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Til Sentralstyret  1 
Kopi Landsstyret 2 
Dato 12. mai 2020  3 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 4 
 5 

 6 

SAKSPAPIRER FOR  SST-10-20 7 

 8 
Møtedato: 15. mai 2020  9 
Møtested: Fysisk i Oslo! Mer info kommer. 10 
Møtetid: 18:00-21:30, skolering fra 17:00 11 
 12 
 13 
Saksliste 14 
128 Godkjenning av innkalling 15 
 16 
129 Valg av ordstyrer og referent 17 
Innstilling: Jørgen Abel Paulsen, ordstyrer 18 
  Nora Jungeilges Heyerdahl, referent 19 
 20 
130 E-postvedtak siden sist møte       O 21 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 22 
 23 
131 Orienteringsrunde        O 24 
Alle utvalgsledere / folk med koordinerende roller: 25 

- Hva (konkret) har gruppen din gjort siden forrige møte? 26 
- Hvilke prosjekter jobber dere med? 27 
- Hvem jobber med hva? 28 
- Hvordan ligger dere an med ting? 29 

Talspersoner: 30 
- Hva skjer i MDG (SST og på Stortinget)? 31 

Internasjonal kontakt: 32 
- Hva skjer i det internasjonale arbeidet? 33 

Alle: 34 
- Hvilke eksterne politiske aktører har du hatt politisk kontakt med? 35 
- Hva annet har du gjort i GU siden forrige møte? 36 

 37 
132 Status fylkeslag         D 38 
v/ Saida Tufa, fylkessekretær 39 
 40 
133 Oppdatering om koronasituasjonen      O 41 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 42 
 43 
134 Oppdatering om partilovnemnda      O 44 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 45 
 46 
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135 Flytting av verveuka        V 47 
v/ Christine Evjen, sentralstyremedlem 48 
 49 
136 Ansettelse av organisasjonssekretær (ettersendes) — B-sak   V 50 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 51 
 52 
137 Etiske digitale hjelpemidler       V 53 
v/ Christoffer Tallerås, sentralstyremedlem 54 
 55 
138 Revidering av budsjett        V 56 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær  57 
 58 
139 Sommerleir         V 59 
v/ Rauand Ismail, sentralstyremedlem  60 
 61 
140 Evaluering av LS         D 62 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær  63 
 64 
141 Forsvarspolitikk         D 65 
v/ Nora Jungeilges Heyerdahl, internasjonal kontakt  66 
 67 
142 Hils på Videregående-Vanessa       D 68 
v/ Christine Evjen, sentralstyremedlem  69 
 70 
143 Strategiutvalgets arbeid        D 71 
v/ Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem  72 
 73 
144 MDGLS i juni         V 74 
v/ Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem  75 
 76 
145 Lobbyregisteret         O 77 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær  78 
 79 
146 Libanonprosjektet framover       D 80 
v/ Nora Jungeilges Heyerdahl, internasjonal kontakt  81 
 82 
 83 
Deretter møtekritikk 84 
 85 
 86 
O er orienteringssaker 87 
D er debattsaker 88 
V er vedtakssaker 89 
 90 
 91 
 92 
Oslo, 12. mai 2020  93 
 94 
Miriam Langmoen, 95 
Generalsekretær 96 

97 
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Til Sentralstyret  97 
Kopi Landsstyret 98 
Fra Christine Evjen, sentralstyremedlem 99 
Dato 30.04.20  100 
Saksnr SST-10-20-135 101 
 102 

PLAN FOR VERVEUKA 103 

Bakgrunn 104 
Forrige SST hadde vi en diskusjonssak på hvordan vi skal gjennomføre verveuka og 105 
hvordan ressursene bør fordeles mellom fylkene. Jeg har forsøkt å sammenstille en 106 
løsning der vi både ivaretar mellomstore og store fylker, og samtidig klarer å putte inn en 107 
del ressurser i mindre fylkeslag som trenger mer hjelp fra sentralt. Forslagene tar med så 108 
mange av innspillene deres som mulig. 109 
 110 
Flytting av verveuka! 111 
I samråd med generalsekretær foreslår jeg å flytte verveuka til uke 36, som er fra 31. 112 
august til 6. september. Det kommer til å bli slitsomt fordi det uka rett etter et LS, men det 113 
kommer også til å bli gøy, og vi som skal langveis kan reise sammen med fylkeslagene hjem 114 
til dem fra LS. Da har vi også mulighet til å gire opp, dele alle planer for verveuka med de 115 
andre fylkene, holde verveskolering, og dermed dra mest mulig utnytte av verveuka. 116 
 117 
Det er selvfølgelig en fare for at korona stopper oss, men den tid den sorg. Det er fortsatt 118 
en stund til september, men hvis vi ikke kan dra på skolebesøk innen den tid, foreslår 119 
saksbehandler å holde den opprinnelige verveuka i uke 41 som backup. 120 
 121 
Samtidig planlegger generalsekretær for å sette årsmøtesesongen til uke 38, og 122 
koordinere slik at de fylkesvise valgkomiteene må levere sine innstillinger i uke 37. Da får 123 
vi akkurat tid til å verve mange nye ressurspersoner som kan velges rett inn i fylkesstyrer.  124 
 125 
Jeg tror dette er det lureste vi kan gjøre for å virkelig få boosta fylkeslagene inn mot 126 
årsmøtesesongen for å sikre motiverte fylkesstyrer over hele landet med ferske, 127 
engasjerte hoder. Og kanskje det blir ekstra lett å aktivisere de nye medlemmene vi får 128 
når alle sittet stille i et halvår? 129 
 130 
Hvilke fylker skal få besøk? 131 
Alle! Men det er et skille mellom hvem som skal få besøk av SST, og hvem som skal få 132 
besøk av Partiets Pamper. Forslagsstiller mener det er lurt å sende to SST-medlemmer til 133 
hvert av de minste fylkeslagene som trenger mest hjelp, og deretter sende én Pamp per 134 
fylke. 135 
 136 
Dette er fylkene jeg foreslår at får to SST-medlemmer hver: Møre og Romsdal, Nordland, 137 
Innlandet, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark. Trøndelag får ett SST-medlem. 138 
 139 
Det betyr at vi må sende Pamper og/ eller Ungdomskandidater til Agder, Rogaland, 140 
Vestland, Viken og Oslo. Trøndelag skal også få en ekstra, så de totalt får to til verveuka, 141 
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og hvis vi klarer å mobilisere nok, burde også Viken få ekstra hjelp. 142 
 143 
Fylkesfordelingen er konsensusbasert. Spørsmål til diskusjon: 144 
 145 

• Er dette en god fordeling? 146 
 147 

• Er det noen fylker vi heller burde sende tre personer til? 148 
 149 

• Er det noen fylker vi ikke burde bruke ressurser på å mobilisere Pamper til, som 150 
heller burde bli oppfordret å gjøre det selv? 151 

 152 
Hvem skal dra hvor? 153 
Når vi har blitt enige om en fylkesfordeling- hvem vil dra hvor? Er du f. eks 154 
ungdomskandidat eller har et godt forhold til et fylke kommer dette godt med. 155 
 156 
Ansvarsfordeling i verveuka 157 
Alle fylker burde holde et medlemsmøte, gjerne som et intromøte, i slutten av verveuka. 158 
SST-medlemmene, Ungdomskandidatene og Pampene får dette som ansvar. Utover det, 159 
er det opp til hvert enkelt fylke og hver enkelt i SST hva mer man vil gjøre ut av verveuka. 160 
Styreskoleringer er jo ikke like relevant så tett opp til årsmøtesesongen, men gjerne del 161 
ideer til kule ting man kan gjøre som fylkeslagsaktiviteter når vi først er rundt om. 162 
 163 
Saksbehandlers konklusjon 164 
En verveuke i uke 36 kan brukes til å målrettet bygge opp fylkesstyrer og ressurspersoner 165 
som kommer godt med inn i et valgår. 166 
 167 
Forslag til vedtak 168 
F1: Verveuka flyttes til uke 36 169 
 170 
  171 
 172 
Med vennlig hilsen 173 
 174 
 175 
Christine, 176 
Letedirektør 177 
 178 
Oslo, 30.04.2020 179 

180 
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Til Sentralstyret  180 
Kopi Landsstyret 181 
Fra Christoffer Tallerås, sentralstyremedlem 182 
Dato 10.05.20  183 
Saksnr SST-10-20-137 184 
 185 
 186 

ETISKE DIGITALE HJELPEMIDLER 187 

Bakgrunn 188 
I eit tidligare sentralstyremøte blei det uttrykt ein positiv innstilling til å vurdera kva slags 189 
digitale hjelpemidler vi bruker og om disse er etiske. Eg har derfor foretatt ein vurdering 190 
av våres noverande verktøy og nokon moglege alternativer som eg har funnet 191 
hensiktsmessige. 192 
 193 
Eit sentralt spørsmål i denne saka er kva vi meiner er ansvaret til organisasjonen ovenfor 194 
medlemmar og spesielt ungdommar i organisasjonen. Dette er eit spørsmål vi allerede har 195 
vedtekter og retningslinjar på i Grøn Ungdom med ting som rusmidler, kjøt og 196 
forurensning. 197 
 198 
Slike vedtekter eller retningslinjer har vi ikkje per dags dato for personvern og digital 199 
nøytralitet. Nokon kan meine at det er på høg tid at Grøn Ungdom har det, men faktum er 200 
at når denne saka blir behandla så er det spørsmålet om organisasjonens ansvar, kor 201 
mykje vi vill etterfylje ansvaret og kor praktisk det er, som er det mest sentrale elementet 202 
som påverker sakas utfall. 203 
 204 
Begreper 205 
Digital nøytralitet  206 
Digital nøytralitet beskriver moglegheita til å sjølv bestemme grensesetjing over sin eigen 207 
kropp, identitet, frihet og kjensler. Nettnøytralitet går under digital nøytralitet, men 208 
personvern, fri programvare og desentralisering & føderering inngår også. 209 
 210 
Frikultur  211 
Free culture eller libre culture er ein paraplydefinisjon eg brukar for å omtale heile 212 
begevelsen rundt copyleft, fri programvare og digital nøytralitet som ein politisk 213 
bevegelse og som ein kultur.  214 
 215 
Propritær programvare 216 
Dette er all programvare som har begrensa lisenser, men som også begrenser korleis du 217 
kan bruke programvaren. 218 
 219 
Fri programvare  220 
Libre software, opensource software, free & opensource software, libre, free & 221 
opensource software er alle definisjoner for fri programvare. Det er ikkje nokon etablerte 222 
norske definisjoner for disse begrepene, så eg veljer derfor å bruke fri programvare når eg 223 
preiker om det.  Fri programvare er programvare som respekter friheita di til å sjå på eller 224 
studere, fikse eller endre og dele eller redistribuere programvaren slik ein ynskjer. 225 
 226 
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Copyleft 227 
Copyleft er ein form for lisensiering som gjeld kopirettigheitar blant annet. Denne 228 
distingsjonen er viktig fordi den skilje imellom frie lisenser som er «permissive» eller ikkje 229 
har nokon begrensninger, mot lisenser som sørgja for at den held på sin frie lisens og 230 
beskytter nokon frikulturverdiar, som retten til å anerkjennes for sitt verk. Innen frikultur 231 
så anses programvare med «permissive» lisenser som meir etisk enn propritær 232 
programvare, men dei bidrar ikkje til frikultur og er derfor ikkje etiske. 233 
 234 
Åpen kildekode  235 
Åpen kildekode betyr at koden som er brukt til å lage programmet er publisert til 236 
gjennomsyn, slik at den kan kopieres, sjekkes for «malware», fikses på, endres og 237 
redistribueres. 238 
 239 
Desentralisering og føderering 240 
Desentralisert og føderert programvare er som regel platformprogramvare, som 241 
platformer personer, innhald, tenester og kommunikasjon, men gjer dette uten å måtte 242 
lukke folk inne i ein platform. Dette er i praksis slik epost fungerer i dag. Slik programvare 243 
reint praktisk må ha fri programvare slik at desentraliseringen oppnår sin fulle form. Men 244 
ikkje alle platformer har lyst til å platforme alt innhald, derfor er føderering eit element 245 
som sørgjar for at platformen sjølv kan velje kva som platformes eller ikkje på sin eiga 246 
platform. 247 
 248 
Desentralisering & føderering har hatt mest framdrift i sosiale medier, men gjelder også 249 
betalingsløysingar, tenestetilgang og type industri som Uber, Foodora og AirBnb. 250 
 251 
Malware 252 
Malicious software er all programvare som ikkje er etiske, som kan gjelde virus til vanlege 253 
apper du har på telefonen. Om progravare veljer å gjere noko som du ikkje har godtatt 254 
eller som du ikkje er komfertabel med så er det malware. Malware er derfor all 255 
programvare som bryter med digital nøytralitet. 256 
 257 
DRM (digital rights management)  258 
Digital rights management er proprietær programvare, som bruker eit verktøy som 259 
begrenser korleis du kan bruke det. DRM kan begrense kva slags maskin eller program du 260 
kan bruke det med, kva slags land du bruker det i, eller kven som kan bruke det. 261 
 262 
Overvåkingskapitalisme 263 
Overvåkingskapitalisme er kommersialisering av oppsamling og salg av persondata. 264 
 265 
Programvare som ein service (Software as a service) 266 
«Software as a service» er eit konsept forskjellige utviklare har brukt ein stund og blir 267 
meir og meir omfattende. Det tar i bruk DRM-funksjoner som gjer at du må vere tilkoplet 268 
til deres tenare for å bruke programvaren og definerer programvaren i seg sjølv som ein 269 
service gjennom denne nye bruksformen. Nokon gjer også dette ved å kun tilby 270 
programvaren gjennom nettlesaren og ikkje lar deg laste det ned sjølv om det ikkje er 271 
nokon grunn til at man ikkje kan gjere det reint praktisk. 272 
 273 
Drøfting 274 
 275 
Innhald 276 
1. Kva meines med ansvar? 277 
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2. Etiske vurderingar 278 
3. Nokon argumenter for og mot 279 
4. Vurdering av relevante hjelpemiddler 280 
5. Meir etiske løysingar 281 
6. Andre løysingar ein kan meine noko om 282 
7. Kilder 283 
 284 
1 - Kva meines med ansvar? 285 
Men kva er det vi meiner med Grøn Ungdom sitt ansvar ovenfor personvern og digital 286 
nøytralitet? Spørsmålet ligger eigentleg i rollen og påverkingskraften som organisasjonen 287 
har på sine medlemmar, og spesielt ungdom. 288 
 289 
GU har ein del folk som ynkjer å delta å være i eit felleskap. Dette betyr at ungdom vil 290 
nokon gonger ende up med å gi slipp på ting for å delta som dei ellers ikkje ville gitt slipp 291 
på. Men dette betyr også at folk kan starte handlingsmønster og ta til seg holdninger som 292 
ein ikkje ynskjer å fremme. I denne konteksten blir dét å fremme eit forhold til personvern 293 
og digital nøytralitet på unge menneskjer som ein kanskje ikkje vil fremme. Enda viktigare 294 
er våres posisjon til å påverke personer til å måtte gi slipp på sine personlige grenser for 295 
personvern og digital nøytralitet. 296 
 297 
Men i kva slags grad skal vi etterfylje dette ansvaret og i kva slags grad er dette mogleg? 298 
 299 
2 - Etiske vurderingar 300 
I denne saka er det digital nøytralitet som sitt til grunn for diskusjonen. Vi kan meine å ha 301 
eit ansvar, men kva er det vi har ansvar over over? Kvar meiner sentralstyret at denne 302 
grensa går? 303 
 304 
Meiner sentralstyret at proprietær programvare er dårlegt, eller meiner sentralstyret at 305 
det kan vere bra? Er det okai å bruke hjelpemiddler som samler inn brukardata til private 306 
aktørar? 307 
 308 
3 - Nokon argumenter for og mot innføring av digital nøytralitet, 309 
fri programvare og desentralisering & føderering 310 
Argumenter for 311 

• Platformer, programvare og verktøy som er meir etiske, og som fylje bidrar til at 312 
fleire bruker dei eller oppdagar dei, har ein positiv effekt på samfunnet og dermed 313 
motverker proprietær programvare. 314 
 315 

• Gjer deltakelse meir inkluderande for dei som synes noverande programvare er 316 
ukomfertabelt. (Aka. Du må ikkje spise kjøt for å vere med på GU-arrangementer) 317 
 318 

• Bidrar til betre personvern og tryggleik i organisasjonen. 319 
 320 

• Det er gratis og vil derfor spare pengar. 321 
 322 

• Er som regel meir tilgjengeleg å bruke for folk som har mindre penger; som regel 323 
har det betre støtter på tvers av platformer eller gammel maskinvare. 324 

 325 
Argumenter mot 326 

• I dag er ikkje samfunnet lagt opp til digital nøytralitet og er derfor krevjande å 327 
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oppretthalde for ein organisasjon. 328 
 329 

• Det er kanskje viktigere å bidra til digital nøytralitet politisk enn å oppretthalde 330 
det i organisasjonen. 331 
 332 

• Folk har som oftest meir erfaring med proprietær programvare, og med at mykje 333 
slik programvare er høyt monopolistiske så kan dei lage tenester og funksjoner 334 
som er vanskeleg å konkurrere med. 335 
 336 

• Nokon fri programvare er mindre brukt og funker ikkje med kva folk pleier å bruke 337 
ellers og gjer at ein må endre bruka nok til for å verke digitalt nøytrale mot andre. 338 
 339 

• Blir enda eit program å bruke for dei som bruker sentraliserte verktøy og derfor 340 
krevjande. 341 

 342 
4 – Vurdering av relevante hjelpemiddler 343 
Eg har gjort ein utredning over problemar med digitale verktøy vi bruker no, men gjer 344 
ikkje det med kvar bidige vertkøy vi har, for da blir eg sittande. Eg tek dei som er mest 345 
relevante. 346 
 347 
Her er nokon punkter eg kjem til å feste til kvart verktøy for å gi ein rask oppsummering 348 
av kva som er etisk uforsvarleleg med verktøyane. 349 
 350 

• Krever proprietær programvare for å køyres 351 
• Samler persondata 352 
• Overvåkingskapitalisme 353 
• Malware 354 
• Proprietær programvare 355 
• Sentralisert 356 
• Endrende bruksvilkår (skiftende bruksvilkår beveger seg som regel mot mindre og 357 

mindre etisk praksis, som ikkje brukare får med seg.) 358 
• DRM (Digital right management) 359 
• Brukes av autoritære regimer til å gjennomføre udemokratisk praksis 360 
• Programvare som ein service (Software as a service) 361 

 362 
Google Drive og Google Docs 363 
Er ikkje-fri programvare, som krever at man må bruke begrensende hjelpemiddel for å 364 
brukes, samtidig som den samler informasjon på deg. Google generelt står for ein 365 
omfattande andel av folks internettbruk om man tar med alle tenestene som Google 366 
eiger, som YouTube, Gmail, Google Drive, Android, Google Search, Google Store, Google 367 
Scholar, Google Analytics, Google Chrome, Google Groups, Google Hangout, Google Ads 368 
og masse meir. 369 
 370 
Utfordringar 371 

• Krever proprietær programvare for å køyres 372 
• Samler persondata 373 
• Overvåkingskapitalisme 374 
• Endrende bruksvilkår 375 
• Proprietær lisens 376 
• Sentraliserende 377 
• Brukes av autoritære regimer til å gjennomføre udemokratisk praksis 378 
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 379 
Utdypende 380 

• Google Drive generelt krever at ein køyrer ikkje-fri javaskript kode for å køyre. 381 
• Google Docs krever ikkje-fri javascript kode for å redigere dokumenter, eller 382 

berre til å kunne sjå dokumentet. Det kan vere måter ein kan slippe det på men det 383 
veit ikkje eg. 384 

• Du må gi opp persondata for å bruke Google Drive. 385 
• Google samler ein haug med data, som inkluderer ein tidslinje over lokasjonen din 386 

gjennom ein dag, data frå andre apper som ikkje er Google, og slettede epost og 387 
slettede filer lastet opp på Google Drive. [1] 388 

• Google er også brukt som ein del av USA’s statlege overvåking i og utenfor sin eiga 389 
nasjon. [2] 390 

• Google kombinerer reklame-oppfyljing med nettlesarprofilene sine. [3] 391 
• For å få full funksjonalitet må ein ha brukar på Google Drive. 392 
• Google Drive funker ikkje med andre skylagringsplatformer, og betyr at man er 393 

tvunget til å ha brukaren sin på Google Drive. 394 
 395 
Zoom 396 
Zoom har økt i populæritet under disse koronatider, men i tider med økt bruk av digitale 397 
hjelpemiddler er det vikitig at ting er sikkert og i dei fleste situasjoner er Zoom nokså 398 
sikkert avhengig av din preferanse av tryggleik. Men det er fortsatt ein del utfordringar 399 
fortsatt til tryggleiken og anna u-etisk adferd. 400 
 401 
Utfordringar 402 

• Krever proprietær programvare for å køyres 403 
• Samler persondata (datamining) 404 
• Overvåkingskapitalisme 405 
• Proprietær programvare 406 
• Malware 407 
• Sentraliserende 408 

 409 
Utdypende 410 

• Blir saksøkt av sine eigne aksjeeigare for å ha lyvd om krypteringsfuksjonene som 411 
Zoom ikkje hadde. [4] 412 

• Tenar pengar på oppsamling av folks data. Zoom fremmar seg sjølv med å ikkje 413 
gjere det, men får økt omsetjing gjennom tenesten dei brukar hos Google som dei 414 
får gjennom å selje informasjon til Google, og kan også defineres som malware. [5] 415 

• Har slitt med omfattende sikkerheitsutfordringar for Apple-einheitar. [6] 416 
• Har omfattende funksjoner som tar bort kontroll frå brukaren, slik som 417 

fullskjermfunksjonen som aktiverer uten å spørrja om lov først. 418 
• Zoombombing, som morsomt nok har ein eiga Wikipediaartikkel no. Zoom-rom 419 

har vore laga som er lette å gjette seg inn eller komme seg inn på andre måter, og 420 
dette er antageleg korleis ein gammal kar klarte å finne vegen inn til eit privat 421 
Zoom-rom hos nokon klasseelevar. [7] 422 

• Kan brukes uten konto, men informasjon vil fortsatt samles. 423 
• Zoom kan bli kjøpt opp når som helst og derfor endre praksisen sin totalt. Dette 424 

kan bli eit problem i eit langtidsperspektiv. 425 
 426 
5 - Meir etiske løysingar 427 
Disse løysingane er ikkje dei einaste alternativene der ute på nokon måte, men er dei som 428 
sjekker flest bokser. 429 
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 430 
Nextcloud 431 
Nextcloud er ein desentralisert skylagringsplatform med åpen kildekode som kan dekke 432 
for dagens bruk av Google Drive, Google Docs, Trello, Ro i salen, Zoom og masse meir. 433 
«It’s foss» har ein grei oppsumering av netxcloud som ein kan lesa istan for å at eg skriv alt 434 
der mykje dårlegare i dette saksframlegget. Heile greia finner du her: 435 
https://itsfoss.com/nextcloud/ 436 
 437 
Det kan også vore greit å sjekke Nextcloud sin eiga nettside kvar du kan sjå på meir, men 438 
også prøve Nextcloud for å sjå korleis det funker: https://nextcloud.com/ 439 
 440 
For å prøve ein demonstrasjon av Nextcloud gå til denne https://nextcloud.com/signup/ 441 
og lag ein midlertidig brukar på Tab.digital eller thegood.cloud. Prøv gjerne begge. 442 
 443 
Oppsummering 444 

• Har åpen kildekode og fri lisens. Du kan ordne og endre på Nextcloud til å tilpasse 445 
GU sin bruk og visuelle preg. 446 
 Kildekode: https://github.com/nextcloud/server 447 
 Fri lisens: https://github.com/nextcloud/server/blob/master/COPYING 448 

• Kan ta over for Google Drive med fildeling og organisering. Har etisk kollaborativ 449 
skrivingfunksjonalitet man kan leggje til. 450 

• Nextcloud kan ta over for Zoom med chat, lyd og videosamtaler og møter 451 
generelt. (bruker jitsi koden) 452 

• Kan brukes som epostklient for @gronnungdom.no-eposten. 453 
• Kan gjøre kalender og kontakter 454 
• Kan ta over for Trello med oppgåvebrett og forskjellige alternativer til det ein kan 455 

prøvja. 456 
• Har masse ekstrafunksjonaliteter og kan justeres til å passe Grøn Ungdoms bruk. 457 
• Passord manager 458 
• RSS-lesar 459 
• To faktor-autentisering 460 
• Kan leggjes til ekstra sider 461 
• Polls og spørjeundersøkelser 462 
• Ende til ende-kryptering 463 
• og masse meir: https://apps.nextcloud.com/ 464 
• Moderasjonsverktøy 465 
• Har data- og mobilapper 466 

 467 
Mangler og vurderingar 468 

• Er desentralisert, men berre med andre Nextcloudinstanser. Det betyr at man kan 469 
kommunisere med andre sine Nextcloud-skyer som dei har satt opp sjølve, men 470 
man kan ikkje interagere med nokon andre skylagringsplatformer. 471 

• Kan settjes opp på ein eiga data, men er nok lettest og best å settja opp ein 472 
Nextcloudsky hos ein bedrift som kan drifte og ordne det tekniske. 473 

 474 
VoteIT 475 
Du kan lesa meir om VoteIT her: https://www.voteit.se/ 476 
 477 
VoteIT er svensk programvare som skal hjelpe med gjennomføring av møter. VoteIT blir 478 
brukt av Grön Ungdom Sverige og Miljöpartiet de gröna under møtene sine. Vote it 479 
dekker for funksjonene til Ro i salen og Google Docs samtidig som det automatiserer 480 
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mykje av prosessen rundt innsending av forslag, og lagrar voteringshistorikken sjølv. 481 
Nextcloud kan gjennomføre voteringar, mener ikkje like robust som VoteIT er og det 482 
vurderes derfor at VoteIT er meir passende for eksempel til landstyremøter og 483 
landsmøtet. 484 
 485 
Funksjoner 486 

• Har åpen kildekode og fri lisens. Du kan ordne og endre på VoteIT til å tilpasse GU 487 
sin bruk og visuelle preg. 488 
Kildekode: https://github.com/VoteIT/voteit.core 489 
Fri lisens: https://github.com/VoteIT/voteit.core/blob/master/LICENSE.GPL 490 

• Gjennomfører voteringar og voteringsorden 491 
• Har fleire voteringsfuksjoner som Schultze, majoritetsvotering, 492 

kontraposisjonsvotering og fleirvalsvoteringar. 493 
• Har funksjoner for taleliste, system for å skille imellom fyrstegongstalare og 494 

gjengangstalare, og har funksjoner for å automatisk utjamne talelista. 495 
• Kan behandle diskusjoner, forslag. 496 
• Lagrar protokoll. 497 
• Kan ordne dagsorden. 498 

 499 
Mangler og vurderingar 500 

• Er ikkje desentralisert 501 
• Kan ikkje foreløpig koples ihop med Nextcloud slik at ein kan ha ein brukar til 502 

begge. 503 
• Kan settes opp på ein eiga data, men er nok lettest og best å settja opp ein VoteIT 504 

hos ein bedrift som kan drifte og ordne det tekniske, som moglegvis kunne vore 505 
VoteIT-foreningen. 506 

 507 
6 - Andre hjelpemiddel man kan meine noko om 508 
Her er andre verktøy som går an å vurdere om ein får tid og vil antagelig gås gjennom 509 
siden uansett. Nokon hjelpemiddel er noko som man kan vurdere om Grøn Ungdom burde 510 
uformelt bruke eller platforme over andre alternativer. 511 
 512 
Jitsi 513 
Eg tenkjar at Jitsi kan vere noko å platforme for fylkeslaga over ting som Zoom, Google 514 
Hangouts, Discord, Skype eller liknande. 515 
 516 
Funksjoner 517 

• Er meir tilgjengeleg og lettare å settje opp ein andre alternativer. 518 
• Har fri lisens og åpen kildekode. Kan setjes opp på eigen tenar eller gjennom andre 519 

midler som Nextcloud. Kan også leggjes til i Matrixrom. 520 
• Funker inne i nettlesaren. 521 
• Er «peer to peer» som betyr at man delar på filoverføring og bidrar til meir 522 

ressurseffektivitet. 523 
• Har ikkje nokon begrensning på antall deltakere, men må vere på ein tenar som 524 

kan køyre mykje nok personer. Jitsi’s demo-tenar ikkje meint for slikt. 525 
• Har moderasjonsfunksjoner, men er veldig elementært. 526 
• Kan setjes på passord til møterom. 527 

 528 
Mangler og vurderingar 529 

• Har kun ende-til-ende-kryptering i samtaler som ikkje overstiger to personer. 530 
Dette jobbar Jitsi allereie med og vil mogleg ha innført før vi har rukket å behandle 531 
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saka. 532 
• Har ikkje voteringsfunksjonalitet og har heller ikkje så mykje andre ekstra 533 

funksjonaliteter. 534 
• Nokon må ha app om dei skal bruke det på mobilen eller bruker ein nettlesar som 535 

ikkje har funksjonalitet som trengs for å køyre Jitsi. 536 
 537 
Deltachat 538 
Deltachat er ein chatteplatform som brukar eposten din til å chatte uten at chatten fyller 539 
innboksen din, ved at alle meldingane samles i ein eiga mappe. Den brukes gjennom ein 540 
app som kan brukes på mobil og på laptoppen og gjer krypterte meldingar enkelt 541 
tilgjengeleg. 542 
 543 
Dette kan vere noko å fremme i fylkeslag kvar det er nokon som har preferanser innen 544 
digital nøytralitet men utan å måtte ha ein ekstra brukar. Dette er noko som sentralstyret 545 
kan vurdere og som løyser problemstillinga med å forveksle persondata om meldingane er 546 
krypterte. 547 
 548 
Funksjoner 549 

• Er eit desentralisert chattealternativ som ikkje krevar å starte på ein ny platform, 550 
men som funker med ein eksisterande epostkonto. 551 

• Kan brukes som app på mobil og på data’n. 552 
• Gjer ende-til-ende-kryptering lett tilgjengeleg. 553 
• Med at deltachat ikkje samler informasjon på sine eigne servere, så slipper chatte-554 

verktøyet å måtte dele din informasjon med stater. Dette blei sat på prøve når 555 
Russland krevde at Deltachat skulle dele sin brukardata. [8] 556 

 557 
Mangler og vurderingar 558 

• Likner meir på ein Messenger-chat enn ein Slack eller Discord type chat. 559 
 560 
Media verktøy 561 
Vi har lenge brukt mediaverktøy som Adobe eller liknande for å lage materiale i 562 
organisasjonen. Mykje av disse verktøyene koster penger og er ikkje nødvendigvis etiske. 563 
 564 
Eksempelvis er all moderne Adobeprogramvare lukket med DRM, kvar du må vere koplet 565 
til deres tenar for å bruke programmet deres. Det samles derfor også brukardata om dei 566 
på tenarane sine, om ikkje like omfattande som det blir gjort på sosiale medier. Adobe har 567 
ein praksis med å lukke brukarane til platformen, ved å gjere at filtypene og funksjonene 568 
ikkje funker med ikkje-Adobe-programvare eller gjere det praktisk vanskelegt å 569 
gjennomføre. 570 
 571 
Ved å bytte til fri programvare til mediaproduksjon vil vi om mogleg spare opp til 7000kr 572 
basert på kva generalsekretær har formidlet og det kan ellers vere bra å platforme til 573 
fylkeslag som ikkje har like mykje ressursar som sentralt. 574 
 575 
Ved å fortsetja å bruke proprietær programvare vokser også erfaringen og ressursane 576 
der, og gjer det vanskelegare å vri om til fri programvare ettersom GU/MDG vokser og 577 
blir eldre. 578 
 579 
Men på andre siden er det lettare å skaffe ressursar og erfaring på populære proprietære 580 
programmer med visse unntak. Store monopolistiske selskaper vil ha meir midler til å 581 
innføre hyperspesifikke kule funksjoner som ikkje er representert med fri programvare, 582 
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men det finnes også unntak kvar det er fri programvare som har dei kule og brukbare 583 
funksjonene. 584 
 585 
Liste over moglege frie programmer til mediaproduksjon: 586 

• Inkscape (grafisk design og arbeid) 587 
• Kdenlive (videoredigering) 588 
• Olive (alternativ videoredigering som er i alfa) 589 
• Scribus (Typografi og print prepping) 590 
• Blender (3d greier, animasjon og videoredigering) 591 
• Libre office (Office-pakke) 592 
• Audacity, LMMS og Ardour (Lydredigering) 593 
• Darktable (bilete-justering) 594 

 595 
Fordelar 596 

• Gratis, funker med det meste 597 
• Er ofte meir optimalisert (lettare å køyre) 598 
• Funker bra med andre programmer 599 

 600 
Mangler og vurderingar 601 

• Er mindre brukt på verdensbasis og er mindre erfaring og ressursar tilgjengeleg 602 
for slik programvare. 603 

 604 
Filformater 605 
Burde vi ha ein standard for kva slags filformater ein bruker? Proprietære filformater kan 606 
ikkje brukes hos andre programmer. Om mogleg kan det også utredes for frie prosjekt-607 
filformater for kvart medium. 608 
 609 
Liste over filformater ein kan bruke: 610 

• .webm (vanleg video-filformat) 611 
• .MKW (filformat for ukomprimerte filformater) 612 
• .jpg (brukt av alle og er fritt filformat) 613 
• .png (biletefilformat for ukomprimerte bileter) 614 
• .SVG (brukes for no-destructive biletefiler men for vektor-bileter) 615 
• .ogg (for lydfiler men kan brukes for andre ting) 616 
• .flac (for ukomprimerte lydfiler) 617 

 618 
Fordelar 619 

• Har ikkje DRM 620 
• Er gratis og derfor tilgjengeleg for dei fleste 621 

 622 
Mangler og vurderingar 623 

• Trenger vi å ha satte filformater? Betre å berre uformelt anbefale dei? 624 
 625 
7 - Kilder 626 
1. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-627 

google-has-on-you-privacy 628 
2. https://www.theguardian.com/news/2018/dec/20/googles-earth-how-the-tech-giant-629 

is-helping-the-state-spy-on-us 630 
3. https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/21/how-to-disable-google-ad-631 

tracking-gmail-youtube-browser-history 632 
4. https://www.cbc.ca/news/business/zoom-sued-shareholder-1.5525870 633 
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5. https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/02/zoom-technology-security-634 
coronavirus-video-conferencing 635 

6. https://www.theverge.com/2019/7/9/20688113/zoom-apple-mac-patch-636 
vulnerability-emergency-fix-web-server-remove 637 

7. https://www.bbc.com/news/business-52392084 638 
8. https://delta.chat/en/2020-05-01-roskamnadzor 639 
 640 
Saksbehandlers konklusjon 641 
Nextcloud og VoteIT samler fleire av verktøyene våres, men gjer det på ein meir digital 642 
nøytral måte. Det er derfor hensiktsmessig å byte. Ettersom vi ikkje har ressursane til å 643 
sjølv ordne tenar meiner eg at vi må vurdere å setja opp Nextcloud og VoteIT for ein 644 
bedrift som jobbar med slikt. 645 
 646 
For Nextcloud kan dette vere hos thegood.cloud frå Nederland eller på tab.digital frå 647 
Sverige, mens VoteIT kan ordnes hos VoteIT-selskapet om ikkje vi vil høyre om det går an 648 
å ha opp VoteIT på sama plassen der ein kan ha Nextcloud om moglegt. 649 
 650 
Dei andre løysingane er viktige å ta stilling til, men kan vere betre å bestemme det til 651 
neste sentralstyremøte og så heller eksperimentere med dei for tia. 652 
 653 
Men med at dette i stor grad påverker fylkeslaga så instiller eg til å gjere dette til sak på 654 
kommende landstyre. 655 
 656 
Spørsmål til diskusjon 657 

• Har Grøn Ungdom eit ansvar for kva slags type programvare og personvern vi 658 
platformer?  659 

• Kva slags verdier og holdninger har vi til personvern og digital nøytralitet? 660 
• Er gratis programvare som du må betale med brukardata for eigentleg rgatis? 661 
• Er bakdelane med foreslåtte hjelpemiddel for store? Eller er bakdelane med 662 

noverande hjelpemiddler større? 663 
• Kor mykje pengar burde vi bruke og kor mykje burde vi spare? 664 

 665 
Forslag til vedtak 666 
F1: Sentralstyret sender inn forslag om å byte til Nextcloud og VoteIT til landsstyret, med 667 
utredning om pris, funksjoner og etiske vurderingar. 668 
 669 
 670 
 671 
Med vennleg helsing,  672 
 673 
 674 
Christoffer Tallerås   675 
Sentralstyremedlem  676 
 677 
Lillehammer, 10. mai 2020   678 

679 
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Til Sentralstyret  679 
Kopi Landsstyret 680 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 681 
Dato 12.05.20  682 
Saksnr SST-10-20-138 683 
 684 
 685 
 686 

REVIDERING AV  687 

BUDSJETT 2020 688 

Bakgrunn 689 
Det er vanlig å revidere årets budsjett etter et halvt år, for å gjøre eventuelle nødvendige 690 
justeringer. Sentralstyret innstiller til landsstyret, som gjør det endelige vedtaket. 691 
 692 
Dette saksframlegget er til dels mye det samme som forrige gang vi behandlet saken. 693 
Saksbehandler anbefaler likevel å lese det nøye gjennom. 694 
 695 
Vanligvis består budsjettrevideringen av mindre justeringer: kanskje man ser at 696 
sommerleir får flere eller færre deltagere enn opprinnelig planlagt, og justerer deretter, 697 
eller at reisekostnadene for sentralstyret blir lavere enn forventet. Det er ikke meningen 698 
å flytte et par tusenlapper fram og tilbake under budsjettrevideringen, men se på de ulike 699 
budsjettpostene og sørge for at vi ligger an til å få gjennomført det vi skal gjennomføre på 700 
en økonomisk forsvarlig måte, og at vi er godt rustet til valgkampen neste år. 701 
 702 
Sommerleir er nå avlyst, alle vårskoleringene har blitt avlyst, LS-2-20 ble digitalt, pluss 703 
masse sentralstyremøter. Vi har nå en bedre avklaring av hvordan vi ligger an økonomisk 704 
og hva vi skal satse på frem mot høsten. 705 
 706 
Prioriteringer 707 
Etter samtaler med Vegard og MDG, samt kontakt med LNU, har saksbehandler lagt seg 708 
på følgende overordnede linje for et revidert budsjett (samme linje som forrige gang vi 709 
behandlet saken): 710 

1. Vi vil ha flest mulige GU-ere med på flest mulige fysiske arrangementer. Det betyr 711 
at vi prioriterer å finne en erstatning for sommerleir, med så mange deltagere som 712 
mulig. Vi legger også opp til tre deltagere per fylke på fysiske LS. 713 
 714 

2. Vi bygger nødvendig egenkapital. 715 
 716 

3. Vi går inn for at fylkeslagene overfører en mindre andel av stemmestøtten til GU 717 
nasjonalt neste år enn i år. Dette kan vi ikke vedta før i budsjettet for 2021, men 718 
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tanken er at dersom GU nasjonalt bygger mye egenkapital i år, så kan fylkeslagene 719 
sitte igjen med mer penger neste år og bruke dem på å drive valgkamp lokalt.  720 

 721 
Foreslåtte endringer 722 
Økt egenkapital 723 
I et mellomvalgsår skal vi alltid bygge egenkapital, men saksbehandler foreslår å bygge 724 
ekstra. Det handler delvis om å ruste oss bedre for valgkampen (særlig når nasjonalt nå 725 
for eksempel betaler for alle materiellinnkjøp), men også om at GU har hatt ganske lite 726 
egenkapital de siste månedene, såpass lite at vi har fått forskudd på stemmestøtte fra 727 
MDG for å kunne drifte organisasjonen og betale ut lønn. Vinteren etter valgår er et 728 
økonomisk tricky tidspunkt, fordi man gjerne har skrapt kassa i valgkampen, 729 
stemmestøtten ikke betales ut før i slutten av mars, og man har en del utlegg i tillegg til 730 
lønn (LS, skoleringer, depositum for sommerleir). Når vi nå får flere ansatte trenger vi 731 
også mer i banken for å kunne holde organisasjonen gående og betale ut lønn ved et 732 
plutselig inntektsfall.  733 
 734 
En vanlig tommelfingerregel er at man alltid skal ha nok egenkapital til å kunne drifte 735 
organisasjonen i tre måneder, slik at ved en konkurs eller lignende kan man betale ut lønn 736 
og nødvendige utgifter. For GU, etter de nye ansettelsene, vil tre måneders drift tilsvare i 737 
overkant av 400 000 kr. Det betyr altså ikke bare at vi bør ha 400 000 kr på konto nå, men 738 
at vi bør ha 400 000 kr på konto etter valget neste år.  739 
 740 
(Dette punktet er den sterkeste anbefalingen fra økonomirådgiver Vegard.) 741 
 742 
Skoleringer / folkevalgtsamlinger 743 
Vi fikk 90 000 kr mer i skoleringsstøtte fra LNU enn vi budsjetterte med (totalt 190 000 744 
kr), så posten «Bidrag andre organisasjoner (LNU)» er justert deretter. Imidlertid ble den 745 
første folkevalgtsamlingen avlyst, så vi må tilbakebetale en del til LNU. Vi slipper å 746 
tilbakebetale utlegg vi ikke kunne avlyse i tide, for eksempel reiserefusjon for de 747 
påmeldte deltagerne. Alt i alt ser det ut til at vi kommer til å tilbakebetale ca. 80 000 kr til 748 
LNU. Folkevalgtsamlingen(e) kommer uansett til å gå i null for GU. 749 
 750 
Utover dette har saksbehandler ikke foreslått å flytte penger fra skoleringsposten, selv 751 
om flere skoleringer nå blir avlyst. Saksbehandler mener at dersom vi får lov til å holde 752 
skoleringer til høsten, så bør vi bruke mye tid og penger på å organisere flest mulig 753 
skoleringer med flest mulig deltagere, for å kompensere for bortfallet i vår. 754 
 755 
Landsstyret 756 
LS-2-20 kostet oss i praksis ingenting. Saksbehandler går imidlertid inn for at vi ikke 757 
nedjusterer LS-posten i budsjettet, men heller bruker de ekstra midlene på å la hvert fylke 758 
sende en observatør i tillegg til to delegater på LS-3-20 og kanskje LS-4-20. 759 
Saksbehandler mener det er hensiktsmessig at flest mulig får den skoleringsopplevelsen 760 
det er å dra på et fysisk LS, særlig når LS-2-20 var digitalt. 761 
 762 
Lønn 763 
I det vedtatte budsjettet er det satt av 770 000 kr til lønn utover frikjøp av ledelsen, 764 
hvorav 550 000 kr er øremerket organisasjonssekretær og fylkessekretærer. 765 
Ansettelsesprosessene er forsinket (men i gang). Det beste anslaget for hva vi vil bruke på 766 
lønn av organisasjonssekretær og fylkessekretærer i år, er 390 000 kr, altså 160 000 kr 767 
lavere enn budsjettert. I tillegg ligger det inne 220 000 kr til mulige andre ansettelser, for 768 
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eksempel en kommunikasjonsrådgiver. Den totale lønnsposten er foreslått nedjustert 769 
med 200 000 kr. 770 
 771 
Sommerleir :(  772 
Sommerleir er avlyst, og Risøya har bekreftet at vi får overført årets depositum (15 000 773 
kr) til neste år. Det betyr i praksis at de eneste utgiftene vi har på sommerleirposten i år er 774 
disse 15 000 kronene, og at sommerleir neste år blir 15 000 kr billigere.  775 
 776 
Deltageravgift 777 
«Andre inntekter (inkl egenandeler LM og sommerleir)» er justert ned, fordi 778 
saksbehandler tror det blir vanskelig å få like mange deltagere på en høstsamling som på 779 
en sommerleir. 780 
 781 
Landsmøtet 782 
Saksbehandler foreslår å øke posten for landsmøtet med 65 000 kr, slik at vi kan ha flest 783 
mulig delegater. Saksbehandler anser det per nå som sannsynlig at landsmøtet kan 784 
avholdes fysisk. Den store økningen handler delvis om at det kan blir vanskeligere / 785 
dyrere å finne overnattingslokaler som overholder smittevernreglene (det kan godt 786 
hende klasseromsgulv og sovesaler på Anker er uaktuelt).  787 
 788 
MDGLM 789 
Vi budsjetterte 20 000 kr til MDGLM for å betale utgifter til observatører. Vi vet ikke om 790 
det blir fysisk MDGLM til høsten, men det ser ganske usannsynlig ut. Torkil ser imidlertid 791 
på mulighetene for andre, tilsvarende MDG-arrangementer. Saksbehandler foreslår å 792 
halvere potten til 10 000 kr, slik at vi har litt margin å gå på dersom et slikt arrangement 793 
skjer og vi får mulighet til å sende observatører. 794 
 795 
Fullmakt til sentralstyret 796 
Det innstilles på at LS gir sentralstyret fullmakt til å omdisponere penger dersom en 797 
budsjettert post ikke lar seg gjennomføre. Spesifikt så skal penger avsatt til å avholde 798 
nasjonale arrangementer (høstsamling, LS, GULM, skoleringer) brukes på andre nasjonale 799 
arrangementer dersom det opprinnelige arrangementet ikke lar seg avholde fysisk. 800 
Dersom det ikke er mulig å bruke pengene på dette, overføres summen til egenkapital for 801 
neste år.  802 
 803 
Spørsmål til diskusjon 804 

• Bør vi innstille på revidert budsjett nå, tatt i betraktning at vi ikke vet hva som 805 
skjer fremover med sommerleir og andre arrangementer? 806 
 807 

• Er det riktig å øke sommerleirposten så betydelig? 808 
 809 

• Er det riktig å gi sentralstyret makt til å omdisponere såpass mye penger? Bør ting 810 
heller gå via epostvotering i LS? 811 
 812 

• Her legges det opp til at fylkeslagene overfører samme sum av stemmestøtten 813 
som opprinnelig budsjettert (70%, der ingen skal sitte igjen med mindre enn 30 814 
000 kr i stemmestøtte), og heller overfører en mindre andel neste år. Er dette lurt? 815 
Bør vi heller gå inn for at fylkeslagene overfører mindre i år? 816 
 817 
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Saksbehandlers konklusjon 818 
Saksbehandler mener det innstilte reviderte budsjettet gir oss gode pekepinner for resten 819 
av året. Saksbehandler mener også det er viktig at det legges inn et forbehold om at SST 820 
får fullmakt til å gå ut over budsjettet og omfordele midler mellom postene i større grad 821 
enn det som er vanlig, for å kompensere for den ekstraordinære situasjonen og 822 
usikkerheten vi er i nå.   823 
 824 
Forslag til vedtak 825 
F1: Det reviderte budsjettet for 2020 innstilles på til landsstyret slik det foreligger. 826 
 827 
F2: Det innstilles til landsstyret på å gi sentralstyret fullmakt til å omdisponere penger 828 
dersom et budsjettert arrangement ikke lar seg gjennomføre eller vil gå langt under 829 
budsjett. Penger avsatt til å avholde nasjonale arrangementer (sommerleir, LS, GULM, 830 
skoleringer) skal brukes på andre nasjonale arrangementer dersom det opprinnelige 831 
arrangementet ikke lar seg avholde. Dersom det ikke er mulig å bruke pengene på dette, 832 
overføres summen til egenkapital for neste år.  833 
 834 
Vedlegg 835 
 1 - Forslag til revidert budsjett for 2020 (opp mot vedtatt budsjett) 836 
 837 
 838 
Med vennlig hilsen 839 
 840 
 841 
Miriam Langmoen 842 
Generalsekretær    843 
 844 
Oslo, 12. mai 2020 845 
 846 

847 
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 847 
  2020 2020  

  Vedtatt GULM 
19 

Forslag rev. 
budsjett 

 

     

1 Sum inntekter 3 493 000 3 568 000 Note til foreslått revidert 
budsjett 

1.1 Statlig støtte etter 
partiloven 

275 000 275 000  

1.2 Medlemskontingent 50 000 50 000  

1.3 Inntekter 
forretningsvirksomhet 

   

1.4 Andre inntekter (inkl 
egenandeler LM, 
sommerleir og høstsamling) 

85 000 70 000 25 000 til landsmøtet, 45 
000 høstsamling 

1.5 Bidrag privatpersoner og 
foretak 

   

1.6 Bidrag andre 
organisasjoner (LNU) 

550 000 640 000 260.000 Frifond, 190.000 
Skoleringsstøtte LNU, 
190.000 Momskompensasjon 

1.7 Støtte fra MDG 1 265 000 1 265 000  

1.8 Overføring fra lokallag 1 268 000 1 268 000  

     

     

 Sum kostnader 3 216 000 2 856 000  

2 Drift 317 000 317 000  

2.1 Bemanning drift (faste) 126 000 126 000 Økonomimedarbeider 

2.2 Husleie, kontor, regnskap, 
o.l. (fast) 

151 000 151 000 65.000 datasystemer, 
33.000 revisjon, 60.000 
husleie 

2.3 Andre kostnader drift 40 000 40 000 Medlemsskap FYEG 

     

3 Kommunikasjon og 
valgkamp 

60 000 60 000  

3.1 Bemanning kommunikasjon 
(faste) 

   

3.2 Ekstra bemanning    
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valgkamp 

3.3 Materiell 50 000 50 000  

3.4 Markedsføring (luft) 10 000 10 000  

3.5 Åpne møter, verving, arr. 
(bakke) 

   

3.6 Annet valgkamp    

     

4 Org og møter 2 592 000 2 232 000  

4.1 Bemanning organisasjon 
(faste) 

1 692 000 1 492 000 892.000 Lederverv, 570.000 
andre ansatte 

4.2 Sentralstyret (SST) 95 000 95 000 70 000 skal gå til 
reisekostnader 

4.3 Landsstyret (LS) 160 000 160 000  

4.4 Landsmøte (GULM) 185 000 250 000  

4.5 Skolering, internasjonalt, 
komiteer og annet 

210 000 220 000 170.000 Skolering, 20.000 
MDGLM, 15.000 IU, 10.000 
Valgkomiteen, 5000 KK 

4.6 Sommerleir 250 000 15 000  

4.7 Høstsamling 0 200 000  

     

5 Lokallag og andre 247 000 247 000  

5.1 Utbetaling LNU-midler til 
fylkeslag 

247 000 247 000  

5.2 Støtte fylkeslag    

5.3 Utlegg lokallag    

5.4 Tilbakebetaling ubrukte 
midler til LNU 

 105 000 Ubrukte midler fra 
Aktivitetsstøtta 

     

     

 Årsresultat 277 000 712 000  

     

 Egenkapital 01.01 285 000 285 000  

 Egenkapital 31.12 562 000 997 000  

 848 
849 
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Til Sentralstyret  849 
Kopi Landsstyret 850 
Fra Rauand Ismail, sentralstyremedlem 851 
Dato 11.05.20  852 
Saksnr SST-10-20-139 853 
 854 
 855 
 856 

Sommerleir 2020 2021 857 

Bakgrunn 858 
Ledelsen har i skrivende stund sendt ut en e-postvotering til sentralstyret hvor de i 859 
samråd med meg som sommerleirsjef, har innstilt på å avlyse årets sommerleir. Dersom 860 
sentralstyret går inn for å avlyse sommerleir, vil denne saken handle om hva som skal skje 861 
istedenfor sommerleir i 2020, heretter kalt koronakompenserende arrangementer, og 862 
hvilken uke sommerleir i 2021 skal avholdes. Det første tar vi en debattrunde om. Det 863 
andre skal vi vedta. 864 
 865 
Drøfting 866 
Hva sier de nasjonale smittevernreglene nå? 867 
I sommer blir det tillatt med arrangementer som har opptil 200 deltagere, så lenge man 868 
har en ansvarlig arrangør og følger smittevernreglene. Smittevernreglene oppdateres. 869 
Smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet per dags dato er som følger: 870 
 871 

1. God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. 872 
 873 

2. Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt. 874 
 875 

3. Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører 876 
egen husstand eller er fast partner. 877 
 878 

4. Hold én meters avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder 879 
deg. 880 
 881 

5. Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av 882 
gangen. 883 
 884 

6. Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige. (det er egne regler for 885 
større arrangementer). 886 
 887 

7. Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper. 888 
 889 

8. Unngå stigmatisering og utestengning. 890 
 891 

9. Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at 892 
du er frisk.  893 

 894 
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 895 
Det er derimot vanskelig å si hva rådene om større koronakompenserende 896 
arrangementer i høst vil være, og hvilke smittevernregler som vil være gjeldende den tid. 897 
Jeg mener det likevel er grunn til å være optimistisk nok til å planlegge for større 898 
koronakompenserende arrangementer i høst. Det kommer jeg tilbake til i saksfremlegget. 899 
 900 
Hva gjør de andre ungdomspartiene med sin sommerleir? 901 
FpU og Unge Høyre har avlyst. AUF har avlyst, men vurderer å holde mindre, regionale 902 
leire. Unge Venstre ser fortsatt på mulighetene for å avholde leir. Sosialistisk Ungdom har 903 
ikke avlyst sin sommerleir ennå. Jeg har ikke funnet ut av hvilke koronakompenserende 904 
arrangementer ungdomspartiene som avlyser sommerleir skal arrangere istedenfor. 905 
  906 
Hva skjer med sommerleirbudsjettet hvis sommerleir blir avlyst? 907 
Budsjettet til sommerleir i 2020 er på 250.000 kroner. Det vil si at vi har mye ca$h å 908 
bruke på andre arrangementer enn sommerleir i 2020, dersom sentralstyret vedtar å 909 
avlyse sommerleir og omdisponere midlene. 910 
 911 
Hva skjer med sommerleirgruppa hvis sommerleir blir avlyst? 912 
Hvis sommerleir blir avlyst, kan sommerleirgruppa enten 913 
 914 

a. oppløses i sin nåværende form, og medlemmene av gruppa omplasseres i andre 915 
arbeidsgrupper eller 916 

b. fortsette med nåværende sammensetning og få ansvar for koronakompenserende 917 
arrangementer eller 918 

c. omplasseres i andre arbeidsgrupper. Sommerleirsjef vil likevel tre inn i 919 
opplæringsgruppa for å øke kapasiteten der. 920 

 921 
På dette møtet skal vi ikke vedta hva som skal skje med sommerleirgruppa, men jeg 922 
ønsker likevel at vi tar en debatt og bruker det som innspill før generalsekretær foreslår 923 
en omorganisering til halvtårsevalueringa. 924 
 925 
Hva kan et koronakompenserende arrangement være? 926 
En av de beste tingene ved sommerleir, er at medlemmer fra hele landet samles og får 927 
møtt hverandre på en arena som både er sosial, lærerik, og lavterskel. Det som skiller 928 
sommerleir fra for eksempel landsmøtet, er stikkordet lavterskel. Sommerleirgruppa har 929 
drøfta hvorvidt et utvida landsmøte på for eksempel fire dager, kan være et godt 930 
koronakompenserende tiltak. Ulempen er at det fortsatt vil være høyere terskel å melde 931 
seg på landsmøtet enn å melde seg på sommerleir. Fordelen er at vi kunne ha samla 932 
medlemmer fra hele landet. Et annet eksempel på et koronakompenserende arrangement 933 
er en slags høstleir. Det vil i så fall kreve et grundig arbeid som starter tidlig. Det vil 934 
sannsynligvis være utfordrende å finne et passende sted for et stort antall mennesker, 935 
ettersom det bor elever på folkehøyskolene om høsten. Men en utfordring har vi jo tatt på 936 
strak arm før. Jeg ønsker gjerne at vi tar en runde på dette under debatten. 937 
 938 
Hva skjer med sommerleir i 2021? 939 
Det er to ledige uker på Risøya i 2021, uke 31 og 32. Uke 31 begynner mandag 2. august 940 
og slutter søndag 8. august. Sommerleir vil i så fall bli 2.- 6. august. Uke 32 begynner 941 
mandag 9. august og slutter søndag 15. august. Sommerleir vil i så fall bli 9. -13. august. 942 
Andre relevante arrangementer i 2021 å ha i bakhodet i er Arendalsuka 2021 (16. – 20. 943 
august 2021) og valgdagen (13. september 2021). 944 
 945 
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Min vurdering er at det er lurt å avholde sommerleir så tidlig som mulig i august, og at vi 946 
derfor går for uke 31. Det vil gjøre det enklere å komme på sommerleir for 947 
ungdomskandidatene og de tillitsvalgte som skal delta i den korte valgkampen til MDG, og 948 
gi sentralstyret noen dagers pusterom før vi vinner skolevalget (og det ekte valget). 949 
 950 
Saksbehandlers konklusjon 951 
Jeg er åpen for alle koronakompenserende arrangementer, og ønsker en åpen 952 
innspillsrunde på det. Det samme gjelder organiseringa av sommerleirgruppa. Hva gjelder 953 
sommerleirdato i 2021, er min konklusjon at vi bør gå for uke 31.  954 
 955 
Spørsmål til diskusjon 956 

• Hva kan et koronakompenserende arrangement være? 957 
 958 

• Hvordan bør sommerleirgruppa organiseres? 959 
 960 
Forslag til vedtak 961 
F1: Grønn Ungdoms sommerleir 2021 blir i uke 31. 962 
  963 
 964 
Med vennlig hilsen 965 
 966 
 967 
Rauand Ismail, 968 
sommerleirsjef 969 
 970 
Oslo, 11. mai 2020 971 

972 
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Til Sentralstyret  972 
Kopi Landsstyret 973 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 974 
Dato 11.05.20  975 
Saksnr SST-10-20-140 976 
 977 
 978 
 979 

EVALUERING AV LS 980 

Bakgrunn 981 
Vi har hatt LS! Tidenes første digitale landsstyremøte for Grønn Ungdom, så vidt 982 
saksbehandler vet. Nå skal vi evaluere det. Tenk gjennom spørsmålene på forhånd og 983 
skriv ned innspill! 984 
 985 
Spørsmål til diskusjon 986 

• Hvordan fungerte det digitale møtet rent teknisk? Hva var bra, hva var dårlig? 987 
 988 

• Hvor slitsomt var møtet? 989 
 990 

• Burde dagsorden vært kuttet ned mer? Mindre? 991 
 992 

• Har vi lyst til å ha digitale møter på denne måten i framtiden (kanskje ikke over en 993 
helg, men flere kortere digitale landsstyremøter ila året)? 994 

 995 
SST på møtet 996 

• Det ble ganske ujevn arbeidsfordeling innad i sentralstyret. Noe av dette burde 997 
vært unngått (å sette Christine som både redkomsjef og ansvarlig for 998 
kommunikasjon, for eksempel), noe er en ren konsekvens av at det er mindre å 999 
gjøre på digitale møter. Hvordan kan vi sørge for at sentralstyret har ting å gjøre 1000 
og opplever det som meningsfullt å være på LS selv når oppgavene er færre? 1001 
 1002 

• Hva synes dere om SSTs tilstedeværelse i debattene? 1003 
 1004 
Deltagerne  1005 

• Hvordan var fylkenes forberedelsesnivå? 1006 
 1007 

• Hvordan funket skoleringene på fredagen? 1008 
 1009 

• Hva kan vi gjøre med talestatistikken? 1010 
 1011 

• Deltagerne fra utenfor det sentrale østlandet slapp nå å bruke en dag på å reise. 1012 
Hvordan kan vi bedre legge til rette for disse på fysiske møter? 1013 

 1014 
Generelle tilbakemeldinger 1015 
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• Hva annet var bra med dette landsstyremøtet? Hvordan kan vi replisere det neste 1016 
gang? 1017 
 1018 

• Hva annet var dårlig? Hvordan kan vi unngå det neste gang? 1019 
 1020 
 1021 
Saksbehandlers konklusjon 1022 
Kjør da 1023 
 1024 
 1025 
Med vennlig hilsen 1026 
 1027 
 1028 
Miriam Langmoen, 1029 
generalsekretær 1030 
 1031 
Oslo, 11. mai 2020 1032 

1033 
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Til Sentralstyret  1033 
Kopi Landsstyret 1034 
Fra Nora Heyerdahl, internasjonal kontakt 1035 
Dato 11.05.20  1036 
Saksnr SST-10-20-141 1037 
 1038 
 1039 

FORSVARSPOLITIKK 1040 

Bakgrunn 1041 
Politisk utvalg for Fred, forsvar og migrasjon skal utvikle forsvarspolitikk. Bør det være i 1042 
form av en plattform, eller mindre resolusjoner? Under lister jeg opp noen temaer vi har 1043 
vurdert. Jeg vil både har innspill på form, hvilke veivalg dere tenker er viktige, og konkret 1044 
politikk. Jeg tror det er nyttig for undergruppa som jobber med dette å få en tydelig 1045 
bestilling fra sentralstyret. 1046 
 1047 
Dagens forsvarspolitikk i programmet ser sånn her ut: 1048 

 1049 
Det norske forsvaret skal verne om vår selvstendighet, vårt demokrati og vår frihet. De 1050 
Grønne vil ha et sterkt, folkelig forankret forsvar. Godt samarbeid mellom sivile og militære 1051 
aktører er viktig for vår forsvarsevne og beredskap. De Grønne ønsker også et tettere 1052 
forsvarspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland. Heimevernet har en viktig rolle i et 1053 
folkelig forankret forsvar og MDG er mot nedskjæringene i denne forsvarsgrenen. Grenen 1054 
bør styrkes, også med tanke på Heimevernets viktige rolle som del av den sivile 1055 
katastrofeberedskapen.Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i dag preget av flere 1056 
utfordringer. Spenningsnivået mellom Russland og andre europeiske land er økt, og 1057 
internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme utgjør en betydelig trussel. Cyberangrep 1058 
mot store samfunnsinstitusjoner og infrastruktur kan utløse stor skade og samfunnet er 1059 
derfor avhengig av sterk cybersikkerhet for å forebygge slike angrep. De Grønne vil 1060 
opprettholde norsk medlemskap i NATO, men aktivt arbeide for at forsvarsalliansen skal 1061 
holde seg innenfor kjerneoppdraget. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, 1062 
forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territori-um fremfor såkalte “out-of-1063 
area”-operasjoner. Norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands må være folkerettslig 1064 
forankret, og skal ikke gå på bekostning av Forsvarets primæroppgave. Avspenning må 1065 
fortsatt være et viktig mål for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. De Grønne vil 1066 
derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i 1067 
andre deler av verden. Vi mener videre at Norge må jobbe for at NATO-samarbeidet ikke 1068 
skal basere seg på bruk av kjernevåpen. 1069 
 1070 
De Grønne vil: 1071 

• Arbeide for forutsigbar, langsiktig finansiering av Forsvaret. 1072 
 1073 

• Opprettholde norsk medlemskap i NATO. 1074 
 1075 

• Si nei til utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord. 1076 
 1077 
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• Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, blant annet innen informasjonsdeling, 1078 
øvelser og samarbeid om utvikling og innkjøp av utstyr. 1079 
 1080 

• Opprettholde dagens verneplikt, men også ivareta retten til å nekte militærtjeneste 1081 
av samvittighetsårsaker. 1082 
 1083 

• Styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i 1084 
Arktis. 1085 
 1086 

•  Føre en tydelig og dialogbasert politikk overfor Russland, med vekt på menneske-1087 
rettigheter, demokrati og folkerett, og med mål om et vedvarende godt naboskap og 1088 
sivilt samarbeid, særlig i Barentsregionen. 1089 
 1090 

• Styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge, og 1091 
bygge kompetanse og kapasitet innen miljøinnsats og fredelig konfliktløsning. 1092 
 1093 

• Styrke Cyberforsvaret og arbeidet for cybersikkerhet. 1094 
 1095 

• Styrke Forsvarets likestillingsarbeid. 1096 
 1097 

•  Styrke ettervernet for veteraner. 1098 
 1099 

• Arbeide for grundige evalueringer av norsk deltakelse i internasjonale militære 1100 
operasjoner. 1101 
 1102 

• Arbeide for at Forsvaret i økende grad blir uavhengig av fossil energi. 1103 
 1104 

• Redusere innkjøpet av F-35 jagerfly 1105 
 1106 

• Øke finansieringen av Heimevernet for å ivareta et sivilt forankret 1107 
minimumsforsvar. 1108 
 1109 

• De Grønne vil opprettholde norsk basepolitikk fra 1949 som ikke åpner for baser 1110 
av fremmede styrker på norsk jord i fredstid. 1111 

 1112 
 1113 
Se også: 1114 
MDGs Nordområdepolitikk1, uttalelse om etterretningsloven2, uttalelse om 1115 
våpeneksport3 1116 
 1117 
Drøfting 1118 
NATO-medlemskap 1119 

• Holder NATO stand som forsvarsallianse? 1120 
 1121 

• Bør Norge ta avstand fra atomvåpen (JA)? Er det mulig når NATO har atomvåpen? 1122 
 1123 
Europeisk forsvarssamarbeid 1124 
1124 
1 https://www.mdg.no/resolusjon_gronn_nordomradepolitikk 
2 https://www.mdg.no/resolusjon_de_gronne_gar_mot_ny_etterretningslov 
3 https://www.mdg.no/resolusjon_stans_eksporten_til_diktaturer 
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• Mer av det? 1125 
 1126 
Førstegangstjenesten 1127 

• Skal vi ha den? 1128 
 1129 

• Skal den omfatte flere, færre? 1130 
 1131 

• Skal den utvides? 1132 
 1133 

• Endret/utvidet til å også være et år med sivil samfunnstjeneste 1134 
 1135 
Cybersikkerhet 1136 
 1137 
Forsvarsbudsjett 1138 

• Norge bruker mest penger på forsvar av alle Europeiske land (ikke prosentvis)4I 1139 
2019 planlegger Norge å bruke 59 milliarder kroner på forsvar. Det tilsvarer mer 1140 
enn 11.000 kroner per innbygger og rundt 45.000 kroner i året for en 1141 
kjernefamilie på fire. Mange (inkl Ine Marie Eriksen Søreide) mener at forsvaret 1142 
har vært underbudsjettert. Nå øker budsjettet. 1143 

 1144 
Jagerfly 1145 

• Hvorfor skal vi kjøpe så mange, så dyre fly? 1146 
 1147 
Hæren 1148 
 1149 
Våpeneksport  1150 
 1151 
Droner 1152 
 1153 
Forbud mot atomvåpen 1154 
  1155 
 1156 
Jeg ber om at dere sender meg en mail med innspill dersom dere har veldig omfattende 1157 
innspill. 1158 
  1159 
 1160 
Med vennlig hilsen 1161 
 1162 
 1163 
Nora Heyerdahl, 1164 
Internasjonal kontakt 1165 
 1166 
Oslo, 11. mai 2020 1167 

1168 

1168 
4 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/b5qPkk/ingen-andre-land-i-europa-bruker-
saa-mye-paa-forsvar-som-norge 
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Til Sentralstyret  1168 
Kopi Landsstyret 1169 
Fra Christine Evjen, sentralstyremedlem 1170 
Dato 08.05.20  1171 
Saksnr SST-10-20-142 1172 
 1173 
 1174 

HILS PÅ VIDEREGÅENDE-1175 

VANESSA! 1176 

Bakgrunn 1177 
Etter modell fra MDG har vi satt i gang hjulene for å skape tre helt egne personas i VGS-1178 
alder. Hils på det første (og kanskje viktigste): Videregående-Vanessa! 1179 
 1180 
Videregående-Vanessa 1181 
Vanessa er 17 år, går musikk, dans og drama i VG2 og er av den kreative og urbane typen. 1182 
Vi finner henne også på studiespesialiserende, og det kan også være en gutt som har 1183 
mange jentevenner. Vanessa tiltrekkes av alt som er trendy og kult, inkludert 1184 
miljøengasjement. Hun synes det er kult å bestille vegetarburger, kjøpe klær på Fretex og 1185 
går i Pride med vennene sine.  1186 
 1187 
Vanessa er altså opptatt av å velge det miljøvennlige alternativet. Men hun er også 1188 
opptatt av å chille, henge med venner og gjøre det greit på den neste skoleprøven. Med 1189 
andre ord er ikke Vanessa klima-nerd som oss, og hun trenger litt futt og underholdning 1190 
for at vi skal holde på oppmerksomheten hennes. 1191 
 1192 
Vanessa kan egentlig lite om politikk. Hun vet klima er vår tids viktigste sak, og homofiles 1193 
rettigheter, en liberal innvandringspolitikk og vern om abortloven en helt selvfølgelig 1194 
viktig for henne og vennene hennes. Utenom det, snakker vennegjengen hennes aldri om 1195 
politikk, og de faller av ved detaljer og tunge politiske diskusjoner. Hun vet ikke hvem 1196 
Hulda, Teodor eller Une er, hun vet kanskje hvem Lan Marie Berg er når hun ser et bilde. 1197 
Erna, Sylvi og Trump kjenner hun godt til, da.  1198 
 1199 
Hvem konkurrerer vi med om Vanessa? 1200 
Det viktigste for Vanessa er at det blir en venstresideregjering som både kutter 1201 
utslippene og samtidig retter opp i sosiale forskjeller.  1202 
 1203 
Både Sosialistisk Ungdom og AUF er alternativer for Vanessa. Hun har muligens allerede 1204 
forstått at Arbeiderpartiet kanskje ikke er så gode på klima, men SV er jo både i pose og 1205 
sekk.  1206 
 1207 
Hvordan sørger vi for å overbevise Vanessa? 1208 
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For Vanessa er skolevalgkampen hennes første ordentlige møte med politikk og politiske 1209 
partier. Det betyr at vi må sette premissene.  1210 
 1211 
Vi må rett og slett være bedre enn SU og AUF, og overbevise om at vi er førstevalget for 1212 
klimaengasjert ungdom. Det er viktig at vi viser at vi vil gå inn i regjering med 1213 
venstresiden, og samtidig markerer at vi er best på klima. 1214 
 1215 
Vi må tørre å utfordre, angripe Høyre og Frp, være kule, bruke humor og sette ting på 1216 
spissen. 1217 
 1218 
Hva skal vi snakke om? 1219 
Klima, klima, klima. At å stemme på oss er den viktigste klimahandlingen hun kan gjøre. 1220 
Olje. Billigere kollektivtransport. Billigere veggisprodukter. Billigere bruktklær. Mer tog, 1221 
nattog. Peke på hvor dårlige de andre er på klima. Radikal klimapolitikk skremmer ikke, og 1222 
Vanessa liker kule, enkle klimaløsninger som havvind. 1223 
 1224 
Liberale verdier: Abort og feminisme. Ny regjering og mer skatt til de rikeste. Kanskje 1225 
innvandring og rasisme. 1226 
 1227 
Prosessen videre 1228 
Prosessen videre går ut på å 1) Utvikle Gutta-Gaute og Klima-Klara, 2) inkorporere 1229 
Vanessa, Gaute og Klara inn i kommunikasjonsarbeidet, strategiarbeidet, vervearbeidet, 1230 
valgkamparbeidet og alt hva vi kan bruke personas til og 3) lære opp alle i Grønn Ungdom 1231 
om den nye målgruppetenkningen. 1232 
 1233 
Målet er å bli ferdig med alle tre innen mai. 1234 
 1235 
Spørsmål til diskusjon 1236 

• Er det noe som mangler? 1237 
 1238 

• Hva vil dere vite mer om? 1239 
 1240 

• Har dere noen andre ideer om hvordan vi kan bruke personas for å forbedre 1241 
politikken vår, kommunikasjonen vår eller det strategiske arbeidet opp mot 1242 
stortingsvalget? 1243 

 1244 
  1245 
 1246 
Med vennlig hilsen 1247 
 1248 
 1249 
Christine, 1250 
Kommunikasjonssjef 1251 
 1252 
 1253 
Oslo, 08.05.2020 1254 
 1255 
  1256 

1257 
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Til Sentralstyret  1257 
Kopi Landsstyret 1258 
Fra Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem 1259 
Dato 11.05.20  1260 
Saksnr SST-10-20-143 1261 
 1262 
 1263 

INNSPILL TIL 1264 

STRATEGIUTVALGETS ARBEID 1265 

Bakgrunn og drøfting 1266 
Strategiutvalget har kommet godt i gang med arbeidet med første utkast og planlegger å 1267 
ha ferdig til siste SST-møte før sommeren. Vi valgt å dele strategien i fire deler og arbeidet 1268 
deretter: Politisk, organisatorisk og to delstrategier; en talentutviklingsstrategi og en vi har 1269 
kalt ”hvordan få med og holde på folk.”  1270 
 1271 
Utvalget ønsker innspill fra sentralstyret på flere punkter. Undertegnede har samlet 1272 
spørsmålene som var mest aktuelle fra utvalgets side, men forventer ikke at sentralstyret 1273 
skal møte hvert punkt med en stor diskusjon.  1274 
 1275 
Utvalget har spesielt ytret ønske om innspill og tanker som omhandler prioriteringer av 1276 
ressurser på nasjonalt/fylkessnivå, både penge- og personmessig. Organisasjonen har 1277 
begrenset med ressurser, og det diskuteres om det sannsynlig at vi får mest uttelling om 1278 
vi bruker en del av dem på fylkesnivå. For eksempel er mest sannsynlig at MDG vil få faste 1279 
stortingsmandater fra Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag og da 1280 
mulighet for at organisasjonen får mest igjen av å satse på disse fylkene.  1281 
 1282 
Utvalget har inntrykk av at arbeidet med strategien overlapper med andre 1283 
arbeidsområder innad i SST. Spesielt oppleves det at kapitlene for skolering og verving i 1284 
strategien er tett knyttet opp til det deler av arbeidet skoleringsgruppa, 1285 
kommunikasjonsgruppa og arbeidet til vervegeneral. I denne saken ønsker saksbehandler 1286 
derfor (i tillegg til å både konkrete gir innspill til punktene under) at sentralstyret 1287 
diskuterer hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide mellom utvalgene og dermed 1288 
unngå dobbeltarbeid.  1289 
 1290 
Spørsmål til diskusjon 1291 
Den organisatoriske delen: (Nora, Jørgen, Norunn) 1292 
 1293 
Fylkene 1294 

• Er det sannsynlig at vi får mest uttelling om vi bruker flest ressurser på fylkesnivå, 1295 
og får vi mest igjen for å spre dem likt over alle fylker? 1296 
 1297 
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• Hvordan skal man prioritere mellom fylkene, hva skal prioriteringen innebære?  1298 
 1299 

• Skal man prioritere å sende nasjonale debattanter til disse fylkene eller skal man 1300 
prioritere å løfte fram ungdomskandidatene? Begge deler? 1301 
 1302 

• Skal vi pålegge fylkene at  er verken ungdomskandidat eller fylkesleder? Hvordan 1303 
påvirker eventuelt det skoleringsbehov og kan vi møte det behovet? 1304 
 1305 

• Skal man ansette en VKA i alle de største fylkene? Skal man i strategien spesifisere 1306 
hva denne stillingen bør innebære? 1307 
 1308 

• Skal ungdomskandidatene få egne skoleringer, f.eks i medier og profilbygging, 1309 
eller holder det med de nasjonale skoleringene? 1310 

 1311 
 Talentutviklingsstrategi (Nora, Jørgen, Norunn) 1312 

• Utvalget vurderer å lage en bestilling til nasjonalt på en langtidsplan for skolering 1313 
til nasjonalt til neste år. Hvordan bør denne se ut? 1314 

 1315 
 1316 
 1317 
Med vennlig hilsen 1318 
 1319 
 1320 
Ulrikke Torgersen, 1321 
sentralstyremedlem 1322 
 1323 
Stavanger, 11. mai 2020 1324 

1325 
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Til Sentralstyret  1325 
Kopi Landsstyret 1326 
Fra Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem 1327 
Dato 11.05.20  1328 
Saksnr SST-10-20-144 1329 
 1330 
 1331 

MDGLS i juni 1332 

Bakgrunn  1333 
Vi skal sende to delegater til MDGLS 5.-7. juni, der vi etter alle solemerker skal behandle 1334 
bolig-resolusjonen vår samt flere andre saker (som kan komme til å inneholde noen av de 1335 
sakene som ble sendt inn til MDGLM). 1336 
 1337 
Forslag til vedtak  1338 
F1: Vi sender Ulrikke Torgersen og Miriam Langmoen som våre delegater til MDGLS-2. 1339 
 1340 
 1341 
Med vennlig hilsen 1342 
 1343 
 1344 
Tobias Oftedal Stokkeland, 1345 
Sentralstyremedlem 1346 
 1347 
Bergen, 11. mai 20201348 
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Til Sentralstyret  1349 
Kopi Landsstyret 1350 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 1351 
Dato 10.05.20  1352 
Saksnr SST-10-20-145 1353 
 1354 
 1355 

LOBBYREGISTERET 1356 

Bakgrunn  1357 
Hele saken med Partilovnemnda har gjort det tydelig at vi trenger å ha oversikt over 1358 
hvilke turer og arrangementer vi reiser på, og hvem som betaler for dem.  1359 
 1360 
Saksbehandler foreslår å gjenopplive GUs lobbyregister, som har ligget brakk siden 1361 
starten av 2019.  Saksbehandler foreslår at generalsekretær får ansvar for å føre inn 1362 
arrangementer i lobbyregisteret (og publisere dem på nettsiden). Dette forutsetter at alle 1363 
gir en god redegjørelse under orienteringsrunden på sentralstyremøtene. 1364 
 1365 
Dere kan se det gamle eksterne registeret her: https://www.gronnungdom.no/om-1366 
oss/lobbyregister/ 1367 
 1368 
Info vi trenger til registeret: 1369 

• Hvem du har vært i kontakt med eksternt 1370 
 1371 

• For hver av disse, hva slags arrangement det var snakk om (kaffe, møte, seminar, 1372 
tur etc) 1373 
 1374 

• Hvilken dato dette skjedde 1375 
 1376 

• Hva temaet var 1377 
 1378 
Eksempler: 1379 

• «Jeg drakk kaffe med Changemaker 23. april for å snakke om skatteparadis» 1380 
 1381 

• «Jeg deltok på et seminar om havvind arrangert av Equinor 5. mai»  1382 
 1383 

• «Jeg var på tur til Møre og Romsdal betalt av Industri-Energi 4.-6. juni for å besøke 1384 
oppdrettsanlegg». 1385 

 1386 
 1387 
Med vennlig hilsen 1388 
 1389 
 1390 
Miriam Langmoen, 1391 
generalsekretær 1392 
 1393 
Oslo, 10. mai 2020 1394 

1395 
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Til Sentralstyret  1395 
Kopi Landsstyret 1396 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 1397 
Dato 10.05.20  1398 
Saksnr SST-10-20-145 1399 
 1400 
 1401 

LIBANONPROSJEKTET 1402 

FREMOVER 1403 

Bakgrunn 1404 
De norske ungdomspartiene, ledet av KrFU og AUF, har i 2019 samarbeidet om et Norad-1405 
finansiert pilotprosjekt i Libanon. Pilotprosjektet har hatt som mål å kartlegge 1406 
mulighetene og behovet for et tverrpolitisk dialogprosjekt med libanesiske 1407 
ungdomspartier. Prosjektet har vært vellykket og samtlige partier har derfor vedtatt å gå 1408 
videre med pilotprosjektet og søke om midler til et fireårig prosjekt. Prosjektsøknaden ble 1409 
utarbeidet av KrFUs koordinator og avtale med Norad ble inngått 28.04.2020. Jeg har 1410 
meldt opp denne saken i sentralstyret, sånn at dere får ta stilling til om vi skal forplikte oss 1411 
til å bli med på prosjektet videre. 1412 
 1413 
Libanons ungdom er i liten grad representert/lyttet til i politikken/samfunnet. Det er få 1414 
unge folkevalgte, ofte svake strukturer for å inkludere ungdomspolitikere i moderpartiet, 1415 
unge inviteres i liten grad til meningsutveksling, liten grad av samarbeid på tvers av 1416 
partilinjer. 1417 
 1418 
Vårt bidrag skal være å inspirere til koalisjon og samarbeid blant de unge, fasilitere og 1419 
gjennomføre workshops og skoleringer samt bygge relasjoner. Det kan høres ut som 1420 
svada, men utenriksdepartementet mener for eksempel at det er veldig, veldig viktig. Vi i 1421 
Norge er veldig vant til å gå på konferanse og snakke om demokrati, ungdomsmedvirkning 1422 
og sånne ting, men det er det ikke i Libanon. Blant annet fordi det libanesiske 1423 
partisystemet er sekterisk er møte på tvers av disse grensene i seg selv verdifullt. 1424 
 1425 
Les mer om demokratistøtte i denne kronikken5 signert av ungdomspartilederne. 1426 
 1427 
I mappen Libanonprosjektet6 i Drive finner dere rapport fra fjorårets seminar i Beirut, 1428 
framdriftsplan for de fireårige prosjektet, referat fra det forrige møtet i Libanongruppen 1429 
og ikke minst samarbeidsavtalen. Lenken fungerer bare for den e-posten dere har tilgang 1430 

1430 
5 https://bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/ungdomspartiene-vil-ha-mer-
demokratistotte/ 
6 
https://drive.google.com/drive/folders/12c6MxbMa2lnwdc7jNH8LUv7RoRvdMT02?usp
=sharing 
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med. Dersom det ikke går kan dere selv finne mappen under SST 2020, internasjonalt 1431 
arbeid. Dere trenger ikke lese alt, men dere bør minst lese samarbeidsavtalen. 1432 
 1433 
Legg særlig merke til at: 1434 

• Partnerorganisasjonen vår i Libanon er amerikanske National Democratic 1435 
Institute. Derfor har vi ikke invitert med Hizbollah, som står på terrorlisten i USA. 1436 

• Grønn Ungdom får ingen utgifter knyttet til prosjektet. Prosjektet er helt 1437 
finansiert av Norad, fra demokratistøttemidlene i statsbudsjettet.  1438 

• Vi forplikter oss til å til å stille med èn deltaker til en årlig Libanon-tur, inkl. 1439 
forberedelsesmøter. Deltakeren skal ha kompetanse og erfaring som samsvarer 1440 
med turens tema og målsetninger og være inneforstått med krav til forberedelse 1441 
før turen gjennomføres, samt faglig bidrag på seminarer. 1442 

• Vi forplikter oss til å bidra under Oslo-besøk fra våre libanesiske partnere. Hvert 1443 
parti skal stille minst èn person til disposisjon under hele oppholdet, samt bidra 1444 
med faglig innhold/skoleringer tilsvarende en halv arbeidsdag. 1445 

• Vi må fly for å delta. 1446 
 1447 
Drøfting 1448 
Signaleffekten av at alle ungdomspartiene i Norge deltar i samme prosjekt innenfor 1449 
demokrati støtte ordningen er veldig god. Vi kan ikke få bukt med korrupsjon, fattigdom 1450 
eller stanse opptøyene i Libanon. Men vi kan bidra med det vi kan, som er å være 1451 
ungdomspolitikere og fasilitere møter. Svenskene og tyskerne bruker mye tid på denne 1452 
typen arbeid. Deltakelse i Libanonprosjektet kan både være lærerikt for våre deltakere, 1453 
og gi oss erfaringer og forutsetninger for å vurdere om vi skal sette i gang egne 1454 
demokratistøtteprosjekter. 1455 
 1456 
Saksbehandlers konklusjon 1457 
Saksbehandler vurderer at Grønn Ungdom bør bli med på prosjektet videre. Neste 1458 
sentralstyre får avgjøre om man mener at internasjonal kontakt skal bruke tid på dette, 1459 
eller om det er ansvar som bør outsources. 1460 
 1461 
Spørsmål til diskusjon 1462 

• Vi må fly for å dra til Libanon? Er effekten av dette prosjektet stor nok til å 1463 
rettferdiggjøre det? 1464 

• Vil vi bruke tid på dette? 1465 
 1466 
Forslag til vedtak 1467 
F1: Grønn Ungdom signerer samarbeidsavtalen. 1468 
 1469 
  1470 
Med vennlig hilsen 1471 
 1472 
 1473 
Nora Heyerdahl, 1474 
Internasjonal kontakt 1475 
 1476 
 1477 
Oslo, 11. mai 2020 1478 


