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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
 4 

Påmelding 5 
Påmelding skjer her: https://forms.gle/wpeGToRGVMRYFSYSA 6 
 7 

Dekking av reise 8 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Frist for å bestille reise er 9 
torsdag 13. august, og bestill så fort som mulig — det er begrensede billetter pga pandemien. 10 
Alle må kjøpe avbestillingsforsikring til reisen når de bestiller! Hvis vi har uflaks og får en ny 11 
koronabølge så må møtet være digitalt, og da er det bra at vi få avbestilt så mange av reisene 12 
som mulig. Grønn Ungdom dekker selvfølgelig utgiftene til avbestillingsforsikring.  13 
 14 
Dersom du eller fylkeslaget ditt ikke har mulighet til å legge ut for reise, kan du kontakte 15 
generalsekretær Miriam, slik at Grønn Ungdom sentralt kan bestille reisen. NB: Grønn 16 
Ungdom dekker sovekupé på nattog for reiser til og fra landsstyremøter. 17 
 18 
Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 19 
timer og dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der 20 
flyreise er nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, 21 
eller hvis helsemessige årsaker tilsier det. I alle slike tilfeller må flyreisen godkjennes av 22 
generalsekretær før bestilling.  23 
 24 
Vi dekker også utgifter til ansiktsmasker for reisen. 25 
 26 
Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele arrangementet. Ved 27 
uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. Dersom du har 28 
luftveissymptomer skal du selvfølgelig holde deg hjemme, og vi dekker reise i så fall.  29 
 30 
Signert refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 31 
arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Du finner 32 
refusjonsskjemaet her: https://drive.google.com/open?id=16Q02DaV-33 
66LPmm8l3FMidtZKCXfgmFOA 34 
 35 

Overnatting 36 
For dem som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg blir det overnatting på et 37 
hotell sentralt i Oslo. Man trenger ikke å ha med sengetøy eller lignende. Hvis du trenger 38 
overnatting søndag-mandag, må dette gis beskjed om til generalsekretær Miriam i god tid i 39 
forveien. 40 
 41 

Mat 42 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra 43 
om på forhånd. Det serveres ikke frokost, spis frokost på hotellet eller der du bor. 44 
 45 

Dato: 28.-30. august 2020  

Møtested: Norges kristelige studentforbund, Oslo 

Møtetid: 15:30 (fredag) - 14:00 (søndag) 
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Møtested 46 
Norges kristelige studentforbund, Universitetsgata 20, Oslo 47 
Oppmøte fredag er på Universitetsplassen, ved trappa foran Universitets Aula (se bildet). 48 
Universitetsplassen ligger ved Karl Johans gate 47, rett ved Stortinget.  49 
 50 
Av smittevernhensyn anbefaler vi veldig å spasere til møtestedet, sånn at du unngår å ta 51 
kollektivtrafikk i rushen. Det tar ca. 15 minutter å gå dit fra Oslo sentralstasjon. Ellers kan du 52 
ta T-bane vestover fra Jernbanetorget til Stortinget eller Nationaltheatret stasjon og gå derfra, 53 
eller ta buss 54 eller 70 til Nationaltheatret.  54 
 55 

 56 
 57 

Forberedelser og innsending av endringsforslag 58 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på landsstyremøtet avholder LS-forberedende møter 59 
hvor man går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. Si fra til generalsekretær Miriam 60 
hvis dere trenger tilgang til nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-61 
forberedende møte! 62 
 63 

Fylkenes runde og beretningssaker 64 
På lørdagen kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) til 65 
å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte. Her har vi også fylkenes runde, der 66 
hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. Forbered 67 
dere godt, og vær så konkrete som mulig: 68 
 69 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 70 
• Hva har styret prioritert å jobbe med? 71 
• Hva planlegger dere framover? 72 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra? 73 
• Hvordan går det med koronahåndtering, digitale møter og smittevern? 74 
• Hvilke utfordringer trenger dere hjelp eller råd med? 75 

 76 
Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 77 
fylkeslag om tips og erfaringer. 78 

 79 
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Innsending av endringsforslag 80 
Det er åpent for å sende endringsforslag for møtet.  81 
Endringsforslag sendes inn her:  https://forms.gle/7LGRCVedSasdqCjv9 82 
Innsendte endringsforslag kan sees her: https://tinyurl.com/y5x8mxtg 83 
 84 

Politisk fravær 85 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 86 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut denne:  87 
http://xn--politiskfravr-fgb.no/ 88 

89 
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SMITTEVERN 89 

Det er fortsatt pandemi! Vi håper og tror at vi skal kunne ha et fysisk landsstyremøte, men vi 90 
vet ikke hvordan ting vil utvikle seg de neste ukene.  91 
 92 
Det er ekstremt viktig at smitteverntiltakene overholdes og respekteres, selv hvis de 93 
er strengere enn smitteverntiltakene ellers i samfunnet. Vi vil for all del unngå et 94 
smitteutbrudd på et GU-arrangement som deretter sprer seg tilbake gjennom landet 95 
når folk drar hjem — særlig når det er verveuke rett etterpå og vi skal besøke ulike 96 
steder. 97 
 98 

Smittevernansvarlig 99 
Smittevernansvarlig på arrangementet er generalsekretær Miriam. Hun har ansvar for at 100 
reglene blir fulgt. 101 
 102 

Hva gjør jeg hvis jeg er i en risikogruppe? 103 
Ta kontakt så fort som mulig med generalsekretær Miriam, på 932 91 554. Vi finner ut av den 104 
beste løsningen for at du kan delta. 105 
 106 

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer før LS starter? 107 
Da kan du ikke delta fysisk — kontakt generalsekretær Miriam umiddelbart.  108 
 109 

Smitteverntiltak på LS: 110 
• Vi har minst én meter avstand til alle tider under helgen, og minst halvannen meter når 111 

vi skal sitte sammen over lengre tid. Dette gjelder selv om du vanligvis omgås noen i 112 
landsstyret på tettere avstander enn én meter! 113 
 114 

• Hyppig håndvask og spriting. 115 
 116 

• All mat er forberedt av profesjonelle og håndteres på en forsvarlig måte. 117 
 118 

• Dersom du sover hjemme eller hos en venn / familie: hold god avstand til dem gjennom 119 
helgen! Vask hender hyppig og hold minst én meter avstand.   120 
 121 

• Vi går gjennom alle smittevernsregler med deltagerne før og under møtet.  122 
 123 

• Dersom noen får symptomer under møtet, har vi rutiner på plass for å isolere dem. 124 
 125 

• Vi forholder oss fortløpende til råd fra myndighetene, og vil vurdere ekstra tiltak, som 126 
for eksempel bruk av ansiktsmasker under møtet, dersom vi tror det er hensiktsmessig. 127 
 128 

• Det blir sendt et brev med informasjon om smittevern til foresatte for alle deltagere 129 
under 18 år.  130 
 131 

• Dersom vi anser det som uforsvarlig å avholde møtet fysisk når datoen nærmer seg, vil 132 
vi gjøre landsstyremøtet heldigitalt.  133 

134 
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SAKSLISTE  134 

 135 

Møtekonstituering 136 
01 Valg av ordstyrer og referent      V 137 
Innstilling: Anna Kvam, ordstyrer  138 
  Elisabeth Udjus, referent 139 
 140 
02 Godkjenning av innkalling       V 141 
 142 
03 Godkjenning av møteregler (s. 5)      V 143 
 144 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 7)      V 145 
 146 
05 Valg av redaksjonskomité       V 147 
Innstilling: Jørgen Abel Paulsen (leder)        148 
  Christoffer Tallerås 149 
 150 

Beretningssaker 151 
06 Sentralstyrets beretning        O 152 
 153 
07 Økonomisk beretning        O 154 
 155 
08 Internasjonal kontakts beretning       O 156 
 157 
09 Kontrollkomiteens  beretning       O 158 
 159 
10 Koronaberetning         O 160 
 161 
11 Fylkenes runde         O 162 
 163 
12 Beretningsdebatt         O 164 
 165 

Behandlingssaker 166 
13 Orientering fra valgkomiteen      O 167 
v/ Elisabeth Nilsen, leder av valgkomiteen 168 
 169 
14 Diskusjon om valgkampstrategi for 2021     O 170 
v/ Ulrikke Torgersen, sentralstyret 171 
 172 
15 Valg av forberedende valgkomité (ettersendes)    V 173 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 174 
 175 

Politiske saker (forslagsstiller i parantes) 176 
15 Knus slaveriet i klesindustrien (sentralstyret)    V 177 
v/ Teodor Bruu, talsperson 178 
 179 
 180 
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16 Stopp überiseringen av arbeidslivet (sentralstyret)    V 181 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 182 
 183 
18 Høringsinnspill til MDGs programprosess  (sentralstyret)   V 184 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 185 
  186 
 18.1 Sexkjøpsloven       V 187 
 v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 188 
 189 
 18.2 Universell eller gradert barnetrygd     V 190 
 v/ Hulda Holtvedt, talsperson 191 
 192 
 18.3 Kontantstøtten       V 193 
 v/ Hulda Holtvedt, talsperson 194 
 195 
 18.4 Klimabelønningsordning (KAF)     V 196 
 v/ Teodor Bruu, talsperson 197 
 198 
 18.5 Minstenorm for sosialstøtte      V 199 
 v/ Teodor Bruu, talsperson 200 
 201 
 18.6 Hva mener Grønn Ungdom om annet enn miljø?   V 202 
 v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 203 

204 
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SAK 03 – MØTEREGLER  204 

 205 

Generelt 206 
§ 1 - Formalia 207 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 208 
retningslinjene. 209 
 210 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-211 
flertall.  212 
 213 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 214 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 215 
endres med alminnelig flertall. 216 
 217 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 218 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 219 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 220 
 221 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 222 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet (jubling, 223 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  224 
 225 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra møtet. 226 
 227 

Representasjon 228 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 229 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal være tilstede så lenge møtet er satt. 230 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 231 
 232 
§ 4 - Representanter 233 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 234 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 235 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 236 
sentralstyret har tale– og forslagsrett.  237 
 238 
§ 5 – Ansatte 239 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 240 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 241 
 242 
§ 6 - Andre gjester 243 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet som gjester. Gjester kan 244 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 245 
 246 
§ 7 - Lukkede dører 247 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 248 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 249 
 250 
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Saksgang og konstituering 251 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 252 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 253 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 254 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 255 
 256 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 257 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 258 
skal voteres over. 259 
 260 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 261 
 262 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 263 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 264 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 265 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 266 
 267 
§ 10 - Referenter og protokoll 268 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 269 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 270 
alle forslag og alle voteringer. 271 
 272 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 273 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 274 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 275 
 276 

Debatter 277 
§ 11 - Innlegg 278 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg i møtechatten. Innlegg er 279 
normalt to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk 280 
før strek er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per 281 
innlegg, i tillegg til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med 282 
momenter presentert i innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å 283 
svare på direkte spørsmål som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 284 
 285 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 286 
 287 
§ 12 - Saksinnledninger 288 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 289 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 290 
 291 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 292 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 293 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 294 
 295 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 296 
talelisten.  297 
 298 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 299 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 300 
oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 301 
 302 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 303 
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dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 304 
ordstyrerbordet. 305 
 306 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 307 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 308 
 309 
§ 15 - Frister 310 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 311 
 312 
§ 16 - Forslagenes utforming 313 
Alle forslag skal fremmes digitalt her: https://forms.gle/7LGRCVedSasdqCjv9. Forslagsstiller 314 
skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 315 
 316 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 317 
 318 
§ 17 - Avstemninger 319 
Ingen kan forlate eller komme inn i møtet under avstemninger, før stemmegivningen er 320 
avsluttet. 321 
 322 
Avstemninger foregår digitalt, ved å trykke på ikonene «Yes» eller «No» under kontrolltavlen 323 
for møtedeltagere. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå 324 
skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 325 
 326 
§ 18 - Valg 327 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 328 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 329 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 330 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 331 
generalsekretærkandidater som får 3. 332 
 333 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 334 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 335 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 336 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 337 

akklamasjon. 338 
 339 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 340 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 341 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 342 

 343 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 344 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 345 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 346 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 347 
opptellingen. 348 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 349 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 350 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 351 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 352 
over de gjenstående kandidatene. 353 

 354 
 355 
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Annet 356 
§ 19 - Rusmidler 357 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler under landsstyremøtet. Berusede 358 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 359 

360 
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SAK 04 – DAGSORDEN 360 

 361 
 362 

 363 
 364 

 365 
 366 

367 
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Til Landsstyret  368 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 369 
Fra Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem og Miriam 370 
 Langmoen, generalsekretær 371 
Dato 07.08.20  372 
Saksnr GULS-3-20-15 373 

 374 

DISKUSJONSSAK OM 375 

VALGKAMPSTRATEGI FOR 2021 376 

Bakgrunn 377 
Sentralstyret i Grønn Ungdom har nedsatt et strategisk valgkamputvalg, som består av tre 378 
medlemmer fra sentralstyret og tre medlemmer fra fylkeslagene. Dette utvalget skal snart 379 
legge fram førsteutkastet til GUs valgkampstrategi for 2021. Strategien skal behandles av 380 
sentralstyret og deretter av landsstyret på LS-4-20, før den vedtas av landsmøtet i desember.  381 
 382 
I valgkampstrategien skal det bestemmes mange viktige ting om Grønn Ungdoms valgkamp 383 
neste år. Blant annet bestemmer strategien hvilke politiske hovedsaker vi skal ha i 2021, altså 384 
hvilke saker vi skal snakke mest om og prioritere i valgkampen. I tillegg beskriver strategien 385 
hvordan vi skal organisere valgkampen og valgkampbudsjettet.  386 
 387 

Sakens gang på møtet 388 
Valgkampstrategien skal legges fram og behandles på neste landsstyremøte. Under denne 389 
saken på LS-3 skal vi ha en diskusjonssak i mindre grupper, der vi går gjennom spørsmålene til 390 
diskusjon og en person fra utvalget noterer. Innspillene blir tatt med av utvalget videre i 391 
prosessen. 392 
 393 

Habilitet 394 
Under punkt 4, om økonomi, skal vi blant annet diskutere mulig frikjøp (honorering) av 395 
ordinære sentralstyremedlemmer i valgkampen. Det er et viktig prinsipp at man ikke selv skal 396 
delta i debatter der man kan komme til å tjene penger på utfallet. For eksempel kan folk 397 
oppleve det som vanskelig å argumentere mot å frikjøpe noen, hvis personen som kanskje 398 
frikjøpes sitter og hører på. Vi oppfordrer derfor alle som er inhabile om å forlate 399 
diskusjonsgruppa når dette punktet tas opp. Du er inhabil hvis du ønsker å sitte i sentralstyret i 400 
2021, enten det er fordi du tar gjenvalg til sentralstyret eller stiller for første gang.  401 
 402 

Spørsmål til diskusjon 403 
 404 
1. Hva bør være GUs hovedsak(er) i valgkampen 2021? 405 
GU mener selvfølgelig noe om veldig mange ulike ting, men i valgkamp velger vi ut noen 406 
hovedsaker som vi prioriterer. Det betyr at det er disse tingene vi snakker mest om i 407 
skoledebatter, disse tingene vi lager flest videoer og grafikker om i sosiale medier, disse tingene 408 
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vi får mest oppslag om og disse tingene vi lager egne brosjyrer for. Jo flere hovedsaker, jo 409 
mindre tid og ressurser kan vi bruke på hver av dem (i media, i skolevalgkampen osv).  410 
 411 
I 2019 hadde vi tre hovedsaker i valgkampen: Norge ut av oljealderen, dyrevern og grønne 412 
lokalsamfunn.  413 
 414 

• Bør vi ha samme antall hovedsaker i 2021?  415 
 416 

• Hvilke saker bør vi fronte høyest? Klima, olje, dyrevern, natur, noe helt annet? 417 
 418 

• Hvilke saker vil bidra til at vi vinner valget? 419 
 420 

 421 
2. Innspill til motstanderstrategi 422 
I valgkampstrategien skriver vi noe om hvilke av de ulike andre ungdomspartiene vi skal ha som 423 
hovedmotstander(e) i valgkampen.  424 
 425 

• Hvem tjener vi mest på å angripe?  426 
 427 

 428 
3. Skoledebattanter 429 
I skolevalgkampen i 2021 skal debattanter fra Grønn Ungdom reise over hele landet for å sitte i 430 
skoledebatter på videregående skoler. En sterk debattant kan gjøre enorm forskjell i hvor høy 431 
oppslutning vi får på skolen, og også i hvor mange av 18- og 19-åringene på skolen som 432 
stemmer på MDG i det virkelige valget rett etterpå.  433 
 434 
I 2019 (og i tidligere valgkamper) har det vært ulikt hvor mye trening hver debattant har fått og 435 
hvor godt de har klart seg i debattene. I tillegg er det stor forskjell mellom ulike fylker i hvor 436 
mange som har lyst til å sitte i debatt.  437 
 438 
I noen av fylkene hvor det er mange som melder seg som debattanter, har fylkesleder eller 439 
valgkampansvarlig bestemt hvem som får ta debatter etter hvem man tror vil gjøre det best på 440 
hver skole. Noen fylkesledere og valgkampansvarlige har uttrykt at de synes dette kan bli en 441 
ubehagelig situasjon — at man må gjøre prioriteringer og gi GU-folk man kjenner godt i sitt eget 442 
fylkeslag beskjed om at de ikke får sitte i debatt.  443 
 444 
I andre fylkeslag har det vært vanskelig å få debattanter til å stille, og man har endt opp med å 445 
sende debattanter på kort varsel uten at de har blitt ordentlig forberedt.  446 
 447 
I tillegg til debattanter i fylkeslagene har vi hatt et nasjonalt debatteam. Dette teamet har 448 
bestått av erfarne debattanter som har reist rundt i landet og tatt store og viktige skoler, 449 
og/eller skoler der det ikke er mulig å få en lokal debattant.  450 
 451 

• Hvem skal bestemme hvem som får ta debatter? Fylkesleder, valgkampansvarlig, noen 452 
andre? Én mulighet er å ha en form for søknadsprosess, slik at alle som har lyst til å ta 453 
skoledebatter søker allerede i høst/vinter, man har en utvelgelsesprosess, og 454 
debattantene blir grundig skolert gjennom våren og sommeren.  455 
 456 

• Hvordan kan vi sikre at alle Grønn Ungdoms debattanter neste år er godt forberedte og 457 
sterke debattanter? Skal vi stille krav om at man må ha deltatt på et visst antall 458 
debattskoleringer for å få sitte i debatt? 459 
 460 
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• Å sende en uerfaren debattant i debatt kan gjøre hen til en bedre debattant og gi mer 461 
erfaring (virke skolerende). Å sende en erfaren debattant kan gi et bedre resultat for 462 
GU på skolen. Hvordan gjør vi avveiningen der? 463 

 464 
 465 
4. Økonomi 466 
Valgkamp er dyrt! 467 
 468 

• I 2019 brukte vi ca. 350 000 kroner på valgkampmateriell, og det var fylkeslagene som 469 
betalte for dette (for seg selv). I år har GU nasjonalt betalt for materiell. For neste år — 470 
er det bedre at fylkeslagene beholder mer av stemmestøtten enn i år og betaler for 471 
materiellet de trenger? Eller at GU sentralt betaler for materiell for alle? 472 
 473 

• Nå har vi tre fylkessekretærer i 40%-stilling hver. I 2019 utvidet vi fylkessekretær 474 
Saida sin stilling fra 40% til 100% i valgkampen, så hun kunne jobbe fulltid med å 475 
koordinere skolevalgkampen. Ønsker vi å gjøre noe lignende neste år? Utvide alle tre 476 
sin stilling til 100%? Utvide én til 100%? Utvide alle tre til 60%?  477 
 478 

• Har vi lyst til å frikjøpe sentralstyremedlemmer i valgkampen? (Talspersonene og 479 
generalsekretær er allerede frikjøpt.) Et argument for frikjøp er at sentralstyret da kan 480 
prioritere GU 100% i den korte valgkampen. Et argument mot frikjøp er at 481 
sentralstyret uansett kommer til å bruke veldig mye tid og kapasitet på valgkampen, og 482 
at pengene da kan brukes til noe annet. 483 
 484 

• I fjor brukte vi penger på å ansette en kommunikasjonsrådgiver i valgkampen. Har vi 485 
lyst til å gjøre dette igjen? Ansette en politisk rådgiver?  486 
 487 

 488 
5. Rollen til GU sentralt 489 
Skolevalgkampen foregår primært i fylkeslagene. Hva kan GU sentralt bistå med, før og under 490 
valgkampen? Under er noen forslag, kom gjerne med flere. 491 
 492 

• Støtte opp om ungdomskandidater til stortingslistene i fylkene, særlig i mindre 493 
fylkeslag. Hjelpe til med medieprofilering, mentorordninger, debattrening osv for 494 
kandidatene. 495 

• Produsere innhold fylkene kan bruke på sosiale medier. 496 
• Skolere debattanter. 497 
• Sette opp et nasjonalt debatteam, koordinere valgkampen og hvem som dekker hvilke 498 

skoler 499 
• Design og bestilling av materiell.  500 
• Bistå med planlegging av valgkamp i fylkene. 501 

 502 
 503 
Med vennlig hilsen 504 
 505 
 506 
Ulrikke Torgersen, 507 
sentralstyremedlem 508 
 509 
Oslo, 7. august 2020  510 

511 
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Til Landsstyret  511 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 512 
Fra Sentralstyret 513 
Dato 28.04.20  514 
Saksnr GULS-3-20-16 515 

 516 

Po l i t i s k  U T TA L E L S E :  517 

KNUS DET MODERNE 518 

SLAVERIET 519 

Bakgrunn 520 
Det er bra at vi handler med utviklingsland, men handelen må ikke utnytte folka som arbeider 521 
der og må være basert på respekt for menneskerettigheter og arbeiderrettigheter. Det er ikke 522 
så mye eksplisitt slaveri igjen i verden, men mange arbeider likevel under slaverilignende 523 
tilstander og opplever både tvang på selve arbeidsplassen og få muligheter til å slutte i jobben. I 524 
land med svake arbeidsmiljølover, få arbeiderrettigheter og fravær av sterke fagforeninger, og 525 
mye fattigdom og nød, ligger det uforholdsmessig mye makt hos fabrikkereiere og selskaper, og 526 
lite makt hos folk og arbeidere.  527 
 528 

Noen ord 529 
Moderne slaveri: Et innarbeidet begrep som hviler på en anerkjennelse av at det finnes mange 530 
måter å tvinges til arbeid på, selv der man får lønn eller man rent formelt kan slutte, for lønna 531 
kan være umulig å leve for og slutting er ikke alltid et reelt alternativ. Sterk avhengighet til 532 
arbeidsgiver fører gjerne til uverdige forhold, vold og maktmisbruk. 533 
 534 
Etikkinformasjonsutvalget: Et utvalg satt ned av regjeringen for å vurdere en ny 535 
etikkinformasjonslov. De har skrevet en rapport og leverte et lovutkast i 2019 som i hvert fall 536 
pre-korona var forventet stortingsbehandling i løpet av 2020. Rapporten til ligger her: 537 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b4a42400f3341958e0b62d40f484371/195794-538 
bfd-etikkrapport-web.pdf. 539 
 540 
Etikkinformasjonsloven: Et lovforslag fra etikkinformasjonsutvalget. Heter formelt «Lov om 541 
virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger», og 542 
inneholder kunnskapsplikt, krav om åpenhet om produksjonssteder, rett til forståelig og 543 
tilgjengelig informasjon om virksomheten, med mer. Lovforslaget ligger i lenken over, på side 544 
55. 545 
  546 
Miljøinformasjonsloven: En lov som etikkinformasjonsloven har inspirasjon fra. 547 
 548 



 
17 

Aktsomhet: Et jus-aktig ord for oppmerksomhet. En bilist må være aktsom for å unngå å bryte 549 
trafikkregler og kræsje i andre. I denne uttalelsen er det snakk om at selskaper skal være 550 
aktsom for å unngå å bryte menneskerettigheter og kræsje andre folk liv. 551 
 552 
Åpenhet: Også et ord som er mye i omløp i denne debatten, og handler om at informasjon skal 553 
hentes og være tilgjengelig. 554 
 555 
Kunnskapsplikt: Her er det snakk om et selskaps, eller en virksomhets, plikt til å innhente 556 
kunnskap om leverandørkjedene den benytter, altså om fabrikkene, transportselskapene og så 557 
videre. Denne er i lovforslaget begrensa til der det er grunn til å tenke at det er «vesentlig 558 
risiko» for «negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 559 
arbeidsforhold». Kunnskapsplikt henger sammen med aktsomhet. 560 
 561 
Menneskerettighetslov: Changemaker sitt yndlingsord for en sånn type lov, er 562 
«menneskerettighetslov for næringslivet», så det er også et ord som vil sirkulere i denne 563 
debatten. Men det handler om det samme: åpenhet og aktsomhet for grunnleggende 564 
rettigheter. 565 
 566 
Leverandørkjeder: Det er sjeldent det er selskapene som opererer i Norge som også eier 567 
fabrikken i Bangladesh. Det er heller omfattende leverandørkjeder, der man ikke alltid vet 568 
hvem som lurer seg. A vet kanskje om B, men vet ikke at B for kjemikaliene sine fra C og at C 569 
samarbeider med barnearbeidgruvefirmaet D. Og dersom A skulle kjent til C og D, som bryter 570 
menneskerettighetene, er sjansen stor for at A ikke informerer om det. Åpenhet i 571 
etikkinformasjonssammenheng derfor ofte åpenhet om leverandørkjeder, og informasjonsplikt 572 
er å informere om hva leverandørene driver med. Et viktig ledd i arbeidet med dette lovverket 573 
er derfor å finne måter å ansvarliggjøre A for B, C og D. 574 
 575 
Reklamasjonsrett: Retten til å kreve heving av et kjøp (eller utbedring eller prisavslag) på 576 
grunn av mangler ved varen, eller hvis det blir ødelagt. Retten gjelder i to år på det meste av 577 
klær og sko, og fem år på det meste annet. 578 
 579 
Garanti: Minner om reklamasjon, men er en privat avtale mellom kjøper og selger, og ikke 580 
påkrevd av lovverket. 581 
 582 

Diskusjon 583 
Hovedargumentene for å ha mer lovverk mot moderne slaveri og utnyttelse nedover i 584 
leverandørkjedene, er at det er riktig. At alle skjønner at det er riktig. I noen land har man 585 
opparbeidet en del rettigheter som ikke alle har i praksis andre steder i verden, og det er dårlig. 586 
 587 
Hovedargumentene mot mer lovverk, som ikke bare handler om at man vil tillate slemme ting, 588 
er 1) at det er vanskelig å håndheve i en global verden, 2) at det kan ramme den nasjonale 589 
økonomien til utviklingslandene som i dag baserer seg på eksport av forbruksvarer til vestlige 590 
land og 3) at bør være opp til hvert enkelt land å utforme lover for sitt næringsliv. Dessuten er 591 
det vanskelig å utforme et lovverk som ikke bryter med frihandelsavtaler som også har positive 592 
sider, og vanskelig å ha et lovverk som faktisk er presist nok til at det vil funke. Hvis et land 593 
innfører strenge lover for sitt lands selskaper, kan det føre til lekkasje til andre mindre strenge 594 
land og derfor færre arbeidsplasser, svakere næringsliv og en lov som egentlig undergraver seg 595 
selv. 596 
 597 
Hva skal vi mene om lovforslaget fra etikkinformasjonsutvalget? 598 
Store deler av sivilsamfunnet har arbeidet for en eller annen lov mot moderne slaveri og dårlige 599 
arbeidsvilkår i verden lenge. Det finnes mange innganger på en slik lov. Man kan ha åpenhet som 600 
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et utgangspunkt, eller ulike forståelser av aktsomhet. Man kan sentrere det rundt 601 
menneskerettighetene, eller tenke på arbeiderrettigheter mer snevert, eller ta mer tak i 602 
enkeltproblemer, som barnearbeid, spesielt dårlige arbeidsvilkår eller eksplisitt tvang. Man kan 603 
ha en lov som insisterer på at det er forbrukeren som er ansvarlig, og derfor legge mest vekt på 604 
åpenheten, rette fokuset mot selskapene i leverandørkjedene, fra fabrikkene til butikkene, og 605 
derfor legge mer vekt på aktsomhet og respekt for ulike rettigheter. Eller man kan kombinert 606 
med dette rette fokuset mot lover, regler og internasjonale statlige avtaler. 607 
 608 
Undertegnede anser det som ukontroversielt i partiet at man ønsker å bukt med 609 
umenneskelige arbeidsforhold og plassere mye av ansvaret hos selskapene og de 610 
myndighetene som utformer lover og regler. Men hvordan bør en lov mot moderne slaveri 611 
utformes, og hvordan angriper man dette best i en globalisert verden som også heier på at 612 
utviklingsland bygger opp eksportindustrier? Det finnes et rom her for å tenke ut nye, modige 613 
løsninger, både som kan gjelde for Norge alene eller som bør bringes til handelssamarbeidene 614 
vi er en del av. 615 
 616 
Nå finnes det et forslag til etikkinformasjonslov som er i system og som vil bli behandlet i 617 
overskuelig framtid. Uavhengig av hva vi tenker på som optimal politikk, bør vi ha en mening 618 
om den loven. Holdningen til Changemaker og en del andre i sivilsamfunnet, er at lovforslaget 619 
ikke er perfekt, men likevel overraskende godt, spesielt til å komme fra et utvalg satt ned av en 620 
Høyre-regjering, og at det er stor sjanse for at en versjon av det blir vedtatt. Til og med NHO er 621 
ikke fremmed for å støtte den. Changemaker mener derfor at det viktigste nå er å få den loven 622 
gjennom og ikke risikere at den blir lagt på is fordi mange heller vil ha en enda bedre lov. Det 623 
virker pragmatisk og lurt. Undertegnede legger derfor opp til at våre meninger om dette derfor 624 
pakkes inn i en (elektrisk) totrinnsrakett, der vi både kommenterer etikkinformasjonsloven og 625 
peker ut en retning forbi denne. 626 
 627 
Hva er bra med den foreslåtte etikkinformasjonsloven? 628 
Det som i følge sivilsamfunnet er overraskende bra med den foreslåtte loven, er at den strekker 629 
seg lenger enn å bare være en åpenhetslov som krever at mer informasjon er tilgjengelig for 630 
forbrukeren og de som skulle spørre, men at den også langt på vei ansvarliggjør selskaper og 631 
krever at de faktisk agerer på den informasjonen de får, hvis det avdekkes 632 
menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold. En annen ting som er bra og 633 
overraskende, er at det foreslås at loven ikke bare gjelder for norske bedrifter, men alle som 634 
opererer i landet. En tredje bra ting er at den presiserer at anstendig arbeid også inkluderer 635 
levelønn, altså en lønn man kan leve av. Dette var ikke selvsagt, og kan forsvinne ut når den 636 
behandles av grå og griske partier i regjering og på Stortinget. 637 
 638 
Hva mangler i den foreslåtte etikkinformasjonsloven? 639 
Man kan argumentere for at den foreslåtte loven likevel er vagere enn den burde være. Den 640 
kunne vært mer eksplisitt i sine krav til virksomhetene om å agere på 641 
menneskerettighetsbrudd osv. Den kunne også gått lenger i plikten til åpenhet. Nå er det 642 
fortsatt langt på vei opp til selskapene selv å være åpne om det de vil være åpne om, og man må 643 
ikke aktivt gjøre informasjonen synlig. Burde informasjonen være veldig synlig? Bør den være 644 
på hjemmesidene til selskapene? På prislappen? Det står også lite om hva sanksjonene ved 645 
brudd på loven vil være. Vi bør ha en diskusjon på hva vi mener bør inn i den foreslåtte 646 
etikkinformasjonsloven og hva vi mener bør ligge i en ny, større og mer framtidig lov mot 647 
moderne slaveri. 648 
 649 
Sammenheng med norsk forbruk 650 
Selve grunnen til all denne dritten, er at det er veldig stor etterspørsel etter ting og tang i rike 651 
land og veldig lite strenge retningslinjer for hvor holdbare disse tingene er. Mye kvantitet og 652 
lite kvalitet, og fattige, mindre kjøpesterke landene får oppgaven av å produsere dette av det 653 
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globale systemet. Hadde ressursforbruket gått ned i land som Norge, ville det vært mindre 654 
behov for utnyttende fabrikker og for høyt produksjonspress.  Undertegnede mener at vi alltid 655 
bør ha det med oss inn i diskusjoner om moderne slaveri – at forbrukskritikken er veldig 656 
relevant her. Dette er jo noe vi har en del politikk på fra før, men det er likevel foreslått et punkt 657 
om det i denne uttalelsen, der det er lagt mest vekt på reklamasjonsrett. I dag er 658 
reklamasjonsretten på to eller fem år, avhengig av type vare,  og det foreslås at dette økes 659 
betraktelig. På hytta jeg sitter i nå (hytteforbudet er opphevet, red.anm) er det et kjøleskap som 660 
har vært i god drift siden 50-tallet. Teknologien har kommet langt nok til at vi klarer å 661 
produsere ting som ikke blir ødelagt med en gang. Mer holdbare ting vil gi mindre 662 
produksjonspress og større betalingsvilje, og kan derfor også bidra til økte lønninger nedover i 663 
systemet og bedre arbeidsvilkår. 664 
 665 

Saksbehandlers konklusjon 666 
Loven er et stort skritt i riktig retning, og GU bør pushe på.  667 
 668 

Forslag til vedtak  669 
F1: Den politiske uttalelsen «Knus det moderne slaveriet» vedtas slik den foreligger.  670 
 671 

Vedlegg 672 
 1 - Knus det moderne slaveriet 673 
 674 
 675 
Med vennlig hilsen 676 
 677 
  678 
Teodor Bruu, 679 
Talsperson 680 
 681 
Sandefjord, 28. april 2020  682 

683 
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 683 
 684 
 685 
 686 

 687 

 688 

 689 

KNUS DET MODERNE SLAVERIET 690 

 691 
Verden er urettferdig, og bak klærne, kjøleskapene og mobilladerne som selges i Norge, skjuler 692 
det seg ofte arbeidere med uverdige arbeidsforhold, voldelige arbeidsplasser og så lave 693 
lønninger at de ikke er til å leve av. For å avdekke menneskerettighetsbrudd og moderne 694 
slaveri må selskaper gjøres ansvarlig for det som skjer nedover i leverandørkjedene, og det må 695 
være mer åpenhet om hvordan forholdene er. 696 
 697 
Frihet og trygghet er ikke forbeholdt noen få. Nå må vi bruke all vår makt på å avdekke og 698 
bekjempe moderne slaveri.   699 
 700 
Grønn Ungdom mener:  701 

• Det bør innføres en etikkinformasjonslov som legger vekt på selskapers plikt til å ha 702 
kunnskap og fullstendig åpenhet om egne leverandørkjeder og avdekke og bekjempe 703 
brudd på menneskerettigheter, arbeiderrettigheter eller urfolks rettigheter, eller hvis 704 
det avdekkes dårlige arbeidsforhold, slaverilignende tilstander, barnearbeid, vold eller 705 
diskriminering. Informasjonen om virksomheten bør ligge tilgjengelig offentlig, og ikke 706 
bare være tilgjengelig ved etterspørsel. 707 
  708 

• Det er viktig at etikkinfomasjonsloven gjelder for alle selskaper som opererer i Norge, 709 
og den bør også gjelde for selskaper som er betydelig mindre enn det som foreslås i 710 
lovforslaget til etikkinformasjonsutvalget. 711 
 712 

• Det bør på sikt utarbeides en lov mot moderne slaveri som setter konkrete etiske krav 713 
og standarder til varer som selges i Norge eller av norske selskaper. En lov mot 714 
moderne slaveri bør innebære både en minimumslønn og en maksimalarbeidstid for 715 
arbeidere i leverandørkjeden, og grunnleggende informasjon om produksjonssted, 716 
arbeidstid og lønn bør være synlig på prislappen og på selskapets hjemmesider.  717 
 718 

• Det bør nedsettes et miljøinfomasjonsutvalg med mandat til å komme med forslag til ny 719 
og mer radikal miljøinfomasjonslov etter modell fra den nye etikkinfomasjonsloven.  720 
 721 

• De slaverilignende arbeidsvilkårene flere steder i verden henger sammen med et høyt 722 
forbruk i Norge. Selskaper må ansvarliggjøres mer for holdbarheten til varene, planlagt 723 
foreldelse av produkter bør fobys, retten til reparasjon bør lovfestes, og 724 
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reklamasjonsretten bør heves gradvis fra to til fem år på klær og sko, fra fem til tjue år 725 
på det meste annet, og enda lenger for apparater man kan forvente en spesiell 726 
holdbarhet av.  727 

728 
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Til Landsstyret  728 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 729 
Fra Sentralstyret 730 
Dato 17.04.20  731 
Saksnr GULS-3-20-17 732 

 733 

Po l i t i s k  U T TA L E L S E :  734 

STOPP UBERISERINGEN 735 

AV ARBEIDSLIVET 736 

Bakgrunn 737 
Plattformøkonomien er i vinden! Regjeringen har fått gjennomslag for å mykne opp 738 
drosjelovgivningen og i praksis gjøre Uber og Lyft lovlige i Norge1. I fjor streiket sykkelbudene i 739 
matleveringstjenesten Foodora. Streiken endte med en av verdens første tariffavtaler for 740 
ansatte i plattformøkonomien2. 741 
 742 
Denne politiske uttalelsen dreier seg utelukkende om plattformøkonomien, men det finnes 743 
mange andre lignende fenomener man kunne tatt med, som tilkallingsvikarer eller folk som 744 
ikke får fast jobb og ordentlig lønn fordi de kalles «konsulenter»3. 745 
 746 
Sakspapirene kan gi inntrykk av at saksframlegger nærer et grusomt hat spesifikt mot Uber, og 747 
det er ikke tilfelle, de er bare det enkleste eksemplet å trekke fram.  748 
 749 
Hva er Uber og Lyft? 750 
Uber og Lyft to ulike konkurrerende tjenester, der du kan bestille en bil via en app som setter 751 
deg i kontakt med en sjåfør. Omtrent som en taxi, men billigere, fordi folk kan jobbe som 752 
sjåfører med privatbilen sin. Uber og Lyft har vært forbudt i Norge men gjort stor suksess i 753 
mange andre land.  754 
 755 
Hva betyr «tariffavtale»? 756 

756 
1 Sørdal (2019). «Nå kommer taxiendringene.» Dinside. Hentet fra https://www.dinside.no/okonomi/na-
kommer-taxi-endringene/71919141 
 
2 Norum (2019). «Tror Foodora-avtalen vil inspirere andre.» NRK. Hentet fra 
https://www.nrk.no/norge/forsker-tror-foodora-avtalen-vil-inspirere-andre-app-arbeidere-
1.14711664 
 
3 Aarseth (2019). «Aleris brukte 70 prosent konsulenter — unngikk krav til lønns- og arbeidsvilkår.» 
FriFagbevegelse. Hentet fra https://frifagbevegelse.no/forside/aleris-brukte-70-prosent-konsulenter--
unngikk-krav-til-lonns-og-arbeidsvilkar-6.158.610876.269b0a636c 
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Norge har et system der fagforeninger forhandler om lønn med arbeidsgivere, på vegne av alle 757 
som jobber i bransjen. (En fagforening er et forbund av mange arbeidstakere innen en bransje 758 
eller industri.) For eksempel forhandler én fagforening om bedre lønn på vegne av alle 759 
servitører i Norge, heller enn at hver servitør selv må be sjefen om bedre lønn.  760 
 761 
Når en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon har blitt enige, inngår de en tariffavtale. 762 
Tariffavtalen er en avtale om hva minimumslønnen skal være og om andre arbeidsvilkår for de 763 
ansatte, sånn som hvor lenge de skal jobbe hver dag. Hvis en fagforening har inngått en 764 
tariffavtale med et selskap, gjelder avtalen for alle de ansatte i selskapet. Hvis en fagforening 765 
har inngått en tariffavtale med en arbeidsgiverorganisasjon (for eksempel en organisasjon for 766 
alle restaurantsjefene i Norge), så gjelder avtalen for hele bransjen (for eksempel alle 767 
servitører på alle restauranter i Norge).  768 
 769 
Hva er «plattformøkonomien»? 770 
Plattformøkonomien er en samlebetegnelse på nye typer arbeidsplasser, som Uber, Lyft, 771 
Foodora, Airbnb og Nabobil. Disse er organisert gjennom en digital plattform som, mot 772 
betaling, setter kunder i kontakt med «tilbydere» (sjåfører, matleverandører og restauranter, 773 
folk som har en ledig seng, folk som har en ledig bil). Kalles også app-økonomien. 774 
 775 
Er dette det samme som «gig-økonomien»?  776 
Ikke helt. Plattformøkonomien er en del av gig-økonomien, men gig-økonomien favner bredere 777 
og inkluderer ymse frilansere, tilkallingsvikarer, folk på nulltimerskontrakter4 og andre som 778 
jobber fra oppdrag til oppdrag uten fast lønn. 779 
 780 
Hva er kontroversielt med plattformøkonomien? 781 
Det norske arbeidslivet er bygget på trepartssamarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere 782 
og staten. Dette samarbeidet er igjen bygget på en modell der man har en tydelig arbeidsgiver 783 
på den ene siden og en tydelig arbeidstaker på den andre. Plattformøkonomien utfordrer 784 
denne modellen ved å innføre en tredjepart. Dette gjør det uklart hvem som egentlig er 785 
arbeidsgiver. Dersom du bestiller en bil gjennom Uber-appen, er det du eller selskapet Uber 786 
som er sjåførens arbeidsgiver?  787 
 788 
Uber mener at det er du som er arbeidsgiver, og at de bare setter deg i kontakt med en sjåfør 789 
som kan utføre et oppdrag for deg. Uber sier at det er sjåføren som er Uber sin kunde — Uber 790 
tilbyr sjåføren en digital plattform der hen kan markedsføre sine tjenester. 791 
 792 
Ubers kritikere mener at Uber er arbeidsgiveren, av flere ulike årsaker som nevnes under. 793 
 794 
I det første tilfellet er sjåføren en selvstendig næringsdrivende person som bruker Uber for å 795 
finne kunder. I det andre tilfellet er sjåføren en ansatt, med Uber som arbeidsgiver. 796 
 797 
(Airbnb, Nabobil og lignende er enklere. I disse tilfellene betaler du ikke for arbeidskraft, men 798 
for å få leie en ting eller et sted.) 799 
 800 
Hvorfor spiller det noen rolle om folk klassifiseres som ansatte eller selvstendige næringsdrivende? 801 

801 
4 «Nulltimerskontrakt» betyr at du er ansatt et sted, uten at du nødvendigvis får jobbe. Hvis du for 
eksempel er fast ansatt på et sykehjem, så står det kanskje i kontrakten din at du skal jobbe 30 timer i 
uka, og du vet at du kommer til å få betalt for 30 timer arbeid per uke. Hvis du blir ansatt som ringevikar 
på samme sykehjem, så signerer du en nulltimerskontrakt. Hvis de ringer og trenger vikar, så får du jobbe; 
hvis de ikke trenger det så får du ingen vakter (og heller ikke betalt).  
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Fordi det følger veldig mange rettigheter med det å være ansatt. Som ansatt har du, avhengig 802 
av land, rett på minstelønn, tariffavtale, ferie, sykelønn, permisjon, overtidsbetalt, 803 
oppsigelsesvern, forutsigbar arbeidstid og masse annet som fagforeningene har forhandlet 804 
fram. Dessuten har du krav på at arbeidsgiver skal dekke nødvendige utgifter for å gjøre 805 
jobben din — for eksempel utgift til en sykkel, hvis du jobber som sykkelbud for Foodora, eller 806 
til bensin, hvis du jobber som sjåfør for Uber. 807 
 808 
Som frilanser/selvstendig næringsdrivende har du ikke rett på noen av disse tingene. Det er 809 
dårligere for deg og betraktelig billigere for arbeidsgiver. Uber kan utkonkurrere tradisjonelle 810 
taxiselskaper delvis fordi taxisjåfører har bedre rettigheter enn ubersjåfører og derfor koster 811 
mer for arbeidsgiveren. Samtidig, som frilander/selvstendig næringsdrivende har du 812 
selvfølgelig betydelig større frihet og fleksibilitet enn en fast ansatt. 813 
 814 
Er Uber-sjåfører ansatte eller frilansere? 815 
Det kommer an på landet. I USA har arbeidsdepartementet konkludert med at sjåførene er 816 
frilansere og «contractors», altså uavhengige personer som leies inn for en jobb5. De baserer 817 
denne tolkningen på at Uber-sjåfører: 818 

• selv kan bestemme når og hvor mye de vil jobbe 819 
• kjører sin egen bil 820 
• får lov til å jobbe for Ubers konkurrenter samtidig som de jobber for Uber 821 

 822 
I California har man ignorert arbeidsdepartementets kjennelse og innført loven «Assembly Bill 823 
5». Den sier at en person bare kan anses som en uavhengig innleid konsulent eller contractor 824 
dersom alle disse tre kravene er oppfylt6: 825 
 826 

1. Selskapet styrer ikke hva personen gjør når hen jobber 827 
2. Personens arbeid ligger utenfor hva selskapet vanligvis holder på med 828 
3. Personen jobber jevnlig med samme type arbeid som hen utfører for selskapet, utenfor 829 

selskapet 830 
 831 
California mener at Uber særlig bryter punkt 2: at Uber er et transportselskap og at 832 
kjernevirksomheten deres er å tilby transport. Enhver ubersjåførs arbeid ligger derfor midt i 833 
hva selskapet vanligvis gjør. 834 
 835 
Uber mener at de er et teknologiselskap, ikke et transportselskap — altså at deres 836 
kjernevirksomhet er å tilby en digital plattform der sjåfører kan selge sine tjenester. Dermed 837 
vil en sjåførs arbeid ikke ligge innenfor selskapets vanlige virksomhet.  838 
 839 
Både Sveits og Storbritannia har avgjort at Ubersjåfører skal klassifiseres som ansatte heller 840 
enn selvstendige næringsdrivende. 841 
 842 
Det er verdt å nevne at Californias «Assembly Bill 5» har møtt motstand fra blant annet 843 
musikere (fordi for eksempel tvinger festivaler til å «ansette» artistene som opptrer) og 844 
journalistforeninger (fordi den gjør det vanskeligere å klassifiseres som frilansjournalist). 845 
 846 

846 
5 Wiessner (2019). «Uber drivers are contractors, not employees, U.S. labor agency says.» Reuters. 
Kilde: https://www.reuters.com/article/us-uber-contractors/uber-drivers-are-contractors-not-
employees-us-labor-agency-says-idUSKCN1SK2FY 
 
6 Marshall (2019). «Why Uber Thinks It Can Still Call Its Drivers Contractors». Wired. Kilde: 
https://www.wired.com/story/why-uber-still-call-drivers-contractors/ 
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Selskaper kan fritas fra loven, og altså fortsatt klassifisere folk som uavhengige innleide 847 
«contractors», i visse tilfeller. De må kunne vise at personene det gjelder tjener minst dobbelt 848 
så mye som minstelønnen, har rett til å forhandle sine egne priser, og har tilgang til å 849 
kommunisere direkte med kunder. Dersom en ubersjåfør tjente godt, kunne forhandlet egne 850 
priser med kunder, og kunne kommunisert med dem direkte uten å gå via Uber, så kunne altså 851 
Uber vært unntatt loven.  852 
 853 
Hvordan kan man skille ansatte fra frilansere? 854 
Det er vanskelig! Tenk på Finn.no sin Småjobber-side, der folk kan legge ut annonser hvis de 855 
trenger hjelp til noe. Skal Finn.no stå som arbeidsgiver i hvert tilfelle der Person A betaler 856 
Person B noen hundrelapper for hagearbeid?  857 
 858 
Finnes det eksempler på gode arbeidslivsforhold i plattformøkonomien?  859 
Joda. Etter en lang streik endte Foodora opp med å gi syklistene sine tariffavtale (og betydelig 860 
bedre lønn / arbeidsvilkår). Selskapet Luado tilbyr «fiksere» som kan gjøre småjobber og 861 
hjemmetjenester. Alle ansatte i Luado er forsikret og får fast timelønn, og selskapet sørger for 862 
at det blir betalt skatt7.  863 
 864 
Og fleksibiliteten i plattformøkonomien kan funke bra for studenter og andre som gjerne vil ha 865 
en ekstrainntekt men er avhengige av å kunne jobbe når de vil. 866 
 867 

Drøfting 868 
Hvorfor er dette noe GU burde mene noe om? 869 
Fordi dette etter alle solemerker kommer til å bli en av de største arbeidslivskampene i årene 870 
framover, og fordi det er et område der grønne politikere i Europa har markert seg. 871 
Rosastreiken til Foodora i fjor genererte masse sympati og engasjement. Det er ingen grunn til 872 
å tro at problemet kommer til å forsvinne med det første.  873 
 874 
Saksframlegget handler veldig mye om Uber, men saksframlegger vil påpeke at situasjonen er 875 
vel så akutt på andre og mindre beryktede plattformer, for eksempel plattformer for å finne 876 
vaskehjelper, barnevakt eller hjelp til husarbeid eller småjobber. Mange arbeidssøkere på disse 877 
plattformene er arbeidsinnvandrere og særlig utsatte for arbeidslivsutnyttelse. 878 
 879 
Hvorfor kan det være dumt av GU å mene noe om dette? 880 
Fordi dette er et komplisert saksfelt, fullstendig eid av venstresida, og det er skikkelig 881 
vanskelig å komme opp med en god definisjon for hvem som skal telle som «ansatt» som ikke 882 
samtidig gjør masse frilansere til ufrivillige faste ansatte. Case in point: saksbehandler endte 883 
opp med å tilnærmet copy-paste første kulepunkt i uttalelsen fra et LO-dokument8, fordi det er 884 
vanskelig å si noe annet enn at vi vil «arbeide for et lovverk som regulerer dette». 885 
 886 
Dessuten så er vi jo egentlig kjempe-for delingsøkonomien, bildeling og teknologisk utvikling 887 
som gjør det hele mulig. Det er veldig lurt og grønt at folk for eksempel deler på biler i byer 888 
heller enn å ha en bil hver. Det er ganske mange som ble misfornøyde da Uber forlot landet 889 
noen år tilbake, og det er ikke sikkert at det er lurt å flagge et så tydelig standpunkt som 890 
sakspapiret legger opp til. 891 
 892 
892 
7 Fjellanger (2017). «Småjobbformidleren som sjarmerer LO». Dagsavisen. Kilde: 
https://www.dagsavisen.no/oslo/smajobbformidleren-som-sjarmerer-lo-1.994525 
 
8 https://www.lo.no/contentassets/d88252721b384861ab1750849a7447cc/lo-sarpsborg-
plattformokonomi.pdf 
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Hvorfor er poenget om fagforeningskontingent med? 893 
Fordi andelen folk som er medlem av en fagforening har falt i Norge over lengre tid (fram til 894 
pandemien). Hvis man er medlem av en fagforening så kan man trekke fra deler av 895 
kontingenten på skatten («fagforeningsfradraget»). Hvis fagforeningsfradraget øker, slik 896 
saksframlegger legger opp til, så blir det i praksis billigere å være med i fagforeninger. Dette er 897 
en av de mest effektive måtene å sørge for at flere melder seg inn i fagforeninger. Punktet er 898 
også tatt med fordi fagforeninger er den beste vaktbikkja mot et uverdig arbeidsliv. 899 
 900 
Hvorfor er poenget om skattlegging og åpenhet tatt med? 901 
Et problematisk trekk ved plattformer i plattformøkonomien er at de ofte brukes til å formidle 902 
svart arbeid, altså at noen jobber uten å betale skatt for det. Det er for eksempel vanskelig for 903 
Skatteetaten å ha oversikt over alle småjobbene en person har gjort og sørge for at det blir 904 
betalt riktig skatt for det.  905 
 906 
Hvorfor er kulepunktet om plattformalternativer tatt med? 907 
I dag drives plattformøkonomien i store deler av gigantiske teknologiselskaper. Denne 908 
politiske uttalelsen går primært inn for at disse selskapene skal anerkjenne at de fungerer som 909 
arbeidsgivere og gi bedre rettigheter til folk som arbeider for dem. Samtidig finnes det som 910 
sagt tilfeller hvor folk ønsker å være selvstendig næringsdrivende heller enn ansatt. Da kan det 911 
være bra å kunne selge tjenester gjennom plattformer som ikke drives og eies av 912 
teknologigiganter, og som kan brukes av alle. 913 
 914 

Saksbehandlers konklusjon 915 
Selskaper som Uber liker å snakke om at de tilbyr fleksibilitet og å kunne være sin egen sjef. 916 
Men tryggheten og rettighetene som kommer med faste ansettelser er noen av de viktigste 917 
byggesteinene i samfunnet vårt. Ikke minst er det et av de viktigste bidragene til 918 
klasseutjevning: at ansatte og vanlige folk har rettigheter og beskyttelse, også ovenfor en sjef 919 
med mer makt og penger. 920 
 921 
Fagforeningenes makt ligger i at de kan forhandle på vegne av mange, slik at man står samlet 922 
ovenfor en arbeidsgiver. Plattformøkonomien på sitt verste er en hyperindividualistisk modell 923 
der enkeltarbeideren — statistisk sett gjerne fra en lavinntektshusholdning — blir klassifisert 924 
som «selvstendig næringsdrivende» eller en «sjåfør-partner» eller «konsulent». Da er du ikke 925 
ansatt og du har mye færre rettigheter. Plutselig må du forholde deg til en teknologigigant 926 
alene. 927 
 928 
Et anstendig arbeidsliv er en grunnpilar i et fungerende sosialdemokratisk samfunn. Vi kan ha 929 
gode og konstruktive diskusjoner om delingsøkonomi og fleksibelt arbeidsliv, men 930 
plattformøkonomien slik den fremstår i dag, ledet an av giganter som Uber og Lyft, jukser seg 931 
til høy omsetning ved å bruke smutthull for å slippe å forholde seg til tariffavtaler. 932 
 933 
Uber er ikke et «teknologiselskap» fordi de setter sjåfører i kontakt med kunder ved hjelp av en 934 
app, noe mer enn NorgesTaxi er et radioselskap fordi de pleide å sette sjåfører i kontakt med 935 
kunder ved hjelp av radio. Begge er transportselskaper, som får passasjerer fra punkt A til 936 
punkt B ved hjelp av sjåfører. Det er dypt urettferdig at personer som i praksis gjør den samme 937 
jobben hos ulike selskaper skal ha så radikalt ulike rettigheter, og det er urettferdig at 938 
selskapene som holder seg innenfor de etablerte rammene i arbeidslivet skal straffes 939 
økonomisk. 940 
 941 
Før Foodora-syklistenes rosa-streik i fjor, hevdet Foodora at en tariffavtale ikke var forenelig 942 
med deres businessmodell og ville blitt så dyrt at selskapet ville gå konkurs. Dersom 943 
tariffavtale ikke er forenelig med et selskaps businessmodell, da har ikke selskapet livets rett.  944 
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 945 

Spørsmål til diskusjon 946 
• Denne uttalelsen er ganske smal og det finnes mange andre områder som kunne vært 947 

inkludert. Bør den utvides? 948 
 949 

• Er det fordelaktig å legge oss så tett mot venstresiden i denne saken? 950 
 951 

• Hvordan kan vi balansere hensynet til arbeideres rettigheter med hensynet til 952 
teknologioptimisme og delingsøkonomi? Vi har jo ikke lyst til å bli partiet som er mot 953 
delingsøkonomi og plattformøkonomi. 954 

 955 

Forslag til vedtak 956 
F1: Den politiske uttalelsen «Stopp uberiseringen av arbeidslivet» vedtas slik den foreligger. 957 
 958 

Vedlegg 959 
 1 - Stopp uberiseringen av arbeidslivet 960 
 961 
 962 
Med vennlig hilsen 963 
 964 
 965 
Miriam Langmoen,  966 
generalsekretær  967 
 968 
Oslo, 17. april 2020   969 
 970 

971 
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 971 

 972 

 973 

 974 

STOPP UBERISERINGEN  975 

AV ARBEIDSLIVET 976 

 977 
Grønn Ungdom ønsker delingsøkonomien velkommen! Å dele på materielle ressurser er bra 978 
for både planeten og privatøkonomien. Imidlertid kan vi ikke akseptere en utvikling  der 979 
teknologigiganter kamuflerer ansatte som «selvstendige næringsdrivende» for å unndra seg 980 
arbeidsgiveransvar. 981 
 982 
Grønn Ungdom krever et anstendig arbeidsliv, også i plattformøkonomien. Dersom et selskap 983 
er avhengig av å utnytte arbeidere og uthule arbeidsmiljøloven for å få ting til å gå rundt, da 984 
burde ikke selskapet eksistere.  985 
 986 
Grønn Ungdom vil: 987 

• Arbeide for et lovverk som sørger for at plattformselskaper må forholde seg til 988 
etablerte lover og regler i norsk arbeidsliv. 989 
 990 

• Kreve åpenhet og innsyn i pengestrømmene til plattformselskaper, for å motarbeide 991 
skatteunndragelse og svart arbeid. 992 
 993 

• Subsidiere oppstarten av norske desentraliserte plattformalternativer til 994 
plattformselskaper slik som Uber, Lyft, AirBnb, Foodora, Finn.no osv. 995 
 996 

• Øke fagforeningsfradraget.  997 
 998 

999 
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Til Landsstyret  999 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1000 
Fra Sentralstyret 1001 
Dato 08.08.20  1002 
Saksnr GULS-3-20-18 1003 

 1004 

Innspill til MDGs 1005 

programprosess 1006 

Bakgrunn 1007 
Miljøpartiets De Grønnes stortingsprogram for perioden 2021-2025 vedtas på MDGs 1008 
landsmøte neste vår. Førsteutkastet til program er ute på høring. I denne saken skal vedta 1009 
Grønn Ungdoms formelle høringssvar og hvilke saker vi skal prioritere å få gjennomslag for 1010 
fremover i programprosessen. 1011 
 1012 
Programutkastet er 100 sider med tettskreven politikk. Jo flere observante GU-øyne som leser 1013 
det, jo bedre. Ta en titt på programutkastet og gjør deg opp din egen mening før denne saken 1014 
behandles i landsstyret: program.mdg.no 1015 
 1016 
Om prosessen 1017 
Arbeidet med partiprogrammet startet i juni 2019. Grønn Ungdom har en plass i 1018 
programkomiteen (Hulda, undertegnede). Jeg har fremmet og stemt for GUs politikk på alle 1019 
områder, og ellers fungert som et ordinært programkomitémedlem. Vi brukte hele høsten 2019 1020 
på å hente innspill til programmet fra partimedlemmer, sympatisører, sideorganisasjoner, 1021 
interesseorganisasjoner, næringslivsaktører og så videre, før vi i vinter begynte å skrive politikk 1022 
og ha politiske diskusjoner. Det endelige førsteutkastet ble vedtatt i mai og sendt ut på høring. 1023 
Etter høringsrunden begynner arbeidet med andreutkastet. Det er dette som vil behandles på 1024 
landsmøtet i 2021. 1025 
 1026 
Om dette høringssvaret 1027 
Alle Grønn Ungdoms vedtatte politiske uttalelser og plattformer har blitt oversendt og brukt i 1028 
arbeidet med programutkastet, og disse teller fortsatt som innspill. Dere finner all politikk GU 1029 
har vedtatt de siste årene her: https://www.gronnungdom.no/politikk/uttalelser/ 1030 
 1031 
GUs meninger vil veie tungt i arbeidet med andreutkastet til programmet, særlig hvis de 1032 
kommer som et formelt høringssvar fra hele organisasjonen. I høringssvaret skal vi si hva vi 1033 
mener om hele programutkastet, hva vi synes er bra og hva vi vil forandre. Innspillene våre tas 1034 
med i arbeidet med andreutkastet. 1035 
 1036 
Vi foreslår å legge opp høringssvaret sånn her: 1037 
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• Vi trekker frem hvilken politikk i utkastet vi synes er spesielt viktig og bra. 1038 
 1039 

• Vi trekker frem hvilke politikkområder vi mener programkomiteen bør gjøre en bedre 1040 
jobb med.  1041 
 1042 

• Vi tar stilling til de delte og åpne innstillingene i programutkastet, altså punkter der 1043 
komitémedlemmer har tatt dissens eller komiteen har latt være å innstille på noe. I en 1044 
del av disse sakene mangler GU vedtatt politikk. Da blir det opp til landsstyret å 1045 
bestemme hva vi skal mene. 1046 

 1047 

Saksgang på møtet 1048 
Vi skal ta stilling til fem viktige og kontroversielle punkter i programmet, der GU ikke har 1049 
vedtatt politikk ennå. Disse fem er sexkjøpsloven, barnetrygd, kontantstøtte, KAF og 1050 
sosialstøtte. I tillegg skal vi ta stilling til mindre kontroversielle punkter, samt debattere 1051 
høringssvaret som helhet. 1052 
 1053 
For å gjøre saken litt mer oversiktlig så har vi laget egne saksframlegg for de fem mest 1054 
kontroversielle punktene, pluss en for «alt annet» vi ikke har noe vedtatt standpunkt på. De 1055 
kommer etter dette sakspapiret. På LS kommer vi til å debattere disse seks sakene separat og 1056 
enkeltvis, sånn at vi får en god behandling av hver av dem. 1057 
 1058 

Generelt om programutkastet 1059 
Sentralstyret mener jevnt over at utkastet er veldig bra. Det er svært radikalt på klima og 1060 
natur, og Grønn Ungdom har fått mye gjennomslag for vår politikk på for eksempel fly, 1061 
dyrevern og abort. Programutkastet er også veldig sterkt på migrasjons- og 1062 
integreringspolitikk, regnbuepolitikk og ruspolitikk.  1063 
 1064 
Vi tror det er størst forbedringspotensiale på spørmål knyttet til sosial utjevning. 1065 
Programutkastet er vagt når det kommer til skatt, boligpolitikk og lignende, og gir etter vår 1066 
mening ikke tydelige nok svar på hvordan vi skal motvirke økt ulikhet i Norge i dag. I tillegg 1067 
savner vi en enda tydeligere linje om soya og kraftfôr, noe om Kina og tydeligere formuleringer 1068 
rundt EU-Tyrkia-avtalen om flyktninger. 1069 
 1070 
Kompromisser 1071 
På flere punkter er programutkastet mindre radikalt enn GUs vedtatte politikk, uten at 1072 
sentralstyret har innstilt på at vi skal kritisere dette i høringssvaret. For eksempel har 1073 
programkomiteen innstilt på å fase ut norsk petroleumsvirksomhet innen 2035, mens GU har 1074 
et vedtak på at vi vil fase ut næringen innen 2030. I dette tilfellet er det flere grunner til at vi 1075 
ikke går inn for å kjempe for 2030 som sluttdato: 1076 
 1077 

• Det er delte meninger i MDG om man i det hele tatt vil gå inn for en fastsatt sluttdato, 1078 
så en enstemmig innstilling fra programkomiteen om 2035 er et sterkt signal. 1079 
 1080 

• Det er svært lite sannsynlig at vi får gjennomslag for 2030, og det kan være lurt å bruke 1081 
vår (begrensede) politiske kapital på andre saker.  1082 
 1083 

• Vi vil heller tydeliggjøre i høringssvaret at vi absolutt ikke vil gå med på å fjerne 1084 
sluttdatoen eller flytte den til et senere år. 1085 

 1086 
På den andre siden: å skrive at vi vil ha 2030 i høringssvaret, kan gjøre at flere i MDG 1087 
aksepterer 2035 som et kompromiss. Dette var det debatt om på sentralstyremøtet! 1088 
 1089 
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På samme måte har vi ikke gått inn for å fronte vår (enda) mer radikale flypolitikk i 1090 
høringssvaret, fordi forslagene i programmet allerede er veldig langt i vår retning 1091 
sammenlignet med resten av MDG. For eksempel har vi fått gjennomslag for å utrede flykvoter. 1092 
 1093 
Men dette er vurderinger som absolutt kan og bør diskuteres! Send veldig gjerne 1094 
endringsforslag der dere tenker vi bør pushe programmet i en tydeligere retning.  1095 
 1096 

Grønn Ungdoms prioriteringer 1097 
Programprosessen påvirkes ikke bare gjennom dette høringssvaret, men også gjennom 1098 
debatter i programkomiteen, i facebooktråder og i media. Derfor er det lurt, av strategiske 1099 
hensyn, å bestemme hvilke saker eller saksområder som er viktigst for GU å få gjennomslag for, 1100 
og hvilke kamper vi skal ta. Sentralstyrets innstilling tar utgangspunkt i GUs vedtatte 1101 
hovedsaker.  1102 
 1103 
I tillegg bør LS ta stilling til om det er særskilte (andre) saker vi ønsker å fronte. I sentralstyret 1104 
snakket vi om abort, aktiv dødshjelp og EU — dette er tre områder der GU har vedtatt politikk 1105 
og der det lett kan bli debatt i MDG de neste månedene om hva som bør stå i programmet. 1106 
Sentralstyret stemte for at GU skal særlig prioritere å fronte sitt vedtatte standpunkt om abort, 1107 
men ikke sitt standpunkt om aktiv dødshjelp og EU. Det kan LS diskutere og eventuelt endre! 1108 
Det er bra å få forankret i LS hvor høyt eventuelt kontroversielle saker skal prioriteres og 1109 
frontes i arbeidet framover.  1110 
 1111 

Forslag til vedtak 1112 
F1: Grønn Ungdoms høringssvar til MDGs partiprogram vedtas slik det foreligger, etter 1113 
votering over alternativene der vi mangler politikk (sak 18.1-18.6). 1114 
 1115 
F2: Grønn Ungdom skal prioritere gjennomslag på følgende politikkfelt i programprosessen: 1116 

• Klima og natur 1117 
• Dyrevelferd 1118 
• Liberale verdier, herunder likestilling, skeive rettigheter, migrasjonspolitikk, ruspolitikk 1119 

og sosial rettferdighet.  1120 
 1121 
F3: Grønn Ungdom skal også prioritere å fronte sitt vedtatte standpunkt om abort.  1122 
 1123 

Vedlegg 1124 
 1 - Høringssvar fra Grønn Ungdom i MDGs programprosess 1125 
 1126 
 1127 
Med vennlig hilsen 1128 
 1129 
 1130 
Hulda Holtvedt, Teodor Bruu og Miriam Langmoen, 1131 
ledelsen 1132 
 1133 
Oslo, 8. august 2020  1134 

1135 
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 1135 
 1136 
 1137 

 1138 

 1139 

 1140 

HØRINGSSVAR TIL 1141 

FØRSTEUTKASTET AV MDGS 1142 

PARTIPROGRAM 2021-2025 1143 

 1144 
Grønn Ungdom er jevnt over svært imponerte over førsteutkastet. Programkomiteen har lagt 1145 
fram en grundig tekst som tar et radikalt standpunkt for klima og natur på alle politiske 1146 
områder. Utkastet slik det foreligger legger fram en tydelig visjon og pekepinne på hvordan et 1147 
grønt Norge kan formes. Det er rett og slett en tekst vi gleder oss til å gå til valg på. 1148 
 1149 
Norsk petroleumsvirksomhet er Norges største bidrag til klimakatastrofen og må utfases så 1150 
raskt som mulig. Det er helt essensielt at partiprogrammet inkluderer en konkret dato for 1151 
utfasing av norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst for å gi trygghet og tydelige rammer til 1152 
norsk næringsliv. Utkastets årstall på 2035 bør på ingen måte ytterligere utvannes eller fjernes. 1153 
 1154 
Grønn Ungdom vil særlig berømme den foreslåtte politikken på rusfeltet, dyrevern, abort og 1155 
likestilling, regnbuepolitikk, og innvandring og integrering. Vi er overbeviste om at dersom 1156 
utkastet vedtas slik det foreligger nå, vil MDG kunne markere seg som Norges tydeligste 1157 
liberale stemme i de viktigste verdikampene i vår tid.  1158 
 1159 

Hva bør forbedres i andreutkastet? 1160 
Vi ønsker at programkomiteen i arbeidet med neste utkast har et betydelig sterkere fokus på 1161 
sosial utjevning. Et partiprogram blir ikke nødvendigvis bedre av å tallfeste mest mulig, og vi 1162 
har forståelse for at det er grenser for hvor konkret skatte- og velferdspolitikken i et slikt 1163 
program kan og bør gjøres. Likevel tror vi det er stort potensiale for forbedring i blant annet: 1164 
 1165 

• Formueskatten. Grønn Ungdom støtter kapittel 19 punkt 17 om å øke bunnfradraget 1166 
og skatte større formuer betydelig, men savner en spissing og konkretisering av hva 1167 
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denne økningen innebærer. Vi foreslår en formulering om at «skattesatsen økes på 1168 
større formuer med minst 0,2 prosentpoeng» eller lignende. 1169 
 1170 

• Arveavgiften. Tilsvarende støtter vi kapittel 19 punkt 18 om å (gjen-)innføre en sosialt 1171 
omfordelende arveavgift, men ønsker en spissing. Arveavgiften bør være høyere og mer 1172 
progressiv og sosialt omfordelende enn arveavgiften som ble avviklet i 2014. Dette må 1173 
nevnes. 1174 
 1175 

• Velferdsrettighetene til selvstendige næringsdrivende (kapittel 38 punkt 5 og 13). Kan 1176 
punktene skjerpes ytterligere? Programkomiteen ønsker å «gjennomgå ordningene for 1177 
sykepenger, dagpenger og pensjon» og «gå gjennom forholdene for selvstendig 1178 
næringsdrivende […] med sikte på å gjøre det enklere å kombinere barn og familieliv 1179 
med å drive egen virksomhet» — finnes det konkrete tiltak komiteen kan ta inn allerede, 1180 
uten en slik gjennomgang? 1181 
 1182 

• Studentpolitikk. Vi savner at studenter nevnes konkret på flere steder, deriblant i 1183 
sammenheng med psykisk helse og fattigdomsbekjempelse. Vi er svært positive til 1184 
forslaget om å tredoble foreldrepenger til dem som i dag bare får engangsstønad ved 1185 
graviditet, derav studenter (kapittel 38 punkt 14). Imidlertid mener vi kapittel 44, om 1186 
høyere utdanning og studenter, bør inkludere konkrete tiltak om studenters fysiske og 1187 
psykiske helse samt rettigheter ved sykdom eller graviditet. 1188 
 1189 

• Boligpolitikk. Boligmarkedet i Norge er en boble og en ulikhetsmaskin. Kapittel 36 1190 
inneholder flere gode punkter, som å avvikle rentefradraget, skatte sekundærboliger 1191 
hardere og opprette en tredje boligsektor, men vi savner flere offensive tiltak. BSU-1192 
ordningen bør omformes kraftig, og bolig — også primærboliger — må skattlegges 1193 
hardere, gjerne gjennom en nasjonal eiendomsskatt. Boliger i Norge er en skattemessig 1194 
hellig ku, og de som rammest hardest av dette er lavtlønnede, førstegangskjøpere og 1195 
enslige. 1196 

 1197 
I tillegg savner vi et fokus på Norges bidrag til naturødeleggelser andre steder i verden. Vi 1198 
ønsker en konkretisering av politikk rundt Norges indirekte bidrag til regnskogødeleggelse. 1199 
Norsk import av soya (til kraftfôr) og palmeolje forårsaker enorme skader, og det er ikke nok at 1200 
utkastet går inn for å redusere «kjøttproduksjon basert på importert kraftfôr» (kapittel 29, 1201 
punkt 1). Import av regnskogsoya til hav- og landbruk bør kraftig reduseres, illegges toll og på 1202 
sikt avvikles, så framt det eksisterer gode alternativer. Det samme gjelder palmeolje. Dette må 1203 
nevnes konkret i programmet. Kraftfôrproblematikk bør også tas opp i kapittelet om havbruk 1204 
og oppdrett.  1205 
 1206 
Vi ønsker også at programmets andreutkast foreslår politikk rundt Norges forhold til Kina. Kina 1207 
er ikke nevnt i førsteutkastet. Grønn Ungdom mener det er nødvendig for partiet å ha avklarte 1208 
standpunkter om norsk-kinesiske relasjoner for den neste stortingsperioden, med tanke på 1209 
Kinas menneskerettighetssituasjon, stadig mer dominerende rolle i diplomati, handel og 1210 
teknologi, samt den økende konflikten mellom Kina og USA.  1211 
 1212 
Kapittel 71 punkt 11 omhandler et internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte 1213 
våpensystemer. Grønn Ungdom ønsker seg følgende tillegg til punktet: «Jobbe for en 1214 
internasjonal traktat som regulerer bruken av våpensystemer basert på kunstig intelligens.» 1215 
 1216 
Og til slutt ønsker vi at EU-Tyrkia-avtalen og EU-Libya-samarbeidet i Middelhavet skal nevnes 1217 
spesifikt i kapittel 73 om europapolitikk og kapittel 74 om asyl og flyktninger. Søk og redning i 1218 
Middelhavet burde også være med. For eksempel bør programmet være tydelig på å: 1219 

• Oppheve EU-Tyrkia-avtalen 1220 
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• At hele Europa sammen må finansiere og sørge for tilstrekkelig søk- og 1221 
redningskapasitet i statlig regi i Middelhavet 1222 

• Opprette et forutsigbart system av trygge havner for landsetting av mennesker reddet 1223 
på havet 1224 

• At all kriminalisering av ikke-statlig humanitært arbeid skal forhindres 1225 
• Fordømme alle tvangsreturer til Libya 1226 
• At samarbeidet med den libyiske kystvakt skal avsluttes 1227 

 1228 
 1229 

Innspill til programkomiteens delte og åpne innstillinger 1230 
 1231 
[Alt vi mener om dissensene legges til her når vi er ferdige med voteringene] 1232 

1233 
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Til Landsstyret  1233 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1234 
Fra Sentralstyret 1235 
Dato 07.08.20  1236 
Saksnr GULS-3-20-18.1 1237 

 1238 

SEXKJØPSLOVEN 1239 

Den åpne innstillingen fra programkomiteen ser slik ut: 1240 
 1241 

a. Opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (sexkjøpsloven). 1242 
 1243 
b. Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. 1244 
 1245 
c. Utrede effektene av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, men opprettholde forbudet inntil 1246 
det kan påvises at sårbare grupper får det bedre uten et forbud. 1247 
 1248 
d. Stryke punktet. 1249 

 1250 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ C.  1251 
 1252 

Bakgrunn 1253 
I 2009 trådde sexkjøpsloven i kraft. Loven gjør det ulovlig å kjøpe sex, men ikke å selge. En 1254 
tilsvarende lov ble først innført i Sverige (i 1999) og kalles ofte «den nordiske modellen» 1255 
internasjonalt. I dag har Sverige, Norge, Island, Canada, Nord-Irland, Frankrike, Irland og Israel 1256 
mer eller mindre den samme lovgivningen på feltet. EU-parlamentet har også vedtatt en 1257 
oppfordring til sine medlemsland om å innføre en tilsvarende lov. Den norske 1258 
kvinnebevegelsen, venstresiden, Senterpartiet og Krf er tilhengere av loven. Amnesty, på den 1259 
andre siden, er sterkt imot og vil oppheve loven. Det vil også Venstre, Høyre, Frp og FRI - 1260 
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  1261 
 1262 
Tanken bak sexkjøpsloven er at ved å kriminalisere kjøp av sex, men ikke salg, kan man 1263 
begrense markedet for salg av sex uten å straffe sexarbeidere/prostituerte.  1264 
 1265 
Sexkjøpsloven er et notorisk vanskelig tema å debattere politisk. Det er delvis fordi kjøp og salg 1266 
av sex er et kontroversielt og tabubelagt tema, og delvis fordi det er veldig vanskelig å finne et 1267 
godt faktagrunnlag. Det er ikke lett å anslå hvor mange som selger sex i Norge i dag, og det er 1268 
tilnærmet umulig å gi sikre anslag for hvor mange ofre for menneskehandel som lever i Norge 1269 
og tvinges til å selge sex. Det har også blitt gjort flere studier på sexkjøpsloven og tilsvarende 1270 
lover i andre land, og de spriker i ulike retninger. Noen studier konkluderer med at loven fører 1271 
til mindre salg av sex og mindre menneskehandel. Andre konkluderer med at det fortsatt 1272 
foregår sexarbeid i stor skala, men at markedet har blitt mer skjult — og dertil kanskje farligere.  1273 
Det er alltid mye usikkerhet rundt hvor representative slike studier er, og i hvilken grad 1274 
forskere faktisk klarer å fange opp ulike folk i ulike situasjoner. 1275 
 1276 
De fleste som selger sex i Norge er kvinner, men langt fra alle. Det finnes ulike måter folk kjøper 1277 
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og selger sex på, for eksempel gatemarkedet (sexarbeidere som oppholder seg på offentlige 1278 
steder og venter på at potensielle kunder skal nærme seg) og innemarkedet (sexarbeidere som 1279 
primært gjør avtaler med kunder på forhånd, ofte gjennom nettsider, og der kunden kommer til 1280 
sexarbeiderens leilighet eller lignende).  1281 
 1282 
Det kom en evaluering av den norske loven i 20149, som konkluderte med at loven hadde 1283 
fungert etter hensikten: betydelig færre kjøpte og solgte sex enn før loven ble innført, og loven 1284 
reduserte trolig omfanget av menneskehandel til Norge. Denne evalueringen har imidlertid 1285 
blitt kritisert av fagpersoner i ettertid.1011 Det har også blitt gjort en del studier i andre land 1286 
med tilsvarende lover, noen av dem er linket til under.  1287 
 1288 
En annen lov det er greit å kjenne til når vi skal debattere sexkjøpsloven er hallikparagrafen. 1289 
Hallikparagrafen gjør det forbudt å tilrettelegge for at en annen person selger sex. Det 1290 
inkluderer å leie ut lokaler som brukes til prostitusjon. Dette kan være problematisk: hvis en 1291 
sexarbeider bruker leiligheten sin til å selge sex, og husverten får vite det, så er husverten 1292 
forpliktet til å tvinge hen til å flytte fra leiligheten. Ellers kan husverten dømmes med 1293 
hallikparagrafen for å leie ut lokaler som brukes til salg av sex.  1294 
 1295 

Drøfting 1296 
Jeg har prøvd å liste opp de viktigste argumentene for og mot loven under. Husk at vi skal gjøre 1297 
et vedtak om sexkjøpsloven og ikke om sexarbeid i seg selv. Det finnes folk som mener at 1298 
sexarbeid er problematisk men som vil likevel vil fjerne loven, og det finnes folk som mener at 1299 
sexarbeid i utgangspunktet er helt greit men som likevel vil beholde loven.  1300 
 1301 
Argumenter for å beholde forbudet (sexkjøpsloven) 1302 
 1303 

1. Skadereduksjon. Noe forskning tyder på at sexkjøpsloven og lignende lover minsker 1304 
menneskehandel (trafficking) og tvungen prostitusjon (se studier nevnt lengre nede). 1305 
De fleste forskerne er enige om at markedet for salg av sex har blitt mindre etter at 1306 
loven ble innført — færre kjøper sex enn før 2009, antagelig fordi de risikerer straff hvis 1307 
de blir tatt. Hypotesen bak skadereduksjonsargumentet er at etter hvert som markedet 1308 
skrumper inn og færre kjøper sex, så vil kriminelle ha mindre å tjene på å tvinge folk inn i 1309 
prostitusjon.  1310 
 1311 
Noen land, deriblant Tyskland, har legalisert både kjøp og salg av sex samt 1312 
bordellvirksomhet. En studie fra 2012 undersøkte hvorvidt legalisering av kjøp og salg 1313 
av sex påvirker menneskehandel og trafficking i ulike land. Forskerne konkluderte med 1314 
at legalisering av kjøp (og salg) av sex fører til økt menneskehandel.12 Forskerne foreslo 1315 

1315 
9 Westerveld (2014). «Forskere: Forbudet mot kjøp av sex virker.» Aftenposten. Hentet fra 
https://www.aftenposten.no/norge/i/0GWo/forskere-forbudet-mot-kjoep-av-sex-virker 
 
10 Brunovskis og Skilbrei (2014). «Vi vet ikke om loven virker.» Aftenposten. Hentet fra 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Gmax/vi-vet-ikke-om-loven-virker 
 
11 Rasmussen (2014). «Evalueringen av sexkjøpsloven kritiseres. Dette svarer Vista Analyse.» 
Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kORv/evalueringen-av-
sexkjoepsloven-kritiseres-dette-svarer-vista-analyse 
 
12 Mehlman-Orozco og Snyder (2019). «Legalizing prostitution could end sex-trafficking investigations.» 
The Hill. Hentet fra https://thehill.com/opinion/criminal-justice/434272-legalizing-prostitution-could-
end-sex-trafficking-investigations 
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to mekanismer for dette: For det første gjorde legalisering av kjøp av sex det mer sosialt 1316 
akseptabelt å kjøpe sex, og dette gjorde at flere ønsket å kjøpe sex også utenfor det 1317 
offentlige og regulerte markedet. Etterspørselen gikk opp, også etter ofre for 1318 
menneskehandel. For det andre gjorde legaliseringen det vanskeligere for politiet å 1319 
etterforske menneskehandel. 1320 
 1321 
En annen studie så på ulike europeiske land som har tillatt eller forbudt kjøp og/eller 1322 
salg av sex. Forskerne konkluderte med at landene med strengest lovverk rundt 1323 
prostitusjon har minst menneskehandel, mens landene der kjøp og salg av sex er tillatt 1324 
har mest menneskehandel.13 1325 
 1326 
En tredje studie så på tall fra 150 ulike land, og konkluderte igjen med at land der kjøp 1327 
og salg av sex er lovlig har høyere rater av trafficking og menneskehandel.14 1328 
 1329 
Enkelte mener at sexkjøp ikke i seg selv er prinsipielt problematisk, men vil beholde 1330 
loven fordi de mener den forebygger menneskehandel og seksuelt slaveri og derfor 1331 
forhindrer mye skade. Et tilleggsargument er at selv sexarbeidere som jobber frivillig 1332 
utsettes for mye vold og risiko. At markedet krymper kan bety at færre havner i farlige 1333 
situasjoner.  1334 
 1335 

2. Samtykke og selvbestemmelse. Noen tilhengere av loven argumenterer for at 1336 
samtykke ikke kan «kjøpes og selges», og at de aller fleste som selger sex ikke ville gjort 1337 
det hvis de hadde hatt andre muligheter. Altså selger de ikke sex fordi det er noe de har 1338 
lyst til å gjøre, men fordi det er noe situasjonen har tvunget dem til. Rusmisbrukere og 1339 
papirløse innvandrere er overrepresenterte blant sexarbeidere, antagelig fordi de har 1340 
få andre mulige inntektskilder.  1341 
 1342 
Noen tilhengere av loven argumenterer videre for at desperate mennesker som ikke 1343 
har andre muligheter enn å selge sex, ikke egentlig har selvbestemmelse over 1344 
situasjonen og derfor heller ikke egentlig kan samtykke til å ha sex med noen — de blir 1345 
tvunget av situasjonen. Noen mener at å kjøpe sex derfor er å ta seg til rette med en 1346 
annens kropp uten denne personens oppriktige samtykke og med en massiv 1347 
maktubalanse, og at det derfor kan likestilles med overgrep. Det finnes også 1348 
enkeltpersoner som snakker offentlig om at de selger eller har solgt sex grunnet en 1349 
desperat situasjon og opplevde det som et overgrep.1516 1350 
 1351 
Man kan argumentere for at å begrense markedet for sex og sørge for at færrest mulig 1352 
kjøper sex, begrenser antall tilfeller der noen motvillig har sex med noen andre grunnet 1353 
en desperat situasjon.  1354 
 1355 

1355 
13 Jakobsson og Kotsadam (2011). «The law and economics of international sex slavery: prostitution laws 
and trafficking for sexual exploitation.» European Journal of Law and Economics. Hentet fra 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-011-9232-0 
 
14 Cho, Dreher og Neumayer (2013). «Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?» World 
Development. Hentet fra 
http://eprints.lse.ac.uk/45198/1/Neumayer_Legalized_Prostitution_Increase_2012.pdf 
 
15 Rahm (2014). «Til deg som kjøper sex.» Aftenposten. Hentet fra 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/v5Vj/til-deg-som-kjoeper-sex-tanja-rahm 
 
16 Anonym (2015). «Kronikk: Ti grunner til at jeg prostituerte meg.» Aftenposten. Hentet fra 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/z8M5/kronikk-ti-grunner-til-at-jeg-prostituerte-meg 
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3. Holdningsskapende. En av tingene forskerne er enige om, er som sagt at markedet for 1356 
kjøp og salg av sex har krympet siden 2009. Studier tyder dessuten på at loven endrer 1357 
holdningene i befolkningen. For eksempel har evalueringen av loven i Norge vist at 1358 
holdningene blant menn har endret seg, og færre menn (særlig blant yngre menn) 1359 
mener nå at å kjøpe sex er greit.  1360 
 1361 
Dersom man mener at kjøp og salg av sex i seg selv er grunnleggende problematisk, kan 1362 
man ønske å beholde loven fordi den endrer folks holdninger slik at færre og færre 1363 
kjøper sex. I så fall vil man være bekymret for at å fjerne loven gjør det mer sosialt 1364 
akseptabelt å kjøpe sex, og at dette gjør at flere kjøper. Det finnes en del studier som 1365 
støtter dette, deriblant Cho, Dreher og Neumayer sin studie nevnt over. 1366 
 1367 
En del argumenterer for at kjøp og salg av sex fører til en skadelig objektifisering av 1368 
(særlig) kvinner og bygger opp under en idé om at sex er noe man har rett på. På denne 1369 
måten mener man at utbredt kjøp og salg av sex bidrar til dårlige holdninger rundt 1370 
kvinner og sex i samfunnet for øvrig. 1371 
 1372 

4. Bedre hjelpetiltak er mulig. Da loven ble innført var det stort fokus på økte hjelpetiltak 1373 
og midler, slik at folk som selger sex men ønsker å slutte kunne få hjelp. Hjelpetiltakene 1374 
har imidlertid vært underfinansiert og lavt prioritert. Man har også altfor få hjelpetiltak 1375 
for sexarbeidere uten permanent oppholdstillatelse, som i ytterste fall risikerer å bli 1376 
deportert hvis de for eksempel kontakter politiet for å anmelde en voldelig sexkunde. 1377 
 1378 
Noen tilhengere av å beholde loven sier at loven ikke har fungert perfekt de siste ti 1379 
årene, men at det skyldes manglende oppfølging fra politikerne, ikke at loven i seg selv 1380 
er problematisk. Dette gjelder også for eksempel bekymringer rundt politiet — at 1381 
problemet ikke er sexkjøpsloven, men heller at politiet og utlendingsmyndighetene er 1382 
for strenge og sjelden gir oppholdstillatelse til sexarbeidere og ofre for 1383 
menneskehandel.  1384 

 1385 
Argumenter for å oppheve forbudet (fjerne sexkjøpsloven) 1386 
 1387 

1. Skadereduksjon. Noe forskning tyder på at forbudet har gjort markedet farligere for de 1388 
sexarbeiderne som er igjen. Når politiet straffeforfølger kundene og bruker tid og 1389 
ressurser på å stenge ned bordeller, nettsider der sexarbeidere annonserer, fotfølge 1390 
sexarbeidere på gata, osv. kan resultatet bli at rammene blir mer utrygge. Flere blir 1391 
ufrivillig hensatt til gatemarkedet (som anses som farligere), fordi politiet systematisk 1392 
stenger ned nettsider og lignende som brukes til å finne kunder til innemarkedet. 1393 
Samtidig blir de som jobber på gatemarkedet tvunget til å bruke kortere tid på å 1394 
«vurdere» hver kunde før de sier ja, fordi de risikerer å bli sett av politiet. Det kan skape 1395 
mer utrygge situasjoner. 1396 
 1397 
Amnesty har publisert en lang rapport om dette, der de anbefaler å avkriminalisere kjøp 1398 
av sex igjen.1718 I likhet med regjeringens rapport fra 2014 har også Amnesty sin 1399 
rapport mottatt en del kritikk.19  1400 

1400 
17 Amnesty (2016). «Menneskerettigheter i Norge: Norsk lov setter sexarbeidere i fare.» Amnesty. Hentet 
fra https://amnesty.no/menneskerettigheter-i-norge-norsk-lov-setter-sexarbeidere-i-fare 
 
18 Kaatee og Egenæs (2015). «Dagbladet i drømmeland.» Dagbladet. Hentet fra 
https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-i-drommeland/60175484 
 
19 Sandal (2016). «Vi vet nok til å beholde sexkjøpsloven.» Dagsavisen. Hentet fra 
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 1401 
Noen motstandere av loven argumenterer for at med et lovlig og gjennomregulert 1402 
sexmarked ville det vært enklere å fange opp og bekjempe utnyttelse, menneskehandel 1403 
og voldelige kunder.  1404 
 1405 
Flere studier tyder på at å kriminalisere sexarbeid fører til økt hivsmitte.20 Sexarbeidere 1406 
er allerede en høyrisikogruppe for hivsmitte, og jo mer sexarbeidere kvier seg for å 1407 
komme i kontakt med det offentlige (politiet, helsevesen osv), jo større sjanse for at 1408 
smitte går uoppdaget. Tyskland, som har legalisert bordeller, har den laveste 1409 
hivforekomsten blant sexarbeidere i Europa. 1410 
 1411 

2. Samtykke og selvbestemmelse. En del tilhengere av å fjerne loven argumenterer for at 1412 
voksne samtykkende mennesker som ønsker å utveksle penger for sex skal få lov til 1413 
dette. Det er ikke forbudt å ha sex, og noen argumenterer for at det ikke er statens jobb 1414 
å forby ting som ikke skader andre, uansett om staten synes det er moralsk bra eller 1415 
ikke. Det finnes også enkeltpersoner som snakker offentlig om at de selger sex og er 1416 
fornøyd med det.21 1417 
 1418 

3. Bedre hjelpetiltak er mulig. Som nevnt tidligere, så har sexkjøpsloven og 1419 
hallikparagrafen hatt flere uheldige konsekvenser, der sexarbeidere blir hjemløse fordi 1420 
husverten oppdager at de selger sex hjemmefra, eller at sexarbeidere ikke tør å 1421 
kontakte politiet ved vold eller overgrep, fordi de risikerer å bli kastet ut av leiligheten 1422 
eller deportert. Motstandere av sexkjøpsloven argumenterer for at det blir lettere å få 1423 
gode hjelpetiltak på plass når sexarbeidere kan komme fram i lyset igjen, og at politiet 1424 
vil kunne fokusere på voldelige kunder, bakmenn og folk som bedriver 1425 
menneskehandel, heller enn å prioritere vanlige kunder. At man vil avskaffe 1426 
sexkjøpsloven betyr ikke nødvendigvis at man synes kjøp og salg av sex er bra, men 1427 
(som for eksempel i Amnestys argumenter) at man tror det blir enklere å hjelpe 1428 
sexarbeidere og få gode hjelpetiltak på plass hvis sexkjøp ikke er forbudt. 1429 
 1430 

4. Regulering. Noen tilhengere av å fjerne loven argumenterer for at prostitusjon har 1431 
kommet for å bli, uansett om man mener det er bra eller dårlig, og at det er bedre å ha et 1432 
regulert og lovlig marked. Dersom man fjerner loven og innfører regulering kan man for 1433 
eksempel skattlegge salg av sex og kanskje sikre tryggere forhold for sexarbeidere, i 1434 
tillegg til bedre lønns- og arbeidsvilkår. Enkelte argumenterer for statlige bordeller eller 1435 
i det minste en regulering av bordellvirksomhet med litt samme argumenter som Grønn 1436 
Ungdom argumenterer for legalisering og regulering av rusmidler på.  1437 

 1438 
En av de viktigste kritikkene mot den offisielle evalueringen i 2014 (som også forskerne sa seg 1439 
enig i) er at de fikk for få midler, for kort tid og for begrensede rammer. Vi har veldig lite 1440 
oppdatert forskning på kjøp og salg av sex i Norge, og det gjør det vanskelig å konkludere for 1441 
eller mot sexkjøpsloven. Det er også grunnen til at MDGs landsstyre tidligere har gått for en 1442 
løsning der man ber om en utredning av denne nå rundt 10 år gamle loven for å se om den har 1443 
virket etter hensikten eller ikke. 1444 

1444 
https://www.dagsavisen.no/debatt/vi-vet-nok-til-a-beholde-sexkjopsloven-1.902983 
 
20 Lekanger (2017). «Kriminalisering av sexarbeid gir mer hivsmitte.» Tidsskriftet for den norske 
legeforeningen. Hentet fra https://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/kriminalisering-av-
sexarbeid-gir-mer-hivsmitte 
 
21 Wiik og Bådsvik (2018). «—Jeg liker jobben min og er stolt av den.» TV2. Hentet fra 
https://www.tv2.no/a/10065488/ 
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 1445 
Sentralstyret og saksbehandler har innstilt på at GU skal støtte alternativ C, der vi ber om en 1446 
utredning av effektene av sexkjøpsloven før vi eventuelt bestemmer oss for å avvikle den 1447 
(kompromissforslaget). 1448 
 1449 

Forslag til vedtak 1450 
F1 (sentralstyrets innstilling): Grønn Ungdom støtter alternativ C i kapittel 67 punkt 15, og 1451 
ønsker å utrede effektene av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, men opprettholdet 1452 
forbudet inntil det kan påvises at sårbare grupper får det bedre uten et forbud. 1453 
 1454 
F2: Grønn Ungdom støtter alternativ A i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å opprettholde 1455 
forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (sexkjøpsloven). 1456 
 1457 
F3: Grønn Ungdom støtter alternativ B i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å oppheveforbudet 1458 
mot kjøp av seksuelle tjenester. 1459 
 1460 
F4: Grønn Ungdom støtter alternativ D i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å stryke punktet. 1461 
 1462 
 1463 
 1464 
 1465 
 1466 
Med vennlig hilsen 1467 
 1468 
 1469 
Miriam Langmoen, 1470 
generalsekretær 1471 
 1472 
Oslo, 7. august 2020  1473 

1474 
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Til  Landsstyret  1474 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1475 
Fra Sentralstyret 1476 
Dato 07.08.20  1477 
Saksnr GULS-3-20-18.2 1478 

 1479 

BARNETRYGD — universell 1480 

eller gradert? 1481 

Den delte innstillingen fra programkomiteen ser slik ut: 1482 
 1483 

Flertallet: Verne om universelle velferdstjenester som barnetrygd. 1484 
 1485 
Mindretallet (4 av 12): Innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med 1486 
lav inntekt. 1487 

 1488 
Sentralstyrets innstilling: støtte flertallet i programkomiteen (universell barnetrygd). 1489 
 1490 

Bakgrunn 1491 
Om universelle velferdstjenester 1492 
Universelle velferdsgoder er er statlige tjenester eller ytelser som alle har rett på.  I Norge er 1493 
for eksempel barnetrygden et universell velferdsgode, fordi den går til alle barnefamilier 1494 
uavhengig av inntekt. Eksempler på andre universelle ordninger i Norge er gratis utdanning og 1495 
helsehjelp. Universelle ordninger er vanlig i de nordiske velferdsstatene. Alternativet til 1496 
universelle ordninger er graderte eller behovsprøvde ordninger, der velferdsytelsene går til 1497 
enkeltgrupper med særlig behov for dem. Denne modellen finner vi blant annet i Storbritannia 1498 
og USA. 1499 
 1500 
Om barnetrygden 1501 
Barnetrygd er en automatisk overføring fra staten til barnefamilier, som utbetales automatisk 1502 
fra barnets fødsel frem til fylte 18 år. I Norge har vi hatt universell barnetrygd siden 1946. Det 1503 
var den første universelle trygden som ble innført i landet og var uavhengig av klasse og 1504 
inntekt. I dag kan man likevel få tilgang på et noe høyere barnetrygdbeløp hvis man er 1505 
aleneforelder. 1506 
 1507 
Hensikten med barnetrygden er å forbedre familienes økonomi og kompensere for noen av 1508 
utgiftene ved å forsørge et barn.  Fordi barnetrygden går til alle uavhengig av inntekt, blir den 1509 
ikke en omfordeling mellom fattig og rik, men mellom de som har barn og de som ikke har det.  1510 
 1511 
I 2018 ble det vedtatt som en del av budsjettavtalen mellom Solberg-regjeringen og KrF at 1512 
barnetrygden skulle oppjusteres med 84 kroner, fra 970 kroner i måneden til 1054 kroner i 1513 
måneden. Da hadde ikke satsene vært justert siden 1996. Fordi satsene nærmest har stått stille 1514 
siden 90-tallet, har barnetrygden sunket mye i verdi sammenlignet med tidligere. 1515 
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 1516 
Hele venstresiden samt Høyre og KrF ønsker å videreføre den universelle barnetrygden. FrP vil 1517 
fortsette å utbetale barnetrygd til alle, men skattlegge den, slik at de som tjener minst sitter 1518 
igjen med mest. Venstre mener noe ullent om å utrede omlegginger av barnetrygden. Unge 1519 
Høyre og Unge Venstre vil behovsprøve den, mens FpU vil fjerne den.  1520 
 1521 

Drøfting 1522 

Argumenter for universell barnetrygd 1523 
Det vanligste argumentet for universelle velferdsgoder er at de sikrer sin egen oppslutning ved 1524 
å legitimere velferdsstaten også hos dem med høy inntekt. Særordninger for enkeltgrupper kan 1525 
være mer utsatt for kutt. De som ikke får ta del i velferdsgodene, kan få mindre lyst til å støtte 1526 
opp om dem og bidra gjennom skatt. Tilhengerne av universell barnetrygd kan også 1527 
argumentere med at en behovsprøving av barnetrygden kan åpne døra for å svekke andre 1528 
universelle ordninger. 1529 
 1530 
Mange tilhengere av den universelle barnetrygden frykter at behovsprøving vil skape en 1531 
fattigdomsfelle, ved at man mister støtten når man går opp i lønn. De fattige familiene som 1532 
trenger barnetrygden mest har ofte en løs tilknytning til arbeidslivet. Noen peker på at en 1533 
behovsprøvd barnetrygd kan gjøre det enda vanskeligere for disse sårbare familiene å komme i 1534 
jobb, fordi det blir mer lønnsomt enn før å være hjemme. 1535 
 1536 
Andre vanlige argumenter for den universelle barnetrygden er at den er ubyråkratisk. 1537 
Byråkratiet ved en behovsprøving kan bli kostbart og tidkrevende for staten. Den universelle 1538 
barnetrygden stigmatiserer ingen, og noen argumenterer med at en behovsprøvd barnetrygd 1539 
vil føre til skam og stigma hos dem som mottar den. Barnetrygden er også en av få statlige 1540 
ytelser som ikke har noen bindinger på hvordan den skal brukes, og den gir derfor valgfrihet til 1541 
familiene uten at en saksbehandler skal sette seg til doms over valgene familiene tar. Noen 1542 
argumenterer med at politikerne enklere kan bli fristet til stille krav knyttet til barnetrygden 1543 
hvis det bare er fattige familier som mottar den.  1544 
 1545 
Argumenter for gradert barnetrygd 1546 
Tanken bak å behovsprøve barnetrygden er å gi støtte til dem som trenger det mest. 1547 
Tilhengerne av behovsprøving argumenterer med at mange familier ville klart seg helt fint uten 1548 
barnetrygd, mens andre kunne trengt et mye høyere beløp. Til tross for at barnetrygden skal 1549 
forbedre levekårene til barnefamilier i Norge, vokser nærmere 111 000 barn opp i 1550 
lavinntektsfamilier. Tilhengerne av behovsprøving argumenterer med at det er dyrt å øke 1551 
barnetrygden for alle, men mer gjennomførbart hvis vi begrenser antall mottakere. 1552 
 1553 
Noen argumenterer med at den universelle barnetrygden i verste fall kan forsterke 1554 
økonomiske forskjeller, fordi de velstående familiene får like høye utbetalinger som de fattige. 1555 
Barnetrygden gjør det mulig for rike familier å spare opp til sammen 227 000 kroner fram til 1556 
barnet fyller 18 år, som kan brukes på studielån, startkapital eller andre ting. 1557 
 1558 
Et annet vanlig argument for å behovsprøve flere velferdsordninger, er velferdsstatens 1559 
bærekraft. Den norske velferdsstaten er bygget på prinsippet om universelle velferdsgoder. 1560 
Det kan bli en dyr modell i en ganske nær framtid med lavere oljeinntekter og høyere 1561 
pensjonsutgifter.  1562 
 1563 
Til slutt er det ideologiske argumentet for behovsprøving: Mens noen er ideologisk overbevist 1564 
om at velferdsstaten er best når den er universell, mener andre at det prinsipielt sett er feil å gi 1565 
statlige ytelser til mennesker som ikke trenger det. De som er tilhengere av behovsprøving på 1566 
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et ideologisk plan vil argumentere for at mennesker som klarer seg uten statlige overføringer, 1567 
ikke skal motta noen.  1568 
 1569 

Forslag til vedtak 1570 
F1 (sentralstyrets innstilling): Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 38 1571 
punkt 6 og vil at barnetrygden fortsatt skal være universell. 1572 
 1573 
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 38 punkt 6 og vil innføre 1574 
gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt. 1575 
 1576 
 1577 
Med vennlig hilsen 1578 
 1579 
 1580 
Hulda Holtvedt, 1581 
talsperson 1582 
 1583 
Oslo, 7. august 2020  1584 

1585 
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Til Landsstyret  1585 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1586 
Fra Sentralstyret 1587 
Dato 07.08.20  1588 
Saksnr GULS-3-20-18.3 1589 

 1590 

KONTANTSTØTTEN 1591 

Den delte innstillingen fra programkomiteen ser sånn ut: 1592 
 1593 
a. Flertallet: Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. 1594 
 1595 
b. Mindretallet (3 av 12): Stryke punktet.  1596 
 1597 

Sentralstyrets innstilling: 1598 
 1599 

Nytt punkt: Avvikle kontantstøtten.  1600 
 1601 
Følgende begrunnelse legges ved høringssvaret: 1602 
 1603 
«Grønn Ungdom mener at kontantstøtten har for mange negative bivirkninger til at den kan 1604 
forsvares. For det første holder den særlig kvinner borte fra arbeidslivet, og hemmer likestillingen. 1605 
For det andre er det først og fremst familier med lav inntekt og utdanningsnivå som velger 1606 
kontantstøtte, ifølge analyser fra NAV. Kontantstøtta er langt lavere enn en gjennomsnittlig 1607 
foreldrepermisjon, og betyr vesentlig lavere inntekt for dem - ofte marginaliserte familier med lav 1608 
inntekt - som benytter seg av dem. For det tredje er kontantstøtta usosial fordi mottakerne av den 1609 
ikke opptjener rett til sykepenger, dagpenger, foreldrepermisjon osv. For det fjerde har offentlige 1610 
utvalg pekt på at kontantstøtta hemmer integreringen av innvandrerfamilier. Forøvrig, hvis 1611 
programkomiteen vil gjøre det lettere å være hjemme med barn, finnes det flere mindre 1612 
problematiske løsninger: For eksempel kan man utvide tidsrommet for foreldrepenger, eller innføre 1613 
støtte til familier som venter på barnehageplass eller av særskilte grunner ikke kan ha barna i 1614 
barnehage.» 1615 

 1616 

Bakgrunn 1617 
Kontantstøtte er en statlig utbetaling til foreldre med barn mellom 1 og 2 år som ikke går fulltid 1618 
i barnehage. Hensikten er å gjøre det mulig å velge andre omsorgsformer enn barnehage for 1619 
småbarn og gjøre overføringene fra staten mer like mellom familier som bruker og ikke bruker 1620 
barnehage med offentlig støtte.  1621 
 1622 
Historikk 1623 
Ordningen ble innført i 1998 av regjeringen Bondevik. I 2012 fjernet den rødgrønne 1624 
regjeringen kontantstøtte for barn mellom 2 og 3 år. I etterkant har satsene for ettåringer blitt 1625 
oppjustert flere ganger. I 1998 lå den høyeste satsen på 3000 kr i måneden, mens du i dag kan 1626 
få 7500 kr i måneden for å være hjemme med barnet.  1627 
 1628 
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I 2017 gjorde en borgerlige regjeringen en endring i kontantstøtteordningen som har påvirket 1629 
folks bruk av den:  Det ble innført krav om at foreldre som mottar kontantstøtte må ha vært 1630 
bosatt i Norge i minst fem år. Formålet med botidskravet er å stimulere til at nyankomne 1631 
innvandrere raskt kommer seg ut i jobb og blir økonomisk selvstendige.  1632 
 1633 
Om bruken av kontantstøtten 1634 
Andelen som benytter seg av kontantstøtteordningen har sunket kraftig i takt med bedre 1635 
barnehagedekning. Ettersom retten til barnehageplass gjelder fra august året barnet fyller ett 1636 
år, er det mange foreldre som mottar kontantstøtte i påvente av at barnet begynner i 1637 
barnehage. Blant dem som ikke venter på barnehageplass, men bevisst velger kontantstøtte, 1638 
har familier med innvandrerbakgrunn pleid å være kraftig overrepresentert. Dette bildet har 1639 
nyansert seg noe de siste årene på grunn av botidskravet, og i 2018 var kontantstøttebruken 1640 
rekordlav blant innvandrere, men økte svakt blant familier uten innvandrerbakgrunn. Det er 1641 
likevel fortsatt en høyere andel kontantstøttemottakere blant familier med 1642 
innvandrerbakgrunn (28% i 2018) enn blant familier uten innvandrerbakgrunn (16% i 2018). 1643 
 1644 
Til tross for at kontantstøtteordningen er kjønnsnøytral, er det flest kvinner som benytter seg 1645 
av den. NAVs statistikk viser at 76% av kontantstøtteutbetalingene var registrert på barnets 1646 
mor i 2018.  1647 
 1648 
Et viktig kjennetegn for familier  - med og uten innvandrerbakgrunn - som velger kontantstøtte, 1649 
er utdanningsnivået. Blant mødre uten videregående eller høyere utdanning er andelen 1650 
kontantstøttemottakere vesentlig høyere (32% i 2018) enn blant mødre med høyere utdanning 1651 
(13% i 2018). Ifølge SSB er andelen kontantstøttemottakere høyest blant familier med lav 1652 
inntekt, og andelen synker med økende inntekt. Det er vanligere å motta kontantstøtte hvis 1653 
mors inntekt er klart lavere enn fars, enn hvis foreldrenes inntekt er mer like.  1654 
 1655 
Hva mener partiene? 1656 
Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Venstre ønsker alle å avskaffe kontantstøtten og erstatte den med 1657 
ventestøtte til familier som venter på barnehageplass. Høyre, Senterpartiet og KrF vil 1658 
videreføre kontantstøtteordningen for barn mellom 1 og 2 år. FrPs prioritet i 1659 
kontantstøttesaken har vært å begrense bruken blant nyankomne innvandrere, som de i stor 1660 
grad har fått gjennomslag for gjennom botidskravet. MDG har i tidligere partiprogram gått inn 1661 
for å videreføre kontantstøtten.  1662 
 1663 

Drøfting 1664 

Argumenter for kontantstøtte 1665 
Det vanligste argumentet for kontantstøtteordningen er å gi barnefamilier mer valgfrihet, og å 1666 
gi foreldrene mer tid til samvær med egne barn. Kontantstøtten gir flere familier et reelt valg 1667 
mellom barnehage og andre omsorgsformer. Tilhengerne av kontantstøtten argumenterer med 1668 
at det er viktig med tillit til familiene, og at familiene ved best hva som er bra for seg og sine 1669 
barn. Foreldre kan ha praktiske så vel som verdibaserte grunner til å velge kontantstøtte 1670 
fremfor barnehageplass. 1671 
 1672 
Etter at kontantstøtten ble begrenset til å gjelde barn mellom ett og to år, er ordningen 1673 
forbeholdt veldig små barn. Tilhengere av kontantstøtten argumenterer med at foreldre bør 1674 
kunne velge å være hjemme med barna når de er så små, og at ikke alle ettåringer er klare for 1675 
barnehage. Barn er forskjellige og utvikler seg i forskjellig tempo.  1676 
 1677 
Små barn er mer sårbare for stress enn eldre barn, og et forskningsprosjekt fra NTNU har vist 1678 
at lange dager i barnehagen kan gi økning i stresshormoner blant ett- og toåringer. Enkelte 1679 
barnepsykologer anbefaler foreldre å vente litt med å sende ettåringene i barnehage, blant 1680 
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annet fordi små barn har et stort nærhets- og tilknytningsbehov som barnehagen ikke 1681 
nødvendigvis klarer å møte. Noen kontantstøttetilhengere er bekymret for en økende 1682 
institusjonalisering av barndommen, der stadig mer av barnas liv blir voksenstyrt og 1683 
pedagogikkstyrt. 1684 
 1685 
Men tilhengere av kontantstøtte er ikke nødvendigvis motstandere av barnehage, og kan 1686 
argumentere med at kontantstøtten faktisk bidrar til å lette presset på barnehagene - og 1687 
dermed bidrar til bedre barnehager for dem som velger det. Med mindre press på barnehagene 1688 
kan det bli lettere å gjennomføre kvalitetsløft som bedre bemanning. 1689 
 1690 
Et annet vanlig argument for kontantstøtte, kanskje særlig i MDG-sammenheng, handler om 1691 
livskvalitet. Det viktigste i livet kan ikke nødvendigvis måles. Tilhengerne av kontantstøtte kan 1692 
argumentere med at verdien av å få mer tid sammen som familie er viktigere enn hensynene til 1693 
yrkeslivet, arbeidslinja og samfunnsøkonomien. En del MDGere som er tilhengere av 1694 
kontantstøtten ønsker å stille krav til at den skal fordeles mellom mor og far, for å ta mer 1695 
hensyn til likestilling. 1696 
 1697 
Argumenter mot kontantstøtte 1698 
De vanligste argumentene mot kontantstøtten er at at den hemmer integreringen og 1699 
likestillingen, og kan ha usosiale utslag. Disse argumentene må ses i sammenheng med 1700 
statistikken om hvem som mottar kontantstøtte. Selv om andel familier med 1701 
innvandrerbakgrunn har sunket, vil motstanderne av kontantstøtten argumentere med at 1702 
familier med innvandrerbakgrunn fortsatt er overrepresentert i statistikken, og at innvandrere 1703 
som har bodd her i mer enn 5 år også kan leve utenfor majoritetssamfunnet og ha en svak 1704 
tilknytning til arbeidslivet. Noen mener dessuten at botidskravet er urettferdig og derfor en 1705 
dårlig løsning på integreringsproblemet. 1706 
 1707 
Motstandere av kontantstøtte argumenterer også med at færre barn får ta del i det viktige  1708 
tilbudet barnehagen gir, blant annet sosial læring, frilek med andre barn og språklæring. Et 1709 
annet mye brukt argument mot kontantstøtten er at den åpner opp for barnepassordninger av 1710 
varierende kvalitet, for eksempel dagmammaer uten formell pedagogisk utdanning.  1711 
 1712 
Likestillingsargumentet handler om at det gjennomgående er flest kvinner som blir hjemme 1713 
med kontantstøtte. Mange vil argumentere med at kontantstøtten dermed motarbeider 1714 
målene med likestillingspolitikken, nemlig å øke kvinners yrkesdeltakelse og økonomiske 1715 
selvstendighet, og forminske det økonomiske gapet mellom kvinner og menn. En undersøkelse 1716 
fra SSB i 2012 viser at halvparten av mødrene som reduserte arbeidstiden som følge av 1717 
kontantstøtten, ikke var tilbake i full jobb da barnet var fire år, mens fedrene jobbet som før. 1718 
 1719 
Noen motstandere av kontantstøtten peker på at den er usosial fordi utbetalingen er så lav 1720 
sammenlignet med en gjennomsnittlig lønn eller foreldrepermisjon, og fordi mottakerne ikke 1721 
opptjener seg rettigheter til for eksempel sykepenger og foreldrepermisjon. Når de fleste som 1722 
mottar kontantstøtte er kvinner med lav utdanning og lite inntekt fra før, kan de usosiale 1723 
utslagene bli særlig sterke. 1724 
 1725 
Et siste vanlig argument mot kontantstøtten er at kvinners deltagelse i yrkeslivet er viktig for 1726 
samfunnsøkonomien. Noen argumenterer med at selv om en barnehageplass koster mer enn 1727 
kontantstøtte, fører kontantstøtteordningen til redusert verdiskapning og mindre 1728 
skatteinntekter på lengre sikt. 1729 
 1730 

Forslag til vedtak 1731 
F1 (sentralstyrets innstilling): Grønn Ungdom ønsker å avvikle kontantstøtten og legge 1732 
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følgende begrunnelse ved høringssvaret: «Grønn Ungdom mener at kontantstøtten har for mange 1733 
negative bivirkninger til at den kan forsvares. For det første holder den særlig kvinner borte fra 1734 
arbeidslivet, og hemmer likestillingen. For det andre er det først og fremst familier med lav inntekt og 1735 
utdanningsnivå som velger kontantstøtte, ifølge analyser fra NAV. Kontantstøtta er langt lavere enn 1736 
en gjennomsnittlig foreldrepermisjon, og betyr vesentlig lavere inntekt for dem - ofte marginaliserte 1737 
familier med lav inntekt - som benytter seg av dem. For det tredje er kontantstøtta usosial fordi 1738 
mottakerne av den ikke opptjener rett til sykepenger, dagpenger, foreldrepermisjon osv. For det fjerde 1739 
har offentlige utvalg pekt på at kontantstøtta hemmer integreringen av innvandrerfamilier. Forøvrig, 1740 
hvis programkomiteen vil gjøre det lettere å være hjemme med barn, finnes det flere mindre 1741 
problematiske løsninger: For eksempel kan man utvide tidsrommet for foreldrepenger, eller innføre 1742 
støtte til familier som venter på barnehageplass eller av særskilte grunner ikke kan ha barna i 1743 
barnehage.» 1744 
 1745 
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 41 punkt 9 og vil videreføre 1746 
kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. 1747 
 1748 
F3: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 41 punkt 9 og vil stryke 1749 
punktet og ikke ha noe i programmet om kontantstøtten. 1750 
 1751 
 1752 
Med vennlig hilsen 1753 
 1754 
 1755 
Hulda Holtvedt, 1756 
talsperson 1757 
 1758 
Oslo, 7. august 2020  1759 
 1760 
 1761 

1762 
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Til  Landsstyret  1762 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1763 
Fra Sentralstyret 1764 
Dato 07.08.20  1765 
Saksnr GULS-3-20-18.4 1766 

 1767 

KLIMABELØNNINGSORDNING 1768 

(KAF) 1769 

Den delte innstillingen til programkomiteen ser slik ut: 1770 
 1771 

Flertallet: Innføre en ordning med klimabelønningen KAF (karbonavgift til fordeling), 1772 
der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles 1773 
direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere. 1774 
 1775 
Mindretallet (2 av 12): Stryk punktet. 1776 

 1777 
Sentralstyrets innstilling: støtte flertallet i programkomiteen (innføre KAF). 1778 
 1779 

Bakgrunn 1780 
Karbonavgift til fordeling (KAF) er en foreslått grunnstein i MDGs klima- og avgiftspolitikk, og 1781 
har mange navn. MDG kaller det ofte for “klimabelønning”, Rødt kaller det “klimarabatt” og SV 1782 
kaller det en “grønn folkebonus”. Prinsippet er uansett det samme. Man putter en avgift på noe 1783 
klimaskadelig man vil ha mindre av, men avgiftspengene går ikke inn på statskassa som vanlige 1784 
avgifter, de fordeles heller flatt ut igjen til alle i befolkningen. Slik vil de som vrir forbruket sitt i 1785 
klimavennlig retning vinne på det økonomisk, og man vil tilsvarende tape økonomisk på å ikke 1786 
vri forbruket sitt i klimavennlig retning. Det er ofte også bakt inn i en KAF-ordning at 1787 
klimaavgiften skal trappes opp årlig på en forutsigbar måte, og at avgiftene til slutt skal settes 1788 
svært høyt. KAF sitt purpose er altså å vri forbruket i klimavennlig retning og slik få ned 1789 
klimagassutslippene uten å påvirke økonomien nevneverdig ellers, verken ved å øke 1790 
inntjeningen til staten eller øke totalkjøpekraften til befolkningen.  1791 
 1792 

Drøfting 1793 

Fordeler med KAF: 1794 
Mange argumenterer for at det vil bli politisk mulig å sette høyere nødvendige klimaavgifter 1795 
med KAF enn uten KAF, fordi aksepten for høye avgifter vil være større når staten ikke tjener 1796 
på det og man som forbruker kan gå i pluss med ordningen. Mange tror at KAF vil være en 1797 
veldig populær ordning, rett og slett fordi folk synes det er digg å få penger. Nettopp derfor kan 1798 
det bli politisk vanskelig å fjerne ordningen igjen hvis den er innført, eller senke avgiftene. 1799 
Mange argumenter for at KAF vil premiere klimavennlig forbruk på en slik måte at det kan gi 1800 
økt mobilisering før høyere og flere avgifter.  1801 
 1802 



 
49 

Hvis KAF fører til folkelig og politisk aksept og ønske om høye klimaavgifter, blir det også 1803 
lettere å lage en forutsigbar plan for økning i avgiftene. Man kan argumentere for at nettopp 1804 
den forutsigbarheten kan gi en omstillingseffekt. Når avgiftene er lave og eventuelt varierer fra 1805 
år til år, og det dessuten ikke er noe politisk signal om at de vil øke betraktelig i nær fremtid, vil 1806 
det fort være mange selskaper og folk som ikke går inn i grønne omstillinger som kan være dyre 1807 
og vanskelige på kort sikt.  1808 
 1809 
Et annet argument: Noen er usikre på KAF som politisk ordning, men mene at det vil være 1810 
kommunikasjonsmessig vanskelig å være mot KAF når enkelte av partiene som ligner oss har 1811 
gått inn for sine varianter av det, og når vi har et visst eierskap til saken fortsatt som det kan 1812 
være lurt å holde på. Å gå imot ordningen når man har vært for tidligere kan vekke mer 1813 
(negativ) oppsikt enn det å bare fortsette å være for den.  1814 
 1815 
Ulemper med KAF: 1816 
Man kan argumentere for at denne ordningen omgår velferdsstaten på en uheldig 1817 
måte. Alle får like mye i stedet for at de som behøver det mest får mest. Vanlige avgifter havner 1818 
i statskassa og brukes der de trengs mest. Vi har en stor tillit til (velferds)staten i Norge, og 1819 
noen argumenter for at det vil være stor folkelig støtte til høye klimaavgifter uten at de er i en 1820 
KAF-ordning, nettopp fordi vi er vant med at vi får mye bra igjen for pengene vi betaler inn i 1821 
skatter og avgifter. KAF kan være mer nødvendig i land med mindre stat og mindre tillit mellom 1822 
folk og myndigheter, som USA, hvor også “mannen bak KAF”, James Hansen, kommer fra (nei, 1823 
han er ikke fra Rogaland).  1824 
 1825 
Noen argumenter også for at KAF kan slå usosialt ut. Det omfordeler fra de som forurenser til 1826 
de som ikke gjør det, men ikke nødvendigvis fra rike til fattige. Den omstillingen som KAF 1827 
forsøker å være katalysator for er lettere for rikfolk og store selskaper enn fattige folk og små 1828 
selskaper, fordi førstnevnte i motsetning til sistnevnte har en buffer å gjøre investeringene 1829 
med, enten det er å bytte til elbil eller noe annet. Hvis KAF-pengene man får utbetalt kommer 1830 
så sjeldent som årlig, vil også denne bufferen spille en rolle. Folk med dårlig råd som ikke får 1831 
bytta ut bilen sin vil måtte betale høyere avgifter i mange måneder før de blir kompensert for 1832 
deler av det. Folk med god råd vil med KAF som med andre avgifter kunne fortsette å forurense 1833 
uten at det påvirker dem noe særlig økonomisk. 1834 
 1835 
Kraftige kutt i klimagassutslipp krever både nye forbruksmønstre i befolkningen, private 1836 
investeringer og massive offentlige investeringer. KAF bidrar til de to første, men kan gjøre det 1837 
siste vanskeligere, rett og slett fordi det blir færre inntekter til staten. Bør vi gi avgiftspengene 1838 
tilbake til folk eller bruke dem på å bygge ut ladenett og tog? 1839 
 1840 
Mange KAF-entusiaster arguementerer for at KAF det vil være et sjeldent lettkommunisert og 1841 
populært klimatiltak. Men er det det? KAF har vært en del av MDGs politikk i flere år, og det er 1842 
gjort flere forsøk på å skape blest rundt det, men det har ikke rukket å bli så populært eller 1843 
kjent som tiltak likevel. Kanskje det er for teknisk og vanskelig å kommunisere? Mange 1844 
argumenter for at de er “lunkne” til ordningen på grunn av dette, men at det ikke nødvendig 1845 
betyr at de er motstandere av at KAF skal være en del av en stor og mangfoldig klimapolitikk 1846 
med mange ulike ordninger og løsninger.  1847 
 1848 

Forslag til vedtak 1849 
F1: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 19 punkt 3 og går inn for å 1850 
opprette en klimabelønningsordning. I høringssvaret vil vi understreke at partiet må legge mye 1851 
jobb i å kommunisere dette på en god og tydelig måte dersom det vedtas i programmet, og at vi 1852 
ønsker et økt fokus på skatt og sosial omfordeling.  1853 
 1854 
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 1855 
Med vennlig hilsen 1856 
 1857 
 1858 
Teodor Bruu, 1859 
talsperson 1860 
 1861 
Oslo, 7. august 2020  1862 

1863 
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Til Landsstyret  1863 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1864 
Fra Sentralstyret 1865 
Dato 07.08.20  1866 
Saksnr GULS-3-20-18.5 1867 

 1868 

MINSTENORM FOR 1869 

SOSIALSTØTTE 1870 

Den delte innstillingen til programkomiteen ser slik ut: 1871 
 1872 

Flertallet: Stryke punktet. 1873 
 1874 
Mindretallet (3 av 12): Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte. Denne 1875 
støtten skal fungere som en garantert minsteinntekt og ikke forutsette for eksempel 1876 
realisering av eiendeler o.l. 1877 

 1878 
Sentralstyret har ingen innstilling. Dersom LS ikke ønsker at GU skal ha noen spesifikk mening 1879 
i saken, kan man stemme mot både F1 og F2 (mot begge alternativene). Da kommer vi ikke til å 1880 
skrive noe i høringssvaret om punktet.  1881 
 1882 

Bakgrunn 1883 
Sosialhjelp eller sosialstøtte er en økonomisk hjelp man har krav på når man står uten 1884 
arbeidsinntekt eller ikke har krav på andre trygder eller stønader som uføretrygd eller 1885 
arbeidsledighetspenger. Den er midlertidig og skjønnsmessig. Loven gir ingen veiledning om 1886 
det konkrete nivået på stønaden, men det avgjøres skjønnsmessig av NAV i den enkelte 1887 
kommune i hver enkelt sak. Staten har noen anbefalte minstesatser, men hver enkelt kommune 1888 
vedtar likevel sine egne. Derfor varierer størrelsen på sosialstøtten mye fra kommune til 1889 
kommune. Noen, blant annet et mindretall i MDGs programkomite, tar til orde for at det bør 1890 
være en minstenorm for sosialstøtten, altså en nedre sum som man er garantert uansett 1891 
hvilken kommune man er bosatt i.  1892 
 1893 
Mange argumenterer for at sosialstøtten i dag ofte er for lav, og at det å sette en nasjonal 1894 
minstenorm kan bidra til at den jevnt over settes til et høyere nivå. I dag mener noen at støtten 1895 
noen ganger er så lav at det ikke er mulig å leve av den. Ved å ha en nasjonal minstenorm kan 1896 
man sikre politisk at den ikke blir uverdig lav i enkeltkommuner eller i enkelttilfeller. Samtidig 1897 
kan en minstenorm gi en økonomisk forutsigbarhet for dem som mottar støtten. Mange trekker 1898 
fram at sosialhjelpsøkere i dag ofte må bruke mye tid på søknadsprosessen, og at det er 1899 
belastende. Ulike satser i hver kommune gjør det også vanskelig for sosialhjelpmottakere å 1900 
flytte på seg hvis de bor i en kommune med høy sats, ikke tvinger dem til å flytte på seg hvis de 1901 
bor i en kommune med lav sats. Likevel, noen argumenter for at det at de nasjonale satsene 1902 
bare er veiledende og ikke minstenormer, gjør at det blir et “race to the bottom”, der 1903 
kommunene sammenligner seg med hverandre og setter uverdig lave satser.  1904 
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 1905 
På den annen side: Levekostnadene varierer mye fra kommune til kommune, og det er 1906 
kommunene som vet best hvilken sum sosialstøtten bør ligge på for at den skal dekke 1907 
nødvendige utgifter. En minstenorm vil derfor kunne slå uheldig ut og være lite treffsikker. 1908 
Noen trekker fram at det er en fare for at en minstenorm fort også kan fungere som en 1909 
maksgrense fordi man beveger seg bort fra å basere sosialstøtten på individuelle behov. Men 1910 
størstedelen av forskjellene i levekostnader fra kommune til kommune går på boutgifter, og 1911 
hvis man da unntar boutgifter fra minstenormen for sosialhjelp, løser man kanskje problemene 1912 
med de kommunale forskjellene.  1913 
 1914 
I noen tilfeller kan det være en forutsetning for å få sosialhjelp at man selger verdifulle 1915 
eiendeler. Noen argumenter for at det både er uverdig og kan bidra til at ordningen er blir en 1916 
fattigdomsfelle fordi det bare gjør det enda vanskeligere for dem i en økonomisk vanskelig 1917 
situasjon. På den annen side skal sosialhjelpen være en “siste utvei” og folk med dyre eiendeler 1918 
har ikke det samme behovet for økonomisk hjelp som dem uten. Formue er formue, enten den 1919 
er penger i banken eller et maleri på veggen.  1920 
 1921 
Noen argumenter for at en rausere sosialhjelp vil kunne gjøre den til en større fattigdomsfelle. 1922 
Stønaden er i dag innrettet slik at den kun skal virke midlertidig. Målet er å få folk raskt inn i 1923 
helst arbeid eller eventuelt fastere trygdeordninger. Hvis det lønner seg mer å bli i 1924 
sosialhjelpen enn å komme seg i arbeid, er det uheldig, både for samfunnet og den enkelte.  1925 
 1926 
Sosialhjelpen skal være en midlertidig stønad man får mens man får avklart arbeidsevne og 1927 
eventuelle rettigheter på andre trygder. Men noen trekker fram at denne avklaringen kan ta så 1928 
lang tid at det er i praksis blir en ganske langvarig stønad for mange. Det kan tale for å sette 1929 
forutsigbare minstesatser, men kan også tale mot. Noen mener en slik trygg minstesats kan bli 1930 
en uheldig hvilepute når NAV skal vurdere arbeidsevne og trygderettigheter.  1931 
 1932 
Det er historisk SV, Krf og diverse LO-forbund som har tatt til orde for nasjonal minstenorm for 1933 
sosialstøtte. 1934 
 1935 

Forslag til vedtak (ingen innstilling) 1936 
F1: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 38 punkt 9 og vil stryke punktet 1937 
om en nasjonal minstenorm for sosialstøtte.  1938 
 1939 
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 38 punkt 9 og vil fastsette 1940 
en nasjonal minstenorm for sosialstøtte.  1941 
 1942 
 1943 
 1944 
Med vennlig hilsen 1945 
 1946 
 1947 
Teodor Bruu, 1948 
talsperson 1949 
 1950 
Oslo, 7. august 2020  1951 

1952 
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Til  Landsstyret  1952 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1953 
Fra Sentralstyret 1954 
Dato 07.08.20  1955 
Saksnr GULS-3-20-18.6 1956 

 1957 

HVA MENER GRØNN UNGDOM 1958 

OM ANNET ENN MILJØ? 1959 

Bakgrunn 1960 
Det finnes fortsatt mange punkter og dissenser i programutkastet der GU ikke har noen 1961 
vedtatt politikk! Og det er helt greit, vi trenger ikke å ha politikk på alt.  1962 
 1963 
Denne saken er et forsøk på å gå gjennom dissensene i programmet. Ikke alle dissensene er like 1964 
viktige, men de gir gode pekepinner på hvor skjæringslinjene i programkomiteen går og vil gå 1965 
de neste månedene. Ikke minst vil disse vedtakene gi Hulda, som representerer GU i 1966 
programkomiteen, rettesnorer om hva Grønn Ungdom mener.  1967 
 1968 
De fleste stedene står det bare hva sentralstyret innstiller, eventuelt «Ingen innstilling», noen 1969 
ganger med en kort begrunnelse. Tanken er at i disse tilfellene vil høringssvaret kun liste opp 1970 
hvilket alternativ vi støtter. Andre steder inkluderer sentralstyrets innstilling en setning i 1971 
sitattegn. I disse tilfellene ønsker vi at denne setningen skal inngå i høringssvaret. Aller nederst 1972 
ligger alle de delte innstillingene til programkomiteen der GU har vedtatt politikk — disse 1973 
trenger vi ikke å vedta igjen.  1974 
 1975 
Hvis det står «Ingen innstilling», og dere vil at GU skal mene noe om punktet, så må dere aktivt 1976 
sende inn endringsforslag om hva dere synes GU skal mene. Dersom det ikke kommer inn 1977 
endringsforslag på et punkt med «Ingen innstilling», så kommer vi ikke til å ha noen politikk på 1978 
det punktet og heller ikke skrive noe om det i høringssvaret. Og det går helt fint! Vi trenger som 1979 
sagt ikke å ha politikk på absolutt alt :) 1980 
 1981 
Når vi er ferdige med helgen, vil undertegnede bake vedtakene inn nederst i utkastet til 1982 
høringssvar, sånn at programkomiteen får se hva GU mener.  1983 
 1984 
Dere finner programutkastet her: program.mdg.no 1985 
 1986 

Forslag til vedtak 1987 
F1: Grønn Ungdoms synspunkter om programkomiteens dissenser og delte innstillinger vedtas 1988 
slik de foreligger.    1989 
 1990 

Vedlegg 1991 
 1 - Hva mener Grønn Ungdom om annet enn miljø? 1992 
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 1993 
 1994 
Med vennlig hilsen 1995 
 1996 
 1997 
Miriam Langmoen, 1998 
generalsekretær 1999 
 2000 
Oslo, 7. august 2020  2001 
 2002 

2003 
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 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

Hva mener Grønn Ungdom 2007 

om annet enn Miljø? 2008 

 2009 

Saker der GU mangler politikk 2010 
 2011 
Kapittel 2 punkt 19:  2012 
a. Flertallet: Utrede Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem med permanente 2013 
bestander av store rovdyr, og etablere et stort verneområde hvor høsting, jakt og fiske ikke er 2014 
tillatt. 2015 
 2016 
b. Mindretallet (2 av 12): Stryke punktet. 2017 
 2018 
Sentralstyrets innstilling: At GU ikke skal mene noe (ingen innstilling) 2019 
 2020 
 2021 
Kapittel 2 punkt 26:  2022 
a. Flertallet: Endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, ikke 2023 
fornøyelseskjøring med snøscooter, vannscooter eller annet kjøretøy utenfor vei og sti, slik at 2024 
hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først. 2025 
 2026 
b. Mindretallet (2 av 12): Stramme inn regelverk og praksis med å tillate motorferdsel i norsk 2027 
natur. Reversere endringene som åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter og vannscooter, 2028 
og gå mot forslag til liberaliseringer av regelverket, også for nye elektriske kjøretøy utenfor vei 2029 
og sti. 2030 
 2031 
Sentralstyrets innstilling: At GU ikke skal mene noe (ingen innstilling) 2032 
 2033 
 2034 
Kapittel 11 punkt 5:  2035 
a. Flertallet: Gjennomføre mer fleksibel kjernetid og bruk av hjemmekontor i offentlige 2036 
virksomheter i byområder for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre.  2037 
 2038 
b. Mindretallet (1 av 12): Gjennomføre prøveprosjekter med mer fleksibel kjernetid på statlige 2039 
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kontorarbeidsplasser i storbyområder for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre. 2040 
 2041 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A  2042 
 2043 
 2044 
Kapittel 12 punkt 12:  2045 
a. Flertallet: Reversere konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner, 2046 
og etablere ett jernbaneselskap med totalansvar for togtilbudet. 2047 
 2048 
b. Mindretallet (2 av 12): Stryke punktet. 2049 
 2050 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A 2051 
 2052 
 2053 
Kapittel 19 punkt 2:  2054 
a. Flertallet: Stryke punktet. 2055 
 2056 
b. Mindretallet (3 av 12): Innføre en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr og 2057 
andre forbruksgoder som har høyt miljøavtrykk og er egnet for deling og utleie. 2058 
 2059 
Sentralstyrets innstilling: En kombo. Vi vil ikke støtte noen av alternativene og heller skrive 2060 
følgende tekst i høringssvaret: «Grønn Ungdom mener klær og sko ikke kan settes i samme kategori 2061 
som verktøy og sportsutstyr, hva gjelder muligheter for deling og utleie. Grønn Ungdom stiller seg 2062 
positiv til en ny miljøavgift på verktøy, sports- og turutstyr, med formål om å fremme deling og utleie.» 2063 
 2064 
 2065 
Kapittel 19 punkt 7: 2066 
a. Flertallet: At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal betale mindre skatt, mens folk 2067 
med høy inntekt skal betale mer. 2068 
 2069 
b. Mindretallet (1 av 12): Avvikle inntektsskatten for årsinntekter under 200 000 kroner. 2070 
 2071 
Sentralstyrets innstilling: Inkludere følgende tekst i høringssvaret: «Grønn Ungdom mener begge 2072 
alternativer er for dårlige. Alternativ A er vagt. Vi savner en konkretisering av en sosialt rettferdig 2073 
skattepolitikk, særlig med et fokus utover inntektsskatten.»  2074 
 2075 
 2076 
Kapittel 19 punkt 8: 2077 
a. Flertallet: Stryke punktet. 2078 
 2079 
b. Mindretallet (1 av 12): Gradvis trappe opp til nitti prosent marginalskatt på inntekter over 3 2080 
millioner kroner.  2081 
 2082 
Sentralstyrets innstilling: A, men vi vil understreke at dette ikke tar rikingene uansett. De 2083 
superrike har som regel ikke så høy inntekt, men massive formuer (som de som regel har arvet): 2084 
«Grønn Ungdom støtter ikke alternativ B, men savner et sterkere fokus på sosialt utjevnende 2085 
skattepolitikk som særlig går etter de superrike, som sjeldent er registrert med høy inntekt (ref. punkt 2086 
17 i samme kapittel).» 2087 
 2088 
 2089 
Kapittel 21 punkt 12: 2090 
a. Flertallet: Stryke punktet. 2091 
 2092 
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b. Mindretallet (1 av 12): Arbeide for en internasjonal avtale som forplikter rike land til å sette 2093 
av en andel av sine tollinntekter på jordbruksvarer til et FN-forvaltet fond til investering i økt 2094 
matproduksjon i fattige land. 2095 
 2096 
Sentralstyrets innstilling: At GU ikke skal mene noe (ingen innstilling) 2097 
 2098 
 2099 
Kapittel 33 punkt 14 — åpen innstilling: 2100 
a. Avvikle den kommersielle hvalfangsten. 2101 
 2102 
b. Stryke punktet. 2103 
 2104 
Sentralstyrets innstilling: At GU ikke skal mene noe (ingen innstilling) 2105 
 2106 
 2107 
Kapittel 37 punkt 6: 2108 
a. Flertallet: Innføre forsøksordninger med kortere arbeidstid i offentlig sektor. 2109 
 2110 
b. Mindretallet (1 av 12): Redusere normalarbeidsdagen med to prosent i året, med stor 2111 
fleksibilitet for den enkelte arbeidsplass for hvordan arbeidstidreduksjonen organiseres. 2112 
 2113 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A  2114 
 2115 
 2116 
Kapittel 57 punkt 16 — åpen innstilling: 2117 
a. Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen. 2118 
 2119 
b. Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen og innføre flere unntak, slik at en kan få 2120 
overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier. 2121 
 2122 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A 2123 
 2124 
 2125 
Kapittel 59 punkt 17 — åpen innstilling: 2126 
a. Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. 2127 
 2128 
b. Fjerne juridisk kjønn og innføre kjønnsnøytrale personnumre. 2129 
 2130 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A, med følgende vedlagte tekst: «Å fjerne juridisk kjønn 2131 
fullstendig vil vanskeliggjøre kjønnskvotering, forskning og statistikk.» 2132 
 2133 
Det finnes argumenter for å fjerne juridisk kjønn fullstendig, men også en del praktiske 2134 
problemer. I dag har vi kjønnskvotering på visse studier, og dette blir umulig dersom juridisk 2135 
kjønn fjernes. På samme måte har vi i dag et lovkrav om at man må ha minst 40% kvinner og 2136 
minst 40% menn i styret i alle aksjeselskaper — dette forsvinner også dersom vi fjerner juridisk 2137 
kjønn. Ikke minst er det viktig for både forskere og politikere å kunne se på kjønnsforskjeller i 2138 
statistikk, slik at vi for eksempel fanger opp at gutter nå i snitt gjør det dårligere enn jenter på 2139 
skolen eller at jenter i større grad enn gutter risikerer alvorlig partnervold. Dersom juridisk 2140 
kjønn fjernes vil vi ikke ha anledning til å se på hvilke områder ulike kjønn gjør det bedre eller 2141 
dårligere. Det vil rett og slett bli vanskeligere å jobbe for økt likestilling.  2142 
 2143 
 2144 
Kapittel 63 punkt 6: 2145 
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a. Flertallet: Stryke punktet 2146 
 2147 
b. Mindretallet (1 av 12): Innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak behandlet 2148 
på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter. 2149 
 2150 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A 2151 
 2152 
 2153 
Kapittel 66 punkt 8: 2154 
a. Flertallet: Gå mot tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk 2155 
kommunikasjon. 2156 
 2157 
b. Mindretallet (2 av 12): Stille strenge personvernkrav til tilrettelagt innhenting av 2158 
grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon.  2159 
 2160 
Sentralstyrets innstilling: At GU ikke skal mene noe (ingen innstilling) 2161 
 2162 
 2163 
Kapittel 70 punkt 18: 2164 
a. Flertallet: Stryke punktet. 2165 
 2166 
b. Mindretallet (2 av 12): At eventuell norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale 2167 
militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. 2168 
 2169 
Sentralstyrets innstilling: En slags kombo: «Grønn Ungdom mener det er nødvendig at regjeringen 2170 
fortsatt har ansvar for disse avgjørelsene, i samråd med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. 2171 
Samtidig ønsker vi et lovkrav om at norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale militære 2172 
operasjoner skal evalueres grundig i etterkant.» 2173 
 2174 
 2175 
Kapittel 71 punkt 7: 2176 
a. Flertallet: At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner normalt må være 2177 
foranlediget av et FN-mandag. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre 2178 
folkemord, vil De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred 2179 
internasjonal oppslutning og deltagelse. 2180 
 2181 
b. Mindretallet (4 av 12): At all norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal 2182 
være i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. 2183 
 2184 
Sentralstyrets innstilling: Alternativ A 2185 
 2186 
 2187 

Punkter der Grønn Ungdom har vedtatt politikk (trenger ikke å 2188 

vedtas på nytt) 2189 
 2190 
Kapittel 12 punkt 5:  2191 
a. Flertallet: Bygge Nord-Norge-banen. 2192 
 2193 
b. Mindretallet (2 av 12): Stryke punktet. 2194 
 2195 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: A 2196 
 2197 
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 2198 
Kapittel 12 punkt 6:  2199 
a. Flertallet: Jobbe for redusert reisetid og kapasitetsøkning med tog slik at tog kan konkurrere 2200 
med fly mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo, herunder utrede 2201 
dobbeltsporede høyhastighetsbaner der det er regningssvarende. 2202 
 2203 
b. Mindretallet (3 av 12): Redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-2204 
Trondheim til maks fire timer og Oslo-Stavanger til maks seks timer. Flylisensene mellom Oslo 2205 
og Bergen og Oslo og Trondheim må da inndras.  2206 
 2207 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: B 2208 
 2209 
 2210 
Kapittel 13 punkt 4:  2211 
a. Flertallet: Gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger. 2212 
 2213 
b. Mindretallet (4 av 12): Gå mot alle kapasitetsøkende veiprosjekter. 2214 
 2215 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: B 2216 
 2217 
 2218 
Kapittel 38 punkt 8 — åpen innstilling: 2219 
a. Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å 2220 
samle erfaringer om virkning og innretning. 2221 
 2222 
b. Stryke punktet 2223 
 2224 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: A 2225 
 2226 
 2227 
Kapittel 48 punkt 20: 2228 
a. Flertallet: Utrede innføring av aktiv dødshjelp i Norge 2229 
 2230 
b. Mindretallet (5 av 12): Stryke punktet. 2231 
 2232 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: A  2233 
 2234 
 2235 
Kapittel 58 punkt 8: 2236 
a. Flertallet: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. 2237 
 2238 
b. Mindretallet (4 av 12): Beholde dagens grense for selvbestemt abort i uke 12. 2239 
 2240 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: A 2241 
  2242 
 2243 
Kapittel 58 punkt 9: 2244 
a. Flertallet: At tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser skal være et tilbud til alle kvinner i 2245 
første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen. 2246 
 2247 
b. Mindretallet (1 av 12): At tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser for å avdekke 2248 
kromosomfeil som ikke er forenelig med liv skal være et tilbud til alle kvinner i første trimester 2249 
gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen. 2250 
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 2251 
Grønn Ungdoms vedtatte politikk: A  2252 
 2253 


