i et tettbygd strøk. Det krever 666 
en historisk satsing på kollektivtransport, sykkel og bildelingsordninger. Staten bør ta 667 
90 prosent av kostnaden for kollektiv- og sykkelutbygginger i kommunene.  668 

• Plan- og bygningsloven må skrives om. Det bør ikke gis tillatelse til å bygge boliger, 669 
kontorbygg, kjøpesentre, skoler, barnehager eller annet hvis det kan stride med 670 
gjeldende trafikkreduksjonsmål. 671 

• Det må bli mye lettere og raskere å omregulere arealer fra vei og parkering til andre, 672 
mer menneskevennlige formål. 673 

• Det bør være tillatt å bygge boliger uten parkeringsplass, forutsatt at det finnes gode 674 
HC-parkeringsmuligheter. 675 

• Ingen nye kapasitetsøkende bilveier skal bygges. 676 
 677 
(Miriam Langmoen tar dissens på at følgende kulepunkt ikke ble innstilt: «Terskelen for å innvilge 678 
midlertidig eller permanent HC-kort skal senkes betraktelig.»)679 
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Til Landsstyret  680 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 681 
Fra Sentralstyret 682 
Dato 19.03.20  683 
Saksnr GULS-2-20-18 684 

 685 

Po l i t i s k  p l a t t fo rm :  686 

VI TRENGER ALTERNATIVER TIL VEKST / 687 

TJA TIL ØKONOMISK VEKST 688 

Bakgrunn 689 
Både Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne har historie som vekstkritiske. GU vedtok 690 
resolusjonen “Klimaomstilling er viktigere enn BNP-vekst” i 2016.18  I MDGs partiprogram er 691 
det også en rekke punkter som er i tråd med et vekstkritisk verdenssyn, og en generell 692 
målsetning om å “redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt 693 
rettferdig nivå innen 2030.” Allikevel fronter vi ikke et tydelig standpunkt om vekst, og en 694 
politikk som tydelig tar til orde for noe annet. Det finnes også sterke stemmer i moderpartiet 695 
tar til orde for grønn vekst. 696 
 697 
Det er i vinden å være kritisk til dagens vekst-baserte politikk, også i Norge. I februar lanserte 698 
blant annet Spire en rapport om temaet, i samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge, 699 
Attac Norge, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom, med ni prinsipper for et nytt økonomisk 700 
system som ikke baserer seg på vekst.19 De har startet debatten, og GU bør nå avklare hvordan 701 
vi vil svare.  702 
 703 
Saksbehandlerne mener derfor at det igjen er tid for å ta stilling til vekst og utvikle tydelig og 704 
konkret politikk på området, både for GU og muligens også opp mot programprosessen til 705 
MDG.  706 
 707 
Klima- og naturutvalget er delt i synet på vekst og motvekst. Vi har derfor utformet to ulike 708 
alternativer som organisasjonen kan velge mellom. I drøftingsdelen av saksframlegget 709 
oppsummerer vi først hovedargumentene for hvert av synene, og deretter går vi i dybden på de 710 
ulike argumentene. Til slutt presenterer vi to alternative konklusjoner og to alternative tekster 711 
som kan vedtas. Den første tar til orde for motvekst i Norge, mens den andre (som sentralstyret 712 
har innstilt på) tar til orde for å være agnostiske til økonomisk vekst. Plattformen er derfor et 713 
retningsvalg og et signal om hva vi vil kommunisere utad, som vi videre kan bygge konkret 714 
politikk på senere. 715 
 716 

Begreper 717 

717 
18 Grønn Ungdom (2016): “Klimaomstilling er viktigere enn BNP-vekst”. 
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/09/Klimaomstilling-er-viktigere-enn-BNP-
vekst.pdf 
19 Sandberg (2020): ”- Det verste er at vi tillater at ulikhetene øker”. 
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/det-verste-er-at-vi-tillater-at-ulikhetene-oker-
1.1667045 
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Motvekst 718 
Motvekst, nedvekst eller “degrowth” er en internasjonal bevegelse for dyptgående endring i 719 
samfunnet, bort fra den rådende besettelsen av vekst. Motvekst utfordrer ideen om at mer 720 
alltid betyr bedre og at vekst er eneste mål. Målet er derimot bærekraftige samfunn innenfor 721 
naturens bæreevne med rike og gode liv for alle mennesker, tuftet på andre suksessfaktorer 722 
enn materiell vekst20 - mindre fokus på økt BNP, og mer fokus på samarbeid, fellesskap, og å 723 
nedskalere økonomien til et bærekraftig nivå. Internasjonalt er motvekst-bevegelsen bred i hva 724 
den favner, med et fokus på at man må finne løsninger lokalt.  725 
 726 
Grønn vekst 727 
Grønn vekst eller grønn økonomi er idéen om vekst som ikke går på bekostning av natur og 728 
klima, eller økt verdiskapning med mindre samlet miljøbelastning.21 Grønn vekst handler om 729 
ressursproduktivitet - å utnytte ressursene mer effektivt, så man produserer med med færre 730 
ressurser. Grønn vekst betyr at bruken av penger i samfunnet kan øke mens det økologiske 731 
fotavtrykket synker. Reell grønn vekst (utdypet senere) er en strengere variant av grønn vekst. 732 
 733 

Drøfting 734 

Kort oppsummering av argumenter for og mot motvekst i Norge 735 
Argumenter for: 736 

• FN tar til orde for omfattende endringer av samfunnet vårt for å løse klima- og 737 
naturkrisene. Naturpanelet har sagt rett ut at vi ikke kan fortsette med dagens 738 
økonomiske system. 739 

• Vi kommer ikke utenom å redusere forbruket vårt. Materialbruken i Norge øker uten at 740 
vi klarer å resirkulere mer - sirkulærøkonomien er en del av løsningen, men løser ikke 741 
alt. 742 

• Vi trenger tiltak for klimatilpasning i Norge. Disse koster mer enn de tjener inn, og 743 
dermed havner klimatilpasning i grunnleggende konflikt med vekstøkonomien.   744 

• Vi når ikke klimamålene om rike land skal ha økonomisk vekst. I klimarettferdighetens 745 
navn er det u-land sin tur til mer velstand.  746 

• Grønn vekst er en flopp. Vi har hittil ikke frikoblet vekst fra miljøødeleggelser og det er 747 
høyst usannsynlig at det lar seg gjøre raskt nok i framtiden. I verste fall er grønn vekst 748 
en trussel mot miljøtiltak fordi det blir en hvilepute. 749 

• Internasjonalt tar stadig flere til orde for motvekst - både som svar på klima- og 750 
miljøkrisa og sosial ulikhet og utfordringer.  751 

• Motvekst handler om å gi folk bedre livskvalitet - vi forlater vekstkarusellen og bruker 752 
mer tid på det som gjør livet verdt å leve. 753 

 754 
Argumenter mot:  755 

• Motvekst kan skape økonomiske problemer for Norge, og vi risikerer økt sosial ulikhet 756 
hvis en krympende økonomi gjør at vi ikke klarer å bekjempe fattigdom. 757 

• Motvekst framstår per dags dato skremmende for både velgere, potensielle 758 
samarbeidspartier og andre som vi vil snakke med. Hvis vi vil komme i regjering fra 759 
2021, gjør vi oppgaven enda vanskeligere ved å gå inn for å endre hele det økonomiske 760 
systemet. 761 

• Det er ikke tydelig hvordan vi kommer oss til en motvekstøkonomi eller hvordan den 762 
skal fungere. Klima- og naturkrisene venter ikke på at vi skal finne fram til et helt nytt 763 
økonomisk system. 764 

764 
20 Research & Degrowth: “Definition”. https://degrowth.org/definition-2/ 
21 UN Environment Programme: “About green economy”. https://www.unenvironment.org/explore-
topics/green-economy/about-green-economy 
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• Motvekst kan faktisk stanse det grønne skiftet og gjøre det vanskeligere å løse 765 
klimakrisen, fordi vi ikke klarer å løfte fram teknologien som skal erstatte fossil energi 766 
når økonomien krymper. 767 

• Reell grønn vekst er et mål på om veksten i økonomien er i tråd med planetens 768 
tålegrenser. Det er et veldig krevende mål å oppnå, men det er mulig: nabolandene våre 769 
har gjort det i en lang periode. 770 

• Hvis vi skal gjøre noe som monner globalt, bør vi tenke Green New Deal istedenfor 771 
motvekst. Norge kan i stedet bruke mer penger, fordi vi kan løfte fram viktige 772 
miljøteknologier og finansiere miljøtiltak i vekstøkonomiene. 773 

• Det er mulig å løse klima- og miljøkrisene innenfor dagens system - det er allerede 774 
mange trender som går i riktig retning, men de må akselereres kraftig i årene framover. 775 

 776 

Argumenter for motvekst i Norge 777 
Regjeringen har skylapper for alternativer til vekst 778 
Regjeringens tilsvar til Klimakur 2030 var kontant: “Vil ha brei avtale om klimakutt - så lenge 779 
veksten får halde fram”.22 Med dette viser regjeringen at de feiger ut når det kommer til klima 780 
og miljø. Klima- og naturkrisene er så alvorlige at de krever langt sterkere innsats.  781 
 782 
Det internasjonale naturpanelet (IPBES) mener at vi kun kan nå FNs bærekraftsmål gjennom 783 
“transformative changes” av samfunnet, med omfattende endringer i rådende paradigmer og 784 
verdier. Det er fortsatt mulig å nå målene våre for 2030 og videre, men det krever omfattende 785 
og drastiske endringer i måten vi organiserer samfunnet vårt på. Vi må gjennom både 786 
økonomiske, politiske, tekniske og samfunnsmessige endringer. IPBES mener at “vi trenger en 787 
holdningsendring i synet på hva som er et godt liv. Koblingen mellom et godt, meningsfylt liv og 788 
stadig økende materielt forbruk må fjernes.”23 789 
 790 
Klima- og naturkrisen krever øyeblikkelig handling 791 
Det graverende alvoret i klima- og naturkrisen har blitt enda mer tydelig de siste årene. 792 
Ekstremvær og tap av biologisk mangfold har blitt dagligvare. Australia og Amazonas brenner, 793 
Grønlandsisen smelter.  Vi står overfor store utfordringer som samfunn, og skal vi løse både 794 
klima- og naturkrisene, må vi tørre å gjøre store politiske endringer.  795 
 796 
FNs klimapanel (IPCC) konkluderte i spesialrapporten om 1,5 graders oppvarming med at det 797 
kreves en internasjonal innsats tilsvarende mobiliseringen for andre verdenskrig dersom vi skal 798 
nå målene i Parisavtalen.24 Greta Thunbergs “I want you to act as if your house is on fire” er et 799 
tydelig bilde på hvordan vi fundamentalt må endre samfunnet vårt.  800 
 801 
Norge er på forbrukstoppen 802 
Dersom alle skulle hatt samme forbruk av ressurser som oss i Norge, hadde vi trengt 3,6 803 
jordkloder.25 Sløsing med energi og materialer gir enorme utslipp og naturødeleggelser, og for 804 
hvert år med økende forbruk blir veien til nullutslippssamfunnet litt lengre. Økende energibruk 805 

805 
22 Grønli (2020): “Vil ha brei avtale om klimakutt - så lenge veksten får halde fram”. 
https://www.nrk.no/norge/vil-ha-brei-avtale-om-klimakutt-_-sa-lenge-veksten-far-halde-fram-
1.14883608 
23 Miljødirektoratet (2019): “Tilstandsrapport for naturen på jorda”. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/nyhetsdokumenter---old/nyheter-
vedlegg/faktaark-versjon-10.pdf 
24 Nuccitelli (2018): “There’s one key takeaway from last week’s IPCC report”. 
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/oct/15/theres-one-
key-takeaway-from-last-weeks-ipcc-report 
25 Ording & Knezevic (2018): “Nordmenn blant verstingene på globalt klimaavtrykk”. 
https://www.nrk.no/urix/nordmenn-blant-verstingene-pa-globalt-klimaavtrykk-1.14147490 
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gir konsekvenser for naturen og ressursene våre, også i form av utbygging av fornybar energi 806 
som for eksempel vindkraft og biodrivstoff.  807 
 808 
I tillegg til energi er materialbruk den andre store innsatsfaktoren i forbruket vårt. Det globale 809 
BNP har blitt elleve ganger så stort siden 1950, og veksten i materialbruken har vært nesten 810 
den samme.26 Sirkulærøkonomi er en viktig del av det grønne skiftet, men vi kan ikke 811 
resirkulere oss vekk fra redusert forbruk. Resirkuleringsgraden i den globale økonomien går 812 
ned, ikke opp - fra 9,1 til 8,6 prosent de siste to årene.27 Samtidig økte samlet materialbruk med 813 
åtte prosent. I Norge melder SSB at avfallsmengden øker, samtidig som gjenvinningsgraden går 814 
nedover.28  815 
 816 
Dette betyr at vi bruker mye mer ressurser enn hva jorda kan tåle. Det holder ikke å resirkulere 817 
ressursene, vi må også kutte i mengden ressurser vi forbruker.  818 
 819 
Det er  tre grunnleggende faktorer som utgjør samlet miljøbelastning: befolkningsmengde, 820 
forbruk og teknologi. Enkelt forklart betyr det at vi kan redusere miljøbelastningen gjennom 821 
færre folk, mindre forbruk, eller bedre og grønnere teknologi. Det å satse på bedre og grønnere 822 
teknologi har lenge vært det rådende alternativet i europeisk klimapolitikk, men det er ikke 823 
lenger nok. Skal vi fortsette med samme økonomiske vekst i Norge de neste 30 årene, betyr det 824 
i prinsippet at all videre vekst må skje med null utslipp av CO2.29 Det hadde vært et 825 
drømmescenario, men dessverre er det lenge til vi har kommet dit. Derfor må vi kombinere 826 
overgangen til grønn teknologi med et tydelig redusert forbruk.  827 
 828 
Klimatilpasning gir trygghet, ikke økonomisk vekst 829 
Norge er ekstremt dårlig forberedt på en nær framtid med økte klimaendringer, kriger og 830 
ressurskonflikter som i stadig større grad vil ramme oss direkte.30 Vi trenger et nasjonalt 831 
program for beredskap, mer selvberging og kompetansebygging.  832 
 833 
Hva har dette med vekst å gjøre? Jo, absolutt alle fornuftige tiltak her – økt selvberging i 834 
landbruket, opprustning av katastrofeberedskap i Heimevernet og Sivilforsvaret, en 835 
redningsaksjon for samfunnskritiske håndverksfag, reetablering av innenlands industri, 836 
kriselager for matkorn, opprettholdelse av bosetting i distriktene og vern av essensielle 837 
naturområder – koster mer penger enn det tjener inn. Det kommer dermed i konflikt med alle 838 
visjoner om vekst.  839 
 840 
Økonomer kan alltid finne alternativ pengebruk som kan gi mer økonomisk vekst, såfremt 841 
verden er politisk og økologisk stabil. I en verden med høyrepopulisme på framvekst, 842 
flyktningkrise, utarming av grunnvann i Sentral-Europa og klimaendringer virker det derimot 843 
som det er helt andre scenarioer vi må forberede oss på.  844 

844 
26 Spire mfl. (2020): “Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system”. 
https://www.spireorg.no/uploads/1/2/7/6/127694377/rapport-
nytt_%C3%B8konomisk_system_rgb.pdf 
27 Carrington (2020): “World’s consumption of materials hits record 100bn tonnes a year”. 
https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/22/worlds-consumption-of-materials-hits-
record-100bn-tonnes-a-year 
28 Statistisk sentralbyrå (2019): “Gjenvinningen går fortsatt nedover”. https://www.ssb.no/natur-og-
miljo/artikler-og-publikasjoner/gjenvinningen-gar-fortsatt-nedover 
29 Aall (2020): “Det er umulig å nå klimamålene uten å redusere den økonomiske veksten”. 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLvW9R/det-er-umulig-aa-naa-klimamaalene-uten-aa-
redusere-den-oekonomiske-veksten-carlo-aall 
30 Andersen (2018): “Konflikter, krig og folkevandring kan klimaramme Norge”. 
https://forskning.no/klima-ntb-olje-og-gass/konflikter-krig-og-folkevandring-kan-klimaramme-
norge/1270550 
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 845 
I tillegg vil klima- og naturkrisene uansett påvirke norsk økonomi. En ny WWF-rapport melder 846 
at Norge er blant landene i verden som vil tape mest på naturødeleggelser og spår at BNP vil 847 
synke med 80 milliarder årlig fra 2050.31 Dette er også negativ økonomisk vekst, men utenfor 848 
vår kontroll, og i et scenario der vi ikke klarer å tøyle endringene. Utover en hyggelig og 849 
bærekraftig klode, har vi derfor også masse å vinne på å gjøre alt vi kan for å begrense 850 
omfanget av klima- og naturkrisene.  851 
 852 
Hvis ikke oss, hvem?  853 
Forskere regner med at vi har et globalt karbonbudsjett, altså hvor mye klimagasser vi kan 854 
slippe ut og samtidig nå klimamålene. Dersom vi skal gi mindre utviklede land i verden rom for 855 
økonomisk vekst og utvikling, betyr det altså at vi må kutte betraktelig mer i vårt forbruk på 856 
hjemmebane. Klimaforskerne Alice Bows-Larkin og Kevin Anderson kom allerede i 2013 med 857 
forskning som viser at vi ikke kan ha økonomisk vekst i de rike landene og samtidig nå FNs 858 
klimamål.32 I november 2019 signerte 11 000 forskere en artikkel som slår fast at 859 
høyinntektsland må basere våre økonomiske modeller på andre mål enn økt BNP hvis vi skal 860 
unngå økologisk kollaps.33 I klimarettferdighetens navn er det altså Norge og andre rike land 861 
som først må kutte i vår økonomiske vekst. 862 
 863 
I Norge mener klimaforsker Carlo Aall at vi må ta BNP tilbake til omtrent 2005-nivå, dersom vi 864 
skal nå klimalovens krav til utslippsnivå i 2050 - rett og slett fordi teknologisk utvikling og 865 
karboneffektivisering kommer for sakte og for sent. 866 
 867 
Det finnes mange områder med stort potensiale for nedskalering, og både MDG og GU har god 868 
politikk på blant annet redusert materielt forbruk. Det er flere som allerede mener at vår 869 
faktiske politikk allerede vil føre til motvekst, uten at vi bruker begrepet. 870 
 871 
Grønn vekst er urealistisk 872 
Drømmen om grønn vekst og nye teknologiske løsninger har dominert norsk klimapolitikk 873 
siden 90-tallet, og samtidig har utslippene økt. Samtidig glemmer man det store bildet; med 874 
karbonbrillene på glemmer forkjemperne helt tap av biomangfold, hogst, plastforurensning og 875 
industrielt landbruk.  876 
 877 
Økonomisk vekst i seg selv er ikke et onde. Problemet er derimot at vi hittil ikke har klart å 878 
koble økonomisk vekst fra negative konsekvenser for klima og miljø, i form av økt forbruk av 879 
ressurser, utslipp av klimagasser, og ødeleggelse av natur. Det er også høyst usannsynlig at vi 880 
får det til i fremtiden, og ihvertfall ikke på et nivå hvor vi samtidig holder oss under 1,5 grader 881 
global oppvarming.34  882 
 883 
Grønn vekst er lett å selge, fordi det bygger videre på status quo. Men når forskning viser at 884 
vekst og økte utslipp er uløselig knyttet sammen, blir det å utelukkende fremme grønn vekst og 885 
teknologisk utvikling et rent kommunikativt grep. Grønn vekst og techfix har faktisk blitt en 886 
886 
31 Sandberg (2020): “Naturødeleggelser kan ramme norsk økonomi knallhardt”. 
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/naturodeleggelser-kan-ramme-norsk-okonomi-
knallhardt-1.1662464 
32 Anderson (2013): “Avoiding dangerous climate change demands de-growth strategies from wealthier 
nations”. http://kevinanderson.info/blog/avoiding-dangerous-climate-change-demands-de-growth-
strategies-from-wealthier-nations/ 
33 Ripple et al. (2020): “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”. 
https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806 
34 Parrique et al. (2019): “Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole 
strategy for sustainability”. European Environmental Bureau. https://eeb.org/library/decoupling-
debunked/ 
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trussel mot reell handling for klima, fordi det fungerer som en hvilepute. Man vil heller satse på 887 
hydrogen-biler og et framtidig, velfungerende internasjonalt kvotesystem, enn å røre ved 888 
begrepet motvekst.  889 
 890 
Så, hvorfor fungerer ikke grønn vekst?  891 
Rapporten “Decoupling Debunked” fra the European Environmental Bureau viser at det er 892 
(minst) syv grunner til at vi ikke hittil har klart, og ikke kommer til å klare å ha økonomisk vekst 893 
uten økte utslipp. 894 
 895 

1. Økende kostnader for utvinning av energi og materialer 896 
Vi må bruke mer energi for å utvinne mer energi: Når man utvinner en ressurs blir de 897 
lettest tilgjengelige alternativene brukt først. Det betyr at videre utvinning av ressursen 898 
blir dyrere, mer ressurskrevende og forurensende, og altså gir større miljøbelastning. 899 
Dette gjelder for eksempel sjeldne metaller og mineraler, eller utvinning av olje fra 900 
tjæresand eller boring i Arktis. Det gjelder også fornybar energi.  901 
 902 
Det blir mer og mer ressurskrevende med fornybar energi når man må bygge ut de 903 
minst åpenbare og enkleste løsningene.35 I tillegg er det blitt mer krevende å utvinne 904 
sjeldne mineraler og metaller, som blant annet er viktig for grønn teknologi. Det hele gir 905 
en negativ spiral der vi må utvinne flere ressurser for å kunne bygge infrastruktur for å 906 
utvinne flere ressurser.  907 
 908 
Økonomien trenger energi og materialer for å både vokse eller beholde samme 909 
størrelse, og det blir vanskeligere, dyrere og mer ressurskrevende å få tak i de samme 910 
ressursene. 911 
 912 

2. Rebound-effekter 913 
Det vinnende argumentet for grønn vekst er at vi kan bruke ressursene våre mer 914 
effektivt, altså at vi ikke bruker mer, men får mer. Rebound-effektene viser hvorfor det 915 
ikke nødvendigvis stemmer: 916 
 917 
a. Direkte rebound-effekt: Økt effektivitet = økt forbruk.  918 

Person X kjøper en hybridbil. Hybridbilen bruker mindre bensin, som gjør det 919 
billigere for X å bruke bilen. X kjører derfor mer, oftere og lengre, og vinninga går 920 
derfor opp i spinninga.  921 
 922 

b. Indirekte rebound-effekter: sparte penger brukes på noe annet 923 
Y bryr seg om klima og lommeboka, og bruker derfor bilen mindre. Y sparer penger 924 
på dette, og får derfor endelig råd til å fly på ferie til Thailand. Litt pessimistisk 925 
betyr det at all økt kjøpekraft potensielt kan brukes på miljøskadelig adferd.  926 
 927 

c. Rebound på makronivå: effektiviseringen gjør at vi skaper miljøskadelige system 928 
Elbiler har blitt så effektive og billige at både X, Y, Z og alle deres venner har fått bil 929 
og sluttet å sykle og ta toget. Dermed må man bygge om byene og legge motorveier 930 
så folk kommer seg fram med bilene sine. I tillegg legger de kjøpesentre utenfor 931 
byene, så X, Y og Z til slutt er avhengige av bilen for å komme seg rundt.  932 
 933 
I verste fall kan rebound-effektene gjøre at det som i utgangspunktet var et godt 934 

934 
35 Capellán-Pérez, Castro & Miguel (2018): “Dynamic EROI of the global energy system in future 
scenarios of transition to renewable energies”. 
https://www.researchgate.net/publication/327346201_Dynamic_EROI_of_the_global_energy_system_in
_future_scenarios_of_transition_to_renewable_energies 
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tiltak blir totalt nullet ut (back-fire). Da har en effektivisering faktisk gjort at 935 
utslippene øker, som med Y sin ferie. Ellers kan rebound-effektene delvis slå inn, og 936 
sakke ned frikoblingen mellom økonomisk vekst og økte utslipp.  937 

 938 
3. Problemskift: man løser et problem, men skaper samtidig et annet 939 

Fornybar energi blir ofte framstilt som 100 prosent ren, men om man bare ser på utslipp 940 
av klimagasser får man ikke med seg hele bildet. Selv om man senker utslippet samtidig 941 
som man har økonomisk vekst, bruker man for eksempel større områder av naturen 942 
(solceller, biomasse), eller utvinner sjeldne metaller med en enorm belastning for 943 
miljøet (vindkraft, elbiler).36 Oppdemming for vannkraft kan gi utslipp av metangass 944 
som følge av økt algevekst, som til og med kan skape større utslipp enn fra fossil 945 
energi.37  946 
 947 
Kjernekraft kan erstatte fossil energi, men utvinning av ressursene som kreves skaper 948 
andre problemer: tap av biomangfold, vannforurensning, andre konsekvenser av 949 
gruvedrift og transporten, farlig avfall og ressursknapphet. Vi får derfor en konflikt 950 
mellom å senke utslipp og å ivareta biologisk mangfold (klima mot natur). En ekte 951 
forkjemper for grønn vekst må derfor kunne bevise hvordan man samtidig kan unngå 952 
andre store negative konsekvenser for naturen.  953 
 954 

4. Service og tjenester har også påvirkning 955 
Service- og tjenestesektoren bruker mindre ressurser enn primær- og 956 
sekundærnæringene. Mange håper derfor at vi kan bygge samfunnet på å  drive med 957 
tjenester (utdanning, forsikring, reklame, finans) i stedet for industri, og dermed få 958 
grønn vekst. Vi trenger en overgang til yrker basert på tjenester og kunnskap, men det 959 
må skje parallelt med et kutt i de mest miljøfiendtlige næringene, ikke som et tillegg.  960 
 961 
a. I tillegg til, ikke i stedet for 962 

Det har vist seg at vekst i tertiærnæringen kommer i tillegg til primær- og 963 
sekundærnæringene og dermed gir økt miljøbelastning. Folk jobber med service og 964 
tjenester om de allerede har et sted å bo, mat på bordet og måter å komme seg 965 
rundt på, ikke i stedet for dette. I tillegg trengs det også fysisk infrastruktur for 966 
immaterielle tjenester - laptoper for Netflix, lyskastere for konserter osv. Service 967 
og tjenester bygger derfor også på forbruk av materialer, energi og omfattende 968 
infrastruktur. 969 
 970 

b. Potensialet i rike land er minimalt 971 
I rike land har vi allerede en stor service- og tjenestesektor. Den lille siste biten av 972 
for eksempel industri og landbruk er nødvendig hvis vi skal ha mat og hus også i 973 
framtida. Det betyr at landene som skal kutte mest i praksis allerede har kuttet det 974 
vi kan ved å gå over til service og tjenester.  975 
 976 

c. Tjenester har også utslipp  977 
Mer tjenester gir mer utslipp, ifølge FNs klimapanel. Det er fordi de også bygger på 978 
infrastruktur, forbruk av energi, transport osv. Det grelleste eksempelet er kanskje 979 
Bitcoin. Dersom bruken fortsetter å vokse, kan det alene gi mer enn to graders 980 
oppvarming de neste 30 årene.  981 

 982 

982 
36 Sele (2013): “Den grøne teknologiens svarte sider”. https://forskning.no/alternativ-energi-hogskulen-
i-sogn-og-fjordane-klima/den-grone-teknologiens-svarte-sider/601838 
37 Deemer et al. (2016): “Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global 
Synthesis”. https://academic.oup.com/bioscience/article/66/11/949/2754271 
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5. Resirkulering har sine begrensninger 983 
Sirkulærøkonomi er en del av klimaløsningen, men ikke løsningen i seg selv. For det 984 
første kreves det påfyll av energi og ressurser å resirkulere. For det andre blir 985 
materialer “brukt opp” når de har blitt resirkulert flere ganger. For det tredje er 986 
resirkuleringsgraden fremdeles lav. Å mene at man kan ha grønn vekst i en 987 
sirkulærøkonomi er derfor selvmotsigende fordi det bygger på å ha vekst, men forbruke 988 
de samme ressursene – ressursene som blir slitt ut når de er resirkulert mange ganger.  989 
 990 

6. Teknologisk utvikling går for treigt 991 
Mye av teknologien som kunne ha gitt oss grønn vekst har allerede eksistert lenge, uten 992 
at det har gitt nevneverdig effekt. Dessuten er ikke teknologisk utvikling alltid 993 
bærekraftig. Globalt er det generelt billigere å bruke naturressurser enn arbeidskraft. 994 
Teknologisk utvikling i en vekstorientert økonomi blir derfor lett å bruker mer ressurser 995 
for å tjene mer – en effektivisering av pengebruk, ikke av hvordan vi bruker 996 
naturressursene våre.  997 
 998 
Det er derfor flere grunner til å være skeptisk til at teknologien vil redde oss. Viktigst er 999 
kanskje likevel at det går for treigt for å løse krisene vi står i. Kanskje fremtidig utvikling 1000 
gir nytt håp, såfremt man unngår rebound-effekten (punkt 3) og problemskift (punkt 2). 1001 
Allikevel er det høyst risikabelt å vente på at gode løsninger skal dukke opp på ett eller 1002 
annet tidspunkt.  1003 
 1004 

7. Kostnadsskift – vi flagger ut skitten industri 1005 
Noen få OECD-land har – til en viss grad – klart å frikoble innenlands produksjon og 1006 
industri fra økonomisk vekst. Det finnes derimot ingen land som har klart å frikoble 1007 
utslipp fra forbruk og økonomisk vekst. Mye tyder på at de få eksemplene man har på 1008 
kortvarig grønn vekst kommer av økt miljøbelastning et annet sted i verden. Generelt 1009 
kan man si at rike land flytter og outsourcer forurensende produksjon til 1010 
lavinntektsland.  1011 
 1012 
Det er ikke noe mål å feire kutt i utslipp per innbygger i Norge mens vi opprettholder et 1013 
enormt forbruk, dersom det bunner i at vi har flagget ut skitten industri til utlandet.38  1014 

 1015 
Disse syv grunnene er hver for seg gode argumenter for at grønn vekst ikke fungerer. Samlet 1016 
gir de god grunn til å vrake ideen om grønn vekst, og tenke nytt om vårt økonomiske system. 1017 
 1018 
Vekst = null visjon 1019 
Mange mener motvekst vil gjøre MDG og GU lite attraktive, og at det er en grunn til å ikke 1020 
snakke høyt om økonomisk vekst. Det i seg selv er et interessant standpunkt. Hvor går grensen 1021 
mellom politikk og PR? Skal vi la være å gå inn for politikk vi mener er riktig, fordi det potensielt 1022 
kan gjøre oss upopulære? Og hvor går isåfall denne grensen?  1023 
 1024 
Internasjonalt blåser det en vind av motvekst, med organisasjoner, akademia og bevegelser 1025 
blant annet i Italia, Frankrike, Catalonia, Spania, Quebec, Østerrike, Ungarn, Belgia og 1026 
Tyskland. Politiske partier som Alternativet i Danmark og Barcelona en Comú er tydelige i sin 1027 
vekstkritikk, og har allikevel gjort gode valg.39  1028 
 1029 

1029 
38 Schröder & Storm (2018): “Economic Growth and Carbon Emissions: The Road to ‘Hothouse Earth’ is 
Paved With Good Intentions”. https://www.ineteconomics.org/research/research-papers/economic-
growth-and-carbon-emissions-the-road-to-hothouse-earth-is-paved-with-good-intentions 
39 Kallis, Mastini & Jackson (2018): “The Politics of Post-Growth”. 
https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-politics-of-post-growth/ 
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Miljøbevegelsen har vært veldig forsiktige med å krisemaksimere de siste tiårene, av frykt for å 1030 
skremme folk. Fridays for Future og Extinction Rebellion har gått imot dette og vært tydelige 1031 
og realistiske, og vunnet massivt på det. Det kan derfor godt være at et tydelig standpunkt vil 1032 
være bra for oss.  1033 
 1034 
Det er åpenbart ingen av oss som vil minske oppslutningen om Grønn Ungdom og MDG. Men 1035 
på samme måte som motvekst kan kommuniseres som økonomisk krise, kan vi også 1036 
kommunisere de positive aspektene.  1037 
 1038 
En verden med nok til alle, for alltid 1039 
For de aller fleste mennesker har verden blitt et bedre sted. Vi er privilegerte med bedre helse, 1040 
lengre liv og mindre utfordringer enn flere generasjoner før oss. Om man derimot ser på de 1041 
fleste andre livsformer på kloden har tilværelsen blitt verre. Vi har en gryende forståelse for at 1042 
vårt overforbruk går på bekostning av andre levende organismer. 1043 
 1044 
I tillegg lever vi i et samfunn med et evig jag etter “mer, større og bedre”, låst fast i 1045 
forbrukskarusellen og tidsklemma. Alt dette peker på at dagens økonomiske system ikke 1046 
fungerer. Vi må åpne øynene for å tenke nytt: gå fra enormt materielt forbruk, stress og press 1047 
til et bedre liv med tid, ro, naturopplevelser og fellesskap. Vi må ikke frikoble økonomisk vekst 1048 
fra klima- og naturkrisen – vi må koble økonomisk vekst fra idéen om et godt liv og et trygt 1049 
samfunn.  1050 
 1051 
I Barcelona tok motvekst av etter finanskrisen i 2008, og i Frankrike er store deler av 1052 
bevegelsen knyttet til de “Gule vestene”. I stedet for å bygge videre på et sosialt urettferdig 1053 
system der de svakeste først faller igjennom, så de behovet for en større systemendring. Fordi 1054 
økonomiske kriser gjentar seg i vårt rådende økonomiske system er det på tide å tenke 1055 
annerledes.  1056 
 1057 
Denne plattformen er et retningsvalg, og den inneholder derfor ikke konkrete politiske tiltak 1058 
for motvekst. Det betyr ikke at de ikke finnes. Overordnet handler det om mer lokal 1059 
produksjon, reduksjon av ulikhet, borgerlønn eller jobbgaranti, mindre reklame, mindre 1060 
frihandel, gratis grunnleggende borgertjenester, begrensning av produksjon og forbruk, 1061 
maksgrenser for inntekt og eiendom, og generelt mer samarbeid og fellesskap40 - politikk vi kan 1062 
spinne videre på etter veivalget.  1063 
 1064 
Avhandlingen “The Political Economy of Degrowth”41 er 700 sider om hvordan man gradvis kan 1065 
endre dagens samfunn på en demokratisk, rettferdig og økologisk forsvarlig måte. Det er derfor 1066 
ikke sant at motvekst-bevegelsen ikke har et konkret alternativ til dagens vekstsamfunn, selv 1067 
om det ikke er redegjort for i denne plattformen.  1068 
 1069 
Motvekst er å velge et samfunn innenfor naturens bæreevne, der vi ikke forbruker mer enn de 1070 
ressursene vi har. Et valg om en rettferdig økonomi innenfor planetens tåleevne, bygget på 1071 
verdier som mangfold, kreativitet, og at vi kan være tilfredse med å ha nok.  1072 
 1073 

Argumenter mot motvekst i Norge 1074 
Alle med hjerte for grønn politikk kan trolig være enige om noen grunnleggende ting: Det vi 1075 
gjør i dag, fungerer ikke. Markedet løser ikke problemene våre alene. BNP er ikke et godt nok 1076 

1076 
40 Smith (2019): “En ny økonomi?”. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/QoK8wV/en-ny-
oekonomi-tone-smith 
41 Parrique (2019): “The political economy of degrowth”. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
02499463/document 
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mål på velstand og livskvalitet. Og hvis man setter økonomisk vekst foran alle andre hensyn, 1077 
klarer man ikke å stanse klima- og miljøkrisene på jorden. 1078 
  1079 
Man kan være enige om alt dette, og likevel mene at motvekst ikke er løsningen. I stedet kan De 1080 
Grønne være agnostiske til vekst: Vi skal fokusere på å løse miljøproblemene, og så får vi se hva 1081 
som skjer med økonomisk vekst. Dermed kan vi fortsette å være kritiske til andre partiers jag 1082 
etter maksimal vekst, uten at vi vedtar å avvikle det økonomiske systemet. Vi må vise at vi har 1083 
en helt unik, attraktiv modell for økonomisk vekst som er egnet for det 21. århundret. Det er 1084 
flere grunner til at vi bør velge en slik mellomposisjon. 1085 
  1086 
1. Resesjon er ikke moro 1087 
Hvis motvekst gjøres riktig - planlagt og rettferdig - kan det kanskje fungere. Men da må man 1088 
først gå fullstendig bort fra dagens økonomiske system. Det er ikke garantert at det lar seg 1089 
gjøre kontrollert eller raskt nok. Motvekst innenfor økonomien vi har i dag, derimot, er det 1090 
samme som ”styrt resesjon”. Resesjon er et begrep med negative assosiasjoner, av god grunn: 1091 
Når økonomien krymper, betyr det lavere inntekter, høyere arbeidsledighet, stans i 1092 
investeringer, gjeldsproblemer og flere andre negative effekter.42 En ond spiral kan oppstå når 1093 
folk slutter å bruke penger, som igjen forsterker problemene for bedrifter.  1094 
 1095 
Hvis bruttonasjonalprodukt faller konsekvent over tid er vi inne i en depresjon. Dét er ikke noe 1096 
hyggelig. Krasjet på Wall Street i 1929 førte til 25 prosent arbeidsledighet. Under finanskrisen i 1097 
2008 og 2009 gikk store banker overende og mange mistet jobbene sine. I Europa måtte flere 1098 
land ha redningspakker og innføre en ekstrem sparepolitikk som lammet dem i årevis etterpå. 1099 
  1100 
Dette virker krevende nok i seg selv. Men samtidig som vi løser miljøproblemene skal vi også 1101 
motarbeide sosial ulikhet og fattigdom. I teorien kan vi gjøre dette mens økonomien krymper – 1102 
ved å omfordele mer. Men hvorfor skulle vi klare å omfordele mer i en slik situasjon, når vi ikke 1103 
engang klarer det under dagens vekstøkonomi? Omfordeling er et spørsmål om politisk vilje, og 1104 
det er enklest i gode økonomiske tider. I en resesjon blir det ekstremt mye vanskeligere: De 1105 
rike vil klamre seg til alt de har, og kanskje slutter folk å bruke penger og sparer i stedet. Dette 1106 
går utover blant annet butikker, kafeer og restauranter der mange lavtlønnede jobber. I verste 1107 
fall kan altså motvekst forverre sosial ulikhet. 1108 
  1109 
2. Nullvekst = null venner 1110 
Økonomisk vekst, lønnsvekst og pengevekst er populært. Vi kan like det eller ikke, men det blir 1111 
ikke mindre sant. Samtidig har “de gule vestene” og bompengeopprøret vist hvor vanskelig det 1112 
er å få støtte til radikal miljøpolitikk som oppleves å ramme folk direkte. I 2021 er det 1113 
stortingsvalg, og MDG skal i regjering. Hvis vi nå går hardt ut mot vekstmodellen, gjør vi oss 1114 
selv mye mindre attraktive.  1115 
  1116 
De store partiene er allerede skeptiske til oss pga. oljepolitikk og lignende, men denne saken vil 1117 
splitte enda mye mer. Det finnes sikkert andre politikere som forstår at maksimal vekst for 1118 
alltid er problematisk, men å gå så langt som systemskifte skaper store konflikter akkurat når vi 1119 
skal søke kompromisser. Med motvekst som hovedstrategi er det nærmest utenkelig at AP 1120 
eller Høyre kan regjere med MDG. Hvis vi skal følge GUs vedtak om å se til venstresiden, kan 1121 
det derimot hende at en kraftig satsing på vekst i grønne næringer er den beste måten å forene 1122 
de rødgrønne.43 1123 
  1124 

1124 
42 Crash Course (2015): ”Recession, Hyperinflation and Stagflation: Crash Course Econ#13”.  
https://www.youtube.com/watch?v=BHw4NStQsT8 
43 Marsdal (2020): ”De rødgrønnes vinneroppskrift”. https://www.dagbladet.no/kultur/de-rodgronnes-
vinneroppskrift/72061092 
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Grønn vekst appellerer også til næringslivet, som endelig er i ferd med å innse at De Grønne har 1125 
noen gode idéer for framtiden. Motvekst vil skyve bedriftene unna igjen - selv de snilleste av 1126 
dem er motivert av profitt. Et kanskje enda større problem er fagbevegelsen, der vi endelig har 1127 
fått foten innafor etter at de tidligere ikke ville røre oss. Hvis oljesaken kan skape så mye 1128 
trøbbel, må vi anta at det ikke blir tatt godt imot om vi går imot veksten som arbeidstakerne ser 1129 
seg avhengige av. 1130 
  1131 
Et mer generelt poeng er at selv om miljøproblemene framstår stadig mer alvorlige, betyr ikke 1132 
dét at MDG automatisk må vedta stadig mer radikal politikk. Vi er altfor langt unna å få 1133 
gjennom tiltakene vi allerede står for. Nå som den politikken er blitt mer akseptert, bør vi ikke 1134 
gjøre oss uspiselige igjen ved å vedta noe som folk oppfatter som ekstremt.  1135 
 1136 
Noen grønne partier er mer vekstkritiske enn oss, andre er det ikke. Tyske Die Grünen, det 1137 
ledende miljøpartiet i Europa, har i stedet begynt å snakke om en “øko-sosial markedsøkonomi” 1138 
– å bruke markedet til å få til effektive miljøtiltak.44 De har styrket seg kraftig på 1139 
meningsmålinger og kan snart være Tysklands største parti.  1140 
  1141 
3. Hva er motvekst i praksis? 1142 
Folk har alltid kritisert kapitalismen, men vi har ennå ikke fått på plass noe gjennomførbart og 1143 
uttestet alternativ til å ha en eller annen form for markedsøkonomi styrt etter vekstprinsippet. 1144 
Tidligere forsøk med en sosialistisk planøkonomi (Sovjetunionen, Venezuela etc.), har endt 1145 
katastrofalt for økonomien og/eller demokratiet. Det kommer stadig ønsker om et nytt 1146 
økonomisk system, sist eksemplifisert ved den nye rapporten fra Spire og flere organisasjoner 1147 
på venstresiden. Men hvordan dette nye systemet skal fungere har vi fortsatt ikke et klart svar 1148 
på. 1149 
 1150 
MDG er enten tydelig for eller åpne for mange av tiltakene som løftes fram av motvekst-1151 
tilhengere. For eksempel er redusert forbruk, klimaavgift til fordeling og mindre reklame 1152 
vedtatt politikk, og vi ønsker prøveordninger med blant annet borgerlønn. Man trenger ikke 1153 
være for en motvekstøkonomi for å støtte enkelttiltak som samsvarer. Men en total omveltning 1154 
av hele måten samfunnet vårt er bygd opp er langt mer radikal politikk og ikke noe MDG går inn 1155 
for i dag. Faktisk har partiet beveget seg bort fra noen av de sentrale idéene - 1156 
arbeidsprogrammet nevner for eksempel ikke lenger å innføre lokale valutaer i Norge. 1157 
 1158 
Det mest grundige beskrivelsen av hvordan vi kan bevege oss til en motvekstøkonomi kommer 1159 
fra doktorgradsstipendiat Timothee Parrique ved Stockholm Resilience Centre. Han 1160 
presenterer en lang rekke tiltak og vektlegger særlig at vi må endre grunnleggende 1161 
eiendomsrett, hvordan vi arbeider og hvordan pengesystemet fungerer (interesserte lesere 1162 
finner detaljene i Parriques 700 sider lange avhandling). Men disse initiativene er ikke testet ut 1163 
i stor skala. De Grønne kan gjerne oppmuntre til forsøksordninger med enkelte av de mest 1164 
egnede tiltakene lokalt. Men vi bør ikke vedta å gå inn for et helt nytt system på nasjonalt nivå 1165 
hvis vi ikke vet om enkeltdelene fungerer. 1166 
  1167 
Det viktigste er likevel at vi ikke har tid til å forsøke å bygge et helt nytt økonomisk system. Vi 1168 
må kutte utslipp og redusere ressursbruken nå, ikke etter at den nye økonomien er på plass. En 1169 
slik overgang vil ta årevis og kreve enormt mye planlegging, og før vi kan starte må vi 1170 
overbevise velgerne om å fundamentalt endre alle viktige institusjoner i samfunnet vårt som 1171 
forvaltningen, bankene, bedriftsorganisering osv. Det er mulig at Parrique eller andre 1172 
motvekst-tilhengere har gode idéer, men det gjenstår mye før De Grønne eventuelt kan vedta 1173 
så omveltende tiltak. Inntil vi har en gjennomførbar plan for hvordan en demokratisk 1174 

1174 
44 Nordbakken (2019): “Ny grønn liberalisme”. https://morgenbladet.no/ideer/2019/12/ny-gronn-
liberalisme 
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motvekstøkonomi fungerer på nasjonalt nivå, er det mest effektive å handle innenfor det 1175 
eksisterende systemet. 1176 
  1177 
4. Motvekst stanser det grønne skiftet 1178 
Å løse klima- og naturkrisene krever en monumental innsats. Ifølge ekspertene må vi doble 1179 
årlige globale investeringer i fornybar energi for å nå klimamålene.45 Dette er en stor utfordring 1180 
allerede i dag. Hvordan skal vi få råd til en slik massiv satsing i en situasjon der økonomien 1181 
krymper? 1182 
 1183 
Robert Pollin, en økonomiprofessor som deler flere av motvekst-bevegelsens synspunkter, 1184 
påpeker at å redusere BNP ikke nødvendigvis er et så effektivt klimatiltak. Å krympe 1185 
økonomien med ti prosent gir ca. ti prosent utslippskutt. Dét tilsvarer dobbelt så kraftig 1186 
økonomisk tilbakegang som etter krasjet i 1929, i bytte for en relativt begrenset effekt på 1187 
klimaet.46 Japan er et eksempel: Der har den økonomiske veksten vært svært lav i tjue år, men 1188 
likevel er utslippene per innbygger der blant de høyeste i verden. Årsaken er at 92 prosent av 1189 
landets energi kommer fra fossile brensler. 1190 
 1191 
Derimot kan man hevde at det grønne skiftet best kan gjennomføres i en markedsøkonomi. I en 1192 
kronikk i Morgenbladet skriver MDG-politiker Natalia Golis og oljedirektør Johnny 1193 
Hesthammer: ”Å løse klimakrisen i en situasjon der verdensøkonomien stagnerer eller krymper 1194 
er urealistisk. Det vil føre til at investeringene i grønne løsninger vil falle, samtidig som de 1195 
sosiale ulikhetene øker. Kapitalismens fundament er troen på vekst. Investorer har behov for å 1196 
investere i noe som kan vokse. Fornybar teknologi tilfører næringslivet nettopp en slik ny 1197 
mulighet for vekst. Det er derfor en perfekt symbiose mellom investorer og næringslivet på den 1198 
ene siden, og de som vil redde miljøet og verden på den andre siden.”47 1199 
  1200 
Fornybar energi er endelig konkurransedyktig med fossilt. Dette er ikke tiden for å sette 1201 
energiomstillingen i fare. Vi har sett før hva resesjon kan føre til: Finanskrisen gikk svært hardt 1202 
utover bedrifter innenfor fornybar energi, fordi bankene ikke ville låne ut penger til 1203 
kraftprosjekter uten garantert lønnsomhet.48 Hvis vi legger om det økonomiske systemet nå, 1204 
kan all den lovende innovasjonen som skjer innen ren energi bremse opp igjen. Da risikerer vi å 1205 
låse oss fast i et samfunn drevet av kull, olje og gass. 1206 
 1207 
Desentralisert småskala energiproduksjon, en sentral motvekst-idé, er svært positivt og noe 1208 
MDG støtter. Men hele samfunnet kan ikke fungere slik, for da klarer man aldri å for eksempel 1209 
avkarbonisere stål og sement. Slike store, virkelig krevende innovasjonsprosjekter – som er 1210 
helt nødvendige fram til hele verden eventuelt går inn for motvekst – krever musklene som 1211 
bare stater og store bedrifter har.  1212 
  1213 
Hvis Norge skal fortsette å være en velferdsstat trenger vi næringer som kan ta over etter olja. 1214 
Vi har store muligheter innenfor fornybar energi, grønn industri og en rekke tjenestenæringer. 1215 
Men hvis det skal bli noe av det grønne skiftet, må det være muligheter for vekst i Norge. 1216 

1216 
45 IRENA (2020): ”Double the Share of Renewables in the ’Decade of Action’ to Achieve Energy 
Transition Objectives”. https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Jan/Double-the-Share-
of-Renewables-in-the-Decade-of-Action-to-Achieve-Energy-Transition-Objectives 
46 Pollin (2018): ”De-growth vs a Green New Deal”. 
https://newleftreview.org/issues/II112/articles/robert-pollin-de-growth-vs-a-green-new-deal 
47 Golis og Hesthammer (2019): ”Grønn vekst er så visst mulig”. 
https://morgenbladet.no/ideer/2019/05/gronn-vekst-er-sa-visst-mulig 
48 Nilsen (2010): ”Finanskrisen ikke over for fornybar energi”. https://www.tu.no/artikler/finanskrisen-
ikke-over-for-fornybar-energi/254251 
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Innfører vi en motvekstøkonomi, vil disse bedriftene enten gå konkurs eller flagge ut til andre 1217 
land. 1218 
  1219 
En moderat økonomisk vekst gir oss handlingsrommet vi trenger for å avkarbonisere 1220 
energisystemet og redusere ressursforbruket. Å endre hele det økonomiske systemet gjør det 1221 
muligens bare vanskeligere. 1222 
  1223 
5. Reell grønn vekst er mulig (men vanskelig) 1224 
“Vekst” er ikke én ting. Den kan være sunn (grønn og rettferdig) eller usunn (grå og urettferdig). 1225 
Grønn vekst handler om å produsere mer med stadig færre ressurser. Det er mange måter å 1226 
gjøre dette på: bruke eksisterende ressurser mer effektivt, skifte til nye ressurser som det er 1227 
mer av (eks: fra en begrenset mengde fossilt brensel til ubegrenset fornybart som sol), eller 1228 
produsere mer av det som ikke bruker av naturressursene i det hele tatt (kunst, videospill osv.). 1229 
  1230 
Absolutt frikobling av vekst og ressursforbruk er mulig. På flere viktige områder har det skjedd 1231 
allerede49: Økonomien i USA har for eksempel vokst kraftig siden 1980-tallet, men total 1232 
energibruk har ligget flatt – og forbruket av mineraler (kobber, aluminium osv.), tømmer, 1233 
ferskvann og andre viktige ressurser har sunket. Verden lyktes også med å stanse ødeleggelsen 1234 
av ozonlaget uten å stanse den økonomisk veksten. Kanskje viktigst: Flere land har de siste 1235 
årene klart å redusere utslippene samtidig som BNP vokser - selv medregnet importerte 1236 
produkter.  1237 
  1238 
Spørsmålet er om vi kan frikoble raskt nok til å redde kloden. For å ha et tallfestet mål på dette 1239 
har BI-økonom og MDG-politiker Per Espen Stoknes utviklet ideen om reell grønn vekst.50 Dette 1240 
målet viser at ressursproduktiviteten (mer verdi for mindre ressurser) må øke med omtrent 5-7 1241 
prosent årlig. Dette er selvsagt kjempevanskelig – men det er ikke umulig. 1242 
  1243 
Kritikere av grønn vekst påpeker at det er klare grenser for hva planeten tåler og at små 1244 
forbedringer derfor ikke er nok. Reell grønn vekst er svaret – det tar utgangspunkt i nettopp 1245 
jordens 8 viktigste tålegrenser.51 Dermed er det enkelt å vite om et lands økonomi er 1246 
”bærekraftig”: Hvis den oppfyller målet for reell grønn vekst, ligger den innenfor det kloden 1247 
tåler. 1248 
  1249 
En studie av Stoknes og klimaforsker Johan Rockström viser at det finnes eksempler på grønn 1250 
vekst i tråd med klodens tålegrenser. Både Sverige, Finland og Danmark klarte å oppnå reell 1251 
grønn vekst (basert på klimagassutslipp) i perioden 2003-2014.52 Norge har derimot ikke klart 1252 
det, mye på grunn av oljenæringen. De viser også reell grønn vekst åpner for at utviklingsland 1253 
kan ha høy økonomisk vekst i noen år til.  1254 
 1255 
Stoknes og Rockströms studie inkluderer ikke utflagging av industri (“karbonlekkasje”), og 1256 
kritikere argumenterer med at dette motbeviser funnene deres. Forfatternes svar er at å 1257 
inkludere dette vil føre til dobbelttelling av utslipp - den praktiske løsningen er å telle nasjonale 1258 
1258 
49 Smith (2019): ”Economic growth shouldn’t be a death sentence for Earth”. 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-23/economic-growth-shouldn-t-be-a-death-
sentence-for-earth 
50 Stoknes (2019): ”Reell grønn vekst er i dypøkologiens ånd”. https://www.harvestmagazine.no/pan/er-
gronn-vekst-en-illusjon 
51 Bjørkeng (2020): ”På tross av miljøbevegelsens protester: Forskere mener at grønn vekst er mulig”. 
Aftenposten abonnement-sak, full tekst her: 
https://docs.google.com/document/d/1zdkhKrCSU5SCDww_T2WgFQ3xzR2fr14al31Q0-ixHfs/edit 
52 Stoknes & Rockström (2018): ”Redifining Green Growth within Planetary Boundaries”. 
http://stoknes.no/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-GreenGrowthNordics-ERSS-Accepted-
Manuscript.pdf 
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utslipp og eventuelt innføre karbontoll på importvarer. Det andre sentrale motargumentet er 1259 
“rebound-effekten”, altså at effektiviseringstiltak blir spist opp av høyere forbruk. Men dette 1260 
har vi kontroll over hvis vi måler ressursproduktiviteten riktig - det ligger i definisjonen av reell 1261 
grønn vekst at avstanden mellom økt ressursproduktivitet og forbruksvekst er innenfor 1262 
planetens tålegrenser.  1263 
  1264 
All vekst er ikke lik. Som Stoknes selv har påpekt53: Vi har hatt grå vekst i Norge fordi Solberg-1265 
regjeringen har prioritert vekst i oljenæringen og lignende over miljøtiltak som monner. Du 1266 
behøver ikke være for motvekst for å mene at norske politikere må skjerpe seg kraftig. 1267 
 1268 
Motvekst går løs på feil motstander: Det er ikke vekst i seg selv som er problemet, det er 1269 
neoliberal markedsøkonomi som har løpt løpsk.54 Hvis markedet får operere fritt, vil bedrifter 1270 
fortsette å produsere ting som ødelegger kloden så lenge det er profitt å hente. Løsningen er 1271 
enkel: strenge reguleringer. Det er slik vi har løst tøffe miljøproblemer før.  1272 
 1273 
Vi må ha vekst på de riktige områdene. Kull, olje og gass, bensin- og dieselbiler, industriell 1274 
kjøttproduksjon og veibygging bør kuttes ut raskt. Men fornybar energi og 1275 
energieffektivisering bør vokse kraftig. Og vi bør legge opp samfunnet til å dreie seg mer om 1276 
ulike typer tjenester som ikke skader miljøet: kunst, naturopplevelser, underholdning, 1277 
utdanning, omsorg for barn og eldre og fysisk og mental helsehjelp. Økonomien kan og bør 1278 
vokse på disse viktige områdene. 1279 
  1280 
Det grønne skiftet fører faktisk til energieffektivisering av seg selv. Grunnen til at økonomien 1281 
vår er så ressurskrevende er at den er basert på helt enorm sløsing.55 I motsetning til hva Norsk 1282 
olje og gass vil at du skal tro, kreves det mye mindre energi fra fornybart enn fra fossilt for å 1283 
gjøre samme jobben.56 Nullutslippsbygg, elbiler og lignende løsninger krever i seg selv mye 1284 
mindre energi. Og solcellene og batteriene blir stadig mer effektive. 1285 
 1286 
Det stemmer heller ikke at overgangen til fornybarsamfunnet må føre med seg nye, store 1287 
miljøproblemer og enorm materialbruk. MDG har vært tydelige på at vi skal prioritere 1288 
energikilder med lavest naturinngrep, slik som solcellepaneler på tak, flytende havvind, 1289 
avansert biodrivstoff fra avfall og jordvarme. Og når det gjelder mineraler og lignende 1290 
materialbruk skjer det lovende ting innenfor resirkulering: Forskere ved NTNU arbeider for 1291 
eksempel med teknologi som kan gi 100 prosent gjenvinning av litium fra elbilbatterier.57 Dette 1292 
kan til og med bli en lønnsom næring. 1293 
  1294 
Det vi trenger er en økonomi der man betaler mer for færre produkter som er laget på 1295 
bærekraftig vis og varer lengre og kan repareres. Det vi trenger er en sirkulær økonomi. Men en 1296 
sirkulær økonomi kan også vokse (jo mer vi betaler for kjøp, leie og reparasjon, jo mer vokser 1297 
verdiskapningen). 1298 
 1299 

1299 
53 Stoknes (2017): ”Grønn vekst eller grønt vås, Erna Solberg?”. https://www.dagbladet.no/kultur/gront-
vas-eller-gronn-vekst-erna-solberg/69152733 
54 Phillips (2019): “The degrowth delusion”. 
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/degrowth-delusion/ 
55 Stoknes (2019): “8 nyanser av grønn vekst”. https://www.harvestmagazine.no/pan/7-8-nyanser-av-
gronn-vekst-1 
56 Mullis (2019): ”Dette norske oljestuntet får klimabevegelsen til å se rødt: - Det er alvorlig”. 
https://www.nettavisen.no/okonomi/dette-norske-oljestuntet-far-klimabevegelsen-til-a-se-rodt---det-
er-alvorlig/3423869634.html 
57 Brandslet (2020): “Forskere vil resirkulere alt litium fra elbiler”. https://forskning.no/elektronikk-
energi-miljoteknologi/forskere-vil-resirkulere-alt-litium-fra-elbiler/1606041 
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EUs nye klimaplan “European Green Deal”, er et forsøk på å få til en slik ny vekststrategi: 1300 
Klimanøytralitet innen 2050, tiltak for å beskytte biodiversitet, nye arbeidsplasser i grønne 1301 
næringer og en sirkulær økonomi der vekst er frikoblet fra naturressursforbruk. Planen er ikke 1302 
perfekt, men den er et eksempel på at ting går i riktig retning.58 1303 
  1304 
6. Norge bør bruke mer penger, ikke mindre 1305 
Å krympe den norske økonomien får ingen global effekt. Det finnes derimot en alternativ 1306 
strategi der vi utnytter Norges rikdom til å endre verden. Nøkkelen til å bli kvitt fossile brensler 1307 
så raskt som mulig er massiv elektrifisering med fornybar energi og utslippsfri teknologi.59 1308 
Norge kan gjøre det samme som vi gjort i elbilpolitikken, nemlig å skape markeder for 1309 
miljøteknologier. På den måten får vi ned kostnadene, slik at de kan konkurrere mot de gamle 1310 
forurensende teknologiene. 1311 
 1312 
Verden trenger at noen går foran og hjelper fram nullutslippsteknologiene som skal erstatte 1313 
fossile brensler på alle områder. Noen må ta ansvar for å gjøre konkurransedyktig blant annet 1314 
karbonfangst og –lagring, flytende havvind, bølgekraft, hydrogen, ammoniakk, biogass, bygg i 1315 
tre, el-lastebiler, el-taxier, elfly, karbonfritt stål og sement og mye mer, inkludert noen 1316 
teknologier vi ikke vet om ennå. Her kan Norge spille en nøkkelrolle. 1317 
 1318 
Miljøkampen er global, og den vil bli avgjort av utviklingen i land som Kina og India. Med vår 1319 
ekspertise og enorme midler i Oljefondet kan vi også finansiere klima- og miljøtiltak i 1320 
vekstøkonomier, slik at veksten der ikke tar oss utover planetens tålegrenser. Vi kan for 1321 
eksempel: 1322 

• inngå avtaler om å stanse byggingen av nye kullkraftverk60  1323 
• finansiere utbyggingen av fornybar energi i stedet 1324 
• lage flere partnerskap som Regnskoginitiativet, der vi betaler land for å beskytte natur 1325 

  1326 
Dette er potensielt ekstremt effektive tiltak. Men de koster masse penger. Vi har ikke råd til 1327 
dem hvis vi skal stanse veksten i Norge. 1328 
  1329 
Green New Deal er en mer effektiv miljøpolitikk enn degrowth. Fossilindustrien kan og bør 1330 
krympes veldig raskt i tiden framover, men det er helt avgjørende at vi har sterk vekst i 1331 
utvikling av ren energi. En Green New Deal handler om å produsere store mengder av 1332 
utslippsfrie ting som infrastruktur, transportmidler og apparater, pumpe penger inn i 1333 
miljøvennlige næringer og skape hundretusenvis av grønne arbeidsplasser. Motvekst betyr i 1334 
praksis det motsatte. 1335 
  1336 
Kapitalismen har definitivt vært treg til å skjønne greia med det grønne skiftet. Men markeder 1337 
er mektige verktøy når de først begynner å fungere riktig, og derfra kan ting gå skikkelig raskt. 1338 
Fornybar energi er nå i ferd med å ta av, og på børsen er det grønne aksjer som vokser aller 1339 
mest.61 Vi er på rett vei, men vi må få opp farten voldsomt. 1340 
  1341 
1341 
58 Sachs (2020): “Europas Green Deal”. https://www.liberal.no/artikler/2020/jeffrey-sachs-eu-green-
deal  
59 Griffith (2019): “How do we decarbonize?”. https://medium.com/otherlab-news/how-do-we-
decarbonize-7fc2fa84e887 
60 Sylte (2020): “Sola og vinden utkonkurrerer kull på pris allerede. Men det er ikke sikkert det får Kina 
og India til å droppe store kullkraftplaner”. https://www.vl.no/nyhet/sola-og-vinden-utkonkurrerer-kull-
pa-pris-allerede-men-det-er-ikke-sikkert-det-far-india-og-kina-til-a-droppe-store-kullkraftplaner-
1.1680069 
61 Nilsen (2019): ”Forvaltere ser grønn bølge i aksjemarkedet: - Nesten litt frenetisk”. 
https://e24.no/boers-og-finans/i/0ngEnB/forvaltere-ser-groenn-boelge-i-aksjemarkedet-nesten-litt-
frenetisk 
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7. Positive trender finnes og må forsterkes 1342 
Mange av oss tror at verden blir et stadig verre sted. Sannheten er at de fleste indikatorer går i 1343 
riktig retning.62 Dette betyr ikke at miljøsituasjonen ikke er alvorlig. Vi er i en krisesituasjon – 1344 
men vi er ikke fortapt. Det er mye som skjer også på miljøområdet - det går bare altfor sakte. 1345 
  1346 
Verdens befolkning vokser, men ikke uendelig. Etter hvert som land blir rikere, bremser 1347 
befolkningsveksten opp. Dette er i ferd med å skje i mange vekstøkonomier. Samtidig bremser 1348 
den økonomiske veksten av seg selv, og stabiliserer seg på et moderat nivå på et par prosent 1349 
årlig.63 1350 
  1351 
De globale  CO2-utslippene har, forhåpentligvis, nådd toppen64. 18 rike land, hovedsakelig i 1352 
Europa som står for nesten en tredel av verdens utslipp, reduserte utslippene i snitt 2,2 prosent 1353 
mellom 2005 og 2015.65 Ikke bra nok, og noe skyldtes også finanskrisen – men et steg i riktig 1354 
retning. 1355 
 1356 
Forskere i prosjektet Drawdown har vist at vi kan nå 1,5-gradersmålet med eksisterende 1357 
teknologier hvis vi raskt skalerer opp de 76 mest effektive av dem.66 Det er ikke engang 1358 
uoverkommelig dyrt. Og forskerne mener at næringslivet er avgjørende for å få det til. 1359 
 1360 
Vi står midt i teknologiske skifter som kan gå mye raskere enn vi tror. I 2019 vokste vind- og 1361 
solenergi med 15 prosent - dét tempoet er nok til å nå klimamålene.67 Se på hva som har skjedd 1362 
på transportområdet på grunn av Tesla, eller i matverden når labdyrket kjøtt tar av. Ingen kan 1363 
påstå at de vet hvor langt dette er kommet om ti, tjue eller tretti år. Da kan man heller ikke 1364 
hevde at en bærekraftig vekstøkonomi er umulig. 1365 
  1366 
Det er også enormt potensiale for å reversere klimaendringer gjennom karbonlagring, men da 1367 
helst i naturlig form (ikke den typen Equinor grønnvasker seg med): storstilt tang- og 1368 
taredyrking, regenerativt landbruk og biokull er noen lovende alternativer. Alt håp er ikke ute 1369 
selv om situasjonen i dag er skremmende! 1370 
 1371 

Konklusjon 1: Tja til økonomisk vekst 1372 
Miljøproblemene skyldes ikke at ideen om grønn vekst ikke fungerer eller at MDG har for slapp 1373 
politikk. De skyldes at mangel på politisk vilje. Vi vet hvordan vi løser klima- og naturkrisene og 1374 
vi har alle teknologiene vi trenger. Derfor er ikke dette et valg mellom enten motvekst i hele 1375 
økonomien eller Høyre sin grønnvaskede versjon av grå vekst. Grønn Ungdom kan løfte fram 1376 
en mellomløsning. Vi skal sette klima og miljø foran å bli rikere, men vi er ikke imot at det blir 1377 
mer grønn aktivitet i samfunnet. 1378 
1378 
62 TED (2014): ”How not to be ignorant about the world | Hans and Ola Rosling.” 
https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg 
63 Nordhaus (2020): “Must growth doom the planet?”. 
https://www.thenewatlantis.com/publications/must-growth-doom-the-planet 
64 Vernes (2020): “Verdens klimautslipp gikk faktisk ikke opp i 2019, ifølge IEA”. 
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/02/12/195648693/verdens-klimautslipp-gikk-
faktisk-ikke-opp-i-2019-ifolge-iea 
65 Wilson (2019): ”Carbon emissions: our research shows a decade of steady decline across Europe and 
the US”. https://theconversation.com/carbon-emissions-our-research-shows-a-decade-of-steady-
decline-across-europe-and-the-us-112389 
66 Peters (2020): “These are the 76 climate solutions we need to scale up right now to have a chance”. 
https://www.fastcompany.com/90470151/these-are-the-76-climate-solutions-we-need-to-scale-up-
right-now-to-have-a-chance  
67 Mullis (2020): “Fersk rapport: Kull kollapser og fornybar energi eksploderer”. 
https://www.nettavisen.no/okonomi/fersk-rapport-kull-kollapser-og-fornybar-energi-
eksploderer/3423934132.html 
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 1379 
Vi kan være vekstagnostikere - vi gjennomfører miljøtiltak, uavhengig av hvordan de påvirker 1380 
den økonomiske veksten. Dét er holdningen til blant andre Kate Raworth,68 som har blitt kjent 1381 
for sin idé om “donut-økonomien”. Sagt på en annen måte: Vi er imot at BNP-indikatoren skal 1382 
være det viktigste målet på et godt samfunn, men vi er ikke imot økonomisk vekst i seg selv.69 1383 
 1384 
Resolusjonen om vekst som GU vedtok i 2016 foreslo i utgangspunktet styrt resesjon i Norge. 1385 
LS stemte ned det opprinnelige forslaget, men vedtok resolusjonen med tittelen Klimaomstilling 1386 
er viktigere enn BNP-vekst. Der står det blant annet: ”Hvis det viser seg å være politisk, sosialt og 1387 
teknologisk mulig å forbedre karbonintensiteten i økonomien radikalt, slik at dette kuttmålet 1388 
kan kombineres med vekst i bruttonasjonalprodukt, så er det positivt. Men vi må ta høyde for 1389 
at det kanskje ikke lar seg gjøre. I så fall skal hensynet til nødvendige og rettferdige 1390 
utslippsreduksjoner vektes tyngre enn hensynet til økonomisk vekst på kort sikt.” Dette er 1391 
fortsatt det riktige standpunktet å lande på. 1392 
  1393 
MDG har allerede mange forslag til tiltak i god motvekst-ånd: utvide statsbudsjettet med mål 1394 
for livskvalitet og økologisk bærekraft; klimabudsjetter; regulere finansinstitusjonene 1395 
strengere; lovfeste rett til å reparere; droppe gigantiske motorveiprosjekter; jobbe mindre, osv. 1396 
Det står også tydelig i arbeidsprogrammet at vi ønsker å redusere forbruket i Norge (men det 1397 
står ikke at dette skal skje gjennom nasjonal motvekstøkonomi). Dette er radikale, men 1398 
fornuftige tiltak som De Grønne helt fint kan fortsette å stå for. Men du kan være for alt dette, 1399 
og likevel mot at hele økonomien skal styres etter motvekstprinsippet. Grønn Ungdoms 1400 
holdning bør være enkel: De delene av økonomien som ikke er bra for kloden bør krympe – det 1401 
som er bra, kan vokse. 1402 
 1403 

Konklusjon 2: Vi trenger alternativer til økonomisk vekst 1404 
Et politisk parti skal skape rom for ideologisk tenking, kreativitet, og visjonære ideer, og for å 1405 
sette kurs mot det vi ser som utopia. Og selv om debatten om vekst er vanskelig – 1406 
kjempevanskelig! – sier den mye om hvilken verden vi sikter oss mot.  1407 
 1408 
Som beskrevet i drøftingen er det mange grunner til at grønn vekst ikke fungerer. Det er også 1409 
mange grunner til hvorfor vi aller helst skulle ønske at grønn vekst var reell. Først og fremst 1410 
handler det om å være på vinnerlaget, og det er også der det hele begynner å bli problematisk. 1411 
Det er ikke sikkert at motvekst er en vinnersak for Miljøpartiet De Grønne. Derimot er det mer 1412 
og mer sikkert at økonomisk vekst ikke er forenelig med en klode i økologisk balanse. Vi må 1413 
begynne å diskutere ordentlige alternativer til et samfunn i økonomisk vekst.  1414 
 1415 
Grønn Ungdom har denne muligheten. Vi har også mulighet til å være radikale på vegne av 1416 
MDG, og åpne nye rom og arenaer i den offentlige debatten. Slik kan vi gi grobunn for motvekst 1417 
som politisk tiltak i fremtiden, selv om de ikke støtter oss umiddelbart.  1418 
 1419 
Det er ikke viktig om vi bruker ordet motvekst eller ikke. Det vi derimot må gjøre, er å 1420 
presentere et ordentlig og visjonært alternativ til “business as usual”. Vi må sette kursen mot 1421 
det samfunnet vi vil ha om 10, 20 eller 200 år, og ikke bare det samfunnet vi vil ha for å vinne 1422 
valget i 2021.  1423 
 1424 

1424 
68 Cassidy (2020): “Can we have prosperity without growth?”. 
https://www.newyorker.com/magazine/2020/02/10/can-we-have-prosperity-without-growth 
69 Van den Bergh (2011): “Environment versus growth – A criticism of “degrowth” and a plea for “a-
growth””. https://degrowth.org/wp-content/uploads/2011/05/van-den-bergh_degrowth-and-a-
growth.pdf 
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Flere kilder 1425 
GUs webinar om vekst og motvekst 2. april 1426 

• Grønn Ungdom (2020): “Vekst og motvekst m/ Per Espen Stoknes og Timothée Parrique” 1427 
https://www.facebook.com/events/295569358082159/permalink/298497034456051428 
8/ 1429 

 1430 
Podcaster 1431 

• Grønnhetstyranniet (2017): “#24: “Grønn vekst, eller?” m. Per Espen Stoknes, Arild 1432 
Hermstad, Hulda Holtvedt.” 1433 
https://soundcloud.com/gronnungdom/gronnhetstyranniet-episode-24 1434 

• ODI live events (2019): “Can green growth solve climate change?”. (Michael Liebreich vs. 1435 
Kate Raworth) https://www.odi.org/opinion/10509-live-events-podcast-can-green-1436 
growth-solve-climate-change 1437 

 1438 
YouTube 1439 

• TED (2016): “A healthy economy should be designed to thrive, not grow | Kate 1440 
Raworth”. https://www.youtube.com/watch?v=Rhcrbcg8HBw yes hello 1441 

• TEDxTalks (2016): “Can our economies grow forever? | Paul Ekins [ TEDxUCL”. 1442 
https://www.youtube.com/watch?v=MLas-o8Er8M 1443 

• “A-growth or degrowth? Prof. Jeroen van den Bergh and Prof. Giorgios Kallis”. (NB dårlig 1444 
lydkvalitet) https://www.youtube.com/watch?v=EfAEjjTEPL4 1445 

 1446 

Spørsmål til diskusjon 1447 
• Er det viktig at Grønn Ungdom tar et standpunkt om vekst akkurat nå?  1448 
• Tror vi at teknologien vil utvikle seg fort nok til å redde kloden? 1449 
• Hvordan skal vi vekte hensyn til PR opp mot politikk?  1450 
• Hvordan unngår vi en debatt á “Grønn Ungdom vil ta oss tilbake til 70-tallet”?  1451 
• Kan vi gå inn for noe som ikke er testet i Norge ennå? 1452 
• Knytter et tydeligere vekstkritisk standpunkt oss for tett opp mot venstresiden i norsk 1453 

politikk?  1454 
 1455 

Forslag til vedtak 1456 
F1: Den politiske plattformen «Vi trenger alternativer til vekst / Tja til økonomisk vekst» vedtas 1457 
etter votering over alternativene. 1458 
F2: Den politiske plattformen sendes ikke videre til MDG.  1459 
 1460 

Vedlegg 1461 
 1 - Vi trenger alternativer til vekst 1462 
 2 - Tja til økonomisk vekst 1463 
 1464 
 1465 
Med vennlig hilsen 1466 
 1467 
Teodor Bruu 1468 
Talsperson og koordinator for de politiske utvalgene 1469 
På vegne av Andreas Moksnes (utvalgsleder),  Emma Langmoen (utvalgsmedlem) og politisk 1470 
utvalg for klima og natur 1471 
 1472 
Oslo / Melsomvik, 19. mars 2020 1473 

1474 
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Alternativ 1 1474 

 1475 

 1476 

 1477 

VI TRENGER ALTERNATIVER TIL VEKST 1478 

 1479 
Økologisk balanse er viktigere enn økonomisk balanse 1480 
Klima- og naturkrisen har blitt en brennende realitet. Vi lever utenfor naturens tåleevne, og det 1481 
begynner å få flere og mer dramatiske konsekvenser. Grønn Ungdom erkjenner at så lenge vi 1482 
forbruker mer enn vårt felles ressursgrunnlag, betyr bærekraftig produksjon og forbruk mindre 1483 
forbruk og produksjon. Den mest miljøvennlige produksjonen og forbruket, er det som ikke 1484 
skjer. 1485 
 1486 
For de aller fleste mennesker har verden blitt et bedre sted. Vi er privilegerte med bedre helse, 1487 
lengre liv og mindre utfordringer enn flere generasjoner før oss. Om man derimot ser på de 1488 
fleste andre livsformer på kloden har tilværelsen blitt verre. Vi har en gryende forståelse for at 1489 
vårt overforbruk går på bekostning av andre levende organismer. 1490 
 1491 
Vi trenger en massiv omstilling til miljøvennlig energi, og grønn og effektiv teknologi. Samtidig 1492 
ser vi at teknologien alene ikke får oss i land med klimamålene. I tillegg er grønn vekst en flopp. 1493 
Vi mangler fremdeles å oppleve vedvarende, global og stor frikobling av økonomisk vekst og 1494 
miljøbelastning.  1495 
 1496 
Alt dette peker på at dagens økonomiske system ikke fungerer. Vi må åpne øynene for å tenke 1497 
nytt, og gå fra enormt materielt forbruk og stress og press, til et bedre liv med tid, ro, 1498 
naturopplevelser og fellesskap. Vi må ikke frikoble økonomisk vekst fra klima- og naturkrisen - 1499 
vi må koble økonomisk vekst fra ideen om et godt liv og et trygt samfunn. 1500 
 1501 
Grønn Ungdom prioriterer å kutte utslipp og stanse tapet av naturmangfold over vekst i BNP. 1502 
Før det er bevist at reell grønn vekst er mulig i stor skala, prioriterer vi økologisk balanse før 1503 
økonomisk balanse.  1504 
 1505 
Grønn Ungdom mener at:  1506 

• Klimatiltak og naturvern er viktigere enn økt BNP. Vi går derfor inn for motvekst. 1507 
 1508 

 1509 
 1510 
 1511 
 1512 

1513 
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Alternativ 2 (sentralstyrets innstilling) 1513 

 1514 

 1515 

 1516 

TJA TIL ØKONOMISK VEKST 1517 

Ja til vekstkritikk, nei til motvekst 1518 
Grønn Ungdom mener at klimaomstilling og naturbeskyttelse er viktigere enn økt 1519 
bruttonasjonalprodukt. Vi er sterkt kritiske til de etablerte partienes jag etter maksimal vekst 1520 
på bekostning av kloden og folks livskvalitet, og vi ønsker radikale tiltak for å avkarbonisere 1521 
økonomien og redusere ressursforbruket. Vi fortsetter å mene at målet med politikken er å 1522 
skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. 1523 
 1524 
Samtidig anerkjenner vi at vi ikke har planen for et alternativt økonomisk system tilgjengelig i 1525 
dag. Grønn Ungdom mener også at verden trenger massive investeringer i ren energi, 1526 
energieffektivisering og prosjekter for å ta vare på naturen. I Norge skal vi omstille oss vekk fra 1527 
oljenæringen og stanse tapet av natur på svært kort tid. Vi har enorme utfordringer foran oss, 1528 
og å krympe økonomien kan i verste fall gjøre dem enda vanskeligere å overvinne. 1529 
 1530 
Grønn Ungdom er verken for eller mot økonomisk vekst. Vi prioriterer å kutte utslipp og stanse 1531 
tapet av naturmangfold. Om dette fører med seg økt eller redusert økonomisk vekst er 1532 
underordnet. Vi håper at en reell grønn vekst er mulig, men anerkjenner at det kanskje ikke lar 1533 
seg gjøre.  1534 
 1535 
Grønn Ungdom mener at:  1536 

• Klimatiltak og naturvern er viktigere enn økt BNP. 1537 
• Vi bør arbeide for en sirkulær økonomi i Norge og bruke livskvalitet, inntektsulikhet og 1538 

økologisk bærekraft som mål på samfunnets velstand istedenfor pengerikdom. 1539 
Forbruket av klima- og naturskadelige varer og tjenester må reduseres kraftig. 1540 

• Norge har finansielle muskler som kan bli avgjørende for å få fram viktige løsninger på 1541 
globalt nivå. Vi bør gå foran og investere i forskning og utvikling innenfor lovende 1542 
miljøteknologier.  1543 

• Norge bør sette i gang en storstilt satsing på økonomisk samarbeid med 1544 
vekstøkonomier for å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen. 1545 

1546 
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Til Landsstyret  1546 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1547 
Fra Nina Amin Kadir, Viken Grønn Ungdom 1548 
Dato 01.04.20  1549 
Saksnr GULS-2-20-19 1550 

 1551 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1552 

DEN NYE VELFERDEN 1553 

Bakgrunn 1554 
Etter det grønne skiftet kommer vi til å ha ndre inntektskilder og utgifter enn i dag. Samfunnet 1555 
vårt må gå gjennom endringer som er så radikale at vi må tenke nytt om hvordan vi får inn 1556 
penger, men også hvordan vi bruker dem. Innføring av et system til å finansiere og forvalte 1557 
velferden vår må være både en del av det grønne skiftet, og en konsekvens av det.  1558 
 1559 
I dag får vi mange av velferdsgodene våre fra næringer som forurenser. Konsekvensene av 1560 
utslippene fra disse inntektskildene er mer på å skape mer sosial urettferdighet enn 1561 
forvaltningen av disse pengene kan rette opp. Blant annet bidrar utslipp fra norsk olje- og 1562 
gassnæring til global oppvarming, som er med på å sende 200 millioner mennesker på flukt.70 1563 
 1564 
Gjennom skatt og velferdsgoder kan vi bidra til det grønne skiftet, eller vi kan utsette det. Vi 1565 
kan bidra til et sosialt rettferdig samfunn, eller vi kan øke forskjellene. Vi kan gi penger til de 1566 
næringene som forurenser, eller vi kan støtte de som bidrar til miljøvennlig omstilling. De 1567 
Grønne har god politikk på skatt- og velferdsgoder, men det er fremdeles rom for forbedring.  1568 
 1569 
Vi må se skatt, velferdsgoder og det grønne skiftet i sammenheng for å få med oss hele 1570 
samfunnet på omstillingen. I denne politiske uttalelsen ønsker vi å synliggjøre den eksisterende 1571 
økonomiske politikken til MDG, og styrke den med nye tiltak. Vi har en god økonomisk politikk 1572 
som vi bør synliggjøre for å vise at vi er et styringsdyktig parti som vil komme folk flest til gode.  1573 
 1574 

Drøfting  1575 
 1576 
Merknad: Drøftingspunktene er ikke sortert etter prioritert rekkefølge, men har blitt nummerert for å 1577 
gjøre det enklest mulig å finne det relevante ytringspunktet i resolusjonsteksten.  1578 
 1579 

1. Det viktigste som har skjedd for norsk økonomi, er at kvinner begynte å delta 1580 
i arbeidslivet. Når alle i samfunnet har like, og reelle muligheter til å delta med høy 1581 
stillingsprosent, øker vi skatteinntektene, og grunnlaget for velferdsgoder.  1582 
 1583 

2. Industrialiseringen av samfunnet fortsetter, og stadig flere arbeidsplasser forsvinner 1584 
til fordel for automatisert teknologi. Derfor minsker skatteinntektene sammen med 1585 
tallet på ansatte, og mer av pengene går i lomma på eierne som kan tjene seg rike på 1586 

1586 
70 https://nu.no/saker/klima/fakta-klima/2014/06/klimaflyktninger/ 
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bekostning av vanlige arbeidstakere.71 Derfor kan det lønne seg å innføre en robotskatt 1587 
som kan gå til omfordeling i samfunnet, for å utjevne forskjellene.  1588 
 1589 

3. De som ønsker å starte opp sine egne bedrifter i dag, møter sterk konkurranse fra 1590 
store butikkjeder, klesbutikker og multinasjonale selskap. Samtidig er vi avhengige av at 1591 
flere starter opp sine egne bedrifter lokalt, for å få kortreiste produkter med lavt klima- 1592 
og økologisk avtrykk. Derfor kan det være hensiktsmessig å ha lavere skatter for 1593 
bedrifter i oppstartsfasen de to første årene, og gi offentlige tilbud om veiledning til 1594 
produksjon, økonomisk styring og markedsføring for bedrifter i oppstartsfasen72. Det 1595 
kan være utfordrende for bedrifter i oppstartsfasen. Spesielt for de som starter opp 1596 
uten en stor formue. Kun 30% av ny oppstartede bedrifter overlever det første året 1597 
etter oppstart. Lokale bedrifter er en god kilde til å skape flere arbeidsplasser og hindre 1598 
fattigdom i samfunnet.  1599 
 1600 

4. De siste årene har vi sett en kraftig økning i netthandel73. Netthandel har gjort det 1601 
enklere å handle det man trenger når som helst, og kan gi en enklere hverdag for mange. 1602 
På den andre siden, gjør ofte netthandel det vanskelig for lokale bedrifter å selge 1603 
produktene sine74. Det kan også gjøre at det blir færre arbeidsplasser innenfor salg- og 1604 
servicenæringen, fordi netthandel krever færre ansatte sammenlignet med vanlige 1605 
butikker. Det kan altså føre til en større grad av arbeidsledighet i samfunnet. I tillegg 1606 
har regjeringen innført en ordning der man kan handle for opptil 350 kroner på nett, 1607 
uten å måtte betale moms. Nye tall fra SSB viser at vi i gjennomsnitt handler for 274 1608 
kroner i 2018 mot 646 kroner i 2010. Det gjør at netthandel systematisk mottar flere 1609 
fordeler enn tradisjonelle butikker, og at den økte handelen på nett kan føre til mindre 1610 
skatteinntekter hvis det fortsetter å øke til fordel for lokale butikker.  1611 
 1612 

5. Importerte varer er ofte konkurransedyktige, fordi de er produsert billigere i andre 1613 
land. Når disse blir konkurransedyktige framfor norske varer, blir det vanskeligere å ha 1614 
norsk, kortreist industri75. Derfor kan det lønne seg å innføre høye tollsatser på 1615 
produkter som importeres.  1616 
 1617 

6. Flere kommuner og fylkeskommuner har ikke råd til å finansiere store 1618 
kollektivprosjekt. Vi har blant annet sett at regjeringen nå holder Viken og Oslo som 1619 
gissel, og nekter å finansiere Fornebubanen hvis ikke de får bygget ny E18.  1620 
 1621 

7. I et fremtidig samfunn hvor man skal leve mest mulig lokalt, er det naturlig at også 1622 
flere avgjørelser blir tatt lokalt, av mennesker som kjenner til nærområdet sitt. Derfor 1623 
bør man ha større overføringer av penger og ansvar fra staten til kommunale- og 1624 
fylkeskommunale oppgaver.  1625 
 1626 

1626 
71 https://www.dagbladet.no/kultur/la-robotene-slippe-skatt/67340810 
 
72 https://e24.no/karriere/i/AdxvA3/grunder-raadgivere-peker-paa-at-man-trenger-hjelp-grundere-
har-ikke-peiling- paa-oekonomi 
 
73 https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/kraftig-vekst-i-utenlandsk-
netthandel- siden-2010 
 
74 https://www.nrk.no/sorlandet/_-vanskelig-a-drive-nisjebutikk-1.14647689 
 
75 https://www.landbruk.no/internasjonalt/hvorfor-har-vi-tollvern/ 
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8. Stadig flere tjenester, produkter og bedrifter er å finne digitalt. Derfor bør 1627 
skatteleggingen av digitale tjenester være en naturlig del av skatte- og 1628 
avgiftspolitikken. I dag kan multinasjonale selskap som Facebook og Google tjene 1629 
penger på å selge brukeropplysninger som de har fått gratis av brukerne sine76. Når 1630 
samfunnet vårt blir mer digitalisert, erstatter det tidligere samfunnsoppgaver fra 1631 
«hardware» bedrifter. Det er derfor fornuftig å skattlegge inntekter fra annonser og 1632 
salg av personopplysninger til norske brukere, som blir solgt av nettsteder og sosiale 1633 
medium-bedrifter.  1634 
 1635 

9. Omfordeling av økonomiske goder øker graden av sosial mobilitet, og bidrar til 1636 
bekjemping av fattigdom77. Med økonomiske forskjeller i et samfunn, ser man at de 1637 
fattigste har flere helseutfordringer, og har større sjanse for å ende opp som uføre78. Vi 1638 
vet at livskvaliteten blir bedre for de som har lite penger hvis de får nok til å klare seg, 1639 
og at rikdom over et visst nivå ikke bidrar til et lykkelig liv79. Derfor kan det lønne seg 1640 
for samfunnet å ha en sterkt omfordelende skattepolitikk, hvor de rike betaler mest i 1641 
skatt, og de som lever i relativ fattigdom får mer til å klare seg. Dette er også i tråd med 1642 
fokuset på livskvalitet i den grønne ideologien. 1643 
 1644 

10. Borgerlønn kan bidra til å fjerne fattigdom og få flere unge til å velge utdannelse, 1645 
samtidig som det avskaffer unødvendig byråkrati. Velferdssamfunnet vil forenkles og 1646 
ressurser vil bli frigjort, folk i dårlige forhold vil få en lettere utvei. Hvis alle over 18 år 1647 
får 17 000 kroner i måneden, vil det ha en prislapp på 870 milliarder kroner i året. Noe 1648 
av dette vil gå tilbake til staten igjen gjennom moms og høyere skatteinntekter80.  1649 
 1650 

11. I 2017 betalte den norske statskassen 13 milliarder til Aker BP for tap i et oljesøk.81 I 1651 
dag har vi en ordning som heter leterefusjonsordningen, som gjør at den norske 1652 
velferdsstaten tar risikoen for oljeselskap som vil lete etter olje på norsk sokkel. Dette 1653 
gir oljenæringen konkurransefortrinn i norsk næringsliv, sammenlignet med for 1654 
eksempel miljøvennlige næringer82. I det grønne skiftet er det grunn til å avvikle denne 1655 
ordningen, da den øker fordelene for miljøskadelig næring. Vi bør heller innføre 1656 
lignende løsninger for miljøvennlige næringer.  1657 
 1658 

1658 
76 https://e24.no/norsk-oekonomi/i/xPlRLQ/mener-regjeringen-ubekymret-lar-facebook-og-google- 
slippe-unna-skatt 
 
77 https://www.velferdsstaten.no/2012/04/27/91744/ 
 
78 https://fagbladet.no/nav/forskjellsnorge-na-er-det-storre-sjanse-for-at-fattige-ender-opp-som-ufore- 
6.91.655989.38e128df49 
 
79 https://www.aftenposten.no/norge/i/75aBw/gjoer-penger-deg-lykkelig 
 
80 https://frifagbevegelse.no/nyheter/borgerlonn-her-er-de-beste-argumentene-for-og-mot- 
6.158.661093.78300b6e59 
 
81 https://e24.no/energi/i/oRgyLW/refusjoner-til-oljenaeringen-aker-bp-faar-13-milliarder-tilbake-fra-
staten 
 
82 https://www.nettavisen.no/okonomi/milliarder-i-leterefusjon-er-en-enorm-gambling-med-
fellesskapets- penger/3423907899.html 
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12. Oljefondet blir først og fremst brukt til internasjonale investeringer, i både 1659 
miljøskadelige og miljøvennlige næringer83. I det grønne skiftet trenger vi mer lokal- og 1660 
småskala verdiskaping i hele landet. Derfor kan det lønne seg å opprette et nasjonalt 1661 
investeringsfond for lokal næringsvirksomhet som ikke er miljøskadelig. Dette kan også 1662 
brukes til å subsidiere grønne løsninger, som vil gjøre det lønnsomt for flere å drive 1663 
klimavennlige næringer.  1664 
 1665 

13. Klimakrisen er her og vi må tenke nytt. Skal vi kunne brødfø en voksende befolkning må 1666 
vi handle, spise og kjøpe mer lokal mat. Satser vi på lokalt landbruk vil det gagne klima, 1667 
miljøet, dyrene og lokalt næringsliv8485. Hvis vi kjøper mer lokalprodusert mat vil de 1668 
som driver med dette kunne fortsette og skape mer verdi og mer velstand i kommunen. 1669 
Lokale og småskala landbruksvirksomhet sliter i konkurransen med storskala landbruk. 1670 
Det gjør at livsgrunnlaget til mange bønder i Norge er truet, og vi står i fare for å miste 1671 
verdifull, lokal matforsyning. Derfor bør vi ha en subsidiepolitikk som gagner lokal 1672 
matproduksjon, hvor områder med liten grad av selvforsyning får subsidier til landbruk 1673 
i tråd med god dyrevelferd og lavt økologisk fotavtrykk.  1674 
 1675 

14. Etter sammenslåingen av Nav-kontorene de siste årene, har flere fått lang reisevei til 1676 
de lokale Nav-kontorene sine86. I denne reformen er også tjenestene til en stor grad 1677 
blitt digitalisert. Fremdeles er det lang behandlingstid hos Nav, som gjør at mange blir 1678 
stående uten økonomisk støtte over lengre perioder. Samtidig skaper dagens system et 1679 
behov for digital kompetanse hos brukerne87. De som ikke har gode norskkunnskaper, 1680 
kan ha vanskeligheter med å forstå søknadsskjema og vedtak88. Det kan gjøre det 1681 
vanskelig for mange å nytte seg av velferdsgoder. Derfor kan det lønne seg å opprette 1682 
flere lokale Nav-kontor, gi tilbud om kurs for å forbedre digital kompetanse, ansette 1683 
flere ved Nav-kontorene for å redusere behandlingstid og alltid ha et analogt tilbud for 1684 
de som må søke om økonomisk støtte.  1685 
 1686 

15. Hvis huset ditt blir ødelagt, eller noen i familien dør på grunn av en naturkatastrofe 1687 
eller ekstremvær, er det veldig få forsikringsselskap som vil betale ut erstatning89. Vi 1688 
kommer til å oppleve mer ekstremvær i fremtiden på grunn av naturkatastrofer som 1689 
privatpersoner i landet vårt ikke kan forberede seg til økonomisk. Samtidig viser 1690 
koronapandemien hvor sårbare samfunnet vårt er for uforutsette kriser. Vi vet for 1691 
eksempel ikke hva som kan bli konsekvensene av et stort sikkerhetsbrudd på digitale 1692 
tjenester i banker eller offentlige tjenester. Derfor er det lurt å forberede seg på det 1693 
uforutsette, og opprette et eget krisefond til grupper som trenger det når det 1694 
uforutsette skjer.  1695 

 1696 

1696 
83 https://www.nbim.no/no/oljefondet/slik-er-fondet-investert/aksjeforvaltningen/  
 
84 https://www.framtiden.no/myteknusing/er-kortreist-mat-mer-miljovennlig.html  
 
85 https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/ 
 
86 https://www.nrk.no/norge/vil-legge-ned-mange-nav-kontor-1.12955412  
 
87 https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/mo4ng/eldre-sliter-med-digitalt-nav  
 
88 https://www.tv2.no/a/6017880/  
 
89 https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/ 
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Forslag til vedtak  1697 
F1: Den politiske uttalelsen «Den nye velferden» vedtas slik den foreligger.  1698 
 1699 

Vedlegg 1700 
 1 - Den nye velferden  1701 
 1702 
 1703 
Med vennlig hilsen, på vegne av det politiske utvalget for helse, velferd og likestilling, 1704 
 1705 
Nina Amin Kadir, 1706 
Viken Grønn Ungdom 1707 
 1708 
Strømmen, 1. april 2020  1709 

1710 
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 1710 

 1711 

 1712 

 1713 

DEN NYE VELFERDEN 1714 

Klimaendringer gjør at vi trenger en ny velferdsordning. For å få på plass gode 1715 
velferdsordninger, må vi også fokusere på hvor inntektene våre kommer fra, sånn at vi ikke 1716 
bidrar til et økonomisk system som skader miljøet og skaper sosiale forskjeller.  1717 
 1718 
Grønn Ungdom vil skape et samfunn i økologisk balanse i solidaritet med andre mennesker, i 1719 
solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Vår økonomiske 1720 
politikk skal bygge på den grønne ideologien, hvor vi ønsker en sirkulær økonomi. Vi ønsker å ta 1721 
vare på natur og miljø for å skape et best mulig samfunn for alle, hvor det er naturlig for oss å 1722 
utjevne sosiale forskjeller og gjøre velferdsgoder lett tilgjengelig for alle.  1723 
 1724 
Samtidig ser vi verdien av kreativitet og arbeidskraft i hele landet, og ser på små, lokale og 1725 
miljøvennlige bedrifter som en enorm ressurs for samfunnet, som vi må se i sammenheng med 1726 
velferdsgoder og sysselsetting.  1727 
 1728 
Grønn Ungdom vil:  1729 

1. At staten skal legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet og tjene 1730 
lik lønn for samme arbeid uavhengig av funksjonsevne, kjønn, etnisitet, legning og 1731 
bakgrunn. 1732 

2. At det skal innføres en robotskatt for automatisert teknologi i industrien. 1733 
3. At grundere skal slippe å betale arbeidsgiveravgift og få redusert momsen ved 1734 

innkjøp de to første årene, og motta offentlige tilbud om veiledning til produksjon, 1735 
økonomi og markedsføring gjennom en rådgivningstjeneste i NAV (med unntak av 1736 
oppstart ved datterselskap) 1737 

4. Innføre momssats på 30% ved all netthandel.  1738 
5. Ha høye tollsatser på produkter som blir produsert utenfor Norge. 1739 
6. At kollektivprosjekter og veiprosjekter først og fremst skal være finansiert ved hjelp 1740 

av nasjonale overføringer.  1741 
7. At vi skal ha større overføringer til kommuner og fylker av ansvarsoppgaver 1742 

og økonomiske midler for å skape mer nærdemokrati. 1743 
8. Skattlegge inntekter fra annonser og salg av personopplysninger til norske brukere 1744 

fra nettsteder og bedrifter som driver med sosiale medier. 1745 
9. Ha en sterkt omfordelende skattepolitikk, der de med mest penger betaler mest i 1746 

skatt, og velferdsordninger blir styrket sånn at ingen lever i relativ fattigdom.  1747 
10. Innføre borgerlønn til alle borgere over 18 år etter grundig utredning 1748 

og prøveordninger. 1749 
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11. Avvikle leterefusjonsordningen for olje- og gassnæringen, og innføre lignende tiltak for 1750 
utredning av potensiale for miljø- og klimavennlige næringer. 1751 

12. Opprette et nasjonalt investeringsfond som skal brukes til småskala næringer i Norge 1752 
som ikke er miljøskadelige, og subsidiere grønne løsninger. 1753 

13. Gi subsidier og økonomiske fordeler til småskala bønder som driver variert landbruk i 1754 
tråd med god dyrevelferd. Gjennom disse subsidiene skal det lønne seg å levere 1755 
matvarer i nærmiljøet sitt. 1756 

14. Vi vil opprette flere NAV-kontorer, gi tilbud om kurs til å forstå 1757 
digitale søknadsskjemaer hos Nav, ansette flere ved Nav-kontorene, ha tilbud om 1758 
oversetting av søknadsskjemaer og vedtak til morsmål, og alltid ha tilbud om analoge 1759 
søknadsskjema på kontorene for å sikre at velferden er tilgjengelig for alle i samfunnet. 1760 

15. Opprette et krisefond som kan gi økonomisk kompensasjon til de som blir direkte og 1761 
indirekte rammet av naturkatastrofer, terror, væpnet konflikt, pandemi eller andre 1762 
uforutsette kriser.  1763 

1764 
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Til Landsstyret  1764 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1765 
Fra Nina Amin Kadir, Viken Grønn Ungdom 1766 
Dato 01.04.20  1767 
Saksnr GULS-2-20-20 1768 

 1769 

Po l i t i s k  u t S E GN :  1770 

KRISEHJELP TIL ALLE! 1771 

Bakgrunn 1772 
I koronakrisa ser vi tydeleg kven som kjem innafor, og kven som fell utanfor helsetiltak og 1773 
velferdsordninger. Alle blir ramma av konsekvensane korona har ovanfor samfunnet, men det 1774 
er ikkje alle som får den hjelpa dei treng. 1775 
 1776 
Nokon grupper har folk som kan snakke for seg og be om tiltak og hjelp, medan andre ikkje 1777 
stiller like sterkt. Uansett kor mykje makt ein har i samfunnet, skal alle vere trygge både 1778 
økonomisk og helsemessig gjennom koronakrisa.  1779 
 1780 
Det har vore fleire saker i media kor det kjem fram at blant anna rusmisbrukarar90, barn med 1781 
vald i heimen91, heimlause92 og menneske med behov for ekstra tilrettelegging93 lever med fare 1782 
for liv og helse.  1783 
 1784 
Regjeringa har laga ei økonomisk krisepakke for dei som mister inntekter på grunn av 1785 
koronakrisa, men frilansarar, tilkallingsvikarar og sjølvstendig næringsdrivande er ikkje 1786 
inkludert i desse.94 1787 
 1788 

Forslag til vedtak 1789 
F1: Den politiske utsegna «Krisehjelp til alle!» vedtas slik ho ligg føre. 1790 
 1791 

Vedlegg 1792 
 1 - Krisehjelp til alle! 1793 
 1794 
 1795 

1795 
90 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4qABP9/slik-kan-vi-hindre-koronasmitte-i-rusmiljoeet 
 
91 https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-foreldresamarbeid-korona/koronasituasjonen-utfordrer-
sma-barns-rett-til-beskyttelse/236887 
 
92 https://frifagbevegelse.no/nyheter/koronastengt-na-forsvinner-viktige-overnattingsplasser-
for-hjemlose-6.158.686683.8afdc33a48 
 
93 https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/rAJBoR/thea-29-skjoenner-ikke-hvorfor-hun-ikke-faar-
klemme-venninnene-sine 
 
94 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/qLBP81/loesningen-naar-oekonomien-rakner 
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Med venleg helsing, på vegner av det politiske utvalet for helse, velferd og likestilling, 1796 
 1797 
Nina Amin Kadir, 1798 
Viken Grønn Ungdom 1799 
 1800 
Strømmen, 1. april 2020  1801 

1802 
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 1802 

 1803 

 1804 

 1805 

KRISEHJELP TIL ALLE! 1806 

Det er ingen grupper i samfunnet som ikkje blir ramma av korona. Likevel er det ikkje alle som 1807 
treng det, som får hjelp av tiltaka frå myndighetene. Det gjeldt både helsetiltaka og økonomisk 1808 
krisehjelp. 1809 
 1810 
Nokre av gruppene som fell utanom smittevernstiltak, økonomisk og praktisk bistand, har 1811 
menneske som kan tale sin sak. Andre er meir usynlege, og når ikkje gjennom med saka si til 1812 
myndighetene.  1813 
 1814 
Grøn Ungdom er bekymra for helsa og økonomien til dei som fell utanfor og ber regjeringa 1815 
om å så raskt som mogleg: 1816 

• Sikre smitteverntiltak for menneske i samfunnet utan fast bustad  1817 
• Sikre dagtilbod for menneske med utviklingshemming, eventuelt avlasting for 1818 

pårøyrande  1819 
• Sikre at god smitteverninformasjon er tilgjengeleg på fleire språk, og at innbyggarande 1820 

blir aktivt informert om nye lover og tiltak  1821 
• Opprette økonomisk krisepakke for sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar, 1822 

ringjevikarar og andre grupper som fell utanom det organiserte arbeidslivet sånn at dei 1823 
er sikra ei inntekt å leve av  1824 

• Alle barn med heimeskule skal få direkte oppfølging av skulen, med fokus på psykisk 1825 
helse  1826 

• Undersøke kva for grupper i samfunnet som ikkje får nødvendig hjelp, kva for type 1827 
bistand eller tilrettelegging dei treng, og følge opp med tiltak 1828 
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Til Landsstyret 1829 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1830 
Fra Sentralstyret 1831 
Dato 27.03.20  1832 
Saksnr GULS-2-20-21 1833 

 1834 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1835 

GJØR STUDENTLIVET LEVELIG 1836 

IGJEN! 1837 

Bakgrunn 1838 
Utdanning koster penger, selv om selve undervisningen er gratis. Det er dyrt å bo, særlig i de 1839 
store byene, og mange studenter har verken kapasitet, tid eller mulighet til å jobbe deltid ved 1840 
siden av studiene. Grønn Ungdom vil at alle studenter skal ha mulighet til å studere på fulltid, og 1841 
ikke være avhengig av en deltidsjobb for å overleve. Din mulighet på jobbmarkedet under 1842 
studietiden eller familiens inntekt skal ikke være avgjørende for om du kan leve behagelig 1843 
under studietiden eller ikke. Også mange videregåendeelever er avhengig av støtte for å kunne 1844 
gå på skole, og vi må sikre at også de har en inntekt man kan leve behagelig på. 1845 
 1846 

Drøfting 1847 
Vi vil støtte kravet til Norsk Studentorganisasjon om å heve studiestøtten (lån+stipend) til 1,5 1848 
G i året. Det utgjør i 2020 149 787 kr, mot dagens nivå på rundt 120 000 kr i året, noe vi mener 1849 
vil gjøre at flere studenter skal kunne bruke mer tid på studiene, og mindre tid på jobb eller på å 1850 
bekymre seg for om de kan betale strømregningen. Mange studenter syns det er helt fint å ha 1851 
deltidsjobb eller sommerjobb ved siden av studiene, og mange syns det er bedre enn å betale 1852 
mer i studielån. Derfor vil vi videreføre muligheten til å ta opp begrenset lån, slik at studentene 1853 
kan ta opp så mye lån de ønsker inntil makssummen. Det gjør at studentene i større grad kan 1854 
bestemme over egen økonomi og hva de ønsker å prioritere. 1855 
 1856 
I 2019 innførte den borgerlige regjeringen en endring som gjør at studenter som ikke fullfører 1857 
påbegynt grad kun får 25% av studiestøtten dekket som stipend, i stedet for 40%. Dette sparer 1858 
penger for staten, men kan gå utover studentene. Selv om man ikke fullfører en grad betyr ikke 1859 
det nødvendigvis at det har vært bortkastet tid. Utvalget innstilte opprinnelig på at man ville 1860 
reversere denne endringen. Det var en del debatt om dette i sentralstyret, og sentralstyret 1861 
endte opp med å stryke dette kulepunktet. Akkurat nå står det altså ingenting i uttalelsen om 1862 
denne endringen.  1863 
 1864 
Noen argumenter for å ha med et punkt om reversering:  1865 
- Dersom vi ikke nevner reverseringen, kan det tolkes som en implisitt støtte til regjeringens 1866 
studentpolitikk. 1867 
- Ordningen straffer studenter som ombestemmer seg eller av ulike grunner ikke klarer å 1868 
fullføre graden sin. Ikke alle vet hva de vil med livet når de er 18. Uventede ting kan skje i livet 1869 
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som gjør at man ikke er i stand til å fullføre.  1870 
 1871 
Argumenter mot å ha med et punkt om reversering: 1872 
- Fram til tidlig 2000-tall hadde man en tilsvarende ordning, der du bare fikk maks stipend 1873 
dersom du fullførte påbegynt grad, og det virker som om det fungerte greit. 1874 
- Ordningen vil antagelig gjøre at flere fullfører (og at de fullfører raskere og dermed kommer 1875 
raskere ut i arbeidslivet). Det kan være bra for både staten og studentene.  1876 
 1877 
I de store studentbyene er det vanskelig å finne bolig til studentbudsjett. Ifølge SSB brukte 1878 
norske husstander 22% av inntekten på bolig, brensel og varme i 201795. Hvis en student hvis 1879 
eneste inntekt er studielån skulle betalt samme andel, ville vedkommende betalt 1818 kr i 1880 
måneden for bolig. Det er ikke realistisk at studenter skal ha samme levekår som dem i full jobb, 1881 
men det er allikevel ikke slik at studenter skal sitte igjen med et matbudsjett som gir rom for å 1882 
spise ris med erter til middag etter å ha betalt husleien. Regjeringen har satt i gang en satsing på 1883 
studentboliger96, men det koster ofte fra 4000 kr opp til 8000 kr i måneden å bo i studentbolig, 1884 
noe som er for dyrt til at man med en inntekt på 8265 kr i måneden skal kunne leve behagelig. 1885 
Derfor vil Grønn Ungdom ha som mål at ingen studenter skal måtte betale mer enn 40% av den 1886 
månedlige studiestøtten for boligutgifter. Måten vi skal gjøre det på er å bygge flere billige 1887 
studentboliger som studenter faktisk har råd til, der det trengs. 1888 
 1889 
Også noen videregåendeelever har det økonomisk trangt, særlig dem som må flytte hjemmefra 1890 
for å gå på videregående. Dagens borteboerstipend er på inntil 4517 kr per måned. Som 1891 
videregåendeelev har foreldrene dine forsørgerplikt for deg, men igjen så er det ikke 1892 
nødvendigvis slik at man finner et sted å bo til 4517 kr i måneden eller mindre. Derfor vil Grønn 1893 
Ungdom heve borteboerstipendet til inntil 6000 kr i måneden. 1894 
 1895 
Sentralstyret har inkludert et punkt om finansiering av fullverdige psykologtjenester for 1896 
studenter. Dette er for det første fordi studenthelsetjenesten i dag tilbyr psykolog, men ikke 1897 
alltid for alvorlige tilstander. Du kan altså være for syk for å få hjelp gjennom helsetjenestene 1898 
du som student har rett til. For det andre har studentsamskipnaden i Oslo nylig innført 1899 
egenandel for å bruke psykologtjenestene deres97. Vi mener at en egenandel, selv om den er 1900 
lav, vil betydelig øke terskelen for å oppsøke hjelp, særlig for studenter i en økonomisk 1901 
vanskelig situasjon. 1902 
  1903 

Spørsmål til diskusjon 1904 
• Dette kommer til å koste penger. Er det fornuftig bruk av skattepenger? 1905 

 1906 
• Vil det gi studenter unødvendig høye lån? 1907 

 1908 
• Er det utopisk å tro at alle studenter skal kunne overleve uten jobb? Er det ikke innafor 1909 

å forvente at de jobber ved siden av studiene? 1910 
 1911 

1911 
95 https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/dette-
bruker-nordmenn-penger-pa  
 
96 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/2200-nye-studentboliger-skal-bygges/id2609379/ 
 
97 https://universitas.no/sak/66507/na-ma-du-betale-for-sio-psykolog/ 
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• Kan vi gjøre noe mer for å sikre videregåendeelever bedre forhold når de ikke kan bo 1912 
hjemme? 1913 
 1914 

• Burde vi ha med noe om utstyrsstipend til videregåendeelever? 1915 
 1916 

Saksbehandlers konklusjon 1917 
Studenter og elever har allerede nok å tenke på om de ikke skal bekymre seg for om de har nok 1918 
penger til å spise noe annet enn ris resten av måneden. For å sikre at alle har råd til høyere 1919 
utdanning er det viktig å sikre alle en inntekt det går an å leve på, også i studietiden. 1920 
 1921 

Forslag til vedtak 1922 
F1: Den politiske uttalelsen «Gjør studentlivet levelig igjen!» vedtas slik den foreligger. 1923 
 1924 

Vedlegg 1925 
 1 - Gjør studentlivet levelig igjen! 1926 
 1927 
  1928 
 1929 
Med vennlig hilsen 1930 
 1931 
Teodor Bruu 1932 
Talsperson og koordinator for de politiske utvalgene 1933 
På vegne av Ingvill Kristine Skau Jensen (utvalgsleder) og det politiske utvalget for skole og 1934 
utdanning 1935 
 1936 
Oslo / Tønsberg, 27. mars 2020 1937 

1938 
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 1938 
 1939 
 1940 

 1941 

 1942 

 1943 

GJØR STUDENTLIVET  1944 

LEVELIG IGJEN! 1945 

 1946 
Grønn Ungdom mener at studiestøtten er altfor lav. En stor andel studenter i de norske 1947 
studentbyene er helt avhengige av å ha deltidsjobb for å finansiere utgifter til både leie, mat, 1948 
strøm, pensum, busskort og andre nødvendigheter. Med både fulltidsstudie og jobb, blir mange 1949 
studenter overlessa av stress og risikerer både å bli utbrente og utvikle psykiske problemer. 1950 
Med dagens nivå på studiestøtten, frarøves også mange studenter muligheten til å delta i 1951 
frivillig eller politisk arbeid. Vi ønsker å realisere heltidsstudenten, og gi alle mulighet til å 1952 
studere der de vil, uavhengig av foreldrenes inntekt. 1953 
 1954 
Grønn Ungdom vil: 1955 

• Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder 1956 
• Videreføre muligheten til å ta opp begrenset lån 1957 
• Bygge 4000 nye studentboliger hvert år, med mål om at leieprisene ikke skal overstige 1958 

40% av studiestøtten til en fulltidsstudent 1959 
• Sørge for at alle studenter har gratis tilgang til nødvendige læremidler og i større grad 1960 

ta i bruk digitale læremidler og læremidler med fri lisens 1961 
• Heve borteboerstipendet for videregåendeelever til inntil 6000 kr i måneden 1962 
• At staten skal bidra til å finansiere et fullverdig psykologtilbud for studenter 1963 

1964 
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Bakgrunn 2060 

1 Om flyktninger, asylsøkere og migranter 2061 
Økningen i antall asylsøkere på europeiske grenser i 2015 resulterte i at et nytt begrep - 2062 
flyktningkrisen - ble allemannseie. Angela Merkel omtalte dette som «den største utfordringen 2063 
jeg har sett i europeisk samarbeid i min tid som kansler.» Noen hevder at flyktningkrisen ikke er 2064 
over, andre hevder den så vidt har begynt. Det er ikke så rart, sett i sammenheng med en 2065 
eskalerende konflikt i Libya, kaos i Venezuela, og folkemord i Myanmar, for ikke å snakke om 2066 
hvordan økende havnivå og andre biofysiske katastrofer kommer til å øke antallet migranter i 2067 
verden.  2068 
 2069 
Det er ikke færre flyktninger i verden i dag enn det var i 2015, tvert imot. Allikevel kommer det 2070 
færre asylsøkere til Europa98, og Norge tar imot historisk få99. Dette skyldes i hovedsak mer 2071 
effektive mekanismer for å stenge fluktruter til Europa. EU-Tyrkia-avtalen har senket 2072 
ankomstene til Hellas betraktelig, og Italias avtale med Libyas kystvakt har senket ankomstene 2073 
til Italia. Ungarn har bygget grensegjerder til Serbia og Kroatia, samt strammet opp 2074 
asyllovgivningen sin, noe som har senket ankomstene til EU fra den østlige landruta. Bulgaria 2075 
har gjort det samme, og bruker også fengsling som virkemiddel i kontroll av innvandring100. 2076 
 2077 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber verdenssamfunnet relokalisere 1,4 millioner 2078 
flyktninger gjennom kvoteflyktningordningen i 2020101. I 2018 tok europeiske land imot ca. 26 2079 
000 kvoteflyktninger.102 Norge tok imot 2124.103 2080 
 2081 
Noen korte definisjoner: 2082 

• En flyktning er en person som er utenfor sitt opprinnelsesland, og som har god grunn til 2083 
å tro at de personlig ville blitt forfulgt hvis de dro tilbake 2084 

• En internt fordreven er en person som har flyktet fra en farlig situasjon, men som ikke 2085 
har krysset en landegrense og dermed fortsatt er i sitt opprinnelsesland 2086 

• En asylsøker er en person som har krysset, eller er ved, en landegrense og søker om 2087 
beskyttelse i det landet 2088 

• FN definerer en migrant som en person som flytter valgfritt 2089 
 2090 

Noen lange definisjoner: 2091 
I 2019 er det over 70,8 millioner mennesker i verden som på grunn av ytre faktorer er tvunget 2092 
vekk fra sine hjem. Av disse er 41,3 millioner internt fordrevne, 25,9 millioner er flyktninger, og 2093 
3,5 millioner er asylsøkere104. Selv om det er vanskelig å generalisere på vegne av så mange 2094 
mennesker i så forskjellige situasjoner, kan vi med sikkerhet si at livet som flyktning innebærer 2095 
en rekke vanskeligheter. Dette er også gitt gjennom FNs definisjon av en flyktning105 som en 2096 
person som: 2097 
 2098 

«owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 2099 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality 2100 
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or 2101 

2101 
98 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 
99 https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/vedtak-om-beskyttelse-asyl-20102019/ 
100 https://reliefweb.int/report/bulgaria/immigration-detention-bulgaria-fewer-migrants-and-refugees-
more-fences-april-2019 
101 https://news.un.org/en/story/2019/07/1041632 
102 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68310  
103 https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/vedtak-om-beskyttelse-asyl-20102019/ 
104 https://www.unhcr.org/ph/figures-at-a-glance 
105 https://emergency.unhcr.org/entry/55772/refugee-definition 
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who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence, is 2102 
unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.» 2103 

 2104 
med tillegg for Afrika (gjennom Organisasjonen for afrikansk enhet 1969): 2105 
 2106 

«every person who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or events 2107 
seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is 2108 
compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside 2109 
his country of origin or nationality» 2110 

 2111 
og for Latin-Amerika (gjennom Cartagena-erklæringen av 1984): 2112 
 2113 

«persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened 2114 
by generalised violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or 2115 
other circumstances which have seriously disturbed public order.» 2116 

 2117 
En internt fordreven person er106: 2118 
 2119 

«persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or 2120 
places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed 2121 
conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made 2122 
disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border.» 2123 

 2124 
Ansvaret for internt fordrevne, og ikke minst for å hindre slike prosesser, ligger juridisk på den 2125 
staten disse menneskene har sitt statsborgerskap, og oppholder seg i. 2126 
 2127 
En asylsøker er en person som har krysset, eller er ved, en landegrense og søker om beskyttelse, 2128 
uten at den søknaden er ferdigbehandlet. Noen av disse søknadene vil bli godkjent, da 2129 
asylsøkere har rett på beskyttelse hvis det kan dokumenteres at de ikke kan motta beskyttelse 2130 
i sitt opprinnelsesland (altså er man flyktning). Man kan også få opphold på humanitært 2131 
grunnlag selv om man ikke kvalifiserer til flyktningstatus, noe som praktiseres svært ulikt av 2132 
ulike stater. Andre søknader vil bli avslått, noe som fører til at asylsøkeren vil bli returnert. Man 2133 
må være i et land, eller på grensa for å søke asyl i det landet. 2134 
 2135 
FN ønsker å skille mellom de som er tvunget til å flytte på seg (flyktninger, internt fordrevne, 2136 
asylsøkere i mange tilfeller), og de som gjør det valgfritt, som de kaller migranter. Et problem 2137 
med dette skillet er at all migrasjon (permanent forflytning over betydelige avstander) til en 2138 
viss grad er et aktivt valg, selv det å flykte fra krig. Alle klarer heller ikke flykte, og blir værende, 2139 
selv om de er «tvunget» i like stor grad som de som får til å flykte. Samtidig, men motsatt, er det 2140 
problematisk å omtale det å migrere som følge av fattigdom, klimaendringer, helse, ol. som 2141 
fullstendig valgfritt, da dette ikke gjør deg til en migrant og ikke en flyktning. Ordet migrasjon 2142 
vil i denne resolusjonen brukes som nøytralt begrep som ikke sier noe om årsakene til 2143 
flyttingen. 2144 
 2145 
På den andre siden blir det feil å si at noen som ikke er forfulgt, men som flytter på seg på grunn 2146 
av forhold som fattigdom eller klimaendringer gjør det helt valgfritt. Det blir veldig lett å gi de 2147 
menneskene stempler som «økonomisk migrant», eller til og med «lykkejeger». Disse stemplene 2148 
er ikke nødvendigvis feil, men de ser helt bort ifra at det kan finnes andre situasjoner enn krig 2149 
som virkelig kan presse mennesker på reise. Hvis man skiller mellom de som flytter på seg fordi 2150 
de må, og de som flytter på seg fordi de kan, så glemmer man at det er en glidende overgang, og 2151 
at de fleste som flytter på seg er et sted mellom ytterpunktene «må» og «kan». For å unngå å 2152 

2152 
106 https://emergency.unhcr.org/entry/250553/idp-definition 
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stemple grupper og gjøre generaliserende antakelser vil vi derfor videre i teksten bruke 2153 
begrepet migrasjon om all flytting, helt uavhengig av årsakene til flyttingen. 2154 
 2155 
Landene som over en million mennesker er på flukt fra er Syria, Venezuela107, Afghanistan, Sør-2156 
Sudan og Myanmar. Etter disse følger en rekke afrikanske land sør for Sahara og i Midtøsten.108 2157 
Asylsøkere til EU-land kommer i hovedsak fra Midtøsten og Afrika, samt Venezuela, Albania og 2158 
Georgia.109 2159 
 2160 
Ettersom en flyktning ved definisjon ikke oppholder seg i sitt hjemland, er de nødt til å 2161 
oppholde seg, og motta beskyttelse et annet sted. I de fleste tilfeller faller et stort ansvar på 2162 
nabolandene. 84% av det totale antallet flyktninger oppholder seg i utviklingsland eller -2163 
regioner110. For å skape en rettferdig og konstruktiv ansvarsfordeling mellom stater for 2164 
beskyttelse og bosetting av flyktninger opererer UNHCR med overføringsflyktninger (også kalt 2165 
kvoteflyktninger). Hver stat tar imot et valgfritt antall av disse, mer eller mindre basert på 2166 
UNHCRs anmodning. I løpet av 2020 ber de verdenssamfunnet om å ta imot et totalt antall av 2167 
1,4 millioner flyktninger som trenger et nytt sted å bo111.   2168 
 2169 

2 Europeisk migrasjonspolitikk 2170 
Europeisk migrasjonspolitikk forholder seg overordnet til Everett Lees migrasjonsteori112, også 2171 
kalt «push-pull-modellen». Den trekker frem fire faktorer for migrasjon: 2172 

1. positive og negative forhold knyttet til opprinnelsessted (illustrert som + og - på 2173 
figuren) 2174 

2. positive og negative forhold knyttet til bestemmelsessted (illustrert som + og - på 2175 
figuren) 2176 

3. mellomliggende hindringer 2177 
4. personlige forhold 2178 

 2179 

113 2180 
 2181 
Europeisk migrasjonspolitikk har gått ut på å gjøre de såkalt mellomliggende hindringene så 2182 
store som mulig for å kontrollere mengden asylsøkere som kommer til Europa. Dette er blant 2183 
annet gjort ved at man ikke kan gå om bord på konvensjonelle transportmidler som tog, fly, 2184 
eller ferge til Europa uten å ha et visum først. Disse visumene kan være vanskelig å tilegne seg 2185 
dersom man kommer fra spesielle områder, og det kan dermed være vanskelig å komme seg til 2186 

2186 
107 https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html 
108 https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?most_recent_value_desc=true 
109 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Citizenship_of_first-
time_applicants:_largest_shares_from_Syria.2C_Afghanistan_and_Iraq 
110 https://news.un.org/en/story/2019/07/1041632 
111 Ibid 
112 Lee, E. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), s. 47–57. 
113 Jordhus-Lier, D. og K. Stokke (red.) (2017). Samfunnsgeografi: En innføring, Cappelen Damm 
Akademisk, Oslo 
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et europeisk land for å søke asyl på en lovlig måte. Som konsekvens av dette velger mange som 2187 
migrerer irregulære måter (blant annet menneskesmugling) å komme seg til europeiske 2188 
grenser.  2189 
 2190 
EU-Tyrkia-avtalen 2191 
En annen politisk løsning for å hindre potensielle asylsøkere å komme til Europa er den såkalte 2192 
EU-Tyrkia-avtalen. For å avskrekke syriske flyktninger fra å krysse middelhavet mellom Tyrkia 2193 
og Hellas inngikk EU og Tyrkia en avtale om at alle «irregulære migranter» (båtflyktninger) som 2194 
kom til Hellas over havet skulle sendes tilbake. I bytte skulle EU ta imot én syrisk 2195 
kvoteflyktning for hver syrer som ble sendt tilbake, i tillegg til å betale Tyrkia 6 milliarder euro, 2196 
gjøre det enklere for tyrkere å motta visum til EU, og gjenåpne medlemsforhandlingene for 2197 
Tyrkia i EU. Dette bygger på en antakelse om at Tyrkia kan ivareta menneskerettighetene til, og 2198 
beskytte flyktningene i landet. Tyrkia har signert flyktningekonvensjonen, men med visse 2199 
unntak. Dette betyr at de kun anerkjenner flyktningstatus for europeere, i tillegg til midlertidig 2200 
krav om beskyttelse for syrere.  2201 
 2202 
Middelhavet og Libya 2203 
EU, i form av Italia med støtte fra et EU-fond, har et samarbeid med Libyas kystvakt om 2204 
ansvarsfordeling for «search and rescue» i de delene av havområdene mellom Libya og Italia 2205 
som er internasjonalt farvann, og forhandlingene mellom partene har gjort Libyas sone 2206 
påfallende stor. Kystvakten til Libya mottar også økonomisk støtte fra EU, samt assistanse med 2207 
trening, utstyr osv. Når Libyas kystvakt avskjærer fartøy med migranter på vei mot Europa tar 2208 
de migrantene ombord og tvangsreturnerer dem til Libya. Libya har ikke signert 2209 
flyktningkonvensjonen. 2210 
 2211 
Ansvarsfordeling for asylsøkere mellom de europeiske landene 2212 
Den viktigste avtalen om hvordan man skal fordele ansvaret for asylsøkerne som ankommer 2213 
Europa er Dublin-avtalen, som sier at det landet en asylsøker ankommer først i Europa er det 2214 
landet hvor de skal søke asyl. I praksis betyr dette at asylsøkere registreres med 2215 
personopplysninger og fingeravtrykk der de ankommer, og at dette lastes opp i et register, slik 2216 
at asylsøkeren ikke kan søke asyl i flere land etter hverandre. Hvis en person som har blitt 2217 
registrert som ankommet i Hellas søker asyl i Norge kan vi overføre søknaden og søkeren til 2218 
greske myndigheter, men vi må ikke. I tillegg til dette har vi EUs relokaliseringsprogram som 2219 
ber EU/EØS-land om å motta asylsøkere fra andre EU/EØS-land, men dette er valgfritt. 2220 
Landene som representerer Dublin-avtalens yttergrenser har endt opp med et stort ansvar, og 2221 
et stort antall asylsøkere. Dette gjøres kanskje mest tydelig med sprengt kapasitet og overfylte 2222 
flyktningleire i Hellas. 2223 
 2224 
Asylsøkere og flyktninger i Norge 2225 
I 2016 ble 15300 personer bosatt i totalt 411 kommuner. I 2018 ba Integrerings- og 2226 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) 224 kommuner om å bosette 5350 flyktninger, hvorav 270 er 2227 
enslige mindreårige flyktninger. Altså er antallet flyktninger bosatt i norske kommuner en 2228 
tredel kun to år etter at flyktningkrisen kom på dagsorden. Det lave antallet asylsøkere i Norge 2229 
i fjor gjorde at Utenriksdirektoratet (UDI) la ned 10 asylmottak114. I dag er det 21 i drift.  2230 
 2231 
Introduksjonsloven forteller hvordan innvandrere fra utenfor Den europeiske union eller Det 2232 
europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU/EØS) sin første innføring i norsk og 2233 
samfunnskunnskap skal tilrettelegges. Kunnskapsdepartementet varslet høsten 2019 hvordan 2234 
de vil ta et stort skritt mot en bedre integrering i framtiden. «Introduksjonsloven» er planlagt å 2235 
erstattes av «integreringsloven» og endringer i lov for statsborgerskap. Det skal bli stilt flere 2236 
krav i en integreringskontrakt mellom kommunen og hver enkelt asylsøker. Regjeringen vil 2237 

2237 
114 https://www.udi.no/aktuelt/tusen-farre-beboere-i-mottak-i-2019/ 
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også kreve et bedre språknivå for å få innvilget statsborgerskap.115 Siden Høyre og 2238 
Fremskrittspartiet (FrP) kom til makten, har det blitt strengere krav til flyktninger og gitt 2239 
mindre i økonomiske stønader. Et eksempel på dette  er at Regjeringen snevret inn 2240 
trygderettigheter for flyktninger fra og med 2020, på tross av FNs Høykommissær for 2241 
flyktninger (UNHCR) hadde kritisert forslaget116. Regjeringens begrunnelse var følgende: 2242 
 2243 

«(Det er) viktig at norske velferdsordninger ikke er slik innrettet at de fører til vridninger i 2244 
migrasjonsstrømmene, ved at de i seg selv gir asylsøkere insentiver til å velge Norge som 2245 
destinasjonsland. Ordningene må både oppleves som, og reelt være, rettferdige, bærekraftige 2246 
og hensiktsmessige. Ordningene må også i størst mulig grad likebehandle flyktninger og norske 2247 
statsborgere med hensyn til trygderettigheter. Ordningene må stimulere dem som får opphold i 2248 
Norge til å være yrkesaktive.» 2249 

 2250 

3 Den første tiden i Norge 2251 

3.1 Ulike typer opphold 2252 
Midlertidig oppholdstillatelse 2253 
Oppholdstillatelse som blir gitt for 3 år. Deretter foretar man en ny vurdering for å se om 2254 
personen skal få en ny midlertidig oppholdstillatelse, eller personen søker om permanent 2255 
opphold. Oppholdstillatelse kan bli gitt for beskyttelse (asyl), humanitært grunnlag, arbeid, 2256 
familieinnvandring eller en 2258 
studietillatelse.117 2260 
 2262 
Klagemulighet ved avslag 2264 
Dersom man har fått avslag på 2266 
asylsøknaden sin av 2268 
Utenriksdirektoratet (UDI) kan man 2270 
klage til UDI, som gjør en ny 2272 
vurdering. Hvis UDI opprettholder 2274 
avslag, kan man klage saken til 2276 
Utlendingsnemnda (UNE). 2278 
Medlemmene av UNE velges 2280 
formelt sett ut av regjeringen, på 2282 
anbefaling av frivillige 2284 
organisasjoner, Justis og 2286 
beredskapsdepartementet eller 2288 
Norges Juristforbund.118 2290 
Saksbehandlerne i UNE sitter for 2292 
fire år av gangen, og har høyere 2294 
utdanning. Nemndledere er jurister 2296 
med dommerutdanning. 2298 
 2300 
Permanent oppholdstillatelse  2302 
Skjermbildet til høyre viser UDI sin 2304 
liste over kravene som gjelder for 2306 
voksne som søker om permanent 2308 

2308 
115 https://www.nrk.no/norge/sanner-vil-skjerpe-norskkravet-i-ny-integreringslov-1.14662874 (hentet 
22.mars 2020) 
116https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-lover-og-forskrifter-fra-og-med-1.1.2020-fra-
arbeids--og-sosialdepartementet/id2683332/ 
117 https://www.udi.no/ord-og-begreper/midlertidig-oppholdstillatelse/ 
118 https://www.une.no/om-une/dette-er-une/  
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opphold. Søknadsgebyr er på 4700 kr for voksne, null for barn. Krav om selvforsørgelse ble 2309 
innført i 2017, og ligger på en årsinntekt på 246 246 kr i 2020.119 Man må ha gjennomgått 2310 
introduksjonskurset og bestått prøven, eller gjennomgått opplæring i norsk og 2311 
samfunnskunnskap (forklaring av disse kursene står på side 4 i saksframlegget) og bestått 2312 
prøven. 2313 
 2314 
Statsborgerskap 2315 
For å få innvilget statsborgerskap stilles det mange krav. Man må blant annet ha dokumentert 2316 
eller klargjort identitet. Man ha bodd i Norge i 7 av de siste 10 årene. Dersom du er gift eller 2317 
har en samboer i Norge blir bo-kravet kortet ned. Ved ankomst til Norge før fylte 18 år er det 2318 
krav om 5 års botid. Man må allerede ha søkt og fått innvilget permanent opphold eller oppfylle 2319 
kravene for permanent opphold (språkkrav inkludert). Man må bestå statsborgerprøven/prøve 2320 
i samfunnskap på norsk. Fra og med 1.1.2020 ble dobbelt statsborgerskap innført, og man må 2321 
nå ikke gi avkall på statsborgerskapet man har fra før.  2322 
 2323 
Stemmerett 2324 
Etter tre års opphold i en kommune, kan man stemme ved kommunevalget (om man er 2325 
over/fyller 18 år i valgåret). Etter at man har fått norsk statsborgerskap (om man er over/fyller 2326 
18 år i valget) kan man stemme ved stortingsvalg.120 2327 
 2328 

3.2 Ulike grupper innvandrere 2329 
Norge tar imot et visst antall kvoteflyktninger hvert år gjennom FN. FNs underorgan for 2330 
flyktninger kalles UNHCR, og de gir alle land et estimat på hvor mange flyktninger de bør ta 2331 
imot. Flyktningene melder at de vil migrere fra der de oppholder seg og gjennomgår en grundig 2332 
intervjuprosess før de blir valgt ut til å bli tatt opp i «kvoten» som skal bli fordelt på alle landene 2333 
som har sagt seg villige til å bidra. De blir fraktet trygt fra landet de er i og er automatisk 2334 
innvilget midlertidig opphold, og må videre oppfylle kravene for å få permanent 2335 
oppholdstillatelse på lik linje med alle som også har midlertidig oppholdstillatelse. 2336 
 2337 
Arbeidsinnvandrere fra nordiske land stilles det ingen krav til.  En EU-lov fra 2004 gjør at 2338 
EU/EØS-borgere ikke trenger oppholdstillatelse for å være/leve i Norge, men de må registrere 2339 
seg for å leve her mer enn 90 dager. Arbeidsinnvandrere som kommer utenfra Schengen 2340 
innvilges oppholdstillatelse for en begrenset periode, men kun hvis man allerede har et 2341 
arbeidstilbud i Norge. Tillatelsen varer like lenge som arbeidskontrakten. Underveis kan man 2342 
fritt søke om oppholdstillatelse. Blant de som kommer utenfra Schengen er det kun mennesker 2343 
med høyere utdanning eller faglærte som har tilgang til å komme hit lovlig som 2344 
arbeidsinnvandrer.  2345 
 2346 
Utenlandske studenter i Norge bor her på en studietillatelse, som utgår 31. august det året man 2347 
er ferdig.  Man kan søke og få innvilget arbeidssøkertillatelse i ett år etter at man er ferdig med 2348 
studiet sitt (utlendingsforskriften §6-29).121 Studie- og arbeidstillatelsen gir ikke grunnlag for 2349 
permanent oppholdstillatelse. Det er verdt å nevne at alle studenter fra EU/EØS automatisk 2350 
har opphold og kan bli værende.  I en spørreundersøkelse blant internasjonale masterstudenter 2351 
i Norge mellom 2009-2013 svarte 80 % at de reiste tilbake til hjemlandet sitt etter studiet, 2352 
mens 20 % dro til andre land enn hjemlandet (kilde: DN, 3.2.2013).122 2353 
 2354 
Enslige mindreårige asylsøkere deles inn i to grupper. De som er under 15 år, og som blir tatt 2355 

2355 
119 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-om-selvforsorgelse-for-a-fa-varig-opphold-i-
norge2/id2564633/ 
120 https://www.valg.no/valg-i-norge/deg-og-valget/stemmerett/stemmerett/ 
121 https://lovdata.no/forskrift/2009-10-15-1286/§6-29 
122 https://www.dn.no/studier/fire-av-fem-drar-hjem/1-1-1077056  
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hånd om av Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir). Alle barn skal stå under ekstra beskyttelse 2356 
gjennom FNs barnekonvensjon, som sier at barn har rett på de samme tjenestene og 2357 
beskyttelsen uansett hvor og i hvilken situasjon de befinner seg.  For å innfri disse rettighetene 2358 
har UDI opprettet egne asylmottak for enslige mindreårige. FN har utdelt kritikk fordi 2359 
kvaliteten ikke er god nok til å ivareta deres behov i alle kommuner. Saker der asylsøkere 2360 
rømmer fra mottaket, ofte fordi de er redd for å bli tvangsreturnert, blir i for liten grad tatt på 2361 
alvor av politiet. I tillegg har flere dårlig psykisk helse.123 2362 
 2363 
Familieinnvandring/-gjenforening skjer oftest gjennom partnerskap eller ekteskap med en norsk 2364 
borger eller person med oppholdstillatelse i Norge. Det er også gjenforening mellom foreldre 2365 
og barn. Referansepersonen befinner seg i Norge og kan ha bodd her lenge eller nylig kommet. 2366 
Søkeren er familiemedlemmet/partneren som befinner seg i utlandet. Søkeren må søke om 2367 
gjenforening ved en norsk ambassade. Ved ekteskap/samboerskap/forlovede må begge 2368 
partene være fylt 24 år.124 Dette kravet er innført for å hindre tvangsekteskap. Et krav for å få 2369 
opphold er at forholdet må kunne dokumenteres. Referansepersonen må betale et gebyr på 10 2370 
500 kr i forbindelse med søknaden. Denne summen må de ha innen den tidsgrensen det er for 2371 
flyktninger å søke. Tidsgrensen er på 6 måneder. Hvis man søker etter denne fristen, noe som 2372 
blant alle norske statsborgere gjør, gjelder i tillegg et inntektskrav. Man må ha utsikter om 2373 
samlet inntekt på 264 264 kroner i året før skatt i ett år fram i tid og ha tjent det samme året 2374 
før.125 Man kan ikke ha 2375 
mottatt sosialstønad. For 2376 
nylige ankomne 2377 
innvandrere skiller man 2378 
på om forholdet ble 2379 
etablert før 2380 
referansepersonen kom 2381 
til Norge eller ikke.  2382 
Referansepersonen i 2383 
disse sakene er nødt til å 2384 
ha studert eller jobbet 2385 
100% i fire år før hen kan 2386 
hente søkeren til 2387 
Norge126, i tillegg til å 2388 
være over 24 år. EU-2389 
/EØS-borgere som flytter 2390 
til Norge har også rett til 2391 
å ta med seg sin partner 2392 
eller ektefelle til Norge. 2393 
Da har ikke den som har kommet via familiegjenforening rett til gratis norskkurs. 2394 
 2395 
Ureturnerbare asylsøkere har av ulike grunner ikke fått innvilget opphold, men kan ikke bli sendt 2396 
tilbake til hjemlandet sitt fordi situasjonen der er for farlig, eller deres liv står i fare på andre 2397 
måter hvis de oppholder seg i hjemlandet. Disse blir ofte sittende på asylmottak. Najmaddin 2398 
Faraj Ahmad (Mulla Krekar blant venner) er et eksempel på en person som ikke kan sendes 2399 
tilbake, men som også ikke får innvilget opphold. Yemane Teferi fra Eritrea satt 24 år i 2400 

2400 
123 https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene (under kap. 
flyktning og asyl, enslige mindreårige  
124 https://www.udi.no/ord-og-begreper/kravet-til-a-ha-fylt-24-ar-i-familieinnvandringssoknader/ 
125 https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/#link-9492 
126 https://www.udi.no/ord-og-begreper/kravet-til-fire-ars-jobb-eller-utdanning-i-
familieinnvandringssaker/ 
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asylmottak i Sverige og Norge, og døde i 2016, 58 år gammel, som papirløs.127 Normen er at vi 2401 
hører om de ekstreme tilfellene, men det er flere tilfeller, der personen ikke kan gjøre noe som 2402 
helst annet enn å sitte på mottak.  2403 
 2404 
Statsløse asylsøkere, også kalt papirløse, har heller ikke noe land de kan bli sendt tilbake til. I 2405 
2016 regnet Statistisk sentralbyrå (SSB) at det var 2400 mennesker i Norge uten 2406 
statstilhørighet, selv om det også kan finnes flere mennesker som lever i Norge uten 2407 
statsborgerskap uten å ha blitt registrert. Slik skriver SSB hvordan tallet blir regnet ut: «I Norge 2408 
kan vi finne antall statsløse på et gitt tidspunkt i Det sentrale folkeregisteret ved å telle opp 2409 
antall personer bosatt i Norge uten oppgitt statsborgerskap.»128 De statsløse kommer 2410 
hovedsakelig fra Palestina, Syria og Norge. Barn av statsløse forblir statsløse. Derfor er Norge 2411 
også en større representert gruppe. Man trenger kun å ha bodd i Norge i tre år 2412 
sammenhengende for å få innvilget statsborgerskap dersom man er over 18 år. Barn må ha 2413 
bodd her i to år. Vanlig er å ha bodd i Norge i 7 år for å få statsborgerskap. Uten 2414 
statsborgerskap har man ikke pass, og har ikke rettigheter som følger med statsborgerskap, 2415 
som stemmerett. Til 2416 
høyre er et utklipp fra SSB 2417 
sin side om statsløse. FN 2418 
mener Norge ikke fyller 2419 
opp FNs konvensjoner på 2420 
statsløshet og har gitt ut 2421 
rapporten “Mapping 2422 
statelessness in 2423 
Norway”129, som tas mer opp i drøftingsdelen. 2424 
 2425 
I tilfeller med ubegrunnede asylsøknader blir man sendt tilbake til hjemlandet sitt. Blant alle som 2426 
får avslag på asylsøknaden var de to største landsgruppene Russland og Albania i 2019 (kilde: 2427 
UDI).130  2428 
 2429 

3.3 Boligsituasjon og mottak 2430 
Siden 2015 blir alle asylsøkere som kommer til Norge plassert i ankomstsentre. Her registreres 2431 
asylsøkerne av politi og av Utlendingsdirektoratet  (UDI) i asylmottakssystemet. Her blir det 2432 
gjennomført helseundersøkelser. NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) gir veiledning og 2433 
forbereder asylsøkeren til et asylintervju.  2434 
 2435 
Enslige mindreårige under 15 år blir sendt til egne mottak og tatt hånd om av Barne-, ungdoms- 2436 
og familieetaten (Bufetat).  Etter noen dager i ankomstsentre blir enslige mindreårige mellom 2437 
15-18 plassert i et transittmottak, og voksne i andre transittmottak. Et transittmottak er et 2438 
midlertidig oppholdssted, der man venter på et asylintervju med politiet. Etter dette blir man 2439 
sendt til et ordinært mottak. Enslige mindreårige under 15 år blir satt i egne omsorgssentre. Her 2440 
bor man til søknadsprosessen for å få innvilget en midlertidig oppholdstillatelse er ferdig.  2441 
 2442 
Et integreringsmottak er ment for voksne og familier som har fått opphold eller som svært 2443 
sannsynlig får opphold. Det finnes fire slike i Norge, og man er pliktet til å følge et 2444 
undervisningsopplegg, samtidig som man har rettighet og mulighet til å lære det norske 2445 
systemet raskere. Aktivitetene skal tilfredsstille for at man kan komme tidligere i arbeid.131 Det 2446 

2446 
127 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VEK1r/yemane-56-vil-saksoeke-staten-etter-22-aar-i-
asylmottak 
128 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/statslose-mange-i-verden-fa-i-norge 
129 https://www.refworld.org/docid/5653140d4.html 
130 https://www.udi.no/aktuelt/tusen-farre-beboere-i-mottak-i-2019/ 
131 https://www.udi.no/asylmottak/bor-eller-onsker-a-bo-i-et-asylmottak/integreringsmottak/ 
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finnes tilrettelagte avdelinger der det er frivillig å bo, som er laget til for asylsøkere med fysiske 2447 
eller psykiske hjelpebehov.132  2448 
 2449 
Etter at midlertidig oppholdstillatelse er innvilget, blir man bosatt i en kommune. Tre år etter 2450 
innvilget midlertidig opphold kan man søke om permanent opphold.133 Bosettingen er også 2451 
kommunens ansvar sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og 2452 
ventetiden på en bolig er forskjellig utifra hvor stor tilgang kommunen har på boliger. Det er 2453 
forsket lite på helsevirkninger dette har på flyktninger, men at den ekstra ventetiden på 2454 
asylmottaket er uheldig er det stor sannsynlighet for.134 2455 
 2456 
Utlendingsinternatet på Trandum nær Gardermoen, er siste stopp for asylsøkere som skal 2457 
tvangsreturneres fra Norge, fordi de har fått avslag på asylsøknaden sin. Dette drives av 2458 
Politiets utlendingsenhet, der de sikrer at de som skal returneres ikke forsvinner og lever i 2459 
skjul uten oppholdstillatelse. Ifølge politiets hjemmesider oppholder de fleste seg på Trandum 2460 
mindre enn 72 timer, og det kan maks være 220 personer der.135 Man har begrenset 2461 
bevegelsesfrihet og begrenset tilgang på internett. Sykepleiere er alltid tilgjengelige, mens 2462 
leger er tilgjengelige fem dager i uken. Mer informasjon om Trandum finner dere: 2463 
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-2464 
utlendingsenhet/utlendingsinternat-og-familieenhet/ 2465 
 2466 
I 2018 ga Røde Kors ut rapporten «Harm Reduction in Detention Camps».136 Her 2467 
sammenlignes forholdene i utlendingsinternat i Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige og Sveits. 2468 
Her sies det blant annet at tiden en person oppholder seg her i visse tilfeller kan vare opptil 21 2469 
dager, mens det ofte er snakk om 10-12 dager. I Norge er det ca 90 % menn som er innsatt, og i 2470 
hovedsak fra landene Marokko, Algerie og Somalia. Regjeringen hadde som mål i 2015 og 2016 2471 
å sende ut 9000 mennesker uten oppholdstillatelse.  Dette målet ble nesten oppfylt begge 2472 
årene.137 2473 
 2474 

4 Integrering 2475 
Kunnskapsdepartementet har det overordnete ansvaret for integreringspolitikken, men 2476 
mange etater, næringslivet og organisasjoner i sivilsamfunnet spiller en rolle. Språk og arbeid 2477 
blir sett på som veldig viktig for en vellykket integrering. Derunder er 2478 
introduksjonsprogrammet det viktigste verktøyet staten har for å integrere nyankomne 2479 
innvandrere. 2480 
 2481 

4.1 Voksenopplæring 2482 
En nyankommen innvandrer138 som er mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta i 2483 
introduksjonsprogrammet som kommunen tilbyr.139 Her får vedkommende opplæring i norsk og 2484 

2484 
132 https://www.udi.no/asylmottak/ulike-typer-asylmottak/ 
133 https://www.udi.no/ord-og-begreper/permanent-oppholdstillatelse/ 
134 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/Kunnskapsoppsummering_web.pdf 
Kunnskapsoppsummering om bosetting av flyktninger av Stina Svendsen og Berit Berg (2018):  
135 https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-
utlendingsenhet/utlendingsinternat-og-familieenhet/ 
136 https://www.rodekors.no/globalassets/globalt/rapporter-program-avtaler/nasjonal-omsorg-
aktivitetsrapporter/gdp-harm-reduction-in-immigration-detention---29-oct-2018-
.pdf?fbclid=IwAR3Z17bp_WtxFk78-Nwceg4rKJVcjvESkSGEgO3azurkpId1W9b7I2dd9MA 
137 https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/ansatte-pa-trandum-krever-bedre-forhold-pa-mottaket-
6.158.408686.be59af2da2 (5.10.2016) 
 
138 En nyankommet innvandrer er en som har bodd i en kommune i mindre enn to år.   
139 Eller det drives av noen som har fått tillatelse av kommunen til å overta gjennomføringen. 
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samfunnskunnskap. Den nye integreringsloven som enda ikke har trådt i kraft, ønsker å gjøre 2485 
programmet mer tilpasset hver person, og at varigheten på programmet kan vare fra et par 2486 
måneder og opptil fire år. Det er ment at innvandrere med null eller lite skrive- og 2487 
lesekunnskaper settes i en gruppe, og ellers i klasser etter nivå. Det har vært et krav siden 2488 
2013 å ha gjennomført 600 timer i norsk og samfunnskunnskap og bestå en språktest. Nå skal 2489 
dette endres til at man kun må bestå språktesten på et B1-nivå (A1-nivå betyr helt 2490 
nybegynnernivå og C2-nivå er flytende i språket. Kravene til hvert nivå kan dere lese her140). 2491 
Uten å ha bestått prøven kan man ikke søke om permanent oppholdstillatelse og heller ikke 2492 
statsborgerskap, selvom det kan gis unntak fra språkkrav hvis man er alvorlig eller kronisk syk, 2493 
eller andre tungtveiende grunner (viktige og alvorlige) tilsier det.  Du kan lese mer om hvilke 2494 
grupper som har rett og/eller plikt til opplæring her141. 2495 
 2496 
Bildet til høyre viser hvilke deler av 2497 
samfunnet som bidrar til opplæring og 2498 
integrering av innvandrere.142 2499 
 2500 
Finansiering 2501 
Opplæringen i introduksjonsprogrammet 2502 
er gratis for brukeren. Deltakerne ved 2503 
introduksjonsprogrammet kan søke om 2504 
pengestøtte, introduksjonsstønad, siden 2505 
dette er en fulltidsbeskjeftigelse og man 2506 
ikke skal måtte jobbe ved siden av. 2507 
Stønaden utbetales på grunnlag av 2508 
oppmøte i introduksjonsprogrammet, 2509 
altså på etterskudd. Man kan få opptil to 2510 
ganger folketrygdens grunnbeløp i 2511 
pengestøtte, tilsvarende nesten 200 000 2512 
kr ut i fra NAVs beregninger per 13. mai 2513 
2019.143 Deltakere under 25 år får 2514 
utbetalt ⅔ av denne stønaden. I 2515 
prinsippet fungerer det sånn at hvis man er borte én måned, blir stønaden trukket med 1/12 av 2516 
hva man på et år vanligvis ville fått. Per time fravær får man 1/1850 mindre betalt på årsbasis. 2517 
Dette gjelder kun fravær som det ikke er gitt tillatelse til, som ikke skyldes at man er syk eller 2518 
andre tvingende velferdsgrunner.144 Hvis man ikke benytter seg av retten til 2519 
introduksjonsprogram innen de tre første årene man har hatt midlertidig opphold, må man 2520 
betale det selv.145  Arbeidsinnvandrere som ikke kommer fra EU/EØS, men som skal jobbe i 2521 
Norge, må bestå språktesten. I prinsippet må de betale for norskkurs, eventuelt har 2522 
arbeidsgiver betalt for opplæringen.  2523 
 2524 
Selve kurset 2525 
Det finnes mye data på hvordan introduksjonsprogrammet driftes. Mange forhold tyder på at 2526 
driften ikke er optimal når det kommer til tilbud og innhold. Kommunen kan drifte 2527 
introduksjonsprogrammet eller få noen andre til å gjøre det for dem. Det står i 2528 

2528 
140 Krav til språknivå: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
8045bc7b 
141 https://www.imdi.no/norskopplaring/rett-og-plikt-til-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/ 
142 (Kilde: Voksenopplæringsforbundet sin side http://www.vofo.no/tema/voksenopplaering/) 
143 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden 
144 https://lovdata.no/lov/2003-07-04-80/§10 
145 https://lovdata.no/lov/2003-07-04-80/§17 
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introduksjonsloven om læreren: «Den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap skal 2529 
som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse.» Det står i regjeringens 2530 
integreringsstrategi at de ønsker å vurdere om det skal innføres kompetansekrav til lærere 2531 
som underviser i norsk for innvandrere.146  Det finnes fra i fjor en støtteordning for de som tar 2532 
etterutdanning.147  2533 
 2534 
Et mål har vært at 70 % av deltakerne på introduksjonsprogrammet skal klare å komme i arbeid 2535 
innen ett år etter at de er ferdig. Per 2018 var tallet 63%, i følge SSB.148 55 prosent av de 37 2536 
000 flyktningene som fullførte introduksjonsprogrammet fra 2005 til 2016, var i jobb i 2017. 2537 
Eritreere, etiopiere og flyktninger fra Myanmar er de tre eneste av de elleve største 2538 
landgruppene som nådde målet til regjeringen om å få 70% i aktivitet. 149 Blant de som kom i 2539 
arbeid fikk de fleste lavtlønnsyrker, og SSB fant at godt over halvparten av de med høyere 2540 
utdanning kan sies å være overkvalifisert for jobben sin.  2541 

 2542 

4.2 Kvalifiseringsprogrammet til NAV 2543 
Kvalifiseringsprogrammet til NAV er et ettårig 2545 
program som er ment for personer som bor fast i 2547 
Norge med lovlig opphold, som trenger tettere 2549 
oppfølging for å komme i arbeid og er mellom 18-2551 
67 år.150 Kvalifiseringsprogrammet er det neste 2553 
naturlige tiltaket for de som etter 2555 
introduksjonskurset ikke finner arbeid.  I en 2557 
rapport fra Riksrevisjonen kritiseres det at for få 2559 
innvandrere uten arbeid får tilbud om 2561 
kvalifiseringsprogram. “I 2018 hadde i alt 12.000 2563 
denne retten, men kun 5.200 deltok.”151  2564 
 2565 

4.3 Ungdomsretten 2566 
Har man fullført grunnskole og er mellom 16 og 24 år har man det som kalles «ungdomsrett». 2567 
Man har da rett til særskilt språkopplæring som er organisert i egne klasser for unge 2568 
innvandrere.  Disse er i all hovedsak organisert i innføringsklasser eller kombinasjonsklasser.  2569 
 2570 
Innføringsklassene har blitt sett på som et forberedende «år null» før de tre påfølgende årene 2571 
med videregående skole. Kombinasjonsklasser finnes på minst en videregående skole i alle 2572 
fylker (skoleåret 2016/2017).152 Den skal gi opplæring i grunnskolefag. delvis av fylket og 2573 
kommunen, siden elevene enten er unge voksne som har rett til grunnskoleopplæring eller 2574 
unge som må forbedre grunnskoleferdighetene før de går inn i videregående opplæring. 2575 
 2576 
Stoltenberg-utvalget har laget en rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner med 64 2577 

2577 
146 
https://www.regjeringen.no/contentassets/519f5492da984d1083e8047011a311bd/regjeringens-
integreringsstrategi-2019-22.pdf Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, s. 25-27: 
147 https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/#ob=26468 
148 https://www.ssb.no/introinnv  
149 https://forskning.no/arbeid-innvandring-ntb/et-flertall-av-flyktningene-med-fullfort-
introduksjonsprogram-er-i-jobb/1611727  
150 https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/kvalifiseringsprogrammet 
151 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RRnm4d/riksrevisjonen-integreringstiltak-faar-ikke-
flere-innvandrere-i-arbeid (16.8.2019) 
152 
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/gjennomforing-av-videregaende-
opplaring--blant-unge-innvandrere/ 
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tiltak.153 Vi ser at gutter med innvandrerbakgrunn er de som faller lengst bak i skolen. 2578 
Lovfestet rett til læreplass blir fremhevet av Stoltenberg-utvalget som et viktig tiltak for å 2579 
hindre frafall blant denne gruppen. Blant unge innvandrere og norskfødte med 2580 
innvandrerforeldre har 38 % ikke fått lærlingplass. Blant elever med norske foreldre var det 22 2581 
% som ikke fikk læreplass. Rapporten begrunner forskjellen i at elever i de to første gruppene 2582 
ofte har et noe lavere karaktersnitt, noe høyere fravær, men sannsynligvis også diskriminering 2583 
og mindre tilgang til nyttige kontakter. For å se hva Regjeringen planlegger for å øke 2584 
gjennomføringsgraden av utdanning blant innvandrere kan man lese videre i deres 2585 
integreringsstrategi for 2019-2020 som konkluderer med 17 ulike tiltak.154  2586 
 2587 

5 Arbeid og sosial dumping 2588 
Det er i tillegg en stor gruppe som får oppholdstillatelse uten å ha rett til asyl. Disse kalles 2589 
arbeidsinnvandrere. 2590 
 2591 
I dag har alle EU-/EØS-borgere fri rett til å ta arbeid i Norge, gitt at de registrerer seg i landet 2592 
etter tre måneder. EØS-avtalen gir nemlig fri rett til å arbeide i alle medlemslandene, samt lik 2593 
rett for alle bedrifter til å virke i alle land. En norsk bedrift kan dermed bruke en litauisk som 2594 
underleverandør. Den litauiske bedriften kan dermed sende sine arbeidstakere for å arbeide i 2595 
Norge. Arbeidsmiljølovens forskrift om utsendte arbeidstakere krever like forhold for 2596 
utenlandske og norske arbeidere på en del områder. Schengen-avtalen beskriver ikke 2597 
forholdene for oppholdstillatelse, den bestemmer kun at det ikke er grensekontroller mellom 2598 
medlemslandene. 2599 
 2600 
For potensielle arbeidstakere utenfor EØS er det mye vanskeligere å få oppholdstillatelse i 2601 
Norge. En arbeidstaker fra Kazakhstan må ha et konkret tilbud om arbeid fra en norsk 2602 
arbeidsgiver og må ha utdanning tilsvarende minst videregående skole eller spesielle 2603 
kvalifikasjoner. Dette gir midlertidig oppholdstillatelse for tidsperioden personen er i arbeid, og 2604 
danner grunnlaget for å søke om fast oppholdstillatelse etter vilkårene beskrevet tidligere. 2605 
Man kan i tillegg få midlertidig oppholdstillatelse for sesongarbeid. Denne oppholdstillatelsen 2606 
kan ikke overstige seks måneder per periode på tolv måneder. Det finnes i tillegg unntak fra 2607 
disse reglene for russere i Barentsregionen. Siden arbeiderne fra utenfor EØS må være ansatt 2608 
av en norsk bedrift har de også krav på norske arbeidsvilkår. Videre er det krav om at norske 2609 
eller EØS-statsborgere ikke kunne oppfylt det samme arbeidet for å tilby arbeid til noen 2610 
utenfor EØS. 2611 
 2612 
Utenlandske arbeidere er spesielt utsatt for sosial dumping. Dette er når noen arbeidstakere 2613 
får dårligere arbeidsforhold, for eksempel lavere lønn eller mindre feriepenger, enn tilsvarende 2614 
andre arbeidere. Det betegner også en utvikling der arbeidsforhold blir redusert globalt for å 2615 
øke den enkelte bedrifts konkurranseevne, eller et lands konkurranseevne mot et annet. 2616 
Regjeringen bruker vanligvis ordet arbeidslivskriminalitet, som ekskluderer det som ikke er 2617 
beskrevet i loven. I Norge har vi ingen nasjonal minstelønn eller nasjonal tariffavtale. Det er 2618 
dermed avhengig av hver enkelt sektor eller bedrift å bestemme vilkårene for sine arbeidere. 2619 
Arbeidsinnvandrere kan være villige til å akseptere verre arbeidsvilkår enn det norske 2620 
arbeidstakere ville vært villige til siden forholdene stadig er bedre enn i opprinnelseslandet 2621 
eller siden tilbudet om arbeid alene har stor verdi for dem. I tillegg er det vanskelig for 2622 
arbeidsinnvandrere å arbeide for bedre vilkår eller kreve rettighetene sine om de ikke kan 2623 
2623 
153 «Nye sjanser - bedre læring, kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp», Stoltenberg, 
Camilla, 2019: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8b06e9565c9e403497cc79b9fdf5e177/no/pdfs/nou201920
190003000dddpdfs.pdf 
154 https://www.regjeringen.no/contentassets/710bc325b9fb4b85b29d0c01b6b6d8f1/regjeringens-
integreringsstrategi-20192022.pdf 
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språket. Selv om arbeidsvilkårene for arbeidsinnvandrerne er bedre enn de ville vært i 2624 
opprinnelseslandet fører det med seg mange negative effekter. For det første gjør det 2625 
forholdene for alle på arbeidsplassen verre, da norske arbeidere forventes å arbeide til 2626 
dårligere vilkår. For det andre kunne situasjonen til arbeidsinnvandrerne blitt bedre uten at det 2627 
nødvendigvis ville gjort det ulønnsomt for norske bedrifter å ansette dem. For det tredje fører 2628 
presset på å redusere vilkårene til mindre effektivitet, da bedriftene har mindre insentiv til å 2629 
øke produktiviteten per arbeidstime når hver arbeidstime er svært billig. 2630 
 2631 

Drøfting 2632 
 2633 

6 Europapolitikk 2634 
Samarbeid med Tyrkia og Libya 2635 
Siden 2014 har 19 900 mennesker druknet i Middelhavet155. På fire år gikk tallene for antall 2636 
druknede per ankomst til Italia fra én av 40 til én av 12156. Dette skyldes politikk ført i Europa. 2637 
For det første fører europeisk samarbeide med libyisk kystvakt til svakere redningskapasitet, 2638 
for det andre blir ikke-statlige redningsarbeidere arrestert.157158, og for det tredje fører usikker 2639 
tilgang til trygge havner til at kapasiteten til redningsfartøy faller, da de ofte må vente i lang tid 2640 
for å få satt i land de som er reddet.  2641 
 2642 
Verken Tyrkia eller Libya har fullstendig signert flyktningekonvensjonen. Det betyr blant annet 2643 
at de kan returnere flyktninger til steder der det er fare for deres liv og helse. Det er grunnen til 2644 
at Libyas kystvakt kan tvangsreturnere båtflyktninger til Libya, der borgerkrigen raser. 2645 
Migrantene som blir returnert til Libya blir plassert i interneringsleire, der 2646 
menneskerettighetene brytes og det begås overgrep, noe EU er klare over,159160161162 og også til 2647 
en viss grad betaler for.163 EU betaler dermed i praksis for å holde migrantene i en krigssone. 2648 
Tyrkia anerkjenner for eksempel ikke afghanere som flyktninger, og har tidligere returnert 2649 
mange til Afghanistan164, samtidig som Amnesty dokumenterer deporteringer av syrere til 2650 
krigsområdene nord i Syria,165 selv om Tyrkia nekter for dette. Det betyr at når EU sender en 2651 
asylsøker tilbake til Tyrkia, risikerer man at man i praksis sender migranten tilbake til en 2652 
krigssone. Menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia er også tvilsom.166  2653 
 2654 
EU betaler Tyrkia en god del penger for å huse flyktninger. Dette reiser tvil om to ting, for det 2655 
første om avtalen er økonomisk motivert, eller for det andre, hvis den er økonomisk motivert 2656 

2656 
155 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean? 
156 https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2019/10/17/Migration-Mediterranean-rescue-
asylum-migrant-NGOs?fbclid=IwAR31g1Jts2I7qrPtqgIGxYRfknN7s2KizDHRI7PE_KAjktAe-Up2XvcSzHg 
157 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/smuggling-charges-against-humanitarian-
workers-who-saved-refugees-in-greece-must-be-dropped/ 
158 https://www.hrw.org/news/2018/11/05/greece-rescuers-sea-face-baseless-accusations 
159 https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/20/migrants-detained-in-libya-for-profit-leaked-
eu-report-reveals?fbclid=IwAR3Uq7DeSvermny6jT8TEFir15cX8b4p5rysRIzBWwF1rcC2dxraLmmqr6w 
160 https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/amnesty-radgiver-norske-myndigheter-kan-vare-
medskyldige-i-overgrep/ 
161 https://www.euronews.com/2019/11/03/eu-funds-libyan-coast-guard-but-has-limited-monitoring-
capacity-leaked-report-suggests 
162 https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-
libya 
163 https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/eu-stotte-bidrar-til-omfattende-overgrep-i-libya/ 
164 https://reliefweb.int/report/afghanistan/mass-deportations-afghans-turkey-thousands-migrants-
sent-back-deportation-drive 
165 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4411022019ENGLISH.pdf 
166 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey#331939 
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hvorfor EU tenker at asylsøkere er billigere å ta vare på i Tyrkia. I tillegg har det vist seg 2657 
vanskelig å faktisk returnere asylsøkere fra Hellas til Tyrkia. Dette sammen med bestemmelser 2658 
som krever at asylsøkere må bli på de greske øyene mens asylsøknaden deres behandles sørger 2659 
for at tusenvis lever i limbo i overfylte flyktningleire. Kort og godt prioriterer europeisk politikk 2660 
innvandringsregulerende hensyn over menneskerettigheter, asylretten og 2661 
flyktningkonvensjonen, og anser menneskeliv som akseptable omkostninger. Det er 2662 
uakseptabelt, og taler for å oppheve EU-Tyrkia-avtalen, og avslutte samarbeidet med Libya om 2663 
search and rescue i Middelhavet, og ta ansvar der selv. 2664 
 2665 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 2666 

• Oppheve EU-Tyrkia-avtalen 2667 
• Fordømme alle tvangsreturer til Libya 2668 
• At samarbeidet med den libyiske kystvakt skal avsluttes 2669 
• At hele Europa sammen må finansiere og sørge for tilstrekkelig søk- og 2670 

redningskapasitet i statlig regi i Middelhavet 2671 
• Opprette et forutsigbart system av trygge havner for landsetting av mennesker reddet 2672 

på havet 2673 
• At all kriminalisering av ikke-statlig humanitært arbeid skal forhindres 2674 
• Arbeide for opprettelse av trygge, lovlige veier for å søke asyl i Europa 2675 

 2676 
Hva taler imot? 2677 
Hvis man nå skulle gjøre dette dukker det opp en god del utfordringer. Mest sannsynlig vil 2678 
antallet asylsøkere til Europa øke kraftig, og hvis vi ikke har suksess med å skape trygge, lovlige 2679 
veier til Europa (slik det står i MDG sitt program) vil flere legge ut på havet. Da vil de allerede 2680 
store utfordringene med fordelingen av asylsøkere mellom europeiske land bli enda større, og 2681 
det er ikke usannsynlig at grenseland som Hellas og Italia vil stenge havner og grenser, slik 2682 
Ungarn og Bulgaria langt på vei har gjort. Dette bryter med asylretten.  2683 
 2684 
Et annet aspekt ved å avslutte samarbeidet med Libya og Tyrkia er at det da kreves en utvidelse 2685 
av europeisk statlig ledet search and rescue både øst og sentralt i Middelhavet. Dette koster 2686 
penger. Samtidig må man da opprette egne dedikerte trygge havner hvor det står et apparat i 2687 
beredskap til å ta i land asylsøkere fra båtene som reddes. Det har man ikke i dag, noe som også 2688 
påvirker ikke-statlig ledede redningsfartøyer som ikke har faste steder å ta båtmigranter i 2689 
havn. Dette kan føre til at de blir værende på skip i uker i strekk. Motstandere av både aktiv 2690 
search and rescue fra europeisk side, og trygge havner, påpeker at dette kan virke som en pull-2691 
faktor, slik at flere legger ut på havet. Det samme argumentet brukes for kriminalisering av 2692 
ikke-statlig redningsarbeid på sjøen. Spørsmålet er om det er et godt nok argument for å la 2693 
være, og vi må veie opp en mulig, men ikke bevist pull-faktor kontra dagens situasjon. 2694 
 2695 
Europeiske samarbeidsløsninger 2696 
Mange av disse utfordringene kunne vært enklere å møte med et bedre asylsamarbeid som 2697 
ikke la et for stort ansvar på grensestatene. Et slikt samarbeid kan sette forpliktende krav til 2698 
fordeling av asylsøkere mellom land, ikke basert på geografisk plassering, men en samlet 2699 
vurdering av landets Human Development Index, folketall, nåværende flyktningmasse, etc. De 2700 
landene som i dag mottar flest asylsøkere burde ha garantier for at de ikke står alene med det 2701 
ansvaret, da slike garantier, og ikke minst selve omfordeling kan være med på å sikre 2702 
asylretten, samt bedre leveforhold og integreringsprosess for asylsøkerne. Vi kommer ikke til å 2703 
lykkes med å gjennomføre reformer for Middelhavet uten å få med oss grenselandene, og vi 2704 
kommer ikke til å få dem med oss hvis vi lar dem i stikken med majoriteten av tilstrømmingen 2705 
og hele regninga for redningsarbeidet.  2706 
 2707 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2708 
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• Jobbe for et felles europeisk asylsystem som ser på endringspotensiale i Dublin-avtalen, 2709 
forsvarer asylretten, samt skaper en rettferdig og rasjonell fordelingsnøkkel for 2710 
asylsøkere på europeiske grenser  2711 

 2712 
Hva taler imot? 2713 
Dessverre er de nåværende ordningene for asylfordeling (i hovedsak Dublin-avtalen) svært 2714 
lukrative for europeiske land som av geografiske årsaker mottar få asylsøkere, og av politiske 2715 
årsaker ønsker å beholde det slik. At Storbritannia er ute av EU, og potensielt i fremtiden også 2716 
er utenfor Dublin-avtalen, skaper også usikkerhet rundt forhandling av et slikt samarbeid. I 2717 
utgangspunktet er det en veldig god idé å sikre at ett land har ansvar for den fulle og hele 2718 
behandlingen av søknaden til en asylsøker slik at man ikke kan søke asyl på tvers av alle land i 2719 
Europa, og slik at man unngår å bli kasteball i systemet. En reforhandling av Dublin eller et 2720 
forsøk på nye avtaler kan i verste fall gå i motsatt retning av det vi ønsker, da det politiske 2721 
klimaet i Europa kan være negative til alle reformer som medfører å «bli styrt fra Brüssel». Det 2722 
kan tenkes at vi burde klamre oss til alle avtaler vi har, og at det derfor er lurere å satse på 2723 
valgfrie relokaliseringsavtaler, kontra nye avtaler. Norge gjennomførte slik relokalisering fra 2724 
Italia og Hellas i 2016/17. Det betyr at vi langt på vei har de diplomatiske koblingene på plass, 2725 
slik at vi mer eller mindre bare kan trykke på repeat-knappen. 2726 
 2727 
En ny migrasjonsstrategi 2728 
Migrasjon kan være et fantastisk gode, hvor mennesker kan følge drømmer, hjertet, familien 2729 
eller helsa til et sted i verden som passer dem bedre. Allikevel må vi ikke ha noen illusjoner. 2730 
Migrasjon som verdensomspennende fenomen er et problem. Det er først og fremst ikke et 2731 
problem for de landene som migranter reiser til. Det er et problem for de menneskene som ikke 2732 
opplever trygghet, muligheter, oppfyllelse av rettigheter, eller dekking av grunnleggende 2733 
behov der de kommer fra i så stor grad at de reiser permanent fra sitt opprinnelsesland, vel 2734 
vitende om den risikoen det medfører.  2735 
 2736 
Vi i Europa har fryktelig mye, både relativt og absolutt sett. Lar vi være å dele av vår overflod i 2737 
større grad enn vi gjør nå, godtar vi en verden der millioner har så lite at de forlater 2738 
opprinnelseslandet sitt. Da kan vi i hvert fall ikke klage på «byrden» av at de ønsker seg til oss. 2739 
Vi skal derfor heller ikke løse problemet migrasjon for vår egen del, vi skal løse det for de som 2740 
lever i en sårbar situasjon. Løsningen får man ikke før man løser de bakenforliggende årsakene. 2741 
Derfor krever vår tid en storstilt satsing på freds- og utviklingsarbeid i de områdene hvor 2742 
levekårene er dårligst, og tryggheten minst. Mange av de områdene finner vi på Afrikas horn, 2743 
Sahel, og andre områder sør for Sahara. Vi vet at slikt arbeid må gjøres i tett samarbeid med de 2744 
vi ønsker å hjelpe for å oppnå en faktisk forbedring, og da er den Afrikanske Union en 2745 
fremragende samarbeidspartner. Fokuset i europeisk migrasjonspolitikk kan ikke være å sette 2746 
opp murer, det må være å løse problemer. 2747 
 2748 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2749 

• Gjennomføre en omfattende styrking av EUs utviklingsarbeid i tett samarbeid med den 2750 
Afrikanske Union og andre relevante parter 2751 

 2752 
Hva taler imot? 2753 
Spørsmålene vi må stille oss her er mange og kompliserte. I hvilken grad er utviklingen i fattige 2754 
områder i Afrika vårt ansvar, sett i sammenheng med det arbeidet som allerede gjøres? Er det 2755 
vårt mandat å jobbe imot militser, regionale og nasjonale konflikter, eller er det et produkt av 2756 
«knight in shining armor»-diskursen? Godtar vi premisset at «gjør vi ikke mer så velger vi å 2757 
beholde verden slik den er»? Er dette å kaste penger på problemet? Er det riktig å fremstille en 2758 
slik satsing som et null-sum-spill der de fattige får mer, og vi får mindre, eller kan vi gå inn med 2759 
tanken at dette er en fremoverrettet, langsiktig investering som kan gi avkastning? Hvis vi 2760 
begynner å tenke i baner av velferdseffektivitet per krone vil vi få mer ut av hver eneste krone i 2761 
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Afrika, hvordan skal vi forsvare pengebruk i Norge i det hele tatt hvis vi vedtar noe slikt? 2762 
 2763 

7 Innenriks 2764 
En måte å ta et større ansvar for flyktninger i verden på er å ta imot flere 2765 
overføringsflyktninger fra UNHCR. De har for øyeblikket som mål å relokalisere 1,4 millioner 2766 
årlig. For at de skal klare dette må rike land ta imot fler. Dersom vi anser UNHCR sine mål som 2767 
fornuftige burde vi altså også ta en større andel. Diskusjonen rundt dette tema burde gå på 2768 
hvorvidt UNHCR setter fornuftige måltall, om dette er vårt ansvar å følge opp, eller om det 2769 
finnes viktigere hensyn. Samtidig har Grønn Ungdom tidligere uttrykt et mål om å se velferd i et 2770 
internasjonalt perspektiv. Vi har kunnskap om at livssituasjoner for flyktninger kan være 2771 
preget av forhold vi aldri ville godtatt i Norge. Disse flyktningenes velferd burde være et mål i 2772 
seg selv. Vi kan både ta imot flere flyktninger og hjelpe de der de er. I tillegg til dette burde også 2773 
Norges fokus være på situasjonene som fører til migrasjon (for en fyldigere gjennomgang av 2774 
dette, les under “En ny migrasjonsstrategi”). Et bidrag dette hadde vært å tilby et utdanningsløp  2775 
i Norge som med en praktisk-teoretisk tilnærming kan utdanne studenter til å drive med 2776 
hjelpearbeid. Igjen blir dette et spørsmål om ansvar, og om det finnes viktigere eller bedre 2777 
hensyn. 2778 
 2779 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2780 

• Øke antallet overføringsflyktninger vi tar imot gjennom FNs høykommisær for 2781 
flyktninger til minst 25 000 årlig 2782 

• Øke den humanitære innsatsen for å dekke nødvendige behov og tjenester for 2783 
mennesker på flukt og internt fordrevne 2784 

• Ha økt fokus på, og økt vilje til å adressere årsakene til migrasjon ved å betraktelig 2785 
styrke utviklings- og fredsarbeidet  2786 

• Opprettelse av et studieprogram (bachelor eller master) ved universitet/høyskole som 2787 
utdanner studenter til å kunne jobbe med humanitært feltarbeid. 2788 

 2789 
Hellas og Italia 2790 
Situasjonen for asylsøkere i Hellas og Italia er uholdbar. Leire på de greske øyene beskrives 2791 
som helvete på jord av humanitære organisasjoner, så vel som beboere. Kapasiteten 2792 
overskrides med flere tusen. Samtidig er forholdene på fastlandshellas tilsvarende 2793 
tvilsomme167. Det kan ta år å få asylsøknaden sin behandlet. Nye lover gjør det mulig å sende 2794 
enslige mindreårige asylsøkere tilbake til land som Iran168, åpner for asylintervjuer gjennomført 2795 
av hæren, og gjør det lovlig å fengsle asylsøkere som får avslag.  2796 
 2797 
Stadig nye innstramminger i asyllovgivningen i Italia kutter støtte til de som har fått midlertidig 2798 
opphold på humanitært grunnlag, i tillegg til å frata mange oppholdet, og gjør det enklere å 2799 
fengsle asylsøkere både før behandling og etter avslag. Få av de som har blitt fratatt oppholdet 2800 
sitt blir returnert, noe som fører til at de oppholder seg ulovlig i Italia. Forholdene på italienske 2801 
mottak er svært variert, og det er dokumentert uverdige forhold flere steder.169 Til disse 2802 
administrativt, juridisk og humanitært kaotiske situasjonene sender Norge asylsøkere som 2803 
Dublin-returer. Dette øker presset på behandling av søknader, på mottak og på annen 2804 
infrastruktur som allerede har oppgaver langt utover sin kapasitet, samtidig som det setter 2805 
menneskene vi returnerer i sårbare posisjoner. Vi har både muligheten til å la være å gjøre 2806 
dette, og å godta asylsøkere fra disse landene gjennom EU sitt relokaliseringsprogram.  2807 
 2808 

2808 
167 https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/12/5/refugee-mainland-Greece 
168 https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/11/20/Greek-asylum-system-
unaccompanied-minors 
169 https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/housing/conditions-
reception-facilities 
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Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2809 
• Gå inn for å godta asylsøkere fra andre europeiske land gjennom EUs 2810 

relokaliseringsprogram, og gjenta suksessen med relokalisering fra Hellas og Italia i 2811 
2016/17 2812 

• Ikke gjennomføre Dublin-returer til Hellas, Italia og andre utsatte grenseland så lenge 2813 
kapasiteten der er sprengt 2814 

 2815 
Spørsmålet er om vi ønsker å ta på oss det som ganske klart og tydelig juridisk er Hellas og Italia 2816 
sine oppgaver. 2817 
 2818 
Returpraksis i Norge, og resten av verden for øvrig 2819 
Norge returnerer asylsøkere til Afghanistan, fordi vi anser Kabul som et trygt sted for 2820 
afghanere som flykter fra andre områder i landet. Utlendingsloven åpner for det170. Dette går 2821 
mot UNHCR sin anbefaling. Enhver retur av mennesker til områder der de kan bli forfulgt, eller 2822 
indirekte gjennom å returnere til land som igjen kan sende mennesker til områder der de kan bli 2823 
forfulgt er imot flyktningkonvensjonen. 2824 
 2825 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2826 

• Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge. 2827 
 2828 

8 Et enklere, men rettferdig opptak til Norge 2829 
Krav for å få opphold i Norge 2830 
Å komme i gang i et nytt land, finne arbeid, bygge nettverk og forsørge seg selv er vanskelig. Å 2831 
stille krav til nyankomne innvandrere som ønsker oppholdstillatelse og statsborgerskap kan 2832 
være en stor hjelp for den enkelte som vil bygge seg et godt liv i Norge. På den andre siden 2833 
følger det viktige rettigheter og et sterkere vern mot utvisning gjennom et statsborgerskap 2834 
eller fast oppholdstillatelse. Vi må veie hensynet til at flere skal få tilgang på rettigheter og 2835 
goder opp mot å stille krav som er der for å hjelpe integreringen.  2836 
 2837 
Fattigdom på asylmottak er et vedvarende problem. Nyankomne asylsøkere har ikke lov til å 2838 
jobbe, men stønaden de mottar fra det offentlige er svært lav. Det er vanskelig å komme i 2839 
kontakt med lokalsamfunnet og etablere et tilnærmet normalt liv når man ikke har råd til noe 2840 
annet enn det absolutt mest nødvendige.  2841 
 2842 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2843 

• Hindre fattigdom på asylmottak. Stønadene må være høye nok til å kunne bidra til 2844 
selvstendiggjøring og normalisering av tilværelsen for asylsøkere 2845 

 2846 
Opphør av flyktningstatus 2847 
Etter asylforliket i 2015 begynte Utenriksdepartementet å ta i bruk opphørshjemmelen, som 2848 
sa at man skal vurdere hvordan situasjonen i hjemlandet er på nytt, og ikke innvilge asyl på nytt 2849 
hvis situasjonen er forbedret nok. Da sier man at flyktningstatus har opphørt, og man kan bli 2850 
sendt hjem fordi den første midlertidige oppholdstillatelsen har gått ut, og man ikke har fått 2851 
den permanente innvilget. NOAS anbefaler at vi slutter å ta i bruk opphørshjemmel, selv om 2852 
den fortsatt er lovfestet. Begrunnelsen er at det fører til usikkerhet blant innvandrere i en 2853 
kritisk fase der man er helt ny i landet og skal lære et nytt språk. Ofte viser det seg at de ikke 2854 
blir sendt hjem, men det økte fokuset på at det er mulig, virker negativt inn på den psykiske 2855 
helsen til asylsøkerne. Det er høye byråkratiske kostnader å skulle revurdere om grunnlaget 2856 
for asyl fortsatt er tilstede, og har en negativ innvirkning på integreringen, ifølge en rapport 2857 

2857 
170 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-192018--internflukt-til-kabul/id2623628/ 
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utgitt av Institutt for samfunnsforskning.171 Poenget her er altså at regjeringen har begynt å 2858 
bruke en nyttig hjemmel alt for mye, og at vi mener man bør slutte å bruke den aktivt, men 2859 
fortsatt beholde den i loven.  2860 
 2861 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2862 

• Stoppe dagens praksis med opphør av flyktningstatus 2863 
 2864 
Krav for å få permanent opphold 2865 
Per nå må man ha en årsinntekt på nesten 250 000 kr, to år etter at man har kommet til Norge. 2866 
Det finnes noen unntak for dette kravet, henholdsvis  for «grupper det er urimelig å stille dette 2867 
kravet til». I 2017 sa daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug følgende:  2868 
 2869 

«Vi gjør unntak for grupper der et slikt krav vil være helt urimelig, og vil derfor selvfølgelig ikke 2870 
kreve dette av barn, utlendinger over 67 år, varig uføre og utlendinger som har fått selvstendig 2871 
oppholdstillatelse som følge av mishandling i samlivet.»172 2872 

 2873 
Regelen er så ny at vi ikke vet effekten kravet har hatt, men den kan stimulere til at flere 2874 
kommer raskere i arbeid etter å ha gjennomført introduksjonskurset. Andelen som kommer ut i 2875 
arbeid og utdanning etter å ha gjennomført introduksjonskurset er på rundt 55 % i dag. Det er 2876 
flere faktorer som spiller inn på om man får seg arbeid. Kvaliteten på introduksjonsprogrammet 2877 
er en av dem, situasjonen i næringslivet i kommunen er en annen. I nedgangstider kan det være 2878 
vanskelig generelt å få seg arbeid, og for nyankomne innvandrere spesielt.  2879 
 2880 
Her foreslår vi å endre kravene for å få permanent opphold, sånn at dette skal bli enklere. Men 2881 
svekker vi da integreringen? Vi foreslår å fjerne obligatorisk oppmøte på testen. Det viktigste 2882 
argumentet er at de fundamentale rettigheter som følger med særlig et statsborgerskap ikke 2883 
bør være knyttet til et prøveresultat. Utvalget er opptatt av at vi ikke både kan fjerne plikten til 2884 
opplæringen og kravet om å bestå testen, for det vil være skadelig for integreringen.  2885 
 2886 
Sentralstyret har innstilt på at myndighetene ikke lenger skal ha mulighet til å tilbakekalle 2887 
statsborgerskap. Ingen norske statsborgere født i Norge av norske foreldre risikerer å miste 2888 
statsborgerskapet sitt dersom de dømmes for kriminalitet eller det viser seg at de eller 2889 
foreldrene har oppgitt falske opplysninger til myndighetene. Har du først fått et norsk 2890 
statsborgerskap, så skal du behandles på lik linje som alle andre norske statsborgere og ha de 2891 
samme rettighetene. Det inkluderer også retten til å ikke fratas statsborgerskapet. 2892 
 2893 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2894 

• Innvilgelse av permanent opphold og statsborgerskap bør bli enklere ved å: 2895 
o fjerne kravet om selvforsørgelse  2896 
o fjerne krav om bestått prøve i språk og samfunnskunnskap for å få innvilget 2897 

permanent opphold og statsborgerskap. Krav om gjennomført opplæring bør 2898 
fortsatt gjelde, men de fundamentale rettigheter som følger med særlig et 2899 
statsborgerskap bør ikke være knyttet til et prøveresultat 2900 

• Fjerne avgiften for å søke om permanent oppholdstillatelse 2901 
• At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en 2902 

foreldelsesfrist for tilbakekallelse 2903 
 2904 

Krav om gjennomføring av introduksjonskurs og bestått språktest 2905 

2905 
171 https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2019/usikkerhet-truer-asylsokeres-
integrering.html Losing the right to stay, Institutt for samfunnsforskning, 2019 
172 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-om-selvforsorgelse-for-a-fa-varig-opphold-i-
norge2/id2564633/  
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Gjennomgang av introduksjonskurs og å bestå språktest stilles per i dag som krav for å få 2906 
innvilget permanent oppholdstillatelse. Mer om introduksjonskurset finnes under 2907 
bakgrunnsdelen. Det er både en rettighet og en plikt, det er altså ingen økonomisk belastning. 2908 
Tvert imot får man penger for å delta. Dersom man ikke kommer, derimot, blir man trukket i 2909 
støtte. Det finnes mange måter å lære et nytt språk på. Å gå på skole fungerer for noen, mens 2910 
andre lærer det gjennom å snakke i jobbsammenheng. Sanksjonsmetode som går i å straffe 2911 
økonomisk de som ikke dukker opp og som ikke kan vise til gyldig fravær er betenkelig. På den 2912 
andre siden er det rart å gi noen penger for å gå på et kurs de ikke møter opp til. Her foreslår vi 2913 
å slutte å straffe økonomisk ved fravær fra kurset fordi vi tenker at mange trenger de pengene 2914 
og av gode grunner ikke får til å møte opp.  2915 
 2916 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  2917 

• Sikre økonomisk mulighet til å delta på introduksjonskurset ved å: 2918 
o gi lik introduksjonsstøtte for alle, uavhengig av alder  2919 
o beholde dagens ordning der introduksjonsstønaden er knyttet til oppmøte på 2920 

introduksjonskurset 2921 
o sette et høyt tak for antall timer språkundervisning man kan få, og beholde det 2922 

lovfestede antallet på 3000 timer  2923 
o kartlegge asylsøkeres kompetanse kort tid etter innvilget opphold for å kunne 2924 

tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig 2925 
 2926 
Kravet om å bestå språktest foreslås å opprettholdes på B1-nivå. Grunnen til dette er at språk 2927 
er utrolig viktig for å bli integrert i et lite land som Norge, der man ikke tilrettelegger for at all 2928 
offentlig informasjon blir gjengitt på ulike språk. For å kunne informere seg om egne rettigheter 2929 
er det viktig å kunne språket. 2930 
 2931 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 2932 

• Opprettholde kravet om bestått språktest på nivå B1.  2933 
 2934 
Mer rettferdig rettsprosess etter klage på avslag i Utlendingsnemnda (UNE) 2935 
Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgersaker. I 2936 
Danmark og Sverige har de tilsvarende organene til UNE en topartsprosess. Det betyr at 2937 
Utlendingsmyndighetene (UDI, Politi osv.) og asylsøkeren behandles som likeverdige parter og 2938 
har like muligheter til å forklare seg for “domstolen” i UNE. NOAS mener at topartsprosess bør 2939 
innføres i Norge også. Graverutvalget gjorde en utredning i 2017 som viste at rettssikkerheten 2940 
i UNE er for svak. Det gjelder for det første muligheten til å forklare seg muntlig for nemnden. 2941 
Det andre er kontradiksjon, et rettsprinsipp som går ut på å kunne imøtegå argumentene som 2942 
UNE har lagt fram. I tillegg settes det av for lite advokathjelp til flyktninger i disse sakene, 2943 
nemlig fem timer i en normal asylsak.173 Ordningen med spesielle rettshjelptiltak er midler som 2944 
gis til organisasjoner som hjelper flyktninger i rettssakene deres. Det etterlyses en forutsigbar 2945 
støtte og høyere støtte enn i dag, siden reglene er blitt mer komplekse og sakene mer 2946 
tidkrevende.  2947 
 2948 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 2949 

• Sikre rettssikkerhet for asylsøkere som klager på avslag på asylsøknad ved å innføre 2950 
topartsprosess i UNE  2951 

• Mer rettshjelp i utlendingssaker 2952 
o Gi flere timer rettshjelp 2953 
o Styrke ordningen med spesielle rettshjelptiltak 2954 

2954 
173 https://www.noas.no/regjeringen-svikter-flyktninger/ 
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o Sørge for rettshjelp også til ungdom som  har hatt tidsbegrenset opphold og 2955 
ønsker å levere en omgjøringsbegjæring ved fylte 18 (faller bort dersom man 2956 
fjerner ordningen med tidsbegrenset opphold) 2957 

 2958 

9 Ulike grupper som har fått opphold 2959 
Utenlandske studenter  2960 
Utenlandske studenter i Norge bor her på en studietillatelse, som utgår 31. august det året man 2961 
er ferdig.  Man kan søke og få innvilget arbeidssøkertillatelse i ett år etter at man er ferdig med 2962 
studiet sitt (utlendingsforskriften §6-29). I en spørreundersøkelse blant internasjonale 2963 
masterstudenter i Norge mellom 2009-2013 svarte 80 % at de reiste tilbake til hjemlandet sitt 2964 
etter studiet, mens 20 % dro til andre land enn hjemlandet (Kilde: DN, 3.2.2013).174 Det gjør at 2965 
mange høyt utdannede mennesker, med gode forutsetninger for å få arbeid og lyst til å bli i 2966 
Norge ikke blir værende og får fast opphold. Da departementet gjorde endringer i 2967 
utlendingsloven i 2009, skrev Universitetet i Oslo (UiO) et høringsforslag, og foreslo at 2968 
arbeidstillatelsen, som den gang ble gitt i et halvt år, bør være lengre. Utviklingen siden 2009 er 2969 
at man kan få ett år opphold for å søke arbeid. UiO mente at 3 år er mer passende, like lenge 2970 
som tillatelsen varer i Danmark.175 2971 
 2972 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 2973 

• Innføre tiltak for at utenlandske studenter som er ferdig med et studie i Norge blir 2974 
værende for å jobbe, blant annet ved å utvide arbeidssøkertillatelsen til å vare i 3 år 2975 

 2976 
Familieinnvandring 2977 
En rapport fra NOAS viser at Norge har de strengeste reglene for familiegjenforening i 2978 
Skandinavia.176 Referansepersonen befinner seg i Norge og kan ha bodd her lenge eller nylig 2979 
kommet. Søkeren er familiemedlemmet/partneren som befinner seg i utlandet. Søkeren må 2980 
søke om gjenforening ved en norsk ambassade. Dette kan være farefullt og upraktisk. Derfor 2981 
anbefaler NOAS at man kan søke på alle norske utenriksstasjoner i tillegg.  2982 
 2983 
Ved ekteskap/samboerskap/forlovede må begge partene være fylt 24 år for at en nyankommet 2984 
innvandrer skal få innvilget gjenforening.177  I rapporten til NOAS anbefaler de å fjerne dette 2985 
kravet, som ble innført for å hindre tvangsekteskap. Aldersdiskrimineringen hindrer 2986 
innvandrere i å få leve sammen fram til en viss alder. Det er en stor inngripen i menneskers liv, 2987 
når faktorer som alder ikke er noe man selv kan kontrollere. Uten at det foreligger en klar 2988 
grunn for at aldersgrensen er 24 år (for utvalgte land), virker den både rigid og vilkårlig. Kravet 2989 
bør fjernes.   2990 
 2991 
Et krav for å få opphold er at forholdet må kunne dokumenteres, noe som er vanskelig for 2992 
likekjønnede par som kommer fra land der det er sosiale sanksjoner/lover mot homofili. Her må 2993 
det utvises forståelse dersom dokumentasjon ikke kan bli lagt fram. 2994 
 2995 

2995 
174 https://www.dn.no/studier/fire-av-fem-drar-hjem/1-1-1077056  
175 https://drive.google.com/file/d/1iRxrlacZQqNGAqtB9uN5B2-erRhH0GLN/view?usp=sharing 
176 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/11/Realizing_Refugees_Right_to_Family_Unity.pdf 
 
177 https://www.udi.no/ord-og-begreper/kravet-til-a-ha-fylt-24-ar-i-familieinnvandringssoknader/ 
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Penger er en hemsko for referansepersonen, som nå må betale et gebyr på 10 500 kr i 2996 
forbindelse med søknaden. Denne summen 2997 
må de ha innen den tidsbegrensningen det 2998 
er for flyktninger å søke, når man får unntak 2999 
fra inntektskravet. Tidsgrensen er på 6 3000 
måneder. Denne fristen mener NOAS at bør 3001 
fjernes. Det er veldig kort frist for 3002 
referansepersonen i Norge som skal betale 3003 
gebyret, og dermed må skaffe penger. I 3004 
tillegg kan det være hindringer som gjør det 3005 
vanskelig for søkeren å få en avtale ved den 3006 
norske ambassaden i utlandet.  Hvis søker 3007 
får mulighet til å gå til en norsk 3008 
utenriksstasjon kan dette hjelpe på 3009 
problemet. Fristen foreslås primært å 3010 
fjernes, sekundært å utvide.  3011 
 3012 
Hvis man søker etter fristen gjelder et 3013 
inntektskrav for referansepersonen. Man 3014 
må ha samlet inntekt på 264 264 kroner i 3015 
året før skatt i et år fram i tid og tjent det 3016 
samme i året før.178 Bildet til høyre er hentet 3017 
fra UDI sin hjemmeside, og viser hva som 3018 
regnes som inntekt og hva som ikke regnes 3019 
med. Tanken med å ha et inntektskrav er at 3020 
personen som henter familien sin til Norge 3021 
ikke skal være avhengig av sosialhjelp og 3022 
dermed bringe nye personer inn i en situasjon med dårlig økonomi. Det kan også være negativt 3023 
for integreringen. Kravet til inntekt er ikke dumt i seg selv, men det diskriminerer mennesker 3024 
som av ulike grunner på det gitte tidspunktet får økonomisk sosialhjelp. Et forslag går ut på å 3025 
gjøre dette kravet mindre rigid. For eksempel kan man si at referansepersonen må ha hatt en 3026 
viss inntekt i to av de fem siste årene. 3027 
 3028 
For nylige ankomne innvandrere som ønsker familiegjenforening, der forholdet ble etablert 3029 
etter at referansepersonen kom til Norge. Denne forskjellsbehandlingen skriver NOAS i sin 3030 
rapport at bør fjernes. I tilfellene som er 3031 
listet opp til høyre, er 3032 
referansepersonen nødt til å ha studert 3033 
eller jobbet 100% i fire år før hen kan 3034 
hendte søkeren til Norge179, i tillegg til å 3035 
være over 24 år. Det vil si at en 23-åring 3036 
i verste fall blir nødt til å vente til 3037 
personen er 27 år før familieinnvandring 3038 
blir innvilget. Parforhold oppstår og 3039 
utvikler seg ulikt. Det er helt normalt. 3040 
Det finnes få grunner til å opprettholde 3041 
en ordning som er så inngripende i menneskers liv. De vanlige reglene for familiegjenforening 3042 
kommer fortsatt til å gjelde denne gruppen. 3043 
 3044 

3044 
178 https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/#link-9492 
179 https://www.udi.no/ord-og-begreper/kravet-til-fire-ars-jobb-eller-utdanning-i-
familieinnvandringssaker/ 
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Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 3045 
• Gjøre familiegjenforening gratis og enklere, ved å fjerne tidsbegrensninger for når man 3046 

kan søke om gjenforening og fjerne kravet om en viss inntekt 3047 
• Søkeren av familiegjenforening må få søke på alle norske utenriksstasjoner, ikke bare 3048 

ved ambassadene 3049 
• Innvilge alle søknader der avslag på søknaden vil føre til at barn og foreldre må bo fra 3050 

hverandre 3051 
• Inntektskravet for å få innvilget familiegjenforening må gjøres mindre rigid, for 3052 

eksempel kan kravet om inntekt ha vært oppfylt i to av de siste fem årene eller liknende 3053 
• Fjerne alderskravet på 24 år for søker og referanseperson for å få innvilget 3054 

familiegjenforening 3055 
• Fjerne krav om fire års jobb eller utdanning for par som ble etablert etter at den ene 3056 

parten kom til Norge 3057 
• Ikke diskriminere likekjønnedes pars rett til familiegjenforening, ved å ta hensyn til at 3058 

de ikke alltid har mulighet til å dokumentere forholdet sitt 3059 
 3060 

Papirløse flyktninger og statsløse 3061 
Man trenger kun å ha bodd i Norge i tre år sammenhengende for å få innvilget statsborgerskap 3062 
dersom man er over 18 år og statsløs. Barn må ha bodd her i to år. Uten statsborgerskap har 3063 
man ikke pass, og har ikke rettigheter som følger med statsborgerskap, som stemmerett. Det 3064 
som er våre grunnrettigheter uansett hvor i verden vi befinner oss, har statene ansvar for å 3065 
overholde. Å være statsløs betyr i prinsippet at ingen stat har ansvar for at personen får oppfylt 3066 
sine menneskerettigheter. FN har skrevet to konvensjoner på statsløshet som Norge har 3067 
skrevet under på. Rapport fra FNs høykommissær for flyktninger så på statusen for statsløse i 3068 
Norge i 2015. Den sier at norsk praksis og lovgivning strider mot punkter i konvensjonene. For 3069 
å rette opp i dette foreslår FN at Norge innfører disse tiltakene som er listet under. Selv om 3070 
Utenriksdepartementet mener å følge definisjonen av statsløshet som står i artikkel 1 i 1954-3071 
konvensjonen, mener FNs høykommissær for flyktninger at definisjonen bør stadfestes i norsk 3072 
lov. En statløshetsprosedyre går ut på at de som skal definere noen som statsløs, har kriterier å 3073 
gå utifra som dermed kan ettergås og benyttes av flere, sånn at det riktige antallet blir 3074 
registrert og at de som behandles. Et oppholdsgrunnlag for statsløse vil si å gi den samme 3075 
“retten til opphold”, som tilskrevet statsløse i 1954-konvensjonen. FNs høykommissær 3076 
anbefaler også at barn født på norsk territorium av statsløse, automatisk får 3077 
statsborgerskap.180 3078 
 3079 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 3080 

• Følge opp FN-konvensjonene på statsløshet, ved å innføre definisjon av statsløshet i 3081 
lovverket, samt en statsløshetsprosedyre og et eget oppholdsgrunnlag for statsløse 3082 

• Hindre at barn blir født statsløse, ved å automatisk gi statsborgerskap til barn født på 3083 
norsk territorium. Fødsel ombord i et norsk fly bør også gjelde som norsk territorium 3084 

• Lovfeste retten til helsehjelp for papirløse 3085 
• Helsehjelp og beskyttelse til alle ofre for menneskehandel, gjennom et nasjonalt system 3086 

for identifisering og oppfølging av ofrene 3087 
 3088 
Tidsbegrenset opphold til enslige mindreårige asylsøkere 3089 
Alle som får innvilget asyl i Norge får i første omgang innvilget midlertidig opphold, før de etter 3090 
tre år kan søke om permanent opphold. Per i dag gir Norge tidsbegrenset opphold til asylsøkere 3091 
mellom 16 og 18 fra områder Norge anser som trygge dersom norske myndigheter ikke klarer å 3092 
spore opp omsorgspersoner for vedkommende i opprinnelseslandet. I praksis betyr 3093 
tidsbegrenset opphold at asylsøkeren sendes ut av Norge når de fyller 18. Ordningen med 3094 

3094 
180 https://www.refworld.org/docid/5653140d4.html Mapping Statelessness in Norway, UNHCR 2015, 
Recommondations side 52 
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tidsbegrenset opphold ble i 2009 opprettet fordi man så en økning i antallet enslige 3095 
mindreårige asylsøkere her i Norge, og man ønsket en innstramming av asylpolitikken181. Et 3096 
sentralt argument for denne praksisen fra myndighetenes side er at dette skal sende et signal 3097 
som skal forebygge at foreldre sender barna sine på flukt182, men det foreligger ingen 3098 
indikasjoner på at det målet oppnås183.  3099 
 3100 
Alle asylvedtak som fattes for barn skal, etter FNs barnekonvensjon, ha barnets beste som et 3101 
grunnleggende hensyn, men det viser seg at innvandringsregulerende hensyn veier tyngre i 3102 
saker der det gis tidsbegrenset opphold184. Vi har rettspraksis fra høyesterett som sier at det 3103 
enkelte barnets beste kan settes til side dersom det finnes saklig grunn til å tro at man handler 3104 
for barns beste generelt, men at det skal være en forholdsmessighet mellom konsekvensene. 3105 
Retten konkluderte med at det var et saklig formål for barns beste generelt å jobbe for at færre 3106 
barn skulle legges ut på flukt. Vi har derimot kunnskap om at den preventive virkningen av 3107 
praksisen i beste fall er tvilsom, og man kan derfor også se at barnets beste ofres uten at man 3108 
kan dokumentere virkninger for barns beste generelt. Når vi i tillegg vet at midlertidighet og 3109 
usikkerhet er negativt for ungdom i en allerede sårbar posisjon185186, ser man tydelig at det ikke 3110 
er forholdsmessighet mellom konsekvensene. I tillegg til dette anbefaler NIBR (By- og 3111 
regionforskningsinstituttet) at ordningen med tidsbegrenset opphold avvikles da de ser det 3112 
som en pådriver for at barn forsvinner fra mottak, noe halvparten av de med slike vedtak gjorde 3113 
mellom 2009 og 2015187. 3114 
 3115 
Dette er en ordning som ikke virker etter hensikten, som av barnefaglige prinsipper ikke gir 3116 
forsvarlig omsorg, som ser bort ifra barnets beste - og dermed bryter barnekonvensjonen, og 3117 
som fører til forsvinninger fra mottak. Derfor burde den avvikles.  3118 
 3119 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil: 3120 

• Avskaffe ordningen med tidsbegrenset/midlertidig opphold for enslige mindreårige 3121 
• Dersom avskaffelse ikke er politisk mulig når det skal stemmes over, foreslår vi: 3122 

Etablere et system for å automatisk gjenoppta søknader til enslige mindreårige som har 3123 
fått midlertidig oppholdstillatelse, og innvilge oppholdstillatelser som varer lengre enn i 3124 
dag (FNs anbefaling188) 3125 

3125 
181 Igesund, S. M., (2015). Midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar – eit akseptabelt 
verktøy for internasjonalt vern?. Kritisk Juss 41(1). S. 13-36. Hentet fra https://www-idunn-
no.ezproxy.uio.no/file/pdf/66772500/midlertidig_opphald_for_einslege_mindreaarige_asylsoekjarar_.p
df  
182 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf 
183 ibid. 
184 Igesund, S. M., (2015). Midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar – eit akseptabelt 
verktøy for internasjonalt vern?. Kritisk Juss 41(1). S. 13-36. Hentet fra https://www-idunn-
no.ezproxy.uio.no/file/pdf/66772500/midlertidig_opphald_for_einslege_mindreaarige_asylsoekjarar_.p
df  
 
185 Berg, B. & Tronstad, K. R. (Red.) (2015). Levekår for barn i asylsøkerfasen (NTNU). Hentet fra 
https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2365395 
 
186 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf 
 
187 Aasen, B., Dyb, E. & Lid, S., (2016). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som 
forsvinner fra mottak og omsorgssentre (NIBR-rapport 2016:17). Hentet fra http://www.hioa.no/Om-
OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Forebygging-og-oppfoelging-
av-enslige-mindreaarige-asylsoekere-som-forsvinner-fra-mottak-og-omsorgssentre 
 
188 https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene 
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 3126 
Hvem passer på enslige mindreårige asylsøkere? 3127 
I desember 2019 ble et forslag om endring i utlendingsloven og -forskriften lagt ut på høring189. 3128 
Det er foreslått å lovfeste at Utlendingsdirektoratet har omsorgsansvaret for enslige 3129 
mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18, sånn som i dag. Omsorgsansvaret for asylsøkere 3130 
under 15 er det Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat) som har. Det har vært et langsiktig 3131 
mål å gi Bufetat ansvaret for de over 15 også, men med dette lovendringsforslaget går man 3132 
vekk ifra det. Bufetat har også ansvaret for norske barn opp til 18 som ikke får dekket sitt 3133 
omsorgsbehov.  3134 
 3135 
Praksis i dag er at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 plasseres på egne EMA-3136 
mottak som er drevet på bestilling fra UDI av private, ideelle og kommunale aktører. De under 3137 
15 blir plassert på omsorgssentre drevet av barnevernet. Etter eventuelt innvilget asylsøknad 3138 
utplasseres de under 15 i fosterhjem i kommunene, mens de over 15 plasseres i bofellesskap 3139 
eller egen hybel/leilighet. Diverse forskning på området viser at rettssikkerheten og 3140 
omsorgstilbudet er bedre for barn under 15 enn for barn over 15: 3141 
 3142 

“En stor andel av beboerne på mottak for enslige mindreårige føler seg utrygge og har 3143 
betydelige psykiske problemer. Langt fra alle som har behov for det, får oppfølging av psykolog. 3144 
Noen mottak melder om at Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i praksis har stengt 3145 
døra for all behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Dette bygger på en faglig 3146 
kontroversiell begrunnelse om at traumer ikke kan bearbeides mens ungdommene fremdeles 3147 
bor på mottak.”190 3148 
 3149 
“Overføring av ansvaret for bo- og oppfølgingstilbudet til barnevernet også for de eldre 3150 
ungdommene vil i større grad sikre forsvarlig omsorg, selv om vi også her har en vei å gå for å gi 3151 
de unge en så god hverdag som mulig i denne livsfasen.”191  3152 
 3153 
“Ved å forankre omsorgsansvaret for enslige mindreårige i barnevernloven ville deres 3154 
rettssikkerhet styrkes, og plassering gjennom omsorgsparagrafen ville ytterligere anerkjenne og 3155 
sikre deres juridiske rettigheter som barn. Dette vil også kunne bidra til at vi i større grad kan 3156 
sikre at de fremdeles får tiltak som imøtekommer deres behov for støtte og omsorg i den 3157 
krevende og viktige veien videre etter de har fylt 18 år.”192  3158 

 3159 
Institutt for samfunnsforskning peker også på flere positive sider ved overføring til 3160 
barnevernet, nemlig bedre kompetanse, bemanning og materiell, likeverdige vilkår for 3161 
asylsøkere og norske barn, mer fleksibilitet for kommunene, oppheving av UDIs dobbeltrolle 3162 

3162 
189 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-utlendingsloven-og--
forskriften-om-omsorgsansvaret-for-enslige-mindrearige-asylsokere-mellom-15-og-18-ar-i-mottak-
mv/id2681080/?expand=horingsnotater 
190 Sønsterudbråten, S., Tyldum, G. & Raundalen, M. (2018). Et trygt sted å vente - Omsorgspraksiser på 
asylmottak for enslige mindreårige (FAFO-rapport 2018:05). Hentet fra https://www.fafo.no/zoo-
publikasjoner/fafo-rapporter/item/et-trygt-sted-a-vente 
 
191 Berg, B. & Tronstad, K. R. (Red.) (2015). Levekår for barn i asylsøkerfasen (NTNU). Hentet fra 
https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2365395 
 
192 Aadnanes, M., & de Wal Pastoor, L. (2013). Blir enslige mindreårige flyktninger diskriminert?–En 
drøfting av deres rettigheter til omsorg etter bosetting. Tidsskriftet Norges Barnevern, 90(01), 42-51. 
Hentet fra 
https://www.idunn.no/file/pdf/60649181/blir_enslige_mindreaarige_flyktninger_diskriminert_-
_en_droe.pdf 
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som støttespiller og oppdragsgiver, og bedre botilbud til de som må vente lenge på 3163 
asylvedtak193. 3164 
 3165 
Fafo-rapporten peker i tillegg på at mange asylsøkere som er barn sliter med søvnproblemer. 3166 
Mange har alvorlige traumer og mareritt. De anbefaler at alle ansatte på mottak, også 3167 
nattevakter, må få opplæring i traumebevisst omsorg.  3168 
 3169 
Å trekke linja ved 15 år er et kunstig skille som ikke opereres med på empirisk grunnlag. Det 3170 
foreligger ingen objektive vurderinger for å diskriminere barn over 15, og nekte dem retten de 3171 
har til omsorg gjennom barnevernet. Hvis vi mener at barnevernet er best skikket til å ha 3172 
omsorgsansvaret for norske barn mellom 15 og 18 burde vi mene at de er best skikket til å ha 3173 
ansvaret for alle barn i Norge mellom 15 og 18. Det avgjørende burde være at du er et barn, 3174 
ikke at du er asylsøker. 3175 
 3176 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  3177 

• Sørge for at enslige mindreårige mellom 15 og 18 år får like god beskyttelse som andre 3178 
barn, ved at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og barnevernet overtar ansvaret 3179 
for denne gruppen 3180 

• Jobbe for å korte ned botiden i omsorgssentre og EMA-mottak for enslige mindreårige 3181 
• Sørge for tilstrekkelig traumebehandling og psykisk helsehjelp. Alle barn som kommer 3182 

alene til Norge skal følges opp av psykolog. 3183 
• Tilrettelegge for bruk av faglærte nattevakter og kursing/etterutdanning av 3184 

nattevakter som ikke er faglærte 3185 
• Sørge for at alle enslige mindreårige får et lavterskel kulturelt og sosialt tilbud i 3186 

perioden de oppholder seg på omsorgssentre og mottak 3187 
• Undersøke hvorfor barn forsvinner fra mottak, finne dem og hjelpe dem hvis de har 3188 

vært utsatt for overgrep og vold  3189 
• Etterforske saker der barn forsvinner fra mottak, særlig med tanke på mulig 3190 

menneskesmugling/trafficking  3191 
 3192 
Alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere 3193 
I mange tilfeller mangler asylsøkeren offentlige papirer og identifikasjonsdokumenter ved 3194 
ankomst, og det er vanskelig å finne formell dokumentasjon på alder. Derfor har man innført 3195 
medisinsk «alderstesting», der helsepersonell vurderer søkerens alder basert på for eksempel 3196 
bilder av skjelettet og hvor utvokst personen er. Norske myndigheter bruker disse metodene 3197 
hyppig, også i totalt unødvendige tilfeller, selv om det er tvil om hvor korrekte svar metodene 3198 
egentlig gir.  3199 
 3200 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  3201 

• Begrense alderstesting til tilfeller der det er grunn til å være i tvil om alderen på 3202 
asylsøkeren 3203 

 3204 
Skeive flyktninger og asylsøkere 3205 
Skeive flyktninger og asylsøkere er en særlig utsatt gruppe. Du kan få innvilget asyl hvis du 3206 
risikerer forfølgelse grunnet din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, og norske 3207 
politikere har brukt skeive flyktninger som et eksempel på en særlig utsatt gruppe som Norge 3208 
vil prioritere å ta imot som kvoteflyktninger. Imidlertid er det svært vanskelig å «bevise» at man 3209 
er skeiv ovenfor en offentlig saksbehandler, særlig dersom man har flyktet fra et land der 3210 

3210 
193 Lidén, H. et al. (2013). Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere (Institutt for 
samfunnsforskning, rapport 2013:3). Hentet fra 
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-
xmlui/bitstream/handle/11250/177431/R_2013_3_web.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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likekjønnede forhold er straffbart og derfor ikke har dokumentasjon på at man har vært i 3211 
likekjønnede forhold. Etter ankomst i Norge opplever skeive flyktninger og asylsøkere i mye 3212 
større grad diskriminering, trusler, hets og vold i introduksjonsprogrammet og på asylmottak. I 3213 
en undersøkelse fra 2018 svarte flertallet av skeive med innvandrerbakgrunn at de ikke 3214 
opplevde introduksjonsprogrammet som et trygt sted,194 og flere faller ut av 3215 
introduksjonsprogrammet fordi de ikke tør å delta av hensyn til egen sikkerhet. Mange føler 3216 
seg også isolerte og savner kontakt med andre i det skeive miljøet. 3217 
 3218 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  3219 

• Anerkjenne at det ofte er svært vanskelig for denne gruppen å bevise sin identitet 3220 
ovenfor saksbehandlere, og derfor endre dagens krav for å få innvilget 3221 
oppholdstillatelse 3222 

• Prioritere å bosette skeive flyktninger og asylsøkere i kommuner med et etablert skeivt 3223 
miljø, i samarbeid med organisasjoner som Skeiv Verden 3224 

• I større grad inkludere LHBTQ+-tematikk i samfunnskunnskapsundervisningen 3225 
gjennom introduksjonsprogrammet 3226 

• Arbeide med kompetanseheving rundt kjønns- og seksualitetsmangfold og de særlige 3227 
utfordringene skeive flyktninger og asylsøkere møter, i alle trinn av integreringen. 3228 
Dette inkluderer på mottak, under intervjuer, i introduksjonsprogrammet og ved 3229 
bosetting 3230 

 3231 

10 Fjerning av særrettigheter for flyktninger  3232 
Regjeringen har økt botidskravet for å få rett til folketrygdens ytelser, det er for å likebehandle 3233 
med norske statsborgere, ikke ha rettigheter som fører til vridning i migrasjonsstrømmene og 3234 
få flere til å jobbe.195 Det er uvanlig at innvandrere klarer å nå et bokrav på førti år, som nå blir 3235 
gjeldende for å ha rett til fulle minsteytelser i pensjonen. Staten regner med å spare 5 millioner 3236 
kr i 2020 på å innskrenke disse rettighetene. NOAS, UNHCR og Amnesty har alle kritisert dette 3237 
da forslaget ble sendt ut på høring.196 På den andre siden har Regjering utvidet ordningen med 3238 
supplerende stønad til også å gjelde uføre mennesker med flyktningstatus. 3239 
 3240 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  3241 

• Gjeninnføre særskilte trygderettigheter for flyktninger for å forhindre fattigdom blant 3242 
denne gruppen pensjonister. 3243 
 3244 

11 Forholdene under kurset 3245 
Det første møtet med Norge og de offentlige tjenestene er viktig. Grønn Ungdom har tidligere 3246 
vedtatt at vi er imot retningslinjer eller forbud mot at man kan bruke livssynsbaserte hodeplagg 3247 
i undervisningssituasjoner.197 Dette niqab-forbudet ble innført for introduksjonskurset, og har 3248 
stått i introduksjonsloven siden 2018, og sier at personer som helt eller delvis dekker ansiktet 3249 
kan bli bortvist fra undervisningen. Man kan mene at det er viktig å vise ansiktet sitt, spesielt i 3250 
et innføringskurs som skal vise hvordan vi lever sammen i Norge. Man kan også mene at det 3251 
ikke er rettferdig å stille betingelser for å få oppholdstillatelse, når man samtidig stiller krav 3252 
som rammer målgruppen for introduksjonsprogrammet som gjør det umulig for noen personer 3253 

3253 
194 https://www.utrop.no/nyheter/nytt/34286/ 
 
195 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671373/?ch=1 Under kap 
2.2.5  
196 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-trygderegelverket-i-
lys-av-asylsokersituasjonen/id2506964/?expand=horingssvar 
197 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/NEI-TIL-FORBUD-MOT-
LIVSSYNSBASERTE.pdf 
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å delta. Et argument for å opprettholde forbudet er at det gjelder veldig få mennesker. Et annet 3254 
motargument er at man gjennom dialog kan oppnå det samme målet, som er deltakelse og 3255 
innføring i hvordan vi ønsker å ha det i Norge uten å ha et forbud. 3256 
 3257 
Derfor foreslår vi at Grønn Ungdom vil:  3258 

• Fjerne forbud mot livssynsbaserte hodeplagg som gjelder for introduksjonskurs. 3259 
 3260 

12 Noen argumenter for å ikke vedta punktene 3261 
Etter flyktningstrømmen som kom til Europa i 2015 har mange land svart med å stramme inn i 3262 
reglene for opphold, i tillegg til å fjerne pengeytelser som har vært til innvandrernes fordel. Det 3263 
finnes økonomiske hensyn til dette. Jo flere flyktninger i Norge, jo flere familiegjenforeninger 3264 
blir i neste rekke innvilget. Jo flere som tilegner seg trygderettigheter, jo mer blir 3265 
sosialsystemet vårt belastet. Lovene og reglene i Norge har ikke bare økonomiske følger, men 3266 
er for noen avgjørende for om de velger å reise eller ikke. I dag er antallet asylsøkere til Norge 3267 
lave, og vi drar nytte av at Sverige blir oppfattet (og er) mer åpen enn oss. Der Danmark 3268 
utpeker seg som det skandinaviske landet med de strengeste reglene, blir Sverige på den andre 3269 
siden sett på som det åpneste. Norges posisjonering midt mellom disse når det kommer til 3270 
åpenhet, er fordelaktig for oss. Ved å reversere innskrenkninger som har ble gjort i 2019, som 3271 
plattformen legger opp til, blir vi mer attraktiv, selv om det skal mer til for å bli på linje med 3272 
Sverige. 3273 
 3274 

Saksbehandlers konklusjon 3275 
Da FrP gikk ut av regjering, hadde det  migrasjon og «hjemhentingen av IS-kvinnen» som 3276 
avgjørende faktor (VG, 21.1.2020).198 Det at FrP er ute av regjering betyr ikke at Norge vil få en 3277 
mer human asyl- og integreringspolitikk. Tvert om; Høyre varsler om «null liberalisering av 3278 
innvandringspolitikken» (VG, 30.1.2020).199 3279 
 3280 
Det man kan spørre seg om er hva den egentlige krisen er. Er det at 700 000 asylsøkere banker 3281 
på døra til en halv milliard europeere og ber om beskyttelse? Eller er krisen at det er over 70,8 3282 
millioner mennesker i verden som på grunn av ytre faktorer er tvunget vekk fra sine hjem, at 3283 
det er enda flere som ønsker å migrere, men ikke har muligheten, og at tallene er forventet å 3284 
stige i årene som kommer?   3285 
 3286 
Innvandrere i Norge har en ting til felles, og det er at de ikke er født i Norge. Ellers er dette den 3287 
mest mangfoldige gruppen i samfunnet vårt. Asylfeltet er et stort felt med mange unntak, 3288 
særrettigheter og frister. Norske myndigheter har lagt seg på en linje som er streng. Når man 3289 
skal begynne på nytt i et land med et annet språk, andre tradisjoner og et annet system trenger 3290 
man tid og tålmodighet. Man trenger ikke flere økonomiske krav som gjør hverdagen 3291 
vanskeligere, mindre rettsvern eller mindre advokathjelp. Målet med denne plattformen har 3292 
vært å reversere de politiske reguleringene som har satt mennesker i en ny og uvant situasjon 3293 
under enda mer press og krav. Saksbehandler vil på forhånd beklage for et langt saksframlegg. 3294 
Det er mange utrolig kompliserte institusjoner som man gjerne skulle ha en mastergrad eller to 3295 
for å skjønne alt av. Bak alle formalia står det mennesker som fortjener at vi ikke lar oss 3296 
skremme av informasjonsmengden og tør å vedta politikk som vi mener er riktig. 3297 
 3298 
Politisk utvalg for fred, forsvar og migrasjon bestemte seg for å skrive en grundig 3299 
migrasjonsplattform, fordi det er et mye omtalt politisk tema som omhandler absolutt alle 3300 

3300 
198 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rAKMaK/fremskrittspartiet-gaar-ut-av-regjeringen 
199 https://www.vg.no/nyheter/i/jd7nbw/hoeyre-garanterer-null-liberalisering-av-
innvandringspolitikken 
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samfunn, lokalsamfunn i Norge, Europa, store regioner som Midtøsten, og kontinent som 3301 
Afrika. Det påvirker verdenssamfunnet, og alle land har et ansvar for å hjelpe mennesker med å 3302 
få bedre liv. Norge skal hjelpe menneskene der de er, også når de er her. 3303 
 3304 
 3305 

Spørsmål til diskusjon 3306 
• Er det riktig å beholde kravet om gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap 3307 

for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap, selv om vi avvikler kravet om 3308 
bestått prøve? 3309 
 3310 

• Hvordan kan vi øke integreringskapasiteten i kommunene? 3311 
 3312 

• Er bruken av ordene flyktning og migrant gode i teksten?  3313 
 3314 

• Hvordan kan vi best forhindre sosial dumping, dersom vi ønsker å åpne for økt 3315 
arbeidsinnvandring fra utenfor EØS? 3316 
 3317 

 3318 

Forslag til vedtak 3319 
F1: «Migrasjonspolitisk plattform» vedtas slik den foreligger. 3320 
 3321 

Vedlegg 3322 
 1 - Migrasjonspolitisk plattform 3323 
 3324 
 3325 
Med vennlig hilsen,  3326 
 3327 
 3328 
Nora Jungeilges Heyerdahl   3329 
Internasjonal kontakt  3330 
 3331 
På vegne av Eirik Toressønn Myrvold (utvalgsmedlem), Øyunn Kåset (utvalgsmedlem) og det 3332 
politiske utvalget for fred, forsvar og migrasjon 3333 
 3334 
Oslo / Berlin, 27. mars 2020   3335 

3336 
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 3336 

 3337 

 3338 

 3339 

MIGRASJONSPOLITISK 3340 

PLATTFORM 3341 

Verdigrunnlag 3342 
Grønn Ungdom sin migrasjonspolitikk bygges på forsvar av asylretten og solidaritet med andre 3343 
mennesker og fremtidige generasjoner. Nordmenn er blant de som har aller mest. Vi mener at 3344 
solidaritet med andre mennesker er å jobbe for utjevning av forskjellene gjennom å hjelpe 3345 
mennesker i en sårbar situasjon ute i verden, også når det skulle gå på bekostning av overfloden 3346 
av velstand i Norge. Solidaritet med fremtidige generasjoner innebærer at verden må bli et sted 3347 
med færre flyktninger, også i framtiden. 3348 
 3349 
Grønn Ungdom anerkjenner at det er naturlig for mennesker å bevege seg over store og små 3350 
områder. Slik forflytning, om det så er fra tørke og flom, fattigdom, eller krig og forfølgelse, er 3351 
naturlig. Migrasjon og mobilitet, både tvungen og frivillig, preger verdenssamfunnet. Ufrivillig 3352 
immobilitet, at man ønsker å migrere, men ikke har muligheten til det, er et utbredt fenomen.200 3353 
Det er enda flere som skulle ønske at de kunne flytte på seg, enn som faktisk har muligheten til 3354 
det. Det er en større politisk krise vi må ta innover oss enn «flyktningkrisen». 3355 
 3356 
Vi ser på internasjonalt samarbeid som sentralt i håndteringen av migrasjon i verden. 3357 
Grønn Ungdom vil ikke endre den juridiske forskjellen på flyktninger og ikke-flyktninger, men 3358 
vil se migrasjon som et nøytralt begrep. Vi er opptatt av at det er flere enn de med 3359 
flyktningstatus som i realiteten har blitt tvunget til å flytte på seg. 3360 
 3361 
Det er viktig at Norge fortsetter å være et land som mange ønsker å bo i og flytte til. Det er ikke 3362 
et mål i migrasjonspolitikken å få Norge til å fremstå slik at færre vil søke asyl her. Dessuten har 3363 
land som Norge, med en svært lav naturlig befolkningsvekst, mye å tjene på innvandring. 3364 

3364 
200 Carling, J. (2002). Migration in the age of involuntary immobility: Theoretical reflections and Cape 
Verdean experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(1), 5-42. 
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 3365 
Norge har en plikt til å ta imot mennesker med behov for juridisk beskyttelse, som gjelder 3366 
flyktninger, og mennesker som får opphold på bakgrunn av humanitært grunnlag. Norge plikter 3367 
også å sørge for at disse får mulighet til å leve gode liv. Norge bør prioritere de som faller 3368 
innenfor FNs flyktningdefinisjon, og være åpne for å gi asyl til mennesker som av særskilte 3369 
årsaker utover dette har behov for beskyttelse.  3370 
 3371 
Vi forstår at det finnes en grense for antall mennesker som Norge kan gi opphold. Vi skal ta 3372 
imot så mange vi har kapasitet til å integrere, og skal jobbe for at kapasiteten er så høy som 3373 
mulig. Dette skal finansieres med øremerkede nasjonale midler, slik at alle kommuner har nok 3374 
penger til en slik kapasitetsøkning. 3375 
 3376 
I dag har mange kommuner mulighet til (og ytret ønske om) å bosette flere migranter enn det 3377 
nasjonale myndigheter velger å ta inn. Vi mener det er galt å ikke la dem ta imot flere.  3378 
 3379 
Det er Norge sitt ansvar at alle vi tar imot skal få tilstrekkelig mulighet til å integreres for å ta 3380 
del i samfunnet. Vi kan ikke tvinge noen til å bli integrert, men vi stiller krav der det er særlig 3381 
viktig at de bidrar selv for å bli integrert. Norge skal være et land der din bakgrunn, kultur og 3382 
etnisitet ikke betyr noe for hvilke muligheter du har for å lykkes og bli inkludert. Vern mot 3383 
diskriminering og rasisme må bli prioritert.  3384 
 3385 

Fluktruter 3386 
Grønn Ungdom er mot dagens asylpolitikk, som bygger på å gjøre det vanskeligst mulig å søke 3387 
asyl i Europa. Det humanitære prinsippet om at vi redder folk som er i nød til sjøs må veie 3388 
tyngre enn frykten for at flere skal komme til Europa. En politikk som går ut på å bygge murer 3389 
til utrygge områder er en gavepakke til menneskesmuglere og et sjansespill med menneskeliv. 3390 
 3391 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3392 

• At hele Europa sammen må finansiere og sørge for tilstrekkelig søk- og 3393 
redningskapasitet i statlig regi i Middelhavet 3394 

• Opprette et forutsigbart system av trygge havner for landsetting av mennesker reddet 3395 
på havet 3396 

• At all kriminalisering av ikke-statlig humanitært arbeid skal forhindres 3397 
• Fordømme alle tvangsreturer til Libya 3398 
• At samarbeidet med den libyiske kystvakt skal avsluttes 3399 
• Arbeide for opprettelse av trygge, lovlige veier for å søke asyl i Europa 3400 

 3401 

Returer til Tyrkia 3402 
Ettersom Tyrkia ikke fullstendig har ratifisert flyktningkonvensjonen innebærer enhver retur 3403 
av en asylsøker dit reell risiko for at de sendes tilbake til farlige områder, i strid med 3404 
flyktningkonvensjonen. 3405 
 3406 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3407 

• Oppheve EU-Tyrkia-avtalen 3408 
• Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge 3409 

 3410 

Samarbeid og problemløsning 3411 
Grønn Ungdom ønsker en asylpolitikk som beskytter rettighetene til asylsøkere, samtidig som 3412 
den anerkjenner at vi må adressere årsakene til migrasjon, ikke for vår egen del, men for de som 3413 
berøres av disse forholdene. Det bør være landene som har best kapasitet som tar imot 3414 
asylsøkere som kommer til Europa, istedenfor landene som mange kommer til først. Europeiske 3415 
politikere bør bruke tid på å løse problemer i opprinnelsesland, istedenfor å bruke tid på å gjøre 3416 
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det vanskeligst mulig for folk å komme seg til Europa.  Dette må, i tråd med Grønn Ungdoms 3417 
bistandspolitikk201, gjøres på mottakerlandenes premisser. 3418 
 3419 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3420 

• Jobbe for et felles europeisk asylsystem som ser på endringspotensiale i Dublin-3421 
avtalen, forsvarer asylretten, samt skaper en rettferdig og rasjonell fordelingsnøkkel 3422 
for asylsøkere på europeiske grenser  3423 

• Gjennomføre en omfattende styrking av EUs utviklingsarbeid i tett samarbeid med den 3424 
Afrikanske Union og andre relevante parter 3425 

• Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og 3426 
naturødeleggelser (identisk med MDG) 3427 

 3428 

Vi må ta imot flere flyktninger! 3429 
Grønn Ungdom mener at norsk migrasjonspolitikk skal bygges på forsvar av asylretten, samt 3430 
solidaritet med andre mennesker og fremtidige generasjoner. I praksis betyr dette at vi, som et 3431 
rikt land, må ta et større ansvar i dagens migrasjonsmiks, både internasjonalt og i europeisk 3432 
sammenheng. Samtidig må vi dele mer av vår overflod gjennom både utviklingshjelp og støtte 3433 
til humanitær innsats. Vår strategi i møte med migrasjon skal være et fokus på forbedring av 3434 
situasjonene som presser mennesker ut på reise. I tillegg uttrykker vi et mål om å løfte 3435 
velferden og sikre dekning av behov for mennesker i sårbare situasjoner. 3436 
 3437 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3438 

• Øke antallet overføringsflyktninger vi tar imot gjennom FNs høykommisær for 3439 
flyktninger til minst 25 000 årlig 3440 

• Gå inn for å godta asylsøkere fra andre europeiske land gjennom EUs 3441 
relokaliseringsprogram, og gjenta suksessen med relokalisering fra Hellas og Italia i 3442 
2016/17 3443 

• Ikke gjennomføre Dublin-returer til Hellas, Italia og andre utsatte grenseland så lenge 3444 
kapasiteten der er sprengt 3445 

• Øke den humanitære innsatsen for å dekke nødvendige behov og tjenester for 3446 
mennesker på flukt og internt fordrevne 3447 

• Ha økt fokus på, og økt vilje til å adressere årsakene til migrasjon ved å betraktelig 3448 
styrke utviklings- og fredsarbeidet  3449 

• Opprettelse av et studieprogram (bachelor eller master) ved universitet/høyskole som 3450 
utdanner studenter til å kunne jobbe med humanitært feltarbeid. 3451 

 3452 

Oppholdstillatelse — å hjelpe dem der de er også når de er her 3453 
Et liv i uvisshet gir ikke et godt grunnlag for mennesker som skal lære et nytt land å kjenne og 3454 
lære et nytt språk. De siste årene har UDI revurdert om asylsøkeren trenger asyl, og valgt å 3455 
ikke ikke gi fornyet oppholdstillatelse hvis landet er blitt så trygt at det er forsvarlig å sende 3456 
asylsøkeren tilbake. Dette er et usikkerhetsmoment i hverdagen til asylsøkerne som virker 3457 
negativt på den psykiske helsen og motivasjonen til å jobbe for å få et godt liv i Norge.  3458 
  3459 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3460 

• Stoppe dagens praksis med opphør av flyktningstatus 3461 
• Innvilgelse av permanent opphold og statsborgerskap bør bli enklere ved å: 3462 

o fjerne kravet om selvforsørgelse  3463 
o fjerne krav om bestått prøve i språk og samfunnskunnskap for å få innvilget 3464 

permanent opphold og statsborgerskap. Krav om gjennomført opplæring bør 3465 

3465 
201 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/01/Bistandspolitikk-ferdigstilt.pdf 
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fortsatt gjelde, men de fundamentale rettigheter som følger med særlig et 3466 
statsborgerskap bør ikke være knyttet til et prøveresultat 3467 

• Sikre økonomisk mulighet til å delta på introduksjonskurset ved å: 3468 
o gi lik introduksjonsstønad for alle, uavhengig av alder 3469 
o beholde dagens ordning der introduksjonsstønaden er knyttet til oppmøte på 3470 

introduksjonskurset 3471 
o sette et høyt tak for antall timer språkundervisning man kan få, og beholde det 3472 

lovfestede antallet på 3000 timer  3473 
• Fjerne avgiften for å søke om permanent oppholdstillatelse 3474 
• Hindre fattigdom på asylmottak. Stønadene må være høye nok til å kunne bidra til 3475 

selvstendiggjøring og normalisering av tilværelsen for asylsøkere 3476 
• Kartlegge asylsøkeres kompetanse kort tid etter ankomst for å kunne tilby 3477 

arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig 3478 
• Opprettholde kravet om bestått språktest på nivå B1 3479 
• At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en 3480 

foreldelsesfrist for tilbakekallelse 3481 
 3482 

Bedre rettsvern i Utlendingsnemnda (UNE) 3483 
Utlendingsnemnda fungerer som en domstol, der Utlendingsmyndighetene og asylsøkeren 3484 
utgjør de rettspartene. Rettsvernet til dem som klager avslaget på asylsøknaden opp til UNE er 3485 
ikke tilfredsstillende. En topartsprosess som de har i Sverige og Danmark vil sikre at de to 3486 
partene blir mer jevnbyrdig i størrelse. 3487 
 3488 
Derfor vil Grønn Ungdom:  3489 

• Sikre rettssikkerhet for asylsøkere som klager på avslag på asylsøknad ved å innføre 3490 
topartsprosess i UNE  3491 

• Ha mer rettshjelp i utlendingssaker 3492 
o gi flere timer rettshjelp 3493 
o styrke ordningen med spesielle rettshjelptiltak 3494 
o sørge for rettshjelp også til ungdom som har hatt midlertidig opphold og ønsker 3495 

å levere en omgjøringsbegjæring ved fylte 18 (faller bort dersom man fjerner 3496 
ordningen med tidsbegrenset opphold) 3497 

 3498 

Vi må bedre situasjonen til alle de ulike gruppene innvandrere  3499 
Familiegjenforening:  3500 
Vi må verne om retten mennesker har til å leve sammen med familien, også for innvandrere! I 3501 
dag finnes det rigide alderskrav og høye økonomiske krav for å bli gjenforent med sin partner 3502 
eller andre familiemedlemmer. Søkeren må søke om familiegjenforening ved den norske 3503 
ambassaden i utlandet, og på ferden dit setter noen livet sitt i fare. Vi vil gjøre gi muligheten 3504 
ved alle norske utenriksstasjoner, senke pengekravet og fjerner statlige krav som fører til 3505 
urettmessig forskjellsbehandling.  3506 
 3507 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3508 

• Gjøre familiegjenforening gratis og enklere, ved å fjerne tidsbegrensninger for når man 3509 
kan søke om gjenforening og fjerne kravet om en viss inntekt 3510 

• Søkeren av familiegjenforening må få søke på alle norske utenriksstasjoner, ikke bare 3511 
ved ambassadene 3512 

• Innvilge alle søknader der avslag på søknaden vil føre til at barn og foreldre må bo fra 3513 
hverandre 3514 

• Inntektskravet for å få innvilget familiegjenforening må gjøres mindre rigid, for 3515 
eksempel kan kravet om inntekt ha vært oppfylt i to av de siste fem årene eller liknende 3516 
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• Fjerne alderskravet på 24 år for søker og referanseperson for å få innvilget 3517 
familiegjenforening 3518 

• Fjerne krav om fire års jobb eller utdanning for par som ble etablert etter at den ene 3519 
parten kom til Norge 3520 

• Ikke diskriminere likekjønnedes pars rett til familiegjenforening, ved å ta hensyn til at 3521 
de ikke alltid har mulighet til å dokumentere forholdet sitt 3522 

 3523 
Statsløse i Norge 3524 
Statløse eller papirløse mennesker er en sårbar gruppe i samfunnet.  3525 
 3526 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3527 

• Følge opp FN-konvensjonene på statsløshet, ved å innføre definisjon av statsløshet i 3528 
lovverket, samt en statsløshetsprosedyre og et eget oppholdsgrunnlag for statsløse 3529 

• Hindre at barn blir født statsløse, ved å automatisk gi statsborgerskap til barn født på 3530 
norsk territorium. Fødsel ombord i et norsk fly bør også gjelde som norsk territorium. 3531 

• Lovfeste retten til helsehjelp for papirløse 3532 
• Gi helsehjelp og beskyttelse til alle ofre for menneskehandel, gjennom et nasjonalt 3533 

system for identifisering og oppfølging av ofrene 3534 
 3535 
Utenlandske studenter 3536 
Utenlandske studenter er en ressurs for Norge. Derfor vil Grønn Ungdom:  3537 

• Innføre tiltak for at utenlandske studenter som er ferdig med et studie i Norge blir 3538 
værende for å jobbe, blant annet ved å utvide arbeidssøkertillatelsen til å vare i 3 år 3539 

 3540 
Enslige mindreårige 3541 
Barn er barn. Derfor vil Grønn Ungdom: 3542 

• Avskaffe ordningen med tidsbegrenset/midlertidig opphold for enslige mindreårige 3543 
• Dersom avskaffelse ikke er politisk mulig når det skal stemmes over, foreslår vi: 3544 

Etablere et system for å automatisk gjenoppta søknader til enslige mindreårige som har 3545 
fått midlertidig oppholdstillatelse, og innvilge oppholdstillatelser som varer lengre enn i 3546 
dag (FNs anbefaling202) 3547 

• Begrense alderstesting til tilfeller der det er grunn til å være i tvil om alderen på 3548 
asylsøkeren 3549 

• Sørge for at enslige mindreårige mellom 15 og 18 år får like god beskyttelse som andre 3550 
barn, ved at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og barnevernet overtar ansvaret 3551 
for denne gruppen 3552 

• Jobbe for å korte ned botiden i omsorgssentre og i ensligemindreårigeasylsøkere-3553 
mottak (EMA-mottak) for enslige mindreårige 3554 

• Sørge for tilstrekkelig traumebehandling og psykisk helsehjelp.  Alle barn som kommer 3555 
alene til Norge skal følges opp av psykolog. 3556 

• Tilrettelegge for bruk av faglærte nattevakter og kursing/etterutdanning av 3557 
nattevakter som ikke er faglærte 3558 

• Sørge for at alle enslige mindreårige får et lavterskel kulturelt og sosialt tilbud i 3559 
perioden de oppholder seg på omsorgssentre og mottak 3560 

• Undersøke hvorfor barn forsvinner fra mottak, finne dem og hjelpe dem hvis de har 3561 
vært utsatt for overgrep og vold  3562 

• Etterforske saker der barn forsvinner fra mottak, særlig med tanke på mulig 3563 
menneskesmugling/trafficking  3564 

 3565 
Skeive flyktninger og asylsøkere 3566 

3566 
202 https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene 
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Skeive flyktninger og asylsøkere er en særlig utsatt gruppe. Derfor vil Grønn Ungdom: 3567 
• Anerkjenne at det ofte er svært vanskelig for denne gruppen å bevise sin identitet 3568 

ovenfor saksbehandlere, og derfor endre dagens krav for å få innvilget 3569 
oppholdstillatelse 3570 

• Prioritere å bosette skeive flyktninger og asylsøkere i kommuner med et etablert skeivt 3571 
miljø, i samarbeid med organisasjoner som Skeiv Verden 3572 

• I større grad inkludere LHBTQ+-tematikk i samfunnskunnskapsundervisningen 3573 
gjennom introduksjonsprogrammet 3574 

• Arbeide med kompetanseheving rundt kjønns- og seksualitetsmangfold og de særlige 3575 
utfordringene skeive flyktninger og asylsøkere møter, i alle trinn av integreringen. 3576 
Dette inkluderer på mottak, under intervjuer, i introduksjonsprogrammet og ved 3577 
bosetting 3578 

 3579 

Sosiale og økonomiske rettigheter 3580 
Grønn Ungdom vil: 3581 

• At alle EU-/EØS-borgere med fast stilling over 12 måneder.skal ha rett på samme 3582 
norskkurs som andre innvandrere 3583 

• At alle EU-/EØS-borgere med fast stilling over 12 måneder skal ha rett på samme 3584 
norskkurs som andre innvandrere 3585 

• Åpne for at kompetente arbeidstakere utenfor EØS kan få opphold i Norge for å søke 3586 
arbeid, uten å måtte ha jobbtilbud først 3587 

• Gjeninnføre særskilte trygderettigheter for flyktninger for å for å forhindre fattigdom 3588 
blant denne gruppen pensjonister 3589 

• Fjerne forbud mot livssynsbaserte hodeplagg som gjelder for introduksjonskurs 3590 


