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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
 4 

Påmelding 5 
Påmelding skjer her: https://forms.gle/wbhNmp2FwkmRGDtZ6 6 
 7 

Dekking av reise 8 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei tur-retur Oslo. Frist for å 9 
bestille reise er fredag 23. oktober, og bestill så fort som mulig — det er begrensede billetter 10 
pga pandemien. Dere trenger ikke å kjøpe refunderbare billetter eller avbestillingsforsikring 11 
(med mindre reisen koster mer enn 3000 kr totalt). Kjøp billetten som er billigst og 12 
miljøvennlig :) 13 
 14 
Dersom du eller fylkeslaget ditt ikke har mulighet til å legge ut for reise, kan du kontakte 15 
fylkessekretæren din, slik at Grønn Ungdom sentralt kan bestille reisen. NB: Grønn Ungdom 16 
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 munnbind 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://tinyurl.com/refusjon2020 33 
 34 

Overnatting 35 
De som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg får praktisk informasjon om dette 36 
senere. Hvis du trenger overnatting søndag-mandag, må dette gis beskjed om til 37 
generalsekretær Miriam i god tid i forveien. 38 
 39 

Mat 40 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra 41 
om på forhånd.  42 
 43 

 44 

Dato: 6.-8. november 2020  

Møtested: Oslo-området — nærmere info kommer 

Møtetid: 15:30 (fredag) - 15:00 (søndag) 
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Møtested 45 
Vi vet ikke per nå hvor møtestedet blir. Dersom smittetallene gjør det forsvarlig å være i Oslo, 46 
vil møtet være på Frivillighetshuset i Kolstadgata 1. Dersom det ikke er mulig å ha LS i Oslo, vil 47 
vi ha møtet i en nabokommune til Oslo med lavere smittetall.  48 
 49 
Dette vil avklares i god tid før møtehelgen. 50 
 51 

Forberedelser og innsending av endringsforslag 52 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på landsstyremøtet avholder LS-forberedende møter 53 
hvor man går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. Si fra til fylkessekretæren deres 54 
hvis dere trenger tilgang til nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-55 
forberedende møte! 56 
 57 
De foreslåtte møtereglene er litt annerledes denne gangen. Hvert fylkeslag må tegne seg i 58 
starten av hver debatt for å redegjøre for hva fylket mener om saken. Redegjørelsen kan være 59 
kort eller lang, men dere må altså være forberedt på å si noe om hva dere/fylkeslaget i 60 
utgangspunktet mener. (Det er lov å si «Vi var veldig usikre i saken og landet på at vi ikke har 61 
noen sterke meninger»!) 62 
 63 
Det er også ofte greit å forberede innlegg til debattene på forhånd. I tillegg anbefaler vi at dere 64 
fordeler sakene / innleggene mellom dere, slik at begge delegater (og gjerne også observatøren) 65 
får deltatt i debattene. 66 
 67 

Fylkenes runde og beretningssaker 68 
På fredagen kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) til 69 
å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte. Her har vi også fylkenes runde, der 70 
hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. Forbered 71 
dere godt, og vær så konkrete som mulig: 72 
 73 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 74 
• Hva har styret prioritert å jobbe med? 75 
• Hvordan var årsmøtet? Hvordan har ting gått med det nye styret? 76 
• Hva planlegger dere framover? 77 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra? 78 
• Hvordan går det med koronahåndtering, digitale møter og smittevern? 79 
• Hvilke utfordringer trenger dere hjelp eller råd med? 80 

 81 
Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 82 
fylkeslag om tips og erfaringer. 83 

 84 

Innsending av endringsforslag 85 
Det er åpent for å sende endringsforslag for møtet.  86 
Endringsforslag sendes inn her:   87 
Innsendte endringsforslag kan sees her:  88 
 89 

Politisk fravær 90 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 91 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut denne:  92 
http://xn--politiskfravr-fgb.no/ 93 

94 
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SMITTEVERN 94 

Det er fortsatt pandemi! Vi håper og tror at vi skal kunne ha et fysisk landsstyremøte, men vi 95 
vet ikke hvordan ting vil utvikle seg de neste ukene.  96 
 97 
Det er ekstremt viktig at smitteverntiltakene overholdes og respekteres, selv hvis de 98 
er strengere enn smitteverntiltakene ellers i samfunnet. Vi vil for all del unngå et 99 
smitteutbrudd på et GU-arrangement som deretter sprer seg tilbake gjennom landet 100 
når folk drar hjem. 101 
 102 

Smittevernansvarlig 103 
Smittevernansvarlig på arrangementet er generalsekretær Miriam. Hun har ansvar for at 104 
reglene blir fulgt. 105 
 106 

Hva gjør jeg hvis jeg er i en risikogruppe? 107 
Ta kontakt så fort som mulig med generalsekretær Miriam, på 932 91 554. Vi finner ut av den 108 
beste løsningen for at du kan delta. 109 
 110 

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer før LS starter? 111 
Da kan du ikke delta fysisk — kontakt generalsekretær Miriam umiddelbart.  112 
 113 

Smitteverntiltak på LS: 114 
• Vi har minst én meter avstand til alle tider under helgen. Dette gjelder selv om du 115 

vanligvis omgås noen i landsstyret på tettere avstander enn én meter! 116 
 117 

• Hyppig håndvask og spriting. 118 
 119 

• All mat er forberedt av profesjonelle og håndteres på en forsvarlig måte. 120 
 121 

• Dersom du sover hjemme eller hos en venn / familie: hold god avstand til dem gjennom 122 
helgen! Vask hender hyppig og hold minst én meter avstand.   123 
 124 

• Vi går gjennom alle smittevernsregler med deltagerne før og under møtet.  125 
 126 

• Dersom noen får symptomer under møtet, har vi rutiner på plass for å isolere dem. 127 
 128 

• Hver fylkesdelegasjon sitter sammen mest mulig (men fortsatt med én meter avstand). 129 
 130 

• Vi forholder oss fortløpende til råd fra myndighetene, og vil vurdere ekstra tiltak, som 131 
for eksempel bruk av munnbind under møtet, dersom vi tror det er hensiktsmessig. 132 
 133 

• Det blir sendt et brev med informasjon om smittevern til foresatte for alle deltagere 134 
under 18 år.  135 
 136 

• Dersom vi anser det som uforsvarlig å avholde møtet fysisk når datoen nærmer seg, vil 137 
vi gjøre landsstyremøtet heldigitalt.  138 

139 
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SAKSLISTE  139 

 140 

Møtekonstituering 141 
01 Valg av ordstyrer og referent      V 142 
Innstilling: Anna Kvam, ordstyrer  143 
  Rauand Ismail, referent 144 
 145 
02 Godkjenning av innkalling       V 146 
 147 
03 Godkjenning av møteregler (s. 5)      V 148 
 149 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 7)      V 150 
 151 
05 Valg av redaksjonskomité       V 152 
Innstilling: Christoffer Tallerås (leder)        153 
  Nora Heyerdahl 154 
 155 

Beretningssaker 156 
06 Sentralstyrets beretning        O 157 
 158 
07 Økonomisk beretning        O 159 
 160 
08 Internasjonal kontakts beretning       O 161 
 162 
09 Kontrollkomiteens  beretning       O 163 
 164 
10 Koronaberetning         O 165 
 166 
11 Fylkenes runde         O 167 
 168 
12 Beretningsdebatt         O 169 
 170 

Behandlingssaker 171 
13 Orientering fra valgkomiteen      O 172 
v/ Elisabeth Nilsen, leder av valgkomiteen 173 
 174 
14 Valgkampstrategi 2020 (B-sak)      V 175 
v/ Ulrikke Torgersen, sentralstyret 176 
 177 
15 Arbeidsplan 2021        V 178 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 179 
 180 
16 Budsjett 2021         V 181 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 182 
 183 
17 GUs delegater på MDGs landsmøte      V 184 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 185 
 186 



 
6 

 187 
18 Verve- og medlemspleiestrategi      V 188 
v/ Ulrikke Torgersen, sentralstyret 189 
 190 
19 Dagsorden/møteregler til Grønn Ungdoms landsmøte 2020 (ettersendes) V 191 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 192 
 193 
20 Valg av forberedende redaksjonskomité (ettersendes)   V 194 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 195 
 196 
21 Innstilling til nasjonal valgkomité (ettersendes)    V 197 
v/ forberedende valgkomité 198 
 199 
22 Godkjenning av regnskapet for 2019     V 200 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 201 
 202 
 203 

Politiske saker (forslagsstiller i parentes)  204 
23 Verneplikten i 2020 (PU: Fred, forsvar og migrasjon, sentralstyret)  V 205 
v/ Eirik Toressønn Myrvold, Oslo 206 
 207 
24 Borgarløn (PU: Helse, velferd og likestilling, sentralstyret)   V 208 
v/ Ola Vollan, Trøndelag 209 
 210 
25 Antirasistisk plattform  (sentralstyret)     V 211 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 212 
  213 
26 Vi trenger strengere krav til Nord-Norgebanen! (Troms og Finnmark) V 214 
v/ Victoria Sundt Garder og Emily Ann Mercer, Troms og Finnmark 215 
 216 
27 Naturpolitikk for 2020-tallet (PU: Klima og natur, sentralstyret)  V 217 
v/ Andreas Moksnes, politisk utvalg for klima og natur 218 

219 
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SAK 03 – MØTEREGLER  219 

 220 

Generelt 221 
§ 1 - Formalia 222 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 223 
retningslinjene. 224 
 225 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-226 
flertall.  227 
 228 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 229 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 230 
endres med alminnelig flertall. 231 
 232 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 233 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 234 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 235 
 236 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 237 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet (jubling, 238 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  239 
 240 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra møtet. 241 
 242 

Representasjon 243 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 244 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal være tilstede så lenge møtet er satt. 245 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 246 
 247 
§ 4 - Representanter 248 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 249 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 250 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 251 
sentralstyret har tale– og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til en delegat fra 252 
samme fylke dersom delegaten ikke er tilstede. 253 
 254 
§ 5 – Ansatte 255 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 256 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 257 
 258 
§ 6 - Andre gjester 259 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet som gjester. Gjester kan 260 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 261 
 262 
§ 7 - Lukkede dører 263 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 264 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 265 
 266 
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Saksgang og konstituering 267 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 268 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 269 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 270 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 271 
 272 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 273 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 274 
skal voteres over. 275 
 276 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 277 
 278 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 279 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 280 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 281 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 282 
 283 
§ 10 - Referenter og protokoll 284 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 285 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 286 
alle forslag og alle voteringer. 287 
 288 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 289 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 290 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 291 
 292 

Debatter 293 
§ 11 - Innlegg 294 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 295 
to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 296 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 297 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 298 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål 299 
som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 300 
 301 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 302 
 303 
§ 12 - Saksinnledninger 304 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 305 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 306 
 307 
§ 13 - Redegjørelse for fylkenes syn 308 
En representant for hvert fylke må tegne seg minst én gang i alle politiske saker samt alle større 309 
organisatoriske saker, for å redegjøre for fylkets syn på saken. 310 
 311 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 312 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 313 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 314 
 315 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 316 
talelisten.  317 
 318 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 319 
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Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 320 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden. 321 
 322 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 323 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 324 
ordstyrerbordet. 325 
 326 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 327 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 328 
 329 
§ 15 - Frister 330 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 331 
 332 
§ 16 - Forslagenes utforming 333 
Alle forslag skal fremmes digitalt her: https://forms.gle/F569X5c3wQ2S2Ku26. Forslagsstiller 334 
skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 335 
 336 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 337 
 338 
§ 17 - Avstemninger 339 
Ingen kan forlate eller komme inn i møtet under avstemninger, før stemmegivningen er 340 
avsluttet. 341 
 342 
Avstemninger foregår digitalt i Zoom, ved å trykke på ikonene «Yes» eller «No» under 343 
kontrolltavlen for møtedeltagere.  Delegatene skal samtidig rekke opp hånda, for å sikre at 344 
salen kan se hvem som stemmer på hva. 345 
 346 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 347 
overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 348 
 349 
§ 18 - Valg 350 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 351 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 352 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 353 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 354 
generalsekretærkandidater som får 3. 355 
 356 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 357 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 358 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 359 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 360 

akklamasjon. 361 
 362 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 363 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 364 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 365 

 366 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 367 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 368 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 369 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 370 
opptellingen. 371 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 372 
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blanke stemmer, er kandidaten valgt. 373 
3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 374 

stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 375 
over de gjenstående kandidatene. 376 

 377 

Annet 378 
§ 19 - Rusmidler 379 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler under landsstyremøtet. Berusede 380 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 381 

382 



 
11 

SAK 04 – DAGSORDEN 382 

 383 

 384 
 385 

 386 
 387 
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 388 
389 
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Til Landsstyret  389 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 390 
Fra Valgkomiteen 391 
Dato 17.10.20  392 
Saksnr GULS-4-20-13 393 

 394 

ORIENTERING FRA VALGKOMITEEN 395 

Prosess 396 
Valgkomiteen konstituerte seg i januar. I løpet av februar og mars ble en plan for prosess 397 
vedtatt og oppfølginsfylker fordelt mellom valgkomitémedlemmene. Basert på diskusjon og 398 
erfaringer fra forrige valgkomité ble det utviklet et sett av kriterier for kandidater til sentrale 399 
verv, og til sammensetting av helheten. Det ble gjennomført kartleggingssintervjuer av 400 
sentralstyret og ledelsen i juni. Kontrollkomitéen fikk oppfølging over e-post. Utlysningen til 401 
vervene kom i to runder, den første i juni og den andre i august. Etter tilbakemeldinger fra 402 
organisasjonen valgte valgkomiteen å endre prosessen slik at innstillingen skulle bli ferdigstilt i 403 
september i stedet for oktober. Begrunnelsen er at innstillingen skal kunne komme før 404 
årsmøtene i fylkeslagene. Selv om valgkomiteen rettet seg etter disse tilbakemeldingene, 405 
ønsker vi å understreke at det også finnes ulemper ved å komme med innstillingen tre måneder 406 
før landsmøtet.  407 
 408 
Kriteriene som valgkomiteen har lagt til grunn er en videreutvikling av kriteriene fra i fjor. 409 
Gjennom kontakt med fylkene og oppfølgingsintervju med de sittende i vervene fikk vi 410 
bekreftet at kriteriene stemmer overens med hva som er ønsket i dag. Kriteriene for 411 
kandidater har vært offentlige og tilgjengelige på Grønn Ungdom sine nettsider.  412 
 413 
Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av 414 
intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer i fylkeslagene, det sittende sentralstyret og 415 
kontrollkomiteen eller fra valgkomiteen selv. Vi har intervjuet alle kandidatene som stilte seg 416 
til disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, 417 
sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem.  418 
 419 
Tre ulike valgkomitémedlemmer meldte seg inhabile overfor tre ulike kandidater. De som 420 
erklærte seg inhabile var ikke involvert i intervjuene av disse kandidatene, og deltok ikke i 421 
diskusjon eller endelig beslutning om disse kandidatene.  422 
 423 
Basert på kandidatintervjuene vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, 424 
og plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. 425 
Dette ble gjort på et innstillingsmøte 19. september.  426 
 427 

Redegjørelse for innstillingen til sentralstyret 428 
Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært 429 
en vanskelig prosess å skille dem.  430 
 431 
På enkeltpersonnivå har kriteriene for sentralstyremedlemmer vært motivasjon, kapasitet, 432 
spesialisering, erfaring, rollebevissthet, refleksjonsevne, tilføringsverdi og representasjon – i 433 
prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater oppfylte alle disse kriteriene.  434 
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 435 
Til sist ble derfor kriteriene for helheten i innstillingen til sentralstyret brukt for å skille 436 
kandidatene. Her er kriteriene som følger: representasjon, spesialisering og erfaring, 437 
valgkampdyktighet og kontinuitet. I valget av ledelsen har kontinuitet og valgkampdyktighet 438 
vært vektlagt mer enn geografisk spredning og meningsmangfold. Som følge av denne 439 
prioriteringen har valgkomitéen vektlagt representasjonskriteriene tungt i vurderingen av 440 
øvrige kandidater til sentralstyret.  441 
 442 
Med representasjon menes det at helheten i organene skal reflektere organisasjonens bredde 443 
og mangfold innen alder, kulturell bakgrunn, kjønnsuttrykk og faglig kompetanse. I tillegg 444 
innebærer representasjonskriteriet at geografisk spredning og meningsmangfold skal 445 
vektlegges særlig. I valgkomiteens øyne, og basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen, er 446 
det svært viktig for medlemsmassen at organisasjonens meningsmangfold reflekteres i 447 
sammensetningen av sentralstyret, og at flertallet i sentralstyret, inkludert ledelsen, kommer 448 
fra andre steder enn Oslo. 449 
 450 
I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. Innstillingen til 451 
kontrollkomité og sentralstyre oppfyller de føringene vedtektene legger. 452 
 453 
Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har 454 
innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene vi 455 
har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og kan representere og forvalte det 456 
politiske meningsmangfoldet i Grønn Ungdom. 457 
 458 

Prosess for innstilling av GUs delegasjon til MDGs landsmøte 459 
Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at det vil være tolv delegater som deltar på vegne av 460 
Grønn Ungdom på De Grønnes landsmøte. Seks av de tolv kommer fra sentralstyret, mens seks 461 
blir valgt på landsmøtet. I år skal valgkomiteen for første gang innstille på de landsmøtevalgte 462 
delegatene, etter en vedtektsendring i fjor. 463 
 464 
I tillegg til de seks innstilte delegatene har vi innstilt på tre varaer. Valgkomiteen har vektlagt 465 
motivasjon, representasjon av kjønn og alder, og rolleforståelse.  466 
 467 

Vedlegg 468 
 1 - Innstilling til sentralstyret 469 
 2 - Innstilling til kontrollkomiteen 470 
 3 - Innstilling til delegasjonen til MDGs landsmøte 471 
 472 
 473 
Med vennlig hilsen 474 
 475 
 476 
Elisabeth Nilsen 477 
Leder av den nasjonale valgkomiteen 478 
 479 
Bergen, 17. oktober 2020  480 

481 
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INNSTILLING TIL SENTRALSTYRET 481 

Talsperson: Hulda Holtvedt (gjenvalg) 482 
Talsperson: Teodor Bruu (gjenvalg) 483 
Generalsekretær: Miriam Langmoen (gjenvalg) 484 
Internasjonal kontakt: Pauline Tomren (ny) 485 
 486 
Medlem: Elisabeth Garlie Udjus (gjenvalg) 487 
Medlem: Tobias Oftedal Stokkeland (gjenvalg) 488 
Medlem: Christine Evjen (gjenvalg) 489 
Medlem: Sigurd Sønstelie (ny) 490 
Medlem: Jørgen Narvestad Anda (ny) 491 
Medlem: Shirin Bagheri (ny) 492 
Medlem: Peter Thomsen Struthers (ny) 493 

 494 

Hulda Holtvedt (talsperson, gjenvalg) 495 
Hulda er født i 1999 og oppvokst i Oslo. Fra ung alder imponerte Hulda stort med sin taleevne 496 
og engasjement, blant annet da hun var leder av Oslo Grønn Ungdom. Etter tre år som 497 
talsperson har hun fremdeles stor tillit i organisasjonen og er et forbilde for mange.  498 
 499 
Hulda har valgt å ha et fokus på å bygge opp ressurspersoner i partiet, samtidig som hun jobber 500 
for å inkludere og ivareta de unge og nye medlemmene. Hun reflekterer godt rundt Grønn 501 
Ungdom sin fremtid og er engasjert i hvordan ungdomspartiet skal vokse og hvordan hun som 502 
talsperson kan bidra til dette. Gjennom mange valgkamper har Hulda opparbeidet seg et 503 
politisk overblikk og en kunnskap som kan bidra stort i neste valgkamp. Hun representerer en 504 
sterk kontinuitet og har fremdeles mye å bidra med som talsperson. Valgkomiteen er stolte av 505 
å kunne innstille Hulda på sin fjerde periode. 506 
 507 

Teodor Bruu (talsperson, gjenvalg) 508 
Teodor er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har studert filosofi ved Universitetet i Oslo. Han 509 
har vært lenge i organisasjonen, blant annet med flere år i sentralstyret før de siste to 510 
periodene hvor han har vært talsperson i Grønn Ungdom. Han er også leder for bydelsutvalget 511 
i Gamle Oslo og representerer slik de unge folkevalgte. 512 
 513 
Teodor har som talsperson evnet å sette sine visjoner for Grønn Ungdom ut i live og slik løftet 514 
organisasjonen opp og frem. Han har vært med å sikre at Grønn Ungdom setter premissene for 515 
norsk offentlig debatt med offensive utspill i media, og imponerende debattferdigheter i 516 
riksdekkende tv og radio. Samtidig er han opptatt av enkeltmenneskene i organisasjonen vår, 517 
og gjør en kjempeinnsats med blant annet oppfølging av de politiske utvalgene i Grønn 518 
Ungdom. Sammen med resten av ledelsen representerer Teodor en helt unik kontinuitet som 519 
er avgjørende for å bygge organisasjonen og ruste den for valgkamp. Valgkomiteen er stolte av 520 
å kunne innstille Teodor på sin tredje periode. 521 
 522 

Miriam Langmoen (generalsekretær, gjenvalg) 523 
Miriam er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Miljøpartiet De Grønne, Grønn 524 
Ungdom og De Grønne Glitrende, i tillegg til verv i andre organisasjoner. Miriam har vært 525 
generalsekretær for Grønn Ungdom siden landsmøtet i 2019, og satt som sentralstyremedlem 526 
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i to år før det. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra USA og var medisinstudent ved 527 
Universitetet i Oslo før hun begynte å jobbe fulltid for Grønn Ungdom.  528 
 529 
Miriam har imponert valgkomiteen med sin faglige og organisatoriske tyngde, og sitt 530 
tillitsvekkende vesen. Organisasjonen har dette året vært gjennom en stor profesjonaliserings- 531 
og ansettelsesprosess – et ansvar hun synes å håndtere godt. Videre opplever vi at hun spiller 532 
en konstruktiv rolle i ledelsen. Ikke minst har Miriam vært en solid leder under koronakrisen, 533 
med en seriøs håndtering av sikkerhet i organisasjonen. Vi vet at Miriam har tydelige 534 
ambisjoner for videreutvikling av Grønn Ungdom, som har blitt begrenset på grunn av 535 
pandemien, og vil gjerne se henne jobbe videre med å sette strategier og visjoner ut i livet 536 
gjennom året som kommer. 537 
 538 

Pauline Tomren (internasjonal kontakt, ny) 539 
Pauline Tomren er født 1999 er oppvokst på Osterøy og Kamerun (fire år). I Bergen utdanner 540 
hun seg til å bli sosialarbeider, og var i 2019 på utveksling til Tanzania. I Hordaland og siden 541 
Vestland GU har hun erfaring med de fleste verv som finnes i fylkeslaget. I hjemkommunen har 542 
hun vært lokallagsleder i MDG og er i dag styrevara i MDG Vestland og medlem av MDGs 543 
nasjonale Grønt kvinnenettverk. I tillegg til solid erfaring med valgkamp i Grønn Ungdom 544 
kommer folkevalgterfaring som fylkestingsrepresentant hvor hun er medlem av utvalg for 545 
opplæring og kompetanse.  546 
 547 
Pauline brenner særlig for klimarettferdighet, de svakeste i samfunnet og likestilling. 548 
Organisatorisk er hun opptatt av å ivareta organisasjonens medlemmer, skolering og engasjere 549 
flest mulig til politisk arbeid. Både engasjement, personlige og utdanningsrelaterte erfaringer 550 
vil komme hele den grønne ungdomsbevegelsen til gode med henne som internasjonal kontakt. 551 
Hennes kapasitet, organisasjonsbygging og politiske sans gjør valgkomiteen trygg på at hun vil 552 
fylle rollen godt og styrke sentralstyret. En vid erfaring med både GU, MDG og realpolitikk fra 553 
Vestlandet sammen med Paulines interesser, meninger og bakgrunn bidrar til et mangfoldig 554 
sentralstyre. 555 
 556 

Elisabeth Garlie Udjus (sentralstyremedlem, gjenvalg) 557 
Elisabeth Udjus er født i 1998 og oppvokst i Søgne i Agder. Hun har flere års engasjement bak 558 
seg i Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne, og sitter nå i sin andre periode i Grønn 559 
Ungdoms sentralstyre. Utenfor dette studerer hun statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og 560 
sitter som folkevalgt i Kristiansand sitt bystyre. Elisabeth har vist seg som et dyktig 561 
sentralstyremedlem. Hun kommuniserer tydelig, jobber effektivt, og har lagt tung innsats inn i 562 
blant annet skoleringsarbeidet i organisasjonen. Samtidig viser hun stor refleksjonsevne og 563 
rolleforståelse. I sentralstyret vil Elisabeth representere de unge folkevalgte i Grønn Ungdom 564 
og kontinuitet. Videre vil valgkomiteen trekke frem at hun bidrar med et verdifullt 565 
meningsmangfold til sentralstyret, blant annet i spørsmål knyttet til blokkuavhengighet og 566 
økonomiske spørsmål. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Elisabeth til sin tredje 567 
periode i sentralstyret. 568 
 569 

Tobias Oftedal Stokkeland (sentralstyremedlem, gjenvalg) 570 
Tobias Stokkeland er født i 1999, oppvokst i Kristiansand og bosatt i Bergen, hvor han studerer 571 
sammenlignende politikk. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år, først gjennom 572 
fylkeslaget i Agder. Nå sitter han i sin andre periode i sentralstyret. Tobias er sterk på 573 
næringspolitikk, økonomisk politikk og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående 574 
gikk han på UWC i Swaziland, som har beriket hans internasjonalt perspektiv på politikken. 575 
Tobias er en tydelig valgkampstrateg, håndterer ansvar, og har opparbeidet seg bred erfaring 576 
og kjennskap til organisasjonen. I sentralstyret vil Tobias representere et mangfold av politiske 577 
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perspektiv, og kontinuitet. I tillegg vil valgkomitéen trekke fram at han har stor sosial 578 
kapasitet, er interessert i mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen. 579 
Valgkomitéen er glade for å kunne gjeninnstille Tobias til sentralstyret.  580 
 581 

Christine Evjen (sentralstyremedlem, gjenvalg) 582 
Christine Evjen er født i 2000, oppvokst i Oslo og bosatt samme sted, hvor hun studerer 583 
psykologi. Christine har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2016 og har blant annet bakgrunn 584 
som leder for Oslo Grønn Ungdom, hvor hun var valgkampsansvarlig i 2019. Christine sitter nå 585 
sin første periode som sentralstyremedlem. Det siste året har Christine vært 586 
kommunikasjonssjef i Grønn Ungdom, og lagt ned svært mye arbeidstid i organisasjonen. 587 
Christine er en av kandidatene som utmerker seg med et sterkt engasjement for 588 
organisasjonsdrift og kommunikasjonsoppgaver. Hun er dedikert, pliktoppfyllende og har 589 
omfattende erfaring med operativ valgkamp fra Oslo GU, som vi tror vil komme godt med i 590 
2021. I kommende periode vil Christine representere kontinuitet i sentralstyret. Valgkomiteen 591 
er glade for å kunne innstille henne til sin andre periode. 592 
 593 

Sigurd Sønstelie (sentralstyremedlem, ny) 594 
Sigurd Sønstelie er født i 1998 og oppvokst i Oslo hvor han også studerer utviklingsstudier. 595 
Han er for tiden arrangementansvarlig i Oslo Grønn Ungdom, et arbeidskrevende verv han 596 
legger ned stor innsats i. Gjennom ansettelse i MDG har han skaffet seg erfaring med 597 
profesjonelt innsamlingsarbeid og medlemskontakt. Han er muntlig sterk og har erfaring fra 598 
det nasjonale debatteamet i skolevalget. Organisatorisk innsikt har Sigurd også fra 599 
sentralstyret i Spire, hvor han har ledet klimautvalget. Der har han dyrket engasjement for 600 
global rettferdighet, bærekraftig matproduksjon og hva Norge og Vesten kan lære av det 601 
globale sør. Videre har han et bredt spekter av interesser fra LGHBTQI+ til energipolitikk. 602 
Sigurds erfaringer vil være en stor ressurs for sentralstyret og organisasjonen. 603 
 604 

Jørgen Narvestad Anda (sentralstyremedlem, ny) 605 
Jørgen er født i 1994 og oppvokst i Randaberg i Rogaland og utdannet økologisk agronom ved 606 
Sogn Jord- og Hagebruksskule. For tiden studerer han miljø og naturressurser på NMBU i Ås. 607 
Han har vært med i Grønn Ungdom siden 2012 , har vært med på å stifte både fylkeslag og 608 
lokallag, og har vært Grønn Ungdom sin representant i Alliansen ny landbrukspolitikk i to 609 
perioder. Der har han vært med å skrive Alternativ Landbruksmelding og deltatt på 610 
innspillsrundene inn mot bondeorganisasjonene i forkant av jordbruksforhandlingene. I så 611 
måte har han erfaring fra både praktisk arbeid og politikkutvikling. Jørgen vil bringe faglig 612 
tyngde inn i sentralstyret, med sine kunnskaper om natur, miljø og jordbruk, et helhetsblikk for 613 
organiseringen av samfunnet og hva politikk for primærnæringer vil si i praksis. Han har et 614 
grønt, systemkritisk perspektiv som sammen med geografisk mangfold utgjør en styrke for 615 
sentralstyret. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Jørgen til sentralstyret. 616 

 617 

Shirin Bagheri (sentralstyremedlem, ny) 618 
Shirin er født 2000, oppvokst i Grimstad og studerer nå sosiologi ved UiO. Shirin har vært aktiv 619 
i Grønn Ungdom i mange år, blant annet som nestleder i fylkesstyret i Aust-Agder og Agder og 620 
valgkampansvarlig i Agder i 2019. Hun har også vært styreleder for Grimstad MDG, og ble i 621 
2019 folkevalgt i Grimstad, der hun nå er gruppeleder og sitter i teknisk utvalg og 622 
kommuneplanutvalget. På den måten vil hun være med på å representere de unge folkevalgte i 623 
sentralstyret. I tillegg har hun siden i høst vært fylkessekretær i Agder MDG. Shirin imponerte 624 
stort på intervju med sin erfaring og sin muntlige overbevisningsevne. Dyrevern, byplanlegging 625 
og grønne arbeidsplasser er noen av hjertesakene hennes. Hun er en positiv og allsidig person 626 
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som er motivert, har stor refleksjonsevne og er klar for å dedikere seg til sentralstyret. 627 
Valgkomitéen er glade for å kunne innstille Shirin til sentralstyret. 628 
 629 

Peter Thomsen Struthers (sentralstyremedlem, ny) 630 
Peter er født i 1996, er fra Skottland og har bodd i Norge i tre år. Han er utdannet innen 631 
klimavitenskap (environmental geoscience) fra universitetet i Edinburg. Fra Skottland har han 632 
erfaring med politikk, organisasjon og valgkamp fra partiet SNP og en studentskipnad. I Norge 633 
har han blant annet jobbet med profesjonell småskalaproduksjon av grønnsaker ved 634 
Markedshagen på Dokka i Innlandet. Han har erfaring fra MDG Vindafjord, og har vært aktiv i 635 
MDG Rogaland. Peter er enormt dedikert til klimasaken og valgkomiteen er overbevist om at 636 
Peter har stor tilføringsverdi, gjennom sin erfaring fra Skottland og sitt engasjement for 637 
distrikt og jordbruk. Han har et sterkt ønske om å bidra i valgkampen og ta del i den grønne 638 
bevegelsen i Norge. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Peter til sentralstyret. 639 

640 



 
19 

INNSTILLING TIL KONTROLLKOMITEEN 640 

Leder: Per Silnes (nytt verv) 641 
 642 
Ordinært medlem: Balder Bryn Morsund (ny) 643 
Ordinært medlem: Danielle Johanna Hansen (ny) 644 
Ordinært medlem: Tora Tveiten (ny) 645 
Ordinært medlem: Ola Vollan (ny) 646 
 647 
1. varamedlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 648 
 649 

Per Silnes (leder, nytt verv) 650 
Per Silnes Tandberg er født i 1997, og har flere tillitsverv og roller i Grønn Ungdom bak seg. 651 
Det siste året har han sittet som ordinært medlem av kontrollkomiteen. Per studerer juss ved 652 
Universitetet i Oslo og er aktiv i Jussbuss.  653 
 654 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til Kontrollkomiteen som representerer 655 
kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid det siste året og kjenner Grønn 656 
Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om kontrollkomiteens rolle i 657 
organisasjonen og er motivert til å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. 658 
Valgkomiteen mener Per vil kunne innta en trygg, inkluderende og målrettet lederrolle i 659 
kontrollkomiten. 660 
 661 

Balder Bryn Morsund (ordinært medlem, ny) 662 
Balder er født i 1998, oppvokst i Oslo og bosatt i Trondheim. Han studerer ved NTNU. Balder 663 
har bred erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen. I Grønn Ungdom har han blant annet bak 664 
seg en periode som sentralstyremedlem og har deltatt på en rekke nasjonale arrangementer.  665 
 666 
Balder har solid organisasjonsforståelse og mye erfaring med vedtektsarbeid. Vi i 667 
valgkomiteen er glade for å kunne innstille en kandidat med Balders erfaring og kompetanse. 668 
Han er ryddig, utviser god forståelse for vedtektsarbeid og er motivert til å bruke tid på Grønn 669 
Ungdoms kontrollkomité i året som kommer. Balders erfaring og personlige egenskaper vil 670 
komme godt med. 671 
 672 

Danielle Johanna Hansen (ordinært medlem, ny) 673 
Danielle er født 1999 og er fra Bodø. Hun har lang og bred erfaring i Grønn Ungdom, og vært 674 
på mange landsmøter og landsstyremøter opp igjennom.  675 
 676 
Med sin erfaring og gjennomføringsevne mener vi Danielle kan bidra stort til komiteens arbeid. 677 
Hun reflekterer godt rundt komiteens rolle i partiet og er motivert for å bidra med sin 678 
kunnskap. 679 
 680 

Tora Tveiten (ordinært medlem, ny) 681 
Tora er født i 2001, oppvokst i Trondheim og bosatt på Ridabu, hvor hun går på folkehøgskole. 682 
Tora studerer musikk og har vært medlem av Grønn Ungdom i et år.  683 
 684 
Valgkomiteen mener Tora viser nysgjerrighet på og motivasjon for kontrollkomitearbeidet. 685 
Hun utviser god refleksjonsevne, resonnerer klart og er innstilt på å sette av tid til 686 
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kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille Tora som medlem 687 
av kontrollkomiteen, og mener hennes egenskaper komme godt med. 688 
 689 

Ola Vollan (ordinært medlem, ny) 690 
Ola er født i 2004, kommer fra Oppdal, men bor i Trondheim der han går på videregående. I 691 
Trøndelag er han svært aktiv i både Grønn Ungdom og MDG. Han har erfaring som både 692 
styremedlem, nominasjonskomitémeldem og landsstyrerepresentant.  693 
 694 
Ola er dedikert og motivert for oppgavene han tar på seg, og er klar for å ta på seg vervet som 695 
komitémedlem. Valgkomiteen mener Ola vil gjøre en solid jobb. 696 
 697 

Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (1. varamedlem, ny) 698 
Ivar er født i 1999, oppvokst i Oslo og bosatt i Frankrike, hvor han studerer. Ivar har vært 699 
medlem av Grønn Ungdom i flere år, og har innehatt verv på fylkesnivå og som 700 
sentralstyremedlem.  701 
 702 
Ivar kjenner organisasjonen svært godt og er motivert for å legge ned en innsats for Grønn 703 
Ungdom, gjennom kontrollkomiteen, i året som kommer. Ivar har god organisasjonsforståelse, 704 
er engasjert og inkluderende. Valgkomiteen mener Ivars kjennskap til Grønn Ungdom og 705 
relativt nylige erfaring med å sitte i et sentralt verv, vil komme godt med for kontrollkomiteen i 706 
året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille ham som første vara. 707 

708 
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INNSTILLING TIL MDGLM-DELEGASJONEN 708 

Delegat: Ola Vollan 709 
Delegat: Cathinka Bergem 710 
Delegat: Adrian Leander Skagen 711 
Delegat: Nora Jungeilges Heyerdahl 712 
Delegat: Simon Capsomun Hotvedt 713 
Delegat: Victoria Sundt Garder 714 
 715 
1. vara: Anne Line Nilsson 716 
2. vara: Even Jacobsen 717 
3. vara: Mira Reinvang 718 
 719 

Ola Vollan (delegat) 720 
Jeg heter Ola, er 16 år og bor i Trondheim. De siste årene har jeg opparbeidet meg erfaring 721 
gjennom ulike verv, blant annet har jeg vært nestleder i GU Trøndelag, styremedlem i to år, 722 
styremedlem i Oppdal MDG og medlem av nominasjonskomiteen i Trøndelag.  I tillegg har jeg 723 
vært representant på landsstyret i to perioder og sitter i politisk utvalg for helse, velferd og 724 
likestilling. Var med på MDGLM i 2020 og er motivert for å stille igjen.   725 
 726 

Cathinka Bergem (delegat) 727 
Jeg heter Cathinka, er 15 år, og kommer fra Akershus grønn ungdom. Jeg sitter i styret til Viken 728 
GU, og er innstilt til styret i Akershus. Jeg vil bidra til å representere grønn ungdoms meninger i 729 
MDG, og tror jeg er passende til det. Noen av de tingene jeg er mest opptatt av er 730 
landbrukspolitikk, skolepolitikk, og like rettigheter for alle. Jeg var vara til MDGLM i fjor, og 731 
trivdes veldig godt med forberedelsene til landsmøtet. Jeg ønsker også å delta i ferdigstillingen 732 
av ny politikk for MDG på vegne av Grønn Ungdom.  733 
 734 

Adrian Leander Skagen (delegat) 735 
Jeg heter Adrian Leander Skagen, er 20 år, og studerer i dag rettsvitenskap i Oslo. Jeg var 736 
tidligere aktiv i Grønn Ungdom Trøndelag da jeg gikk på videregående og var fylkesleder og 737 
valgkampsleder i 2018/19. I tillegg til dette har jeg flere år bak meg i landsstyret, har sittet to 738 
perioder i kontrollkomiteen og deltatt i politisk utvalg for utdanning. Jeg har også deltatt på 739 
MDGLM tidligere, og håper å kunne fortsette å gjøre dette samtidig som jeg arbeider for Grønn 740 
Ungdoms gjennomslag. 741 
 742 

Nora Jungeilges Heyerdahl (delegat) 743 
Jeg har sittet i sentralstyret som internasjonal kontakt i to år. Tidligere har jeg sittet i 744 
sentralstyret som sentralstyremedlem. I sentralstyret har jeg ledet politisk utvalg for Klima og 745 
miljø, og politiske utvalg for Fred, forsvar og migrasjon. I tillegg har jeg jobbet med sommerleir, 746 
skolering, valgkamp og mye internasjonalt arbeid. På det internasjonale feltet har jeg hatt 747 
ansvar for kontakten med FYEG, andre europeiske søsterorganisasjoner og internasjonalt 748 
sivilsamfunn i Norge. For eksempel Norske Uigurer, Flyktninghjelpen og Røde Kors.  Politisk 749 
har jeg blant annet ledet arbeidet med Norges tilknytning til EUs Klima og energipolitikk, 750 
Norges relasjon til Kina og migrasjon og flyktningepolitikk. Jeg har vært aktiv i internasjonalt 751 
utvalg i MDG, og i MDGs internasjonale nettverk, og har dermed gode kontakter i MDG som 752 
kan være nyttige på et landsmøte.  753 
 754 
 755 
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Simon Campsomun Hotvedt (delegat) 756 
Mitt navn er Simon, er 13 år og er fra Tønsberg. Jeg er motivert og får aldri nok av politikk. Jeg 757 
har erfaring fra GU nasjonalt og lokalt, i tillegg til noe erfaring i MDG.  758 
 759 

Victoria Sundt Garder (delegat) 760 
Jeg heter Victoria, er 15 år og kommer fra Hammerfest i Finnmark. Jeg ble med i Grønn 761 
Ungdom i mars 2019, og har sittet som fylkesleder i Grønn Ungdom Troms og Finnmark siden 762 
september 2019. Jeg er landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark og har vært på flere 763 
landsstyremøter det siste året. Mine hjertesaker er hovedsakelig klima og dyrevelferd, men det 764 
siste året har jeg jobbet mye mot gruveprosjektet til Nussir ASA i Kvalsund og det har blitt en 765 
veldig viktig sak for meg. 766 

 767 

Varaer: 768 

Anne Line Nilsson (1. vara) 769 
Jeg er 21 år, fra et lite sted utenfor Tønsberg i Vestfold og Telemark. Jeg har vært aktiv i Grønn 770 
Ungdom siden 2014 og har vært fylkesleder i Vestfold. Nå studerer jeg juss ved Universitetet i 771 
Oslo og er fylkespolitiker i Vestfold og Telemark. Jeg ønsker å være med i GU delegasjonen for 772 
å bidra til at GU får gjennomslag for sin politikk og at unge stemmer blir hørt. Jeg vil også bidra 773 
til at det er god trivsel i delegsjonen, og at alle har det bra.  774 
 775 

Even Jacobsen (2. vara) 776 
Jeg er en 15 år gammel gutt fra Hønefoss i Viken. For tiden er jeg leder for Grønn Ungdom 777 
Buskerud. Jeg er engasjert i veldig mange saker, men de viktigste er nok klima og miljø, men 778 
også byutvikling, dyrevelferd, landbrukspolitikk, sosialpolitikk, gründerpolitikk, økonomisk 779 
politikk, feminisme og skeiv politikk. Jeg har erfaring fra GU-delegasjonen tidligere. I 780 
2019/2020 satt jeg i GU-delegasjonen, det var veldig gøy, men dessverre ble det ikke noe fysisk 781 
MDGLM:( Derfor er jeg klar og motivert til å representere GU på MDGs landsmøte, som 782 
forhåpentligvis blir en fysisk møte. 783 
 784 

Mira Reinvang (3. vara) 785 
Hei, jeg heter Mira Reinvang og er 14 år. Jeg har vært aktiv i grønn ungdom i to år, og sitter det 786 
andre året i fylkesstyret i Oslo. Jeg er veldig gira og vil kjempe for grønn ungdom sine saker på 787 
MDGLM. 788 

789 
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Til Landsstyret  789 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 790 
Fra Sentralstyret 791 
Dato 14.10.20  792 
Saksnr GULS-4-20-15 793 

 794 

ARBEIDSPLAN FOR 2021 795 

Bakgrunn 796 
Arbeidsplanen er egentlig det viktige dokumentet vi har, fordi den bestemmer hva vi skal bruke 797 
tid og ressurser på i det kommende året. Landsstyret skal innstille til landsmøtet. 798 
 799 
I innstilling til arbeidsplan er det kortfattede formatet fra de siste årene videreført. Planen er 800 
overordnet, og konkrete mål overlates til konkrete strategier. Det er foreslått ni mål i prioritert 801 
rekkefølge og fem mål om løpende arbeid. Prioriteringen av punktene er sterkt tilpasset at 802 
2021 blir et valgkampår. 803 
 804 

Prioriteringer 805 
I arbeidsplanen for 2020 er fylkes- og lokallagsarbeid og medlemspleie høyest prioritert. Disse 806 
punktene foreslås flyttet lenger ned til fordel for mer valgkamprelaterte punkter. Det foreslås 807 
at stortingsvalgkampen er høyest prioritert i arbeidsplanen for 2021, men konkrete mål for 808 
valgkampen overlates til valgkampstrategien.  809 
 810 
Ekstern kommunikasjon foreslås som prioritet nr. 2, i lys av at dette er et valgkampår. Også her 811 
overlates konkrete mål til kommunikasjonsstrategien, men det fastslås at vi skal prioritere 812 
sosiale medier. 813 
 814 
Skolering foreslås som prioritet nr. 3, i lys av de høye ambisjonene våre for skolevalgkampen. Et 815 
godt skolevalgresultat fordrer systematisk skolering av debattanter gjennom hele året.  816 
 817 
Sommerleir foreslås som prioritet nr. 4.  Det er nytt at sommerleir prioriteres så høyt, og 818 
kanskje særlig i valgkampår er det naturlig å tenke at sommerleir ikke er viktigst. 819 
Saksbehandler mener imidlertid at sommerleir er det aller viktigste medlemstilbudet i Grønn 820 
Ungdom og den beste skoleringsarenaen før skolevalgkampen. Vi bør derfor ha høye 821 
ambisjoner for en inspirerende og valgkamprettet sommerleir, og prioritere punktet deretter. 822 
 823 
Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne er foreslått som prioritet nr. 5 (høyere prioritert enn 824 
vanlig) fordi det skal vedtas stortingsprogram på dette landsmøtet. Noen mener kanskje at 825 
dette punktet bør prioriteres enda høyere. Saksbehandler mener at gjennomslag på MDGs 826 
landsmøte er viktig, men at valgkampskolering- og forberedelser er enda viktigere for Grønn 827 
Ungdom i 2021.  828 
 829 
Medlemspleie, verving og fylkes- og lokallag er foreslått som de neste punktene. Dette er 830 
viktige punkter som vanligvis er svært høyt prioritert i arbeidsplanen. Saksbehandler mener at 831 
det er enda viktigere at vi har godt skolerte skoledebattanter og en knakende god sommerleir 832 
før valgkampen, enn f.eks aktive styrer i alle fylker. 833 
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 834 
Politikkutvikling er foreslått som prioritet nr. 9. Dette er fordi vi skal vedta stortingsprogram 835 
allerede i mars, og etter dette bør vi bruke mindre tid på politikkutvikling og vesentlig mer tid 836 
på å være ute og møte velgere. På det innstillende sentralstyremøtet hadde vi en lengre debatt 837 
om hvilke utvalg vi ville ha det neste året. De seks vi landet på handler delvis om områder der 838 
det er viktig at vi har god politikk (for eksempel klima og energi) og områder der vi mangler 839 
utfyllende politikk (for eksempel bioteknologi).  840 
 841 

Løpende arbeid 842 
I arbeidsplanen for 2020 har vi et løpende punkt om folkevalgtoppfølging. Dette punktet er 843 
fjernet, og folkevalgtoppfølging er heller nevnt under skolering. Punktene om sekretariat og 844 
organisering var tidligere ett punkt, de er foreslått delt i to. Det er lagt til en setning om å sikre 845 
digital transparens og en gjennomgang av våre digitale verktøy.  846 
 847 

Punkter til diskusjon 848 
• Er det noen mål som helt mangler eller som bør utgå? 849 

 850 
• Er formuleringene presise og ambisiøse nok? Alle formuleringer er så klart oppe til 851 

diskusjon. 852 
 853 

• Er prioriteringen god?  854 
 855 

Forslag til vedtak 856 
F1: Arbeidsplanen for 2021 innstilles til landsmøtet slik den foreligger. 857 
 858 

 Vedlegg 859 
 1 - Arbeidsplan 2021 860 
 861 
 862 
 Med vennlig hilsen 863 
 864 
Hulda Holtvedt, 865 
talsperson 866 
    867 
Oslo, 14. oktober 2020 868 

869 
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 869 
 870 

 871 

 872 

 873 

ARBEIDSPLAN 874 

2021 875 

 876 
I prioritert rekkefølge: 877 
 878 

1. Stortingsvalget 2021 879 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2021. 880 
 881 

2. Ekstern kommunikasjon 882 
Mål: Grønn Ungdom skal løfte de politiske hovedsakene i mediebildet, nasjonalt og lokalt, i tråd 883 
med vedtatt kommunikasjonsstrategi. Sosiale medier skal prioriteres. 884 
 885 

3. Skolering 886 
Mål: Grønn Ungdom skal prioritere valgkamprelevant skolering, og ellers dekke 887 
skoleringsbehovet i organisasjonen for nye og erfarne medlemmer. Talentprogrammet og 888 
folkevalgtprogrammet skal videreutvikles. 889 
 890 

4. Sommerleir 891 
Mål: Grønn Ungdoms sommerleir 2021 skal ha flere deltakere enn tidligere år, være 892 
valgkamprettet og nivådelt, og være en trygg, sosial og inspirerende møteplass for grønne 893 
ungdommer fra hele landet. 894 
 895 

5. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 896 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe systematisk for å få gjennomslag for vår vedtatte politikk i 897 
Miljøpartiet De Grønnes stortingsprogram, og skape et trygt, sosialt miljø for alle grønne 898 
ungdommer som deltar på møtet. 899 
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6. Medlemspleie 900 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang på et 901 
lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud, samt reell politisk innflytelse. Tilbudet skal 902 
inkludere og mobilisere til valgkampaktiviteter. 903 

 904 

7. Verving 905 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe strategisk for å verve og engasjere nye medlemmer, særlig i 906 
valgkampen. Over 50% av medlemmene våre skal ha betalt kontingenten når året er omme. 907 
 908 

8. Fylkes- og lokallag 909 
Mål: Grønn Ungdom skal ha fungerende styrer i alle fylker ved utgangen av 2021. 910 
 911 

9. Politikkutvikling 912 
Mål: Grønn Ungdom skal være et politisk verksted også i valgkampåret. Grønn Ungdom skal 913 
videreføre ordningen med seks politiske utvalg. Disse er: «Klima og energi», «Antirasisme», 914 
«Bioteknologi», «Fred, migrasjon, og utvikling», «Personvern og digitale rettigheter», og «Natur, 915 
dyrevelferd og landbruk». 916 
 917 
 918 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 919 
 920 

10. Internasjonalt arbeid 921 
Mål: Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 922 
bevegelsen og Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 923 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene, og utveksle 924 
valgkamperfaring. 925 
 926 

11. Representasjon 927 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer og 928 
nettverk. 929 
 930 

12. Sekretariat 931 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å være en god arbeidsgiver for våre ansatte, og utvide 932 
sekretariatet dersom økonomien tillater det. 933 
 934 

13. Organisering 935 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre landsstyremøter og landsmøte. Grønn Ungdom skal 936 
evaluere hvilke digitale plattformer og løsninger vi bruker, for å sikre åpenhet, etiske 937 
avveininger og ivaretakelse av personvern. 938 
 939 

14. Sentralstyret 940 
Mål: Sentralstyret skal jobbe for å nå målene i arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle og 941 
forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste generasjon. 942 

943 
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Til Landsstyret  943 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 944 
Fra Sentralstyret 945 
Dato 14.10.20  946 
Saksnr GULS-4-20-16 947 

 948 

BUDSJETT FOR 2021 949 

Bakgrunn 950 
Sammen med arbeidsplanen skal vi innstille på budsjett for 2021. Dette skal vedtas endelig av 951 
landsmøtet.  952 
 953 
I valgår skal vi gå i minus, slik at vi bruker av kapitalen vi har spart opp i mellomvalgsår. Etter 954 
budsjettutkastet vil vi ende 2021 med en egenkapital på ca. 530 000 kr. Dette er forsvarlig med 955 
tanke på Grønn Ungdoms faste og løpende utgifter, for eksempel til lønn/honorar. Det betyr 956 
også at vi ligger godt an for valgkamp 2023. 957 
 958 
Saksframlegget går gjennom hver budsjettpost. De viktigste diskusjonspunktene er merket i 959 
rødt. Obs: Det er mye å sette seg inn i, les saken nøye! 960 
 961 
Budsjettutkastet er satt opp ved siden av regnskapet for 2017 og 2019 (de to foregående 962 
valgårene). Ikke alle postene overlapper, fordi vi har gått over til en ny budsjettstruktur, men 963 
det gir en god pekepinn på hvor mye vi har brukt på for eksempel valgkampansettelser eller 964 
materiell tidligere. 965 
 966 

Generelt om saksbehandlingen 967 
Saksbehandler ønsker at vi i større grad enn tidligere forholder oss til de større 968 
«sekkepostene», og at sentralstyret og/eller landsstyret heller får et større mandat til å flytte 969 
penger innad i sekkepostene neste år. For eksempel kan det være mer hensiktsmessig å 970 
diskuterer hvor mye penger GU skal bruke på den store posten «Kommunikasjon og valgkamp», 971 
enn hvor mye av disse pengene som skal brukes på underpostene materiell, Facebook-sponsing 972 
og skoleringer. Budsjettet skal selvsagt fortsatt ligge til grunn for sentralstyrets prioriteringer, 973 
inkludert de underordnede postene. 974 
 975 

Habilitet 976 
I budsjettutkastet ligger det inne en innstilling om penger i valgkampen, derunder til posten 977 
«Ekstra bemanning valgkamp». Dersom GU vedtar å frikjøpe sentralstyremedlemmer og/eller 978 
kommunikasjonssjef neste år, vil det være denne posten det tas fra. Det er et viktig prinsipp at 979 
man ikke selv skal delta i debatter der man kan komme til å tjene penger på utfallet. For 980 
eksempel kan folk oppleve det som vanskelig å argumentere mot å frikjøpe noen, hvis personen 981 
som kanskje frikjøpes sitter og hører på. Vi oppfordrer derfor alle som er inhabile om å forlate 982 
diskusjonsgruppa når dette punktet tas opp. Du er inhabil hvis du ønsker å sitte i sentralstyret i 983 
2021, enten det er fordi du tar gjenvalg til sentralstyret eller stiller for første gang. (Dette 984 
gjelder ikke talspersonene og generalsekretær, fordi de allerede er frikjøpt.) 985 
 986 
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1 Inntekter 987 
1.1 Statlig støtte etter partiloven 988 
Ligger fast. 989 
 990 
1.2 Medlemskontingent 991 
70 000, basert på anslag om 1400 betalende medlemmer. 992 
 993 
1.3 Inntekter forretningsvirksomhet 994 
Salg. Har anslått 100 000, omtrent tilsvarende 2019. 995 
 996 
OBS: Dette er en dårlig inntektskilde, fordi vi selger gensere etc med ganske lite profitt. Det vil 997 
si at hvis vi får solgt masse, så vil utgiftsposten for materiell øke nesten tilsvarende, fordi vi 998 
kjøper flere gensere for å selge. Men det er selvfølgelig bra å selge masse stæsj. 999 
 1000 
1.4 Andre inntekter (inkl egenandeler LM og sommerleir) 1001 
Denne posten økes, til 125 000 kr. Anslaget er 35 000 kr for landsmøtet (120 betalende 1002 
delegater, 300 kr egenandel), 85 000 kr for sommerleir (140 deltagere, 600 kr egenandel i 1003 
snitt), 5 000 kr til egenandel for ymse skoleringer. 1004 
 1005 
1.5 Bidrag privatpersoner og foretak 1006 
Satt til null. 1007 
 1008 
1.6 Bidrag andre organisasjoner  1009 
I denne posten inngår Frifond, eventuelle andre midler vi får av LNU, samt momskompensasjon. 1010 
 1011 
Grunnlagsåret for Frifond i 2021 er betalende medlemmer i 2019. Det betyr at hvis Frifond-1012 
potten forblir den samme som i år, så vil GU tilnærmet doble hvor mye Frifond-midler vi får 1013 
neste år, til ca. 500 000 kr. (Antall betalende medlemmer doblet seg fra 2018 til 2019.) 1014 
 1015 
Saksbehandler har i tillegg budsjettert med at vi søker og får 100 000 kr fra en annen av LNUs 1016 
støtteordninger til et skoleringsopplegg, i tillegg til 190 000 kr i momskompensasjon. 1017 
 1018 
1.7 Støtte fra MDG 1019 
Ligger fast.  1020 
 1021 
1.8 Må diskuteres: Overføring fra lokallag (stemmestøtten) 1022 
I  budsjettet for 2020 vedtok landsmøtet en ordning der fylkeslagene betalte inn 70% av 1023 
stemmestøtten de mottok, som bidrag til GU nasjonalt. Ingen fylkeslag skulle sitte igjen med 1024 
mindre enn 30 000 kr i stemmestøtte. Dette betydde at fylkeslagene i år har overført mye mer 1025 
penger til GU nasjonalt enn tidligere år. De ekstra midlene skulle primært brukes på 1026 
lønn/ansettelser.  1027 
 1028 
Det ble også vedtatt at GU nasjonalt skulle dekke: 1029 

• Fylkeslagenes reisekostnader til alle nasjonale arrangementer (for eksempel LS eller 1030 
skoleringer) 1031 

• Alle utgifter til materiell 1032 
• Sentralstyrets reisekostnader når sentralstyret besøker fylkeslag 1033 

 1034 
 1035 
 1036 
 1037 
 1038 
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Oversikt over fylkeslagenes bidrag i 2020 (70%, alle skal ha minst 30 000 kr igjen) 1039 
 1040 
 Tilskudd til 

GU nasjonalt 
Stemmestøtte 
fylkeslaget har igjen 

Agder 51 998 kr 30 000 kr 
Innlandet 47 233 kr 30 000 kr 
Møre og Romsdal 24 974 kr 30 000 kr 
Nordland 13 886 kr 30 000 kr 
Oslo 390 014 kr 167 149 kr 
Rogaland 78 105 kr 33 473 kr 
Troms og Finnmark 22 277 kr 30 000 kr 
Trøndelag 103 734 kr 44 457 kr 
Vestfold og Telemark 86 357 kr 37 010 kr 
Vestland 155 112 kr 66 476 kr 
Viken 294 601 kr 126 258 kr 
   
Totalt 1 268 292 kr  
 1041 
Sentralstyret har landet på å innstille på samme stemmestøtteordning som i år, altså at 70% av 1042 
fylkeslagenes stemmestøtte betales inn som bidrag til GU nasjonalt. Imidlertid er forslaget 1043 
endret slik at ingen fylkeslag skal ha igjen mindre enn 40 000 kr i stemmestøtte.  1044 
 1045 
70%, alle skal ha minst 40 000 kr igjen, ser sånn ut: 1046 
 1047 
 Tilskudd til 

GU nasjonalt 
Stemmestøtte 
fylkeslaget har igjen 

Agder 41 998 kr 40 000 kr 
Innlandet 37 233 kr 40 000 kr 
Møre og Romsdal 14 974 kr 40 000 kr 
Nordland 3 886 kr 40 000 kr 
Oslo 390 014 kr 167 149 kr 
Rogaland 71 578 kr 40 000 kr 
Troms og Finnmark 12 277 kr 40 000 kr 
Trøndelag 103 734 kr 44 457 kr 
Vestfold og Telemark 83 367 kr 40 000 kr 
Vestland 155 112 kr 66 476 kr 
Viken 294 601 kr 126 258 kr 
   
Totalt 1 208 774 kr  
 1048 
Det er ikke åpenbart at dette er riktig, særlig i et valgår. Saksbehandler har også vurdert en 1049 
ordning der fylkeslagene gir en lavere andel til GU nasjonalt, for eksempel 65% av 1050 
stemmestøtten, men der fylkeslagene for eksempel betaler for materiell i valgkampen.  1051 
 1052 
65%, der alle skal sitte igjen med minst 40 000 kr av stemmestøtten, ser sånn ut: 1053 
 1054 
 Tilskudd til 

GU nasjonalt 
Stemmestøtte 
fylkeslaget har igjen 

Agder 41 998 kr 40 000 kr 
Innlandet 37 233 kr 40 000 kr 
Møre og Romsdal 14 974 kr 40 000 kr 
Nordland 3 886 kr 40 000 kr 
Oslo 362 156 kr 195 007 kr 
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Rogaland 71 578 kr 40 000 kr 
Troms og Finnmark 12 277 kr 40 000 kr 
Trøndelag 96 324 kr 51 867 kr 
Vestfold og Telemark 80 189 kr 43 178 kr 
Vestland 144 032 kr 77 556 kr 
Viken 273 558 kr 147 301 kr 
   
Totalt 1 138 205 kr  
 1055 
Diskusjonen her må sees i sammenheng med valgkampstrategien og hvilke ting i valgkampen 1056 
man ønsker at nasjonalt versus fylkeslagene skal betale for. 1057 
 1058 
Ting som taler for 70% i 2021 1059 

• Fylkeslagene vil få økt Frifondstøtten neste år. Det betyr at de vil ha flere midler til 1060 
rådighet enn i år, selv med samme stemmestøttemodell som i 2020. I tillegg vil sju av 1061 
fylkeslagene beholde mer stemmestøtte enn i år (Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, 1062 
Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark) dersom 1063 
bunnfradraget heves fra 30 000 kr til 40 000 kr. 1064 
 1065 

• Tidligere år har fylkeslagene bestilt valgkampmateriell fra GU sentralt, som så har sendt 1066 
faktura til fylkeslaget. Historisk sett har dette fungert dårlig. Fakturaene har ikke blitt 1067 
betalt og fylkeslag har ofte undervurdert hvor mye materiell de trenger gjennom 1068 
valgkampen. Det kan være bedre at GU sentralt har har ansvar for alt som har med 1069 
materiell å gjøre, og betaler for alt direkte. 1070 
 1071 

• Per valgkampstrategien ligger det an til at sentralt skal ta en stor rolle i neste års 1072 
valgkamp, for eksempel med tanke på skoleringer, visuell profil og det nasjonale 1073 
debatteamet. Derfor kan det være hensiktsmessig at sentralt har tilgang på mye midler. 1074 
 1075 

Ting som taler for en lavere andel i 2021 1076 
• Fylkeslagene pleier å bruke Frifond-midler til verving, samt andre utgifter i 1077 

skolevalgkampen (for eksempel reise til skoler). Å vedta et budsjett der sentralt skal 1078 
betale for alt materiell, kan gi dårlig ressursbruk der fylkeslagene sitter igjen med 1079 
Frifond-penger på bok, som må betales tilbake på slutten av året. Da er det kanskje 1080 
bedre å si at fylkeslagene skal bidra med mindre stemmestøtte til sentralt, men at de må 1081 
ta utgiftene til materiell. 1082 
 1083 

• De største fylkeslagene (Oslo, Viken, Vestland, Trøndelag) er de som blir mest rammet 1084 
av stemmestøttebidraget, og som får mest igjen for en eventuell lavere andel. Dette er 1085 
også de fylkene hvor MDG ligger best an til direktemandat. Er det bedre at fylkeslagene 1086 
har mer midler for å kunne drive intens lokal valgkamp og eventuelt støtte MDG i fylket 1087 
økonomisk? 1088 
 1089 

• I et valgår er det ekstra nødvendig for fylkeslagene å ha mye tilgjengelige midler, for 1090 
eksempel dersom de ønsker å spleise med MDG-fylkeslaget på ansettelser eller lokal 1091 
valgkamp. 1092 

 1093 

Viktige spørsmål om dette dere bør diskutere i fylkeslaget før dere kommer på LS: 1094 
• Hvor mye av stemmestøtten trenger ditt fylkeslag for å kunne drive en forsvarlig 1095 

valgkamp, med tanke på hvor mye penger dere har i egenkapital (i banken)? 1096 
 1097 

• Hvor mye av stemmestøtten trenger ditt fylkeslag for å kunne ha god medlemsaktivitet 1098 
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i 2021? Vil dere for eksempel arrangere regionseminar eller helgeskoleringer? 1099 
 1100 

• Har dere planer om å for eksempel bidra økonomisk til MDGs valgkamp i fylket og/eller 1101 
spleise med MDG på å ansette noen? 1102 

 1103 
 1104 

2 Drift 1105 
2.1 Bemanning drift (faste) 1106 
Kjøp av økonomitjenester fra MDG, dvs Vegard. Ligger fast. 1107 
 1108 
2.2 Husleir, kontor, regnskap og lignende (faste) 1109 
Er foreslått økt med 10 000 kr fordi Vipps GO legges ned fra desember, og vi vil spleise med 1110 
MDG på å utvikle en ordning så folk fortsatt kan melde seg inn og kjøpe merch i Vipps. 1111 
 1112 
Posten inkluderer datasystemer (HyperSys, deltager.no, nettsidene, den nye Vipps-ordningen), 1113 
revisjon og husleie. 1114 
 1115 
2.3 Andre kostnader drift 1116 
Medlemskontingent i FYEG. 1117 
 1118 

3 Kommunikasjon og valgkamp 1119 
3.1 Bemanning kommunikasjon (faste) 1120 
Er ikke satt av penger her, saksbehandler antar at eventuelle ansettelser vil være midlertidige. 1121 
 1122 
3.2 Bør diskuteres: Ekstra bemanning valgkamp 1123 
Her inngår 305 000 kr til lønn til den nyansatte rådgiveren på politikk og kommunikasjon. I 1124 
tillegg er det satt av 95 000 kr ekstra til eventuelle andre ansettelser og/eller frikjøp. Her er 1125 
alle som stiller til vanlige sentralstyremedlemmer neste år inhabile og bør gå ut av rommet. 1126 
 1127 
3.3 Bør diskuteres: Materiell 1128 
Posten er økt fra forrige valgkamp. Posten skal dekke utgifter til design og kjøp/bestilling. 1129 
 1130 
To ting: 1131 

• GU sentralt har nettopp ansatt en rådgiver på politikk og kommunikasjon, som har 1132 
kompetanse på grafisk design og kan designe materiell for oss. Det betyr at vi kan spare 1133 
50 000 - 100 000 kr på designkostnader. 1134 
 1135 

• Vi har nytt ubrukt materiell for 50 000 kr stående på lager, fordi verveuka i mars ble 1136 
avlyst. Det vil si at vi får materiell for 50 000 kr «gratis» i 2021.  1137 

 1138 
3.4 Kan diskuteres: Markedsføring (luft) 1139 
Posten er økt med ubrukte midler fra i år, men det kan gjerne diskuteres om den bør økes 1140 
ytterligere. MDG planlegger å bruke ekstremt mye ressurser (flere millioner kroner) på 1141 
målrettede kampanjer neste år for å nå unge velgere. 1142 
 1143 
3.5 Bør diskuteres: Åpne møter, verving, arr. (bakke) 1144 
Under denne posten inngår reiser sentralt betaler for under skolevalgkampen, herunder alle 1145 
reisene til det nasjonale debatteamet dersom man lander på at sentralt skal dekke dette. 1146 
 1147 
3.6 Bør diskuteres: Annet valgkamp 1148 
Her er det satt av 90 000 kr til valgkampskolering og 10 000 kr til annet (for eksempel 1149 
Arendalsuka). Det kan være bra å diskutere hvor mye penger vi skal bruke på 1150 
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valgkampskolering sentralt, sammenlignet med for eksempel regionale skoleringer. Dette må 1151 
sees i sammenheng med valgkampstrategien. 1152 
 1153 

4 Organisasjon og møter 1154 
4.1 Kan diskuteres: Bemanning organisasjon (faste) 1155 
Under denne posten inngår frikjøp av ledelsen og lønn for fylkessekretærene og 1156 
organisasjonssekretær. Det er ikke lagt opp til noen økning i deres stillingsprosent eller 1157 
ytterligere ansettelser. Ønsker vi å diskutere ytterligere ansettelser? 1158 
 1159 
4.2 Bør diskuteres: Sentralstyret (SST) 1160 
Denne posten dekker utgifter til sentralstyremøter (inkludert påtropp og halvtårs), samt 1161 
sentralstyrets reiser til fylkeslagene utenom valgkamp. Den er foreslått redusert fra 100 000 kr 1162 
til 90 000 kr, hvorav 60 000 kr skal gå til reise utenfor skolevalgkampen. SSTs reiser i 1163 
valgkampen går på post 3.5. 1164 
 1165 
4.3 Bør diskuteres: Landsstyret (LS) 1166 
Det er foreslått å bruke 150 000 kr på LS, dvs 50 000 kr per LS hvis vi regner med tre 1167 
landsstyremøter. Ønsker vi å ha fire landsstyremøter i stedet for tre? Eller vil vi stramme inn 1168 
posten?  1169 
 1170 
LS har blitt dyrere, delvis på grunn av høyere standard på mat og overnatting, men også fordi 1171 
nasjonalt nå dekker reise for alle delegater. Vi har også fått bedre representasjon fra Nord-1172 
Norge og dermed dyrere reiseutgifter.  1173 
 1174 
4.4 Kan diskuteres: Landsmøte (GULM) 1175 
For 190 000 kr blir det ikke landsmøte på hotell for 120 delegater, men kanskje det blir digg 1176 
mat, overnatting et sted med senger og møte i et stort møtelokale. 1177 
 1178 
4.5 Kan diskuteres: Skolering, internasjonalt, komiteer og annet 1179 
150 000 kr til skolering (utenom valgkampskoleringer) er dersom vi får 100 000 kr av LNU. Er 1180 
det for lite med 50 000 kr i «eget» skoleringsbudsjett, til leder- og økonomiansvarligsamling, og 1181 
eventuelle andre skoleringer utenom debatt-/valgkamp-trening?  1182 
 1183 
4.6 Kan diskuteres: Sommerleir 1184 
Det er satt av 320 000 kr til sommerleir, opp fra 220 000 i år. Dette er i tråd med 1185 
arbeidsplanpunktet om å prioritere sommerleir høyere. Det reflekterer også bedre de reelle 1186 
kostnadene ved sommerleir, særlig hvis vi vil ha flere deltagere. 1187 
 1188 

5 Lokallag og andre 1189 
5.1 Utbetaling LNU-midler til fylkeslag 1190 
Dvs Frifond, minus 5% som vi får bruke til regnskap og revisjon. 1191 
 1192 
5.2 Støtte fylkeslag 1193 
Regner med null. 1194 
 1195 
5.3 Utlegg lokallag 1196 
Regner med null. 1197 
 1198 
5.4 Tilbakebetaling ubrukte midler til LNU 1199 
Regner med null. 1200 
 1201 
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Grønne Studenter 1202 
Rett før dette sakspapiret ble ferdigstilt, ble saksbehandler kontakta av Vegard. Grønne 1203 
Studenter vurderer å ansette en person som kan jobbe med organisasjon, og Vegard lurte på 1204 
om vi er interesserte i å bidra med å finansiere 50% av stillingen. MDG vil finansiere de andre 1205 
50% av stillingen. Dette vil koste oss ca. 150 000 kr i året. Argumentet for ansettelse er blant 1206 
annet at dette vil gjøre det mulig for GS å bygge organisasjon på en helt annen måte og at dette 1207 
er særlig viktig fordi studenter er en av de viktigste velgergruppene til MDG. 1208 
 1209 
Saksbehandler mener at GU ikke skal finansiere ansettelser i GS, selv om medlemsmassen vår 1210 
er delvis overlappende. Dette inngår i en større diskusjon om GS’ purpose and why og hvordan 1211 
de skal organiseres framover, og for eksempel om de til slutt skal slås sammen med GU. Dette 1212 
er imidlertid en diskusjon saksbehandler ikke er komfortabel med å forskuttere, særlig ikke 1213 
hvis det vil ha budsjettmessige konsekvenser. Saksbehandler mener derfor at GU ikke skal 1214 
sette av disse pengene i dette budsjettet. Eventuelt, dersom GS og/eller Vegard presenterer 1215 
svært overbevisende argumenter, kan vi vurdere å sette av en mindre sum.  1216 
 1217 

Saksbehandlers konklusjon 1218 
Utkastet til budsjett vil gi oss en sterk valgkamp både sentralt og i fylkeslagene. Vi vil ende året 1219 
med 530 000 kr på bok, som betyr at vi klarer oss godt økonomisk etter valgkampen. Vi ligger 1220 
an til å gå 403 000 kr i minus, som er mer enn i tidligere valgkamper, men ikke skremmende 1221 
mye. 1222 
 1223 

Punkter til diskusjon 1224 
• Hvilken ordning bør vi innstille på for fylkeslagenes stemmestøtte i 2021?  1225 

 1226 
• Kan fylkeslagene drive en forsvarlig valgkamp med det innstilte budsjettet? 1227 

 1228 
• Hva i valgkampen skal dekkes av nasjonalt versus fylkeslagene? 1229 

 1230 

Forslag til vedtak 1231 
F1: Budsjettet for 2021 innstilles til landsmøtet slik det foreligger. 1232 
 1233 

 Vedlegg 1234 
 1 - Budsjett 2021 1235 
 1236 
 1237 
 Med vennlig hilsen 1238 
 1239 
Miriam Langmoen, 1240 
generalsekretær 1241 
    1242 
Oslo, 14. oktober 2020  1243 
 1244 
 1245 

1246 
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 1246 

  2017 2019 2021  

  Regnskap Regnskap Innstilling Note 

      

1 Sum inntekter 2 269 741 3 150 907 3 860 730  

1.1 Statlig støtte etter partiloven 225 588 268 857 267 526  

1.2 Medlemskontingent 27 064 58 750 70 000  

1.3 
Inntekter 
forretningsvirksomhet 

41 978 108 485 100 000  

1.4 
Andre inntekter (inkl 
egenandeler LM og 
sommerleir) 

109 606 113 106 125 000 
35.000 til landsmøtet, 85.000 til 
sommerleir, 5.000 til skoleringer 

1.5 
Bidrag privatpersoner og 
foretak 

1 181 3 582   

1.6 
Bidrag andre organisasjoner 
(LNU) 

277 268 283 389 790 000 
500.000 Frifond, 100.000 
Skoleringsstøtte LNU, 190.000 
Momskompensasjon 

1.7 Støtte fra MDG 1 112 878 1 305 731 1 299 204  

1.8 Overføring fra lokallag 228 798 455 591 1 209 000 

70% av stemmestøtten fylkeslagene 
mottar. Ingen fylkeslag skal sitte 
igjen med mindre enn 40.000  i 
stemmestøtte. 

 
(Tidligere: Viderefakturering 
for materiell) 

234 039 340 778   

 (Annet i tidligere regnskap) 11 341 212 638   

      

      

 Sum kostnader 2 486 835 3 345 236 4 294 276  

      

2 Drift 256 099 326 823 345 276  

2.1 Bemanning drift (faste)  116 024 127 276 Økonomimedarbeider 
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2.2 
Husleie, kontor, regnskap, o.l. 
(fast) 

234 653 177 796 178 000 
85.000 datasystemer, 33.000 
revisjon , 60.000 husleie 

2.3 Andre kostnader drift 21 446 33 003 40 000 Medlemsskap FYEG 

      

3 
Kommunikasjon og 
valgkamp 

833 583 803 841 1 100 000  

3.1 
Bemanning kommunikasjon 
(faste) 

    

3.2 Ekstra bemanning valgkamp 346 286 119 429 400 000 
305.000 Rådgiver på politikk og 
kommunikasjon, 95.000 Andre 

3.3 Materiell 370 973 430 120 450 000  

3.4 Markedsføring (luft) 40 553 58 267 90 000 20.000 overføres fra 2020 

3.5 
Åpne møter, verving, arr. 
(bakke) 

  60 000 Inkluderer reiser i skolevalgkampen 

3.6 Annet valgkamp 50 822 60 503 100 000 90.000 Valgkampskolering 

 
(Fra tidligere: 
Valgkampskolering) 

24 949 135 522   

      

4 Org og møter 1 096 938 1 909 061 2 344 000  

4.1 
Bemanning organisasjon 
(faste) 

635 544 1 135 476 1 409 000 
862.000 Lederverv, 547.000 andre 
ansatte 

4.2 Sentralstyret (SST) 31 227 34 164 90 000 
60.000 skal gå til reise utenfor 
skolevalgkampen 

4.3 Landsstyret (LS) 81 001 138 190 150 000  

4.4 Landsmøte (GULM) 93 553 239 884 190 000  

4.5 
Skolering, internasjonalt, 
komiteer og annet 

86 687 89 251 185 000 

150.000 Skolering 20.000 
MDGLM-delegasjonen, 10.000 
Internasjonalt, 5.000 Valgkomiteen, 
0 Kontrollkomiteen 

4.6 Sommerleir 168 926 218 134 320 000  

 
(Fra tidligere: Andre 
kostnader) 

 53 962   

      

5 Lokallag og andre 300 215 305 511 475 000  
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5.1 
Utbetaling LNU-midler til 
fylkeslag 

203 919 232 402 475 000  

5.2 Støtte fylkeslag     

5.3 Utlegg lokallag  22 514   

5.4 
Tilbakebetaling ubrukte 
midler til LNU 

96 296    

 
(Fra tidligere: Konstaterte 
tap på fordringer) 

 50 595   

      

      

 Årsresultat −324 886 −254 789 −403 546  

      

 Egenkapital 01.01  772 748 936 464  

 Egenkapital 31.12  517 959 532 918  

 1247 
 1248 

1249 
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Til  Landsstyret 1249 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1250 
Fra Sentralstyret 1251 
Dato 12.10.20  1252 
Saksnr GULS-4-20-17 1253 
 1254 
 1255 

GUS DELEGATER TIL MDGS 1256 

LANDSMØTE 1257 

Bakgrunn  1258 
GU får 12 delegater til MDGs landsmøte (MDGLM) hvert år, dette er beskrevet i MDGs 1259 
vedtekter.  1260 
 1261 
Gjeldende vedtekt lyder:  1262 
 1263 

§7.4. Landsmøtet består av 190 fylkesdelegater som fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes 1264 
del av medlemsmassen, men slik at hvert fylke får minimum 3 delegater. I tillegg kan Grønn 1265 
Ungdom sende 12 delegater, og Grønne Studenter 4 og fylkesløse lag til sammen 1 delegat. 1266 
Leder og nestledere har stemmerett i kraft av sine verv. Partisekretæren har møteplikt, tale- og 1267 
forslagsrett. Øvrige medlemmer av sentralstyret, leder og et styremedlem fra Grønt 1268 
Kvinnenettverk, og ansatte i sekretariatet har tale- og forslagsrett. 1269 

 1270 
Grønn Ungdom har altså 12 delegatplasser på MDGLM, som vi har hatt i en årrekke. I tillegg får 1271 
en del i Grønn Ungdom-alder plass gjennom fylkesdelegasjonene sine. 1272 
 1273 
På starten av året vedtok sentralstyret å jobbe for å øke størrelsen på delegasjonen vår til 1274 
MDGLM, etter forslag fra Christine. Vi sendte inn vedtektsendringsforslag til landsmøtet i 1275 
april, om å doble delegasjonsstørrelsen fra 12 til 24. Forslaget falt på MDGs landsmøte med 1276 
ganske stor margin.  1277 
 1278 
Sentralstyret mener det fortsatt er viktig at GU får økt representasjon på MDGs landsmøte, 1279 
særlig med tanke på hvor stor medlemsmasse vi har fått og at vår delegasjonsstørrelse ikke er 1280 
knyttet til medlemsandel — vi får altså ikke flere (eller færre) delegater selv med mange flere 1281 
medlemmer. Vi foreslår derfor at vi gjør et nytt forsøk og at vi gjør et vedtak om det via LS-4 og 1282 
GULM, slik at vi har et landsmøtevedtak i ryggen og kan jobbe tyngre for forslaget over lengre 1283 
tid fram mot neste MDGLM.   1284 
 1285 

«Stjele» eller «vanne ut»? 1286 
Det er to måter å få flere delegater til Grønn Ungdom på. Den ene er «stjele»-løsningen, hvor vi 1287 
reduserer antall fylkesdelegater til fordel for delegater for Grønn Ungdom. Den andre er 1288 
«vanne ut»- løsningen, der vi øker det totale antallet delegater på MDGLM, men hvor hver 1289 
stemme blir mindre «verdt».  1290 
 1291 
 1292 
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 «Vanne ut»-løsningen: 1293 
Ulempene med «vanne ut»-løsningen er at det medfører ekstra kostnader fordi landsmøtet blir 1294 
større, og at hver enkelt stemme får mindre å si. Økningen vi da får i antall delegater, får 1295 
dermed mindre betydning. På den andre siden er landsmøtet allerede så stort at noen delegater 1296 
fra eller til ikke har all verdens å si for betydningen av hver enkelt stemme. Fordelen er at det 1297 
blir mindre dårlig stemning, og at det nok gir oss en større sjanse for å få folk med oss når de 1298 
ikke oppfatter at forslaget kan true deres egen delegasjon. 1299 
 1300 
MDG har ingen fast rammeavtale som begrenser mulighetene for å øke antallet delegater for 1301 
landsmøtet totalt. Eventuelt blir det bare færre som får komme som observatører. Hvor stor 1302 
kostnadsøkninga for MDG da blir, er uklar, men trenger nødvendigvis ikke være særlig stor. 1303 
 1304 
«Stjele»-løsningen: 1305 
Ulempene med «stjele»-løsninga er at vi kan bli ganske upopulære. Mange av fylkene blir 1306 
sannsynligvis redd for å selv miste delegater, og det kan bli vanskeligere å få gjennomslag. Men 1307 
igjen: når det nesten er 200 fylkesdelegater, kan det være det ikke blir de store ramaskrikene 1308 
av noen få delegater fra eller til.  1309 
 1310 

Fast delegatantall eller knytte til medlemsmassen? 1311 
I dag har altså GU 12 delegater, uansett medlemsmasse. MDGs fylkeslag har derimot delegater 1312 
etter hvor stor andel av medlemsmassen de har (sånn som GUs fylkeslag til GUs landsmøte). 1313 
Sentralstyret har lagt fram to alternativer, ett der vi ønsker å øke delegattallet til 18 og ett der 1314 
vi vil knytte delegasjonsstørrelsen vår til medlemstallet.  1315 
 1316 
Sentralstyret har innstilt på forslaget med 18 delegater. Vi tror dette er mest realistisk å få 1317 
gjennomslag for og vil innebære minst logistikkrøll.  1318 
 1319 
Med modellen i F2 kan man argumentere for at GU får «dobbeltstemmer» på MDGLM. Det er 1320 
fordi mange i GU også er medlemmer i MDG. Hvis disse teller som både medlemmer i MDG og 1321 
GU, og både MDG-laget deres og GU får flere landsmøtedelegater på grunn av disse 1322 
medlemmene, så veier disse medlemmene i praksis tyngre enn alle andre medlemmer. Det kan 1323 
det være veldig vanskelig å få gjennomslag for.   1324 
 1325 

Forslag til vedtak 1326 
F1 (sentralstyrets innstilling): Grønn Ungdom skal sende inn vedtektsendringsforslag til MDGs 1327 
 § 7.4, om å øke størrelsen på GU-delegasjonen på MDGLM til 18. Det totale antallet delegater skal 1328 
tilsvarende økes med 6, slik at ikke MDGs fylkeslag eller andre organer får færre landsmøtedelegater 1329 
etter endringen.  1330 
 1331 
F2: Grønn Ungdom skal sende inn vedtektsendringsforslag til MDGs § 7.4, om å knytte antall 1332 
delegater Grønn Ungdom får til MDGs landsmøte til Grønn Ungdoms medlemsmasse, på lik linje med 1333 
MDGs lokallag. 1334 
 1335 
 1336 
 Med vennlig hilsen 1337 
 1338 
Miriam Langmoen, 1339 
generalsekretær 1340 
    1341 
Oslo, 12. oktober 2020  1342 

1343 
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Til Landsstyret  1343 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1344 
Fra Sentralstyret 1345 
Dato 14.09.20  1346 
Saksnr GULS-4-20-18 1347 

 1348 

HVORDAN FÅ MED OG 1349 

HOLDE PÅ FOLK 1350 

Bakgrunn 1351 
Strategiutvalget vedtok i vår å utvikle to delstrategier som skal sees i sammenheng med 1352 
strategien som en helhet. Hvordan få med og holde på folk er en verve og 1353 
medlemspleiestrategi.  1354 

De siste årene har vi vokst mye. Vi har mangedoblet medlemsmassen og blitt en ganske stor 1355 
politisk aktør. Hvis vi skal bli enda større, så må vi både kapre flere medlemmer og klare å holde 1356 
på og engasjere de vi har. Denne strategien er ment å være et redskap til dette. Hvordan får vi 1357 
med folk? Hvordan holder vi på folk? I arbeidet med strategien er det foretatt en mengde 1358 
intervjuer av både nåværende og tidligere medlemmer og tillitsvalgte. Resultatet er et 1359 
dokument med strategiske vurderinger og konkrete tips rettet mot beslutningstakere i GU, 1360 
både nasjonalt og i fylkes- og lokallag.  1361 

Drøfting 1362 
Gjennom intervjuene fant vi ut at folk blir med i Grønn Ungdom på grunn av et politisk 1363 
engasjement, hos de fleste hovedsakelig for klima og miljø. De blir værende hos oss fordi det er 1364 
sosialt. Det må imidlertid ikke forveksles med at de ønsker rene sosiale arrangementer. Alle vi 1365 
snakket med oppga at de foretrekker møter med politisk innhold. De potensielt aktive 1366 
medlemmene våre ønsker ordna, sosiale rammer for politisk diskusjon. De vil ha Grønn 1367 
Ungdom som en av mange ting de driver med. De vil ofte ikke sitte i styrer og drive med 1368 
organisatorisk arbeid, men vil gjerne føle at de er med på å utforme og påvirke politikk.  1369 

Selv om det er det politiske som er viktigst for den sosiale pakken Grønn Ungdom, er det også 1370 
GU oppleves som et fellesskap medlemmene kan identifisere seg med på andre måter. Kort 1371 
sagt: jo flere jenter på 17 med kul vintage-stil det er på instagrambildene og medlemsmøtene 1372 
våre, jo mer fristende er det for andre jenter på 17 med kul vintage-stil å bli med. Samtidig har 1373 
det effekten at det blir vanskelig for mennesker med andre identitetsmarkører å føle seg 1374 
hjemme i GU. Det kan derfor være gunstig å også poste bilder av f.eks. gutter og bruke en mer 1375 
kjønnsnøytral visuell profil. Det er imidlertid svært viktig at dette aldri går på bekostning av å 1376 
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appellere til kjernegruppen vår, som er urbane jenter under 20. Vi kan gjerne poste bilder av 1377 
gutter som disse jentene har lyst til å henge med. Men vi skal ikke nødvendigvis poste bilder av 1378 
30 år gamle menn med skjegg.  1379 
 1380 
Samtidig er det viktig å balansere innhold på sosiale medier hvor vi virker som en 1381 
sammensveisa gjeng, med tiltak som senker terskelen for nye medlemmer som enda ikke føler 1382 
at de er en del av gjengen. Dette skal skje bl.a. ved at alle medlemmer blir personlig kontaktet 1383 
og invitert til medlemsmøter, ved å jevnlig holde “Ny i Grønn Ungdom-møter” og ved generelt å 1384 
unngå rent sosiale møter. 1385 
 1386 

Spørsmål til diskusjon 1387 
• Er det noe i strategien som mangler? 1388 
• Er prioriteringene som står her riktige, eller er det andre måter vi kan nå målene våre 1389 

på? 1390 
 1391 

Forslag til vedtak 1392 
F1: Strategien «Hvordan få med og holde på folk» vedtas slik den foreligger. 1393 
 1394 

Vedlegg 1395 
 1 - Hvordan få med og holde på folk 1396 
 1397 
 1398 
Med vennlig hilsen 1399 
 1400 
 1401 
Ulrikke Torgersen, 1402 
leder av Strategiutvalget 2021 1403 
 1404 
Oslo, 14. september 2020  1405 
 1406 
 1407 

1408 
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 1408 
 1409 
 1410 

 1411 

 1412 

 1413 

HVORDAN FÅ MED 1414 

OG HOLDE PÅ FOLK 1415 

En verve- og medlemspleiestrategi 1416 

 for Grønn Ungdom 2020 1417 
 1418 
 1419 

Innledning 1420 
Dette er en verve- og medlemspleiestrategi for Grønn Ungdom, og må sees i sammenheng med 1421 
personasene som er utarbeidet av den nasjonale kommunikasjonsgruppa. Den er et verktøy for 1422 
alle organer i Grønn Ungdom som direkte eller indirekte arbeider med å få med og holde på folk 1423 
i organisasjonen. Rådene og grepene i strategien er basert på en mengde intervjuer med 1424 
nåværende og tidligere medlemmer i Grønn Ungdom. Utkastet til strategi er utarbeidet av 1425 
Strategiutvalget (Vårin Sinnes, Nora Selnæs, Norunn Krokeide, Ulrikke Torgersen, Teodor 1426 
Bruu, Jørgen Paulsen og Christine Evjen). 1427 
 1428 

Oppsummering 1429 
Folk blir med i Grønn Ungdom på grunn av et politisk engasjement og blir værende hos oss fordi 1430 
det er sosialt, men foretrekker møter med politisk innhold fremfor rene sosiale arrangementer. 1431 
Det som gjør folk interessert i å være med hos oss, er at vi kan tilby ordna, sosiale rammer for 1432 
politisk diskusjon. De fleste vil være med å utforme og påvirke politikk, ikke sitte i styrer og 1433 
drive med organisatorisk arbeid.  1434 
 1435 
Vi må kjenne målgruppen vår godt hvis vi skal nå ut til dem. Grønn Ungdom er ikke bare et 1436 
politisk fellesskap, men et identitetsfellesskap. Flere blir med hvis de får inntrykk av at vi er en 1437 
gjeng med samme stil, uttrykk og identitet som dem selv. Derfor må alle med hovedansvar for 1438 
verving og medlemspleie i Grønn Ungdom kjenne godt til personasarbeidet vårt.  1439 
 1440 
 1441 
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Nasjonale grep 1442 
1. Prioritere medlemstilbud tungt. Medlemstilbud er det viktigste vi gjør, og det å legge til 1443 

rette for det skal derfor prioriteres i arbeidsplaner og budsjetter. 1444 
 1445 

2. Være selektive og gjøre tøffe prioriteringer. Skal vi nå ut til flest mulig, skal vi ikke 1446 
bruke tid på å prøve å nå ut til grupper med lite potensiale. Det betyr: vi skal satse på de 1447 
byene og bydelene med mest potensiale, og prioritere ned yrkesfagskoler og 1448 
yrkesfagelever. Dette gjelder også i sosiale medier og i utformingen av arrangementer. 1449 
 1450 

3. Jobbe med image og målgrupper. Jente (17) vil nok alltid være grunnmuren vår, og det 1451 
er helt bra. Samtidig har vi et potensiale blant spesielt gutter og litt eldre ungdommer. 1452 
For å nå ut til disse skal vi ha et mindre barnslig og feminint uttrykk, og ha større 1453 
variasjon i medlemstilbudet.  Samtidig skal vi ha et image som virker tiltrekkende på 1454 
hovedmålgruppene våre. Dette skal sees i sammenheng med personas-arbeidet til 1455 
kommunikasjonsgruppa.  1456 
 1457 

4. Fylkes- og lokallag bør følges opp mer direkte. Spesielt på mer enn det kjedelige 1458 
organisatoriske. Det bør ansettes nok fylkessekretærer til at  fylkeslagene kan få solid 1459 
hjelp med både verving og medlemstilbud. Talspersoner og sentralstyret forøvrig skal 1460 
besøke alle fylkeslag jevnlig. 1461 
 1462 

5. Nasjonale webinarer bør avholdes. Ingen blir med hvis det ikke er et medlemstilbud. 1463 
Webinarer er et fint medlemstilbud til spesielt de med lang reisevei til nærmeste fysiske 1464 
aktivitet.  1465 
 1466 

6. Sommerleir og andre større arrangementer skal prioriteres. Dette er det viktigste 1467 
medlemstilbudet, og det er en god prioritering å sørge for at stadig flere kan delta på 1468 
sommerleir og at det avholdes flere større nasjonale arrangementer. Det bør avholdes 1469 
en nasjonal samlingshelg innen en måned etter valgkampen er avsluttet. Denne skal 1470 
være ferdig planlagt før valgkampen starter, slik at de som blir vervet og aktive i løpet 1471 
av valgkampen kan bli med.  1472 
 1473 

7. Gjennomføre verveuker. Verveukene skal regisseres fra nasjonalt hold. Godt 1474 
medlemstilbud er viktig i verveukene. Sentralstyremedlemmer skal delta aktivt og 1475 
besøke fylkeslag. Planlegging skal starte tidlig. Det bør helst være nasjonale samlinger 1476 
rett før verveukene og det er en fordel om verveukene ender i noe stort, flott og 1477 
markedsføringsvennlig, som for eksempel en klimastreik.  1478 
 1479 

8. Gjøre medlemstilbudet mer tilgjengelig. I dag er det for vanskelig å finne informasjon 1480 
om medlemstilbud. Dette må gjøres mer tilgjengelig. Både nettsidene, Instagram og 1481 
Facebook skal brukes aktivt til å nå ut om medlemstilbud.  1482 
 1483 

9. Bedre skolering i verving og medlemspleie. Nasjonalleddet skal sørge for at 1484 
fylkeslagene er godt skolert i verving og medlemspleie. I dag er det for lite skolering 1485 
direkte på dette. Fylkesledere og andre med spesielt ansvar for verving og 1486 
medlemspleie bør kjenne til Grønn Ungdoms personas.  1487 
 1488 

10. So-Me skolering. Sørge for at alle So-Me ansvarlige i fylkeslagene har fått So-Me-1489 
skolering. Dette kan enten være gjennom et webinar eller i noen av de nasjonale 1490 
skoleringene opp mot valget. 1491 
 1492 
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11. Kartlegge frafall. Kartlegge hvordan vi kan holde på ulike grupper som faller fra, som 1493 
gutter og folk i 20-årene.  1494 

 1495 
 1496 

Grep i fylkeslagene  1497 
 1498 
Sosiale medier  1499 

1. Prioritere Instagram. Det er først og fremst dette målgruppene våre bruker. 1500 
 1501 

2. Poste en miks av politiske budskap og “gjengen”-innhold der det virker kult å være 1502 
med. Særlig morsomme bilder med politisk snert eller bilder som er «in action» 1503 
engasjerer. 1504 
 1505 

3. Bruke bilder som virker kule for de gruppene vi vil nå, og som de kan kjenne seg igjen 1506 
i. Post f.eks. bilder av folk som har på seg kule vintageklær og sitter i et møtelokale med 1507 
planter. Ikke folk i mørke, rotete rom og har ryggen til. Selv om det er Klima-Klara som 1508 
kommer på møtene våre, må vi også virke kule for at Videregående-Vanessa og Gutta-1509 
Gaute skal stemme på oss. 1510 
 1511 

4. Prioritere å nå ut til Videregående-Vanessa. Det er henne vi har mest potensiale hos 1512 
på sosiale medier. 1513 

 1514 
Verving  1515 

1. Prioritere mye vervetrening i alle fylker. Vervetreningen skal baseres på kapittelet 1516 
som heter “Hvordan overtale folk” i argumentheftet.  Målet er at alle som skal stå på 1517 
stand for Grønn Ungdom også skal ha lest denne delen av argumentheftet. (Les også 1518 
den delen av argumentheftet for mer detaljerte verveinstrukser. Her konsentrerer vi 1519 
oss om overordnede prioriteringer.) 1520 
 1521 

2. Verve på skoler, og på arrangementer hvor det kommer mange som er enige med oss 1522 
(f.eks. Pride og vegetarfestivaler). Ikke verv f.eks. i shoppinggater eller på kjøpesentre, 1523 
her møter vi for få i målgruppene våre. 1524 
 1525 

3. Prioritere skoler der vi har mye potensiale. Det vil ofte si skoler på større urbane 1526 
steder, med studiespesialisering  og/eller musikk dans og drama. Prioriter skoler hvor vi 1527 
fikk høy oppslutning under skolevalget. Skal man dra på ungdomsskoler, prioriter skoler 1528 
i kommuner hvor MDG fikk høy oppslutning. Utenom valgkamp bør man ikke å dra til 1529 
skoler med lite potensiale i det hele tatt. Heller dra om igjen på skoler med mye 1530 
potensiale, selv om man har vært der før.  1531 
 1532 

4. Prioritere å være mange på stand. Det er en viktig effekt å se mange ut. Da er det 1533 
fristende å bli med, og vi virker relevante og kule.  1534 

i. I valgkamp er det viktig å være til stede på alle skoler hvor det er 1535 
valgtorg, men prioriter hvilke skoler man sender mange til og hvor man 1536 
sender få. Send heller 8 til en skole med mye potensiale og 2 til en skole 1537 
med lite, enn 5 til hver av dem.   1538 

ii. Utenom valgkamp kan det være viktigere å være mange på de skolene 1539 
man drar, enn å rekke over flest mulig skoler. Som hovedregel bør man 1540 
heller dra mange på én skole enn litt færre på to. Det gjelder også selv 1541 
om vi har mye potensiale på begge skolene. 1542 

 1543 
 1544 
 1545 
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Medlemsoppfølging  1546 
1. Føre lister over aktive medlemmer. Alle fylkeslag bør ha en liste over medlemmer som 1547 

er aktive og potensielt aktive, så man holder oversikt og kan sende melding og invitere 1548 
på møter. 1549 
 1550 

2. Holde jevnlig kontakt med medlemmer over Messenger (evt SMS). Hvert fylkeslag 1551 
skal ha en medlemsansvarlig som har i oppgave å etablere en relasjon til medlemmene. 1552 
Dette er en viktig rolle som bør innehas av noen som har kapasitet og kan stoles på. 1553 

a. Sende melding når de melder seg inn, slik at alle føler at de har et kontaktpunkt 1554 
inn i GU.  1555 

b. Sende melding til de som har vært på møter om når det kommer nye møter. 1556 
c. Etablere en personlig tone, sånn at enkeltmedlemmer føler seg sett og ønsker å 1557 

komme tilbake.  1558 
 1559 

3. Ha så kule, sentrale og lett tilgjengelige møtelokaler som mulig. Terskelen for å 1560 
komme på et GU-møte bør ikke økes av at det er vanskelig å komme seg dit. Det bør 1561 
være hyggelig og kul stemning i møtelokalet, så folk får lyst til å komme igjen. Kontorer 1562 
og klasserom er som regel dårlige møtelokaler.  1563 
 1564 

4. Jevnlig arrangere “Ny i Grønn Ungdom”-møter. Mange medlemmer tør ikke å komme 1565 
på andre møter før de har vært på et sånt.  1566 
 1567 

5. Først og fremst arrangere møter med politisk innhold. Gjerne en miks av temamøter 1568 
om politiske saksfelt, og mer “workshop”-aktige møter der man lærer f.eks. 1569 
debatteknikk.  1570 
 1571 

6. Legg opp til å utvikle politikk i fylkeslaget. Medlemmene skal føle at de er med på å 1572 
påvirke politikken gjennom GU. Det kan for eksempel være en politisk workshop. Dette 1573 
er viktig både for å engasjere nye medlemmer og holde på medlemmer som ikke er 1574 
nybegynnere lenger.  1575 
 1576 

7. Ha ringerunder for kontingent minst tre ganger i året. Medlemmer som ikke betaler 1577 
kontingent faller ut av medlemsregisteret - å få folk til å betale kontingent er nesten 1578 
den viktigste delen av verving. 1579 
 1580 

8. Ikke ta erfarne medlemmer for gitt. Erfarne og litt eldre medlemmer er en viktig 1581 
ressurs for oss, men de kan fort få en følelse av at de ikke lenger passer helt inn i Grønn 1582 
Ungdom. Disse medlemmene må følges opp aktivt, slik at fylkeslaget kan ha tilbud som 1583 
er også er tilpasset dem og holder dem engasjert. 1584 

1585 
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Til Landsstyret  1585 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1586 
Fra Sentralstyret 1587 
Dato 12.10.20  1588 
Saksnr GULS-4-20-23 1589 

 1590 

 1591 

 1592 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1593 

VERNEPLIKTEN I 2020 1594 

 1595 

Bakgrunn 1596 
Om verneplikt 1597 
I Norge er det allmenn verneplikt. Det betyr at alle ungdommer har plikt til å avtjene 1598 
førstegangstjenesten, dersom Forsvaret finner dem skikket til tjeneste. Allmenn verneplikt er 1599 
fastsatt i Grunnlovens paragraf 119 som lyder:  1600 
 1601 
“Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten 1602 
hensyn til fødsel eller formue.”  1603 
 1604 
Hvem verneplikten gjelder for, og andre bestemmelser knyttet til Forsvaret blir bestemt ved 1605 
lov, herunder lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (Forsvarsloven). Paragraf 2 i 1606 
forsvarsloven tydeliggjør vernepliktsbegrepet:  1607 
 1608 
“Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i 1609 
fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.”1 1610 
 1611 
Paragraf 6 snevrer inn hvem det gjelder for:  1612 
 1613 
“Norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret, har verneplikt fra det året de fyller 19 år, 1614 
til utgangen av det året de fyller 44 år”.  1615 
 1616 
Vernepliktens historie 1617 
For å gi et innblikk i historikken bak verneplikten kan man se tilbake til bygdeborgene på 500- 1618 
og 600-tallet hvor Gulatingsloven (landskapslov som gjaldt for sitt område i mellomalderen 1619 
fram til 1267) slo fast at vanlige folk skulle møte opp dersom en fiende angrep landet. Da Norge 1620 
fikk sin første landsdekkende lov fra 1274 ble møteplikten, til i all hovedsak bønder som var 90 1621 
% av Norges befolkning, videreført. Allmenn verneplikt slik vi kjenner den i dag ble utviklet 1622 
under Den franske revolusjonen og Napoleonskrigene, og innført i Norge i 1799 samt deretter 1623 
lagt inn i Grunnloven av 1814. På tross av allmenn verneplikt var det svært få som avtjente den, 1624 
rundt 1816 så få som én prosent var inne til tjeneste i Forsvaret. (Dette mye på grunn av 1625 
muligheten til å kjøpe seg fri og at byungdom og andre grupper var fritatt).  1626 
 1627 

1627 
1 https://lovdata.no/lov/2016-08-12-77/§2  
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Under andre verdenskrig innførte eksilregjeringen i London allmenn verneplikt for menn og 1628 
kvinner, men denne bortfalt etter krigens slutt.  1629 
 1630 
Militærtjeneste for kvinner 1631 
Før 2014 var militærtjeneste for kvinner frivillig i fredstid. I 1985 ble det innført yrkesmessig 1632 
likestilling mellom kjønnene og alle begrensninger på kvinners tjeneste ble fjernet. I 2010 fikk 1633 
kvinner sesjonsplikt, som innebærer at de måtte svare på sesjon.  1634 
 1635 
I 2014 vedtok Stortinget at verneplikten skulle gjelde for kvinner på lik linje med menn, og det 1636 
har vært allmenn verneplikt fra 1. januar 2015 for begge kjønn (dette gjelder kvinner født etter 1637 
1997). Kvinner født før 1997 som ønsker å ta utdanning i Forsvaret eller gjennomføre 1638 
førstegangstjeneste, skriver under på en villighetserklæring og mottar da tjenesteplikt 1639 
tilsvarende verneplikten. Norge var første NATO-land som innførte allmenn verneplikt og får 1640 
ofte spørsmål fra andre land om hvordan ordningen fungerer.  1641 
 1642 
Hvor mange avtjener verneplikt 1643 
Det er en stadig mindre andel av norske ungdommer som avtjener verneplikten. Oppdaterte 1644 
tall fra Forsvarets årsrapport viser at 7 413 ungdommer fullførte ordinær førstegangstjeneste, 1645 
hvorav 5 284 (71%) var menn og 2 129 (29%) kvinner. Sammenlignet med statistikk for 2015 1646 
hvor totalt antall vernepliktige var 7 741 og fordelingen var henholdsvis 83% menn og 17% 1647 
kvinner.2 1648 
 1649 
Et årskull i Norge er på ca. 60 000 og rundt 7 300 gjennomfører førstegangstjenesten, altså 1650 
omtrent 10-15 % av hvert årskull. Vernepliktige fordeler seg på de tre hovedgrenene i 1651 
Forsvaret (også kalt hovedsektorene): Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. i tillegg 1652 
tjenestegjør  ca. 500 i Forsvarets fellesinstitusjoner som Cyberforsvaret, Forsvarets Operative 1653 
Hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester. Fellesinstitusjonene utdanner ikke vernepliktige, 1654 
men mottar personell fra de tre hovedforsvarsgrenene. Hæren er størst med rundt 4 500 1655 
vernepliktige i året, og resterende 3 000 fordeler seg på noenlunde likt på Sjøforsvaret og 1656 
Luftforsvaret.  1657 
 1658 
Lengden på tjenesten 1659 
Vernepliktige plikter å gjennomføre inntil 19 måneder ordinær tjeneste, det innebærer 1660 
førstegangstjeneste, repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste. De fleste gjennomfører 12 1661 
måneder førstegangstjeneste og kan bli kalt inn til 7 måneder repetisjonstjeneste samt 1662 
heimevernstjeneste fram til fylte 44 eller 55 år. Hæren og Sjøforsvaret benytter seg av 1663 
adgangen Stortinget har gitt til å differensiere førstegangstjenesten mellom 6 og 18 måneder, 1664 
og muliggjør at enkelte vernepliktige tjenestegjør i 18 måneder. Det gjelder stillinger som har 1665 
særlig utdanningskrevende oppgaver eller som ønsker det selv, eksempelvis er 1666 
grensevakttjeneste, hundefører og militærpoliti vanlige stillinger som har tjeneste i 18 1667 
måneder.  1668 
 1669 
Hvem får avtjene førstegangstjeneste? 1670 
Hvor mange og hvem som får avtjene verneplikten er styrt av Forsvarets behov og Forsvarets 1671 
personell- og vernepliktssenter er ansvarlig for prosessen. Som tidligere nevnt i saksfremlegget 1672 
er det et fåtall av ungdommer som blir tatt inn i Forsvaret og det er en seleksjonsprosess for å 1673 
finne ikke bare de som ønsker,  men som også Forsvaret ønsker.  1674 
 1675 
Prosessen starter på videregående opplæring hvor alle i et årskull får tilsendt et digitalt 1676 
egenerklæringsskjema fra FPVS (Forsvarets personell- og vernepliktssenter) med spørsmål om 1677 

1677 
2 https://forsvaret.no/aarsrapport/statistikk/personell 
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alder, helse, fysisk og psykisk robusthet (løping, styrke, og mental helse i familien) og 1678 
motivasjon som alle er pliktig å besvare.  1679 
 1680 
På bakgrunn av svarene som blir gitt, blir omlagt 17 500 kalt inn på sesjon rundt om i landet 1681 
basert på evnenivå, helse og motivasjon. Tidligere ble egenerklæringen kalt sesjon del 1 og 1682 
oppmøte med fysiske og psykiske tester kalt sesjon del 2). På sesjonsdagen møter man opp på 1683 
et FPVS-kontor i sin region, gjennomfører en generell evnetest, testes fysisk (løping på 1684 
tredemølle, medisinballstøt og stille lengde) og har en samtale med lege. På slutten har man 1685 
mulighet til å ønske seg tjeneste et bestemt sted eller rådføre seg med en sesjonsoffiser 1686 
omkring førstegangstjeneste. Etter endt sesjon vil rundt 8 500 bli kalt inn til 1687 
førstegangstjeneste, og rundt 7 400 fullføre tjenesten. 1688 
 1689 
Forsvaret er i endring og hvis man ser på motivasjonen norske ungdommer har for tjeneste, er 1690 
den større enn Forsvarets behov for vernepliktige soldater. Altså er det langt flere motiverte 1691 
ungdommer som ønsker å tjenestegjøre enn det er behov for og ressurser til i Forsvaret (41% 1692 
av menn og 22% av kvinner)3. Det er tilnærmet kun de som er motivert for tjeneste som blir kalt 1693 
inn, men det er fortsatt ungdommer som blir kalt inn og tjenestegjør «mot sin vilje» ettersom 1694 
verneplikten rettslig sett er lik som før. Forsvarets behov bestemmer om du kommer inn eller 1695 
ikke. Det er allikevel rom for å bli fritatt som følge av pasifistisk overbevisning.4 1696 
 1697 
8 av 10 av vernepliktige melder at de trives godt eller svært godt. Omtrent halvparten mener at 1698 
førstegangstjenesten ble bedre enn forventet og soldatene trives bedre desto lenger inn i 1699 
tjenestens varighet. Rett under halvparten har fått mer lyst på en karriere i Forsvaret etter å ha 1700 
avtjent førstegangstjenesten.  1701 
 1702 
Tyskland og verneplikten 1703 
Tyskland avskaffet verneplikten i 2011. Den tyske hæren er derfor profesjonalisert, og det er 1704 
kun de som melder seg selv til tjeneste som kan bli rekruttert. Hæren sliter med ekstremisme 1705 
blant soldatene sine. 49 mistet jobben pga. dette i fjor, og 14 er mistenkte som ekstremister per 1706 
mars i år.5 Dette er for det meste høyreekstreme, men det er også ekstreme islamister og andre 1707 
ekstremister. Kommando spezialkräfte (KFK), en tysk spesialenhet som arbeider med 1708 
gisselsaker og antiterror, blir i år lagt ned. KFK har utbredte høyreekstreme holdninger i hele 1709 
enheten, og gjorde blant annet Hitlerhilsen under en avskjedsfest for en tidligere ansatt i 1710 
2017.6 Enheten, med 1 100 ansatte, har i tillegg i liten grad styrt etter beskjedene fra sine 1711 
overordnede. Den tyske forsvarkommisæren (ombudsmannen) Eva Högl mener at å 1712 
gjeninnføre verneplikten ville hjelpe mot ekstreme holdninger.7 Rekrutteringsgrunnlaget er 1713 
svært forskjellig i tilfellet en profesjonell hær der man må søke selv og i tilfellet en verneplikt 1714 
der man velger de best kvalifiserte blant hele befolkningen. I Tyskland er det mest åpenbare 1715 
problemet at det virker som det er folk med allerede ekstreme holdninger eller letthet for å 1716 

1716 
3 https://forsvaretsforum.no/forsvaret-sesjon-verneplikt/faerre-onsker-tjeneste-i-
forsvaret/159315 
 
4 https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/utsetting-fritak  
 
5 https://forsvaretsforum.no/ekstremisme-tyskland-utenriks/foreslar-verneplikt-for-a-fa-bukt-
med-ekstremisme-i-det-tyske-forsvaret/129389 
 
6 https://forsvaretsforum.no/tyskland/legger-ned-avdeling-med-tyske-spesialstyrker/128985  
 
7 https://forsvaretsforum.no/ekstremisme-tyskland-utenriks/foreslar-verneplikt-for-a-fa-bukt-
med-ekstremisme-i-det-tyske-forsvaret/129389  
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tilhøre disse som søker. 1717 
 1718 

Drøfting 1719 
Denne resolusjonen stiller seg i hovedsak spørsmålet “Hvordan burde verneplikten se ut i 1720 
fremtiden?” Utvalget har identifisert fire svar som grovt dekker alternativene. 1721 
 1722 

1. Verneplikten burde forbli uendret 1723 
2. Verneplikten burde utvides 1724 
3. Verneplikten burde reduseres eller avvikles 1725 
4. Vernepliktens innhold burde endres 1726 

 1727 
Alternativ 4 kan naturligvis sammenfalle med de andre alternativene.  1728 
 1729 
Drøftingen vil først se på fordelene med å ikke endre på verneplikten, for så i hovedsak 1730 
fokusere på de tre siste alternativene. Disse vil måles ved å sette respektive styrker og 1731 
svakheter opp mot dagens modell.  1732 
 1733 

En uforandret verneplikt 1734 
If it ain’t broken, don’t fix it. 1735 
 1736 
Vernepliktsordningen i Norge fungerer godt. Rekrutteringen til Forsvaret er god, og de som 1737 
avtjener tjeneste er motiverte og gjør det frivillig. Fordelene for dem som går inn i Forsvaret er 1738 
mange. I stedenfor å ta opp studielån til utdanning eller folkehøgskole har man så godt som null 1739 
utgifter og kan spare pengene man tjener. Det er gode muligheter for videreutvikling for dem 1740 
som trives godt. Ordningen med utdanning i Forsvaret der man har tjenesteplikt i et visst antall 1741 
år er rettferdig og Norge er tjent med dette opplegget. På et individplan er Forsvaret et 1742 
springbrett for mange som går inn i fysisk anstrengende yrker som politi og brannvesen. De 1743 
som ikke ønsker å gå i militæret slipper dette uten komplikasjoner eller sanksjoner. Det finnes 1744 
gode ordninger som gjør det attraktivt å velge et folkehøgskoleår, begynne å studere eller ta 1745 
friår i Norge.  Disse ordningene må bestå slik at det er et reelt valg å droppe militæret for alle. 1746 
 1747 

En utvidet verneplikt 1748 
Verneplikten er allmenn i Norge, og begrunnes med at vi som norske statsborgere har et 1749 
kollektivt ansvar for å forsvare landet.  Forsvaret berøver friheten til soldatene og det er 1750 
rimelig. Man oppgir denne friheten frivillig. Det er hvert år flere som ønsker å komme inn i 1751 
førstegangstjenesten enn det er plass til. Med en utvidelse av verneplikten mener vi ikke å 1752 
utvide plikten, for den omfatter allerede alle mellom 19 og 44, men at forsvaret bør ta opp flere 1753 
fra sesjon. Det er også mulig å  utvide i lengde og omfang, samt gi Forsvaret økonomiske 1754 
forutsetninger for å kunne innkalle flere til tjenestegjøring.  1755 
 1756 
Et bedre forsvar? 1757 
Forsvarssjefen meldte i 2019 at de ønsket 15 000 flere i Forsvaret. “Volumet i Forsvaret er for 1758 
lite. Det vil være behov for å øke reaksjonsevnen, utholdenheten, redusere våre sårbarheter og 1759 
bidra til NATOs kollektive forsvar”8. I sitt “billigste” alternativ var behovet 4000 nye ansatte. 1760 
For å beholde en sånn størrelse er det nødvendig å også øke rekrutter i førstegangstjenesten 1761 
over tid.  1762 
 1763 
Plass til nye oppgaver, og mindre arbeidsbelastning på individene 1764 

1764 
8 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dOzLRB/forsvarssjefens-oenskeliste-vil-ha-15000-flere-
hoder-i-forsvaret 
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De tillitsvalgte i Forsvaret har meldt fra om at det er for mye jobb på individet (e-post til FFM, 1765 
21.08.2020, vedlagt). Arbeidstimeavtaler blir overgått, og det går utover soldatenes “hvile, 1766 
trivsel og utdanning”. Om vi skulle ønske å implementere nye oppgaver i fremtiden bør vi først 1767 
forsikre oss om at det er nok folk til å gjøre dagens oppgaver.  1768 
 1769 
Ungdoms valgfrihet 1770 
Cirka 10-15 % av et årskull (omtrent 7 300 av 60 000) gjennomfører førstegangstjenesten 1771 
hvert år. det er rimelig å anta at mange motiverte ungdommer ikke får muligheten, og at flere 1772 
umotiverte blir tatt inn hvert år. Grunnen til at umotiverte kan prioriteres over motiverte, kan 1773 
være pga. for lave scorer på prestasjonstestene, kjønnskvoter etc. Motivasjon er ikke den 1774 
eneste viktige kvaliteten til en rekrutt. Et argument for å utvikle verneplikten er at det gir flere 1775 
som ønsker det muligheten til å tjenestegjøre. Det er viktig å merke seg at man har muligheten 1776 
til å søke om fritak av samvittighetsårsaker. Det er lovfestet. 1777 
 1778 
Kompetanse 1779 
Dersom vi ser på en “utvidet verneplikt” som at tjenesteperioden for vernepliktige forlenges, vil 1780 
mindre kompetanse forsvinne hvert år. Dette har både økonomiske og praktiske fordeler. 1781 
 1782 
Truende budskap for verdenssamfunnet? 1783 
Det kan oppfattes som truende med opprustning, noe å øke antallet soldater i Forsvaret tross 1784 
alt vil være. Samtidig kan det å fjerne verneplikten, men å profesjonalisere Forsvaret også ses 1785 
på som opprustning, da man går fra et forsvar bestående av ungdommer under, eller rett ut av 1786 
opplæring, til et forsvar bestående av profesjonelle yrkessoldater. 1787 
 1788 

Redusering/avvikling av verneplikten 1789 
Profesjonalisering av hæren 1790 
Verneplikten er i utgangspunktet for alle, men kun 10 % av et årskull gjennomfører. Det vil si at 1791 
90 % av ungdommene ved et årskull slipper å bidra. Å være i Forsvaret er en frihetsberøvelse 1792 
som ikke kan sammenliknes med det å gå på folkehøgskole. Man har begrensede 1793 
valgmuligheter og fritid. Derfor mener noen at det er mer rettferdig med en profesjonalisert 1794 
hær. En profesjonalisert hær kan innrettes på ulike måter, og en mulighet er å gi lønn til de som 1795 
yter tjenester for staten.  Forsvaret samler i dag mange ungdommer under et 1796 
opplæringsprogram i disiplin og krigføring, der man håndplukker ut fra dem som har vært på 1797 
sesjon. Å erstatte dette med å ansette folk kan få innvirkning på rekrutteringen og mangfoldet i 1798 
hæren. Kritikere av dette vektlegger det sammensatte fellesskapet i Forsvaret. Er det et helt 1799 
unikt fellesskap staten her gir rom for? Etter 13 år med gratis utdanning har staten lagt til rette 1800 
for dannelse, opplæring og felleskap. At en ny konstellasjon av mennesker fratas friheten sin i 1801 
12 måneder med mål om å bli god i krigføring, der 90 % av de jevnaldrende slipper unna,  blir 1802 
ikke godt nok kompensert av et løfte om “et godt fellesskap”. 1803 
 1804 
Et frivillig sosialt år kan erstatte eller være et tillegg til verneplikt 1805 
Siviltjeneste var i utgangspunktet en straff for dem som ikke ville i militæret, og det varte i 18 1806 
måneder, mot vernepliktens 12 måneder. Innholdet i siviltjenesten var sosialt arbeid som ikke 1807 
erstattet vanlig arbeidskraft. For eksempel jobbet man i flyktninghjelpen, Redd Barna, i en 1808 
kirkemenighet eller på et gamlehjem. I kompensasjon fikk man lommepenger, tak over hodet og 1809 
penger til å reise.  1810 
 1811 
I Tyskland har de erstattet siviltjeneste med et opplegg som heter frivillig sosialt år for dem 1812 
som er ferdig med sin skolegang. Man har mulighet til å jobbe innenfor alt fra kultur, helse, 1813 
hjelpeorganisasjoner til det å bevare historiske monumenter og liknende. Man mottar 1814 
maksimalt lommepenger/lønn på 3500 i måneder, men kan få andre utgifter kompensert som 1815 
bolig, transport o.l. 1816 
 1817 
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Avvikling av verneplikten frigjør ressurser 1818 
Dersom verneplikten bortfaller er det grunn til å tro at 7500 ungdommer per årskull i 1819 
gjennomsnitt får inntil ett mer yrkesaktivt år i løpet av livet. I en aldrende befolkning er 1820 
skatteinntektene og verdiskapningen av dette ikke småtterier for samfunnet. Et 1821 
profesjonalisert forsvar vil også måtte bruke betydelig mindre ressurser på opplæring, da 1822 
kompetansen ikke må bygges opp igjen hos soldatene for hvert nye kull.  1823 
 1824 
Verneplikten bidrar til å utjevne klasseforskjeller 1825 
Verneplikten gjelder om du er rik eller fattig, om du har foreldre med innvandrerbakgrunn eller 1826 
ei, uavhengig av kjønn, fullført videregående, religion eller politisk ståsted. At ungdommer med 1827 
ulik bakgrunn løfter tungt sammen for noe som er større enn seg selv skaper samhold og bygger 1828 
nettverk på tvers av ulikhetene mellom dem. Det er Forsvaret sin oppgave å sikre 1829 
representasjon, og å sørge for at faktorer slik som de ovennevnte ikke spiller inn på sesjon. 1830 
Dersom verneplikten skulle bortfalle har vi ingen garanti for at rekruttbasen kommer til å være 1831 
representativ for det mangfoldet vi har blant unge i samfunnet - nær sagt tvert imot. Det er 1832 
negativt av to grunner. For det første betyr det noe å ha flagget på uniformen. Forsvaret 1833 
representerer og beskytter alle nordmenn, og alt Forsvaret gjør gjøres av Norge. Derfor er 1834 
forsvaret også vårt ansikt. Det er negativt om det ansiktet preges av over- og 1835 
underrepresentasjon på en eller annen måte. For det andre sikrer verneplikten at forsvaret 1836 
ikke blir verken en brems eller boost for en spesiell gruppe. Allmenn verneplikt sørger for at 1837 
sosioøkonomisk bakgrunn ikke er relevant, noe det kan bli dersom man søker selv. Den 1838 
personlige alternativkostnaden ved et år i Forsvaret kan avgjøre om du søker eller ikke, noe 1839 
som uproporsjonalt velter både fordelene og ulempene ved det å gjennomføre 1840 
førstegangstjenesten over på de med dårligere alternativer i sivilsamfunnet. Det kan bidra til å 1841 
forsterke disse forskjellene. 1842 
 1843 
Verneplikten er en buffer mot maktmisbruk 1844 
Det er liten grunn til å tro at det norske forsvaret er tilbøyelig til å misbruke sin posisjon. 1845 
Allikevel vil alltid verneplikten virke som en buffer mot dette, da en stor andel av styrkene skal 1846 
tilbake i sivilsamfunnet etter en relativt kort tjeneste. Soldatene er deg og meg, ikke en 1847 
profesjonell styrke, noe som styrker båndet og kontaktflaten mellom sivilsamfunnet og 1848 
Forsvaret på en måte som er umulig å gjenskape ved en profesjonalisert hær. 1849 
 1850 

Endringer i vernepliktens innhold 1851 
Fokus på ikke-militær beredskap 1852 
Dagens førstegangstjeneste har et naturlig fokus på forsvarsevne mot eventuelle scenarioer 1853 
der en fremmed makt invaderer eller på annen måte bryter norsk suverenitet. Dette innebærer 1854 
blant annet at tilnærmet alle rekrutter lærer å bære våpen, og trener på å håndtere militære 1855 
trusler. Dagens trusselbilde er svært komplekst og i stadig endring, noe vi ser tydelig gjennom 1856 
fremveksten av cyber som en arena for krigføring, samt at ulike grupper, og ikke stater, i 1857 
hovedsak er krigførende parter i dagens konflikter. Slike utviklinger innen teknologi og 1858 
samfunn krever et tilpasningsdyktig forsvar som er i stand til å møte dagens utfordringer. Store 1859 
satsinger på cyberforsvar og etterretning viser at vi tar disse truslene på alvor. 1860 
 1861 
Dessverre foreligger det likevel en rekke trusler mot infrastruktur, liv og helse som ikke kan 1862 
tilskrives verken stater eller grupper. Dagens forsvar tar i liten grad stilling til kriser som ingen 1863 
har regissert. Beredskap omkring pandemier, ekstremvær, oljelekkasjer, og en rekke andre 1864 
type ulykker og situasjoner som ingen med viten og vilje står bak, ligger i dag utenfor forsvarets 1865 
ansvarsområde. Dette er sagt med viten om at Forsvaret bistår sivilsamfunnet ved ekstreme 1866 
hendelser slik som søk og redning ved snøskred, evakuering ved flomvarsel og lignende, men et 1867 
større offisielt og lovpålagt fokus på ikke-militær beredskap i førstegangstjenesten og 1868 
verneplikten som sådan kunne vært svært samfunnsnyttig i en uoversiktlig framtid.  1869 
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 1870 
Skogbranner, rekordflom, og ekstremvær blir vanligere9, og dette er tross alt trusler mot rikets 1871 
sikkerhet som er mye mer sannsynlige å forvente enn en russisk invasjon. Vi ser også etter i år 1872 
at en mer globalisert verden gir grunnlag for hurtigspredende sykdommer. Det er flere store 1873 
fordeler med å innlemme vern mot slike scenarioer inn i den samfunnskontrakten verneplikten 1874 
er. For det første gir det oss større tilgjengelige mannskaper i møte med krisesituasjoner i form 1875 
av førstegangstjenestegjørende, ansatte i Forsvaret, samt Heimevernet. Et eksempel på dette 1876 
kan være at soldater i saniteten får trening i å bistå sivilt helsepersonell under en 1877 
pandemisituasjon tilsvarende den vi står i nå, eller at rekruttperioden inneholder 1878 
grunnleggende trening i brannslukking i naturen, flomberedskap, håndtering av 1879 
forurensningsulykker, søk og redning til havs og fjells, alt ettersom hvor man er stasjonert. En 1880 
andre fordel ved en slik utvidelse av verneplikten er at vi hever kunnskapen i sivilbefolkningen 1881 
rundt beredskap og samfunnssikkerhet. Ved et større fokus på ikke-militær beredskap hever vi 1882 
kompetansen på dette området som vernepliktige tar med seg tilbake til sivilsamfunnet etter 1883 
endt førstegangstjeneste.  1884 
 1885 
Ulempene med dette er hovedsakelig at det kan flytte fokus fra den oppgaven Forsvaret nå står 1886 
med - å forsvare landet vårt mot militære trusler. Dersom Forsvaret skal bistå med å sikre 1887 
trygghet også imot ekstremvær, pandemier og ulykker uten å svekke den militære 1888 
forsvarsevnen trenger de mer ressurser, og flere vernepliktige til å gjennomføre tjeneste.  1889 
 1890 
 1891 
Tjeneste med ikke-volds vei 1892 
De sivile beredskaps- og krisehåndteringsoppgavene Forsvaret gjennomfører i dag tilfaller 1893 
først og fremst Sivilforsvaret og Heimevernet. Disse kunne i større grad blitt støttet opp om i 1894 
slike oppgaver av egne kompanier med førstegangstjenestegjørende i Forsvaret med 1895 
hovedoppgave å verne sivilbefolkningen mot disse typene ikke-militære trusler. Dette vil svare 1896 
til en førstegangstjeneste hvor rekruttene ikke lærer å bruke våpen, slik at man kan søke dit 1897 
dersom man ikke ønsker en tradisjonell militærtjeneste, av samvittighetsårsaker eller andre 1898 
grunner. Fokuset er allikevel vern - ikke siviltjeneste - men da mot trusler som ikke bekjempes 1899 
med vold. Treningen vil naturligvis inkludere konflikthåndtering og sikkerhetsoppdrag, men da 1900 
med fokus på diplomati, evakuering og andre deler av konflikthåndteringen som ikke er 1901 
kampoppdrag. En slik gruppe burde også trenes i matproduksjon og matsikkerhet, noe som er 1902 
essensielt i et krigs- eller krisescenario. Fokuset på beredskap og matproduksjon burde være 1903 
lokalt i karakter, og må sees i sammenheng med vårt ønske om å rekruttere flere til tjeneste i 1904 
egen region. Det gir mest mening å trene på flomhåndtering dersom man er bosatt i en region 1905 
der flom er en reell trussel, og bevaring av matsikkerhet i nord krever helt ulik kompetanse enn 1906 
matsikkerhet i sør. En siste fordel med en ikke-volds-tjeneste er at den underbygger aspektet 1907 
om at verneplikten nettopp er en plikt, og at man dermed kan gjøre sin plikt selv om vold er 1908 
uforenelig med ens verdenssyn, religion eller ideologi.  1909 
 1910 
Igjen vil dette være kostbart å gjennomføre, og selv om en slik førstegangstjeneste kan styrke 1911 
den sivile beredskapsteften betraktelig, overlater vi den til en organisasjon, Forsvaret, som 1912 
først og fremst har kompetanse på helt andre områder. Det kan godt tenkes at de ikke har en 1913 
riktig organisasjonsstruktur for å være de vi ser til for å løse disse typene oppdrag. Og selv om 1914 
førstegangstjenestegjørende i en slik tjeneste også vil være nødt til å gjennomføre 1915 
repetisjonstjeneste, og noen vil gå inn i Heimevernet, vil  en stor del av vår frontlinje mot 1916 
naturkatastrofer være nybegynnere som mest sannsynlig aldri har utført slike oppdrag før. 1917 
Dette gjelder for så vidt det tradisjonelle Forsvaret også. Det er allikevel viktig å peke på at 1918 
denne typen tjenestegjørende i stor grad vil være supplerende til et profesjonelt system som en 1919 

1919 
9 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf 
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støtte. Ingen forventer at disse kompaniene alene skulle taklet et sykdomsutbrudd eller en 1920 
skogbrann.  1921 
 1922 
Spesialisering for utenlandsoppdrag 1923 
Et visst antall av de rekruttene som gikk inn i førstegangstjenesten i høst vil havne i program 1924 
der ferdighetene de trener på spisser dem inn til videreutdanning med mål om å utdanne 1925 
spesialsoldater. Ikke alle, men mange av disse spesialsoldatene vil først og fremst jobbe med 1926 
utenlandsoppdrag i konflikter utenfor NATO-land. Dette gjør Norge og Forsvaret helt frivillig. 1927 
Det er ingen som ikke er motiverte for det som havner i disse programmene. Verneplikten er en 1928 
plikt og rett til å forsvare Norge, noe førstegangstjenesten burde reflektere. I lys av dette virker 1929 
det rart å bruke av ressursen vernepliktige til å rekruttere til og begynne utdanning av soldater 1930 
spesialisert for utenlandsoppdrag. Denne typen rekruttering kan foregå frivillig etter en 1931 
gjennomført førstegangstjeneste hvor treningen har hatt som fokus å forsvare rikets sikkerhet. 1932 
Allikevel kan man argumentere for at utenlandsoppdragene Norge deltar i er med på å bevare 1933 
rikets sikkerhet, men dette er en het faglig debatt med rapporter som peker i alle retninger. Det 1934 
vi kan være sikre på er at Norge kan bidra sikkerhetspolitisk utenfor NATO-land, og at 1935 
rekrutteringsgrunnlaget vil svekkes, og utdanningskostnadene økes, dersom 1936 
førstegangstjenesten ikke kan benyttes til grunntrening for denne typen aktiviteter. Det kan 1937 
også argumenteres for at disse egenskapene er nyttige for Forsvaret å ha i et 1938 
okkupasjonsscenario, nettopp fordi frigjøringskamp da vil foregå i fiendtlig territorium. 1939 
 1940 

Kort om det økonomiske aspektet 1941 
Det har ikke lykkes utvalget å finne oppdaterte tall for hva en førstegangstjenestegjørende 1942 
koster Forsvaret, men tall fra 2013 viste at det da lå mellom 300.000 og 600.000 kroner per 1943 
hode.10 Dette kan ha økt eller falt noe utover inflasjon, men mest sannsynlig ikke dramatisk. 1944 
Derfor kan vi tenke oss at kostnaden per år for hver til vi tar inn i førstegangstjenesten ligger et 1945 
sted mellom 350.000 og 700.000 (tall fra 2013 omgjort til 2020-kroner). I tillegg til dette 1946 
kommer de eventuelle merkostnadene av å opprette nye arbeidsoppgaver for Forsvaret (f.eks. 1947 
nye kompanier), i form av både ansettelser, materiell og systemutvikling. Dette er ikke små 1948 
poster over et statsbudsjett, og vi må tenke nøye over hva vi kan oppnå i andre sektorer i stedet 1949 
for å øke forsvarsbudsjettet.  1950 
 1951 
En sersjant i Forsvaret har en medianlønn på 520 000 i året11, noe som ligger nære kostnaden 1952 
av en vernepliktig. Det er rimelig å anta at eventuelle ansatte soldater i Forsvaret uten 1953 
befalsutdanning vil ha et lavere lønnsnivå. Forskjellen er at en ansatt soldat er operativ hele 1954 
tida, mens førstegangstjenestegjørende bruker store deler av tjenesten på opplæring, naturlig 1955 
nok. Derfor vil det å ha en ansatt operativ styrke med lik forsvarsevne som dagens styrke av 1956 
vernepliktige være mindre kostbart. Dette forutsetter at man ikke rører Heimevernsmodellen. 1957 
Å skulle regne Heimevernets bidrag til forsvarsevnen om til normale ansettelser er utenfor 1958 
utvalgets forsvarstekniske kunnskapsnivå, og utvalget har ikke lykkes med å innhente nok 1959 
informasjon om reformkostnadene knyttet til dette på en sånn måte at vi kan trekke 1960 
velinformerte konklusjoner. Vi står likevel på trygg grunn hvis vi hevder at omstillingen blir dyr, 1961 
men at det nok finnes mer kostnadseffektive måter å forsvare landet på enn dagens modell, og 1962 
at profesjonalisering av Forsvaret kan være mer kostnadseffektivt. Når det gjelder utgifter til 1963 
Forsvar over statsbudsjettet har NATO et mål om at alle medlemsland skal bruke 2% av BNP på 1964 
forsvar innen 2024. Det har Norge forpliktet seg til. Derfor er det ikke svært relevant å snakke 1965 
om at vi kan spare penger på profesjonalisering av Forsvaret. På den annen side kan man 1966 
diskutere om det burde være aktuelt for MDG å levere på denne forpliktelsen.  1967 
 1968 
1968 
10 https://www.aftenposten.no/norge/i/7l9R9/disse-soldatene-koster-rundt-en-halv-million 
11 https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ansatt_i_forsvaret  
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Drøfting av punkter ikke relatert til verdispørsmålet om 1969 

verneplikten 1970 
 Samtidig som resolusjonen tar for seg hovedspørsmålet: “Hvordan skal verneplikten se ut i 1971 
fremtiden?” har utvalget kommet frem til noen punkter angående verneplikten og dens innhold 1972 
som kan voteres over uavhengig av hvilke alternativer vi velger omkring førstegangstjenestens 1973 
form. Punktene som går på seksualitetsmangfold, livssynsnøytralitet, mobbing og trakassering, 1974 
og kjønnsbalanse anser utvalget som unødvendige å drøfte i detalj.  Noen av punktene som 1975 
utvalget har kommet frem til krever derimot en redegjørelse og drøfting er kommentert under: 1976 
 1977 
Førstegangstjenestegjørendes arbeidsbelastning skal reduseres til et nivå som er i henhold til 1978 
Forsvarets arbeidstidsbestemmelser for vernepliktige. 1979 

Antall mannskaper i Forsvaret svarer ikke til oppdraget som organisasjonen er satt til å 1980 
løse og det går ut over førstegangstjenestegjørende. I de senere årene er det utviklet en 1981 
tendens til at vernepliktige på døgnkontinuerlig bemanning og i operative stillinger har 1982 
kontinuerlig høy arbeidsbelastning.12 Det går utover annen soldatutdanning, 1983 
muligheten til å benytte seg av velferdstilbud og vanskeliggjør å gjennomføre den 1984 
militære fysiske treningen vernepliktige har krav på. Dette punktet presiserer at 1985 
eksisterende bestemmelser skal følges og stiller et tydelig politisk krav til alle 1986 
avdelinger i Forsvaret om at arbeidsbelastningen skal være rimelig.  1987 
 1988 

Forsvaret må følge opp tiltak satt inn for å bekjempe mobbing og seksuell trakassering og jobbe for at 1989 
det blir enklere for skeive og transpersoner å tjenestegjøre. 1990 

I 2018 gjennomførte Forsvaret en undersøkelse for å avdekke omfanget av mobbing og 1991 
seksuell trakassering og resultatene fra testen13 viste at det forekommer mobbing, 1992 
seksuell trakassering og voldtekt blant vernepliktige og ansatte i forsvaret. Det er 1993 
nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i etaten og i etterkant av 1994 
undersøkelsen ble det nedsatt en kjernegruppe som utarbeidet 9 konkrete tiltak for å 1995 
forhindre at uønsket atferd forekommer. Tiltakene omhandlet regelverk, 1996 
varslingskanaler, ny MOST-undersøkelse, og kommunikasjon samt ansettelse av en 1997 
prosjektoffiser (en ansvarlig) som skal koordinere og implementere tiltakene i 1998 
Forsvaret14. Første del av punktet ovenfor presiserer at tiltakene mot mobbing og 1999 
seksuell trakassering må følges opp og siste del av punktet etterlyser mer arbeid mot å 2000 
forenkle det å tjenestegjøre som ikke-binær og skeiv. Det oppleves at forsvaret ikke har 2001 
hatt et stort fokus på å gjøre det enklere for mennesker som er ikke-binær og skeiv til å 2002 
tjenestegjøre og dette etterlyser vi her.  2003 

 2004 
Opprettholde og tydeliggjøre Tillitsvalgtordningen i Forsvaret sin plass i organisasjonen og sikre at alle 2005 
vernepliktige kjenner til sine rettigheter og plikter.  2006 

Ungdommer inne til førstegangstjeneste har muligheter til å søke om å få dekket faste 2007 
utgifter som husleie, strøm, forsikringer, avgifter og får 7 gratis hjemreiser i året. 2008 
Vernepliktige har krav på 2 timer fysisk aktivitet i uken og skal ha muligheten til å ta opp 2009 
fag fra videregående, samt få stipend til kurs relevant for videre arbeid i det sivile og 2010 
bøker. Man har krav på å alltid få tilbud om / ha tilgang til gratis lege og tannlege, dekket 2011 
nødvendige legemidler, ha tydelige stillingsbeskrivelser, få tjenesteuttalelser, 2012 
dimisjonsgodtgjørelser (penger ved endt tjeneste), støtte fra NAV etter dimisjon og 2013 

2013 
12 https://forsvaretsforum.no/debatt-menigesmening/meniges-mening-hoy-
arbeidsbelastning/111338 
 
13 https://forsvaret.no/presse/most-tall-fra-grenene 
 
14 Tiltakene kan leses i sin helhet her: https://forsvaret.no/aktuelt/tiltak_most. 
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mer. Det er ikke alle som har informasjon om rettighetene de har som vernepliktige og 2014 
mye av informasjonen omkring disse rettighetene går gjennom de lokale tillitsvalgte - 2015 
som er en del av tillitsvalgtordningen i Forsvaret.  2016 
 2017 
Tillitsvalgtordningen er laget av og for soldater som er inne til førstegangstjeneste, 2018 
“med et mål om bedre samarbeid for en bedre tjenestehverdag”. Den består av soldater 2019 
inne til førstegangstjenesten og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret. Det er en 2020 
tillitsvalgt i alle avdelinger i Forsvaret, og har et Vernepliktsråd som jobber på et 2021 
nasjonalt nivå.  2022 
 2023 
Med punktet tydeliggjør man at ikke all informasjon om rettigheter og plikter burde gå 2024 
gjennom en lokal tillitsvalgt eller være på enkeltindividets søken etter informasjon på 2025 
egenhånd. Vi ønsker at enhver soldat skal få en innføring i hva de har krav på samtidig 2026 
som de blir underrettet om det de er pliktige til å gjøre.  2027 
 2028 
 2029 

 Rekruttperioden skal muliggjøre selvrefleksjon hos den enkelte soldat omkring holdninger til våpen, 2030 
tanker rundt det å ta et liv og realitetene i en militær konflikt.  2031 
 2032 
og 2033 
 2034 
Forsvaret må tydeligere fremheve i sine promoteringer hva det innebærer for den enkelte å avtjene 2035 
verneplikten og øke bevisstheten rundt forventningene og oppgavene til den enkelte soldat.  2036 

I september i år skrev NRK om Hanne Elgåen, som måtte dra hjem fra Forsvaret.15 2037 
Hanne var høyst motivert til å tjenestegjøre i Forsvaret og ble overrasket over at 2038 
opplevelsen av å bære våpen skulle være så vanskelig. Hun mener at “Forsvaret blir litt 2039 
romantisert” og at det ikke blir snakket nok om våpen og hva man til syvende og sist er 2040 
der for. Nettopp for denne grunnen utviklet to tidligere troppsjefer, Syver Eskestrand 2041 
og Atle Langeby, en metode i 2015 for å  bringe verdier på banen tidlig i løpet for 2042 
rekruttene.16 2043 
 2044 

“De syntes nemlig at Hæren manglet et godt opplegg for verdier og mentalitet i 2045 
førstegangstjenesten. Samtidig hadde de fått høre at det ikke var lurt å snakke om det å ta liv 2046 

fordi det førte til mange reaksjoner .Denne holdningen var de to troppssjefene uenige i.” 2047 
 2048 

Forsvaret blir ofte omtalt litt som et friskt avbrekk mellom studier, eller som et 2049 
alternativt folkehøgskoleår. Det at promoteringene deres ikke reflketerer , og i noen 2050 
tilfeller (som med Hanne) er det et såpass stort mellomrom mellom inntrykket av 2051 
Forsvaret og realiteten at den tjenestegjørende finner ut at de ikke er tjenestedyktige 2052 
likevel. Mye tid går tapt for individet ved å finne ut av det så sent, og en mer realistisk 2053 
fremstilling av opplegget underveis i uttaksprosessen kan kanskje minske sjansene for 2054 
at dette skal skje med rekruttene. Samtidig er det ikke å legge til skjul på at Forsvaret 2055 
trenger å gjøre seg litt attraktive for at ungdom skal vurdere å bli med. 2056 
 2057 
Videoreklamene til Forsvaret er prisbelønnede. En prisutdeling sier dette om snutten 2058 

2058 
15 https://www.nrk.no/norge/hanne-_20_-matte-reise-hjem-fra-forstegangstjenesten-etter-tre-uker-
1.15122781 
 
16 https://www.nrk.no/norge/hanne-_20_-matte-reise-hjem-fra-forstegangstjenesten-etter-tre-uker-
1.15122781 
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Fantastiske ingenting17:  2059 
 2060 

“De siste årene har Forsvaret levert kommunikasjon av høy klasse. Årets film henvender seg 2061 
både til opinionen og til «våre beste unge folk» som skal rekrutteres. Det er tøffe og nydelig 2062 

filmete action-scener som helt sikkert får mang en 17-18-åring til å vurdere Forsvaret”.  2063 
 2064 

På sesjon blir de potensielle rekruttene plassert i stoler med disse filmene snurrende 2065 
foran dem, før de skal bli testet og blant annet oppgi motivasjonen deres til å  ta del i 2066 
Forsvaret. Det er noe vi bør sette spørsmålstegn ved, fordi såpass følelsesladde 2067 
reklameringer kan gjøre det vanskeligere for ungdom å ta et gjennomtenkt og objektivt 2068 
standpunkt til Forsvaret selv, og at reklamene ikke minner særlig om det Forsvaret er til 2069 
for.  2070 

 2071 

Spørsmål til diskusjon: 2072 
• Ønsker vi å bruke mer penger på forsvaret og førstegangstjenestegjørende? 2073 
• Er det lurt, og nødvendig, å gi Forsvaret ikke-militære oppgaver?  2074 
• Vil vi at verneplikten skal omfatte mer og flere? Å sikre ikke bare plikten til tjeneste, 2075 

men retten til å avtjene den plikten? 2076 
• Er det forsvarets oppdrag å oppdra ungdommer til å ikke diskriminere, trakassere og 2077 

være åpen for andre religioner, seksualitet og væremåter? Faller det under 2078 
barneoppdragelse, skoleverk osv.? 2079 

• Forsvaret er ikke folkevalgt. Bør de få bestemme hvor mange som skal inn? 2080 
• Hvis Forsvaret hadde alle mulige ressurser, hvordan ville de organisert seg? Hvor 2081 

mange ville de hatt inn, hvor lenge? 2082 
• Hvordan markedsfører Forsvaret seg for potensielle tjenestedyktige? Er det en korrekt 2083 

fremstilling? Er det etisk? Skaper Forsvaret et romantisert bilde av våpen? 2084 
• Kan Forsvaret utdanne til mer generell beredskap? Kan sanitetssoldater hjelpe til i en 2085 

pandemi?  2086 
• Er det nødvendig med et ikke-voldskompani når man i dag kan nekte av 2087 

samvittighetsårsaker? Styrker, eller svekker dette verneplikten? 2088 
 2089 

Forslag til vedtak: 2090 
F1: Den politiske uttalelsen “Verneplikten i 2020” vedtas slik den foreligger. 2091 
 2092 
Vedlegg:  2093 

- Verneplikten i 2020  2094 
- Vernepliktrådets innspill til Grønn Ungdom 2095 

 2096 
 2097 
 2098 
Med vennlig hilsen, på vegne av det politiske utvalget for fred, forsvar og migrasjon, 2099 
 2100 
 2101 
Teodor Bruu,     Eirik Toressønn Myrvold, 2102 
talsperson     utvalgsleder 2103 
 2104 
Oslo, 14. oktober 2020    Oslo, 8. oktober 2020 2105 
 2106 

2107 

2107 
17 https://kampanje.com/reklame/2018/12/forsvaret-far-solvfisk-for-fantastiske-ingenting/  
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 2107 
 2108 
 2109 
 2110 
 2111 

 2112 

 2113 

Verneplikten i 2020  2114 

 2115 
 2116 

Hvert år tjenestegjør rundt 7 500 norske ungdommer i Forsvaret. Førstegangstjenesten bidrar 2117 
med umistelig arbeidskraft for å sikre nasjonal forsvarsevne. Forsvarets yteevne og kapasitet 2118 
er et resultat av en kollektiv innsats blant alle soldater, og førstegangstjenestegjørende spiller 2119 
en stor rolle i det arbeidet. Ungdommer i førstegangstjenesten er samfunnets øyne inn i 2120 
Forsvaret og erfaringer tilegnet i løpet av tjenesten setter standarden for hvilke holdninger den 2121 
enkelte har til organisasjonen. Verneplikten er en buffer mot maktmisbruk, et 2122 
ulikhetsutjevnende tiltak, og ikke minst en populær ordning blant vernepliktige - noe 2123 
motivasjonstallene viser. Samtidig ligger det et handlingsrom i hvordan vi burde definere 2124 
verneplikten. Truslene mot sikkerheten er ikke de samme som under den kalde krigen, og det 2125 
må reflekteres i verneplikten. En rekke andre type katastrofer og kriser enn krig kan ramme 2126 
oss, og dette burde også Forsvaret ha som ansvarsområde. I tillegg vil det selv i en 2127 
krigssituasjon være behov for sikkerhetsoppdrag som ikke krever våpen. Derfor burde det 2128 
legges til rette for tjenesteformer der vernepliktige lærer mer, eller noe helt annet enn 2129 
tradisjonelt militært forsvar. I tillegg burde styrken av førstegangstjenestegjørende benyttes til 2130 
faktisk vern av rikets sikkerhet, og ikke til å legge grunnlaget for utdanning av spesialsoldater 2131 
til tjeneste på NATO-oppdrag i utlandet. 2132 
 2133 
 2134 
Grønn Ungdoms verdimessige standpunkt til verneplikten og førstegangstjenesten: 2135 
 2136 
Grønn Ungdom ser verdien av verneplikten, og ønsker å holde fast på dagens form der Forsvarets 2137 
behov bestemmer antall vernepliktige som kalles inn til førstegangstjeneste. I tillegg ønsker Grønn 2138 
Ungdom følgende endringer i vernepliktens innhold: 2139 
 2140 

•  Innsats i vern mot og håndtering av ikke-militære kriser spesifiseres som en del av 2141 
verneplikten gjennom Forsvarets ni oppdrag. 2142 
 2143 

• Det opprettes egne kompanier hvor de tjenestegjørende trenes i ikke-voldelig konflikt- og 2144 
krisehåndtering med fokus på diplomati, evakuering, og sivilt beredskap, derunder også 2145 
matsikkerhet og matproduksjon.  2146 
 2147 
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 2148 
I tillegg vil Grønn Ungdom: 2149 
 2150 

• Vurdere religionens plass i tjeneste og utrede hvordan Forsvaret kan bli livssynsnøytralt. 2151 
Ansette flere felthumanister, feltimamer og andre som ivaretar de religioner og livssyn de 2152 
tjenestegjørende tilhører.  2153 
 2154 

• Førstegangstjenestegjørendes arbeidsbelastning skal reduseres til et nivå som er i henhold til 2155 
Forsvarets arbeidstidsbestemmelser for vernepliktige. 2156 
 2157 

• Fokusere på rekruttering av kvinner til førstegangstjenesten og sette inn tiltak for å øke 2158 
andelen kvinner som er militært tilsatt. 2159 
 2160 

• Forsvaret må følge opp tiltak satt inn for å bekjempe mobbing og seksuell trakassering og 2161 
jobbe for at det blir enklere for skeive og transpersoner å tjenestegjøre. 2162 
 2163 

• Opprettholde og styrke Tillitsvalgtordningen i Forsvaret og sikre at alle vernepliktige kjenner 2164 
til sine rettigheter og plikter.  2165 
 2166 

•  Sørge for at vernepliktsperioden i størst mulig grad, uten å svekke forsvarsevnen, skal følge 2167 
undervisningsåret (høst til sommer). 2168 
 2169 

•  Rekruttperioden skal muliggjøre selvrefleksjon hos den enkelte soldat omkring holdninger til 2170 
våpen, tanker rundt det å ta et liv og realitetene i en militær konflikt.  2171 
 2172 

• Forsvaret må tydeligere fremheve i sine promoteringer hva det innebærer for den enkelte å 2173 
avtjene verneplikten og øke bevisstheten rundt forventningene og oppgavene til den enkelte 2174 
soldat.  2175 
 2176 

• Forsvare retten til å få fritak fra førstegangstjenesten av samvittighetsgrunner og/eller 2177 
psykiske og fysiske helseproblemer. 2178 

2179 
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Til Landsstyret  2179 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 2180 
Fra Sentralstyret 2181 
Dato 16.09.20  2182 
Saksnr GULS-4-20-24 2183 

 2184 

 2185 
 2186 

Po l i t i s k  u t ta l I N G :  2187 

BORGARLØN SOM EI FRAMTIDIG 2188 

VELFERDSORDNING 2189 

Bakgrunn 2190 

Garantert grunnintekt (også kjent som borgarløn) er ei økonomisk støtte som kan bli mottatt av 2191 
alle innbyggarar i eit land uavhengig av arbeidsevne, sosial status og økonomisk kapital. Det er 2192 
meininga at borgarløn skal vere nok til å dekke alle grunnleggande behov.  2193 

Borgarløn er sett på som eit alternativ eller supplement til eksisterande velferdsutbetalingar 2194 
som trygd, arbeidsledighetspenger og sjukepengar. Mange av velferdsordningane i dag er 2195 
rekna for å vere byråkratiske, og mangelfulle av mange brukarar 1819. I dag er det mange jobbar 2196 
som blir robotisert, og det kan gjere arbeidsmarknaden meir pressa. Derfor er det også tenkt 2197 
som ein kompensasjon for dei jobbane som går tapt. 20 2198 

Ifølge BIEN - ein interesseorganisasjon som jobber for borgarløn - høyrer ikkje borgarløn til ein 2199 
enkelt politisk ideologi, men kan passe til både “grøn”, “raud” og “blå” ideologi. I Noreg er det 2200 
Venstre, Rødt og MDG som har hatt eit punkt om borgarløn i partiprogrammet sitt, og det 2201 
underbyggar påstanden til BIEN om at borgarløn ikkje høyrer til på verke høgre eller 2202 
venstresita i politikken, men at det er ei ordning som kan løyse mange av utfordringane vi har 2203 
med velferdsutbetalingar i dag.  2204 

I mange år har Miljøpartiet dei Grøne nemnt borgarløn som ei mogleg løysing i partiprogramma 2205 
sine. Det er ei omdiskutert løysing som ikkje alle er einig om i MDG, sjølv om det har vore ein 2206 
del av politikken vår lenge. Våren 2021 skal MDG vedta eit nytt partiprogram å gå til val på, og 2207 
da skal denne saka opp til behandling igjen. Programkomitéen har ikkje tatt noko standpunkt 2208 
om borgarløn, og har laga ei open innstilling: “Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk 2209 
kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning” (del 9, velferd 2210 

2210 
18 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wEm7nM/navs-hjelp-og-veiledning-har-vaert-en-
stor-tilleggsbelastning-til-aa-vaer 
19 https://www.nettavisen.no/nyheter/--klienter-kommer-gratende-fra-nav/2932846.html 
20 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf (s. 3) 
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og sosial rettferdighet).21 Denne saka må også Grøn Ungdom sin landsmøtedelegasjon stemme 2211 
over under landsmøtet i 2021, og det kan derfor vere lurt at GU tar eit standpunkt i saka siden 2212 
medlemma til partiet har delte meiningar om temaet.  2213 

I drøftinga til denne politiske uttalinga kjem vi til å drøfte korvidt borgarløn kan erstatte andre 2214 
velferdsutbetalingar. Med det meiner vi pensjon, uføretrygd, sjukepengar, barnetrygd, 2215 
foreldrepermisjon og andre velferdsutbetalingar, og ikkje gratis skule, helsetenestar og andre 2216 
tenestar som ein får sponsa av det offentlege som er velferdstenester. 22 2217 

Drøfting 2218 

Kunnskap om effekten av borgarløn 2219 

Det finnes organisasjonar i Noreg og resten av verda som kjempar for ei innføring av borgarløn. 2220 
Den mest kjente er kanskje Basic Income Earth Network (BIEN)23. Det er også blitt gjennomført 2221 
ulike formar for prøveordningar som kan minne om borgarløn i Canada24, Namibia25, India26, 2222 
Iran, Brasil27 og Finland.28 Desse prosjekta blei gjennomført med korrekte taldata som kan sei 2223 
oss noko om konsekvensane for dei som fekk utbetalt grunnintekt i dei ulike landa.  2224 

Det er likevel verdt å merke seg at ingen av landa har innvilga universal grunnintekt til alle 2225 
innbyggarar i landet, og i nokre av prosjekta er det berre utvalte grupper som har fått midlar 2226 
(dei som står utanfor arbeidslivet, og/eller menneske som lever i fattigdom). Det er heller ikkje 2227 
alle mottakarar av borgarløn som har fått ei stor nok sum til å dekke levekonstnadane sine i 2228 
prosjekta (feks. i Finland). Derfor meiner underteikna at det ikkje finnes nok kunnskap om 2229 
effekten av borgarløn eller korleis det vil påvirke det norske samfunnet, til at ein kan gjere eit 2230 
politisk vedtak utan meir forsking og utgreiing.  2231 

Potensialet for sosial utjamning 2232 

Det er gode grunner til å tenke at sosial utjamning er ein naturleg del av grøn politikk: Prinsipp 2233 
som solidaritet med andre menneske, fokus på livskvalitet og ein økonomisk omfordelande 2234 
politikk som dei Grøne har kjempa for, gir oss ein peikepinn på det. I Noreg er det sosiale og 2235 
økonomiske forskjellar, og det er korrelasjon mellom forventa levealder, og desse faktorane: 2236 
utdanningsnivå, økonomisk kapital og sysselsetting. 29Derfor er det viktig å tenke over korvidt 2237 
borgerløn vil kunne vere sosialt utjamnande. 2238 

Avhengig av korleis uniersal grunnintekt blir gjennomført, kan den både utjamne økonomiske 2239 
forskjellar i eit samfunn, og auke dei. Viss borgarløn skal fordelast likt til alle innbyggarar 2240 
uansett inntekt og kapital, vil ein kanskje auke skattane unødvendig mykje for å gi utbetalingar 2241 
til folk som ikkje treng det. Det vil bety at dei som tenar flere millioner kroner i året får samme 2242 
sum i utbetaling borgerlønn som dei fattigaste. På den andre sida vil dei som tener mykje og har 2243 
stor kapital måtte betale mykje i skatt for å finansiere borgarløn, som gjer at penga ein har til 2244 
2244 
21 https://databank.mdg.no/program/del-9-arbeid-og-velferd/38-velferd-og-sosial-rettferdighet/ 
22 https://snl.no/velferdsstat 
23 https://basicincome.org/ 
24 http://archive.irpp.org/po/archive/jan01/hum.pdf 
25 http://www.bignam.org/BIG_pilot.html 
26 https://www.financialexpress.com/opinion/indias-time-for-unconditional-cash-transfers/257046/ 
27 https://www.economist.com/the-americas/2008/02/07/happy-families 
28 https://www.theguardian.com/world/2018/apr/23/finland-to-end-basic-income-trial-after-two-years 
 
29 https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/utjevning-av-sosiale-helseforskjell/  
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disposisjon blir omfordelt. Skal borgerlønn være sosialt utjamnande må dei rike betale meir i 2245 
skatt for at den økonomiske kapitalen skal bli meir lik på tvers av inntektsnivå.  2246 

I tillegg vil det kunne bli mindre sosialt stigma knytt til å leve på velferdsutbetalingar dersom 2247 
alle innbyggarar over ein viss alder i samfunnet mottar borgarløn. Det er noko som i dag er 2248 
venleg i den skandinaviske velferdsmodellen, i motsetnad til velferdsmodellane i feks. USA 2249 
(som er meir behovsprøvd enn i Noreg) kor det er veldig få som mottar velferdsutbetalingar. 2250 
Altså er feks. barnetrygd i Noreg ei universell velferdsrett som alle før uavhengig av sosial 2251 
status og økonomisk kapital og inntekt.30 Å gjere borgarløn til ein universal velferdsutbetaling 2252 
vil kunne minske skammen ved å motta pengane, samanlikna med dersom det er 2253 
behovsprøvd.31 2254 

I forsøket med borgarløn i Brasil, var ein forutsetnad for at familiane skulle få garantert 2255 
grunnintekt, at barna deira skulle gå på skule og bli vaksinert. Det er rekna som hovudårsaken 2256 
til at fattigdommen blei redusert med 27.7% i Brasil etter at Luiz Inácio Lula da Silv blei 2257 
president i 2006. Når barn får utdanning kan det også bidra til å minske fattigdommen på lang 2258 
sikt og skape berekraftig utvikling i fattigdomsreduksjonen.32 2259 

Det kan altså bidra sosialt utjamnande ved å redusere fattigdom. Eit viktig spørsmål i 2260 
diskusjonen om borgarløn, er kven som skal motta det. I brasiliansk kultur er familien viktigare 2261 
for inntekt33 enn i norsk kultur, kor vi er meir individualistisk34. Bør ein 18-åring som bur gratis 2262 
hos foreldra sine få like mykje i grunnintekt som ein einsleg forelder med to barn? Her er det 2263 
viktig å tenkje gjennom korvidt borgarløn kan erstatte andre velferdsutbetalingar som feks. 2264 
barnetrygd. 2265 

Samtidig vil ein garantert grunnintekt kunne bidra til at fleire blir økonomisk uavhengig, og 2266 
ikkje vil tvingast til å bli i busituasjonar kor dei utsetter seg sjølv for fare av økonomiske 2267 
årsakar. Kvinnars rett til å jobbe og få betalt fødselspermisjon var kvinnefrigjeringa på 1960- og 2268 
70-talet og gir oss eit eksempel på det: Det aukte kvinner i Noreg sin moglegheit til å bestemme 2269 
over eigne liv, og det er grunn til å tru at dette også har gitt aukt livskvalitet til kvinner i 2270 
Noreg.35 Grunnintekt til alle over 18 vil kunne bidra til at unge vaksne kan realisere ønska sine 2271 
utan å vere avhengig av familien og gi aukt livskvalitet.  2272 

I spørsmålet om sosial utjamning, er det også nødvendig å diskutere moglegheita for å bryte 2273 
mønster kor sosial arv bidrar til fattigdom og dårleg livskvalitet over generasjonar. Med sosial 2274 
arv, meiner vi alt som barn arver frå foreldra som ikkje er genetisk. Det er vanleg at barn tar 2275 
utdanning som ikkje overstig nivået til foreldra, ikkje tener betydeleg meir enn dei, og gjerne 2276 
rekrutterast til liknande yrker som foreldra. Viss foreldra har hatt økonomiske problem i 2277 
heimen der eit barn vaks opp, er det større sjanse for at det barnet også vil få økonomiske 2278 
problem.36 Borgarløn kan altså bidra til å bryte litt av den onde sirkelen kor fattigdom og sosiale 2279 
problem går i arv. Når familiar med økonomiske vanskar får ein garantert inntekt, vil det kunne 2280 
bidra til å auke livskvaliteten, og minske psykiske vanskar som kjem med stigmaet knytt til å 2281 
vere fattig.37 2282 

2282 
30 https://snl.no/universelle_velferdsrettigheter 
31 https://www.dagbladet.no/kultur/nar-loven-blir-en-pisk/71761758 
32 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-11414276 
33 https://family.lovetoknow.com/family-values/brazilian-family-values 
34 https://ndla.no/subjects/subject:18/topic:1:194233/topic:1:78246/resource:1:129333 
35 https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/1914-kvinnefrigjoring.html 
36 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosial-arv 
37 
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Når ein skal innføre borgarløn, må ein ta standpunkt til kven som skal få hjelpa. Viss ein stiller 2283 
krav til at ein må vere statsborgar, vil fleire innvandrarar kunne ende opp med å leve i fattigdom 2284 
samanlikna med dei med norsk statsborgarskap. Det vil i så fall kunne føre til meir rasisme og 2285 
sosial dumping på systemnivå. Kven som styrer landet vil vere med å påvirke dette, og da kan 2286 
fattigdommen auke eller minske utifrå menneskesynet til partia som styrer landet. På den 2287 
andre sida er det allereie praksis i dag38, og Noreg er rekna for å ikkje vere så god på mellom 2288 
anna pensjonsutbetalingar samanlikna med andre land som vi ofte samanliknar oss med. 39 2289 

Korvidt borgarløn kan utjamne sosiale forskjellar, er avhengig om det faktisk blir gitt til alle i 2290 
samfunnet, kor høg den er, og korleis det vil påvirke resten av samfunnsøkonomien. Viss 2291 
grunnintekta er for låg til å kunne livnære seg av, og er lågare enn andre sosiale stønadar og 2292 
sjukepengar som blir gitt i dag, vil det kunne gjere at fleire av dei som er i økonomisk sårbare 2293 
situasjonar vil leve i fattigdom. Dette temaet drøftar vi vidare i underoverskrifta “Ulike 2294 
modellar for borgarløn”.  2295 

Kostnad og risiko for samfunnet 2296 

Det er usikkert kva borgarløn vil koste og hvor stor risiko det vil ha for samfunnsøkonomien. I 2297 
dag blir trygdeutbetalingar rekna utifrå eit grunnbeløp. G står for grunnbeløp. I Noreg var 2298 
grunnbeløpet på på 99 858kr i 2019. den blir justert i mai kvart år i samsvar med utviklinga av 2299 
lønsnivået i samfunnet, og blir brukt som utgangspunkt for mange velferdsutbetalingar.40 2300 
Samanlikna med studentar, som mottar 123 519 kr i 2020/2021 er 1G for lågt til å kunne leve 2301 
av. Spesielt når mange studentar ytrar at dei må jobbe ved sida av studia for å dekke 2302 
levekostnadar.41 Derfor bør utbetaling av borgarløn tilsvare minst 2G, eller tilsvarande i eit 2303 
anna utrekningssystem viss det skal erstatte andre velferdsutbetalingar.  2304 

Viss alle i Noreg skulle fått utbetalt 1G ville det kosta staten ca. 400 milliardar kr i året. 42Idag 2305 
bruker staten mange milliardar på motorvegprosjekt og oljenæringa, som dei Grøne meiner er 2306 
sløsing av pengar. Ved omprioritering og høgare skattenivå er det grunn til å tenke seg at det vil 2307 
vere mogleg å dekke kostnadane for utbetaling av borgarløn. I 2020 er statsbudsjettet rekna å 2308 
få utgifter på 1443 milliardag kronar og inntekter på 1446 milliardar kronar. Av desse går 498 2309 
milliardar til folketrygda. Ein må altså rekne med at utgiftene aukar betydeleg viss ein skal 2310 
innføre universal grunnintekt som er til å leve av (2G eller tilsvarande).43 2311 

I eit grønt samfunn i framtida kor vi ikkje lenger er avhengig av oljeinntekter, må vi rekne med å 2312 
lage eit statsbudsjett med mindre inntekter. Viss vi ikkje reknar med inntekter frå 2313 
petroleumsnæringa i Noreg, ville vi hatt inntekter på 1173 milliardar kronar (mot 1446 med 2314 
oljepengar). I så fall vil ei utbetaling av borgarløn til å leve av - 2G - vere på 800 milliardar, som 2315 
er størsteparten av statsbudsjettet etter dagens nivå.44 Ei innføring av universal borgarløn til å 2316 
2316 
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Konsekvenser_av_fattigdom_pa_ulike_o
mrader/ 
38 https://www.borgenmagazine.com/nordic-welfare-model-less-poverty-scandinavia/ 
39 https://www.aftenposten.no/norge/i/pLm8mV/norge-slaatt-av-sverige-danmark-og-finland-paa-ny-
pensjonsmaaling?fbclid=IwAR1l7D1XWJURKzRh33EaNqiy6svMwuSLuRLbf-
YAkK6B4mW9t6Xfs8tXh7o  
40 https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/trygd/regulering-av-
folketrygdens-grunnbelop-og-pensjoner/id2008616/ 
41 https://studenttorget.no/index.php?4524&artikkelid=10861 
42 https://frifagbevegelse.no/nyheter/byradet-i-bergen-vil-prove-ut-borgerlonn-
6.158.660832.812dd9e16d 
43 https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Satsinger/?pid=93261 
44 https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Satsinger/?pid=93261 
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leve av, vil i så fall kreve eit stort auke i skatteinnbetalingar frå dei som tenar mest, og det vil 2317 
vere lurt å sjå på andre inntektskjelder som robotskatt.  2318 

Det er viktig å understreke at dette er eit veldig enkelt mattestykke laga av medlemmer i 2319 
politisk utval for helse, velferd og likestilling, kor ingen av medlemma har utdanning eller mykje 2320 
fagleg kunnskap om samfunnsøkonomi. Derfor er ikkje dette ein realistisk framstilling av 2321 
korleis borgarløn vil påvirke samfunnsøkonomien, men det kan gi oss ei betre forståing av kor 2322 
dyrt det faktisk vil vere å innføre borgarløn. Det er viktig å vere klar over at det vil koste 2323 
samfunnet enormt, og påvirke samfunnet på både positive og negative måtar som vi ikkje kan 2324 
forutsei. Derfor er det lurt å stille seg sjølv spørsmål om eit aktivt standpunkt for borgarløn vil 2325 
spore av debatten frå dei andre kjernesakene til MDG.  2326 

Dei aukte skattane som trengs innbetalt frå dei rikaste for å finansiere borgarløn, vil gjere at dei 2327 
rikaste får mindre middlar. det betyr at mange av dei som har kapital til å investere i nye selskap 2328 
i dag, ikkje vil kunne bidra til å skape like mange store arbeidsplassar. Da kan vi tenke oss at det 2329 
vil bli vanskeleg å få små bedriftar til å vekse seg større. På den andre sida kan det hende at det 2330 
aukar sjansen til små bedriftar og enkeltpersonsforetak til å lykkast, sidan det kan bli færre 2331 
etablerte bedriftar å konkurrere med. 2332 

Når vi skal snakke om kostnader for staten må vi spørre oss sjølv om borgarløn vil føre til økt 2333 
innvandring? Det er eit spørsmål som vi ikkje har svar på. Viss borgarløn skapar aukt 2334 
innvandring, vil det kunne koste mykje viss desse er ressurssvake. Det vil i så fall vere i tråd 2335 
med den prinsippa til MDG å la både arbeidsinnvandrarar og flyktningar få bu i Noreg fordi vi 2336 
har eit ansvar ovanfor resten av verdssamfunnet som medmenneske til å la fordrevne få ein 2337 
plass å bu. Samtidig veit vi at fleire arbeidsinnvandrarar bidrar til at også fleire norskfødte kjem 2338 
seg inn i arbeidslivet.45 Det kan altså bli ein vinn-vinn situasjon for nye og gamle landsmenn viss 2339 
innvandringa auker. 2340 

Borgarløn kan føre til mindre byråkrati og færre tilsette i NAV. Som nemnt tidlegare i denne 2341 
drøftinga, er det mange brukarar som kritiserar sine møte med NAV. Det er også rekna for å 2342 
vere eit uforutsigbart system kor menneskeleg skjønn har mykje å sei for kva for 2343 
velferdsutbetalingar ein får.46 Innføring av borgarløn vil føre til at ein sparar brukarane av NAV 2344 
for mykje byråkrati og stress, samtidig som staten kan spare pengar på å ha ferre tilsette i NAV.  2345 

På den andre sida kan utbetaling av Borgarløn føre til at ferre vil jobbe, som gjer vil kunne 2346 
redusere arbeidsinntektene, og føre til at mange får ein kvardag utan innhald. I Noreg får 10% 2347 
av dei i som vanlegvis er arbeidsfør alder, velferdsutbetaling i 2020 (før koronapandemien).47 2348 
Det er (til underteikna sin kjennskap) ikkje gjort noko omfattande studie på kor mange som vil 2349 
slutte å jobbe dersom dei fekk utbetalt borgarløn. Men det er gjort ei spørjeundersøking i 2350 
Sveits, kor 10% seier at dei ville slutte å jobbe, 30% ville valt å jobbe mindre eller funne seg ein 2351 
annan jobb, og 60% ville fortsatt i arbeid som før.48 2352 

Med utganspunkt i denne undersøkjinga kan vi sei at mengda i “arbeidsfør alder” utanfor arbeid 2353 
ville haldt seg stabil. Denne undersøkinga kan likevel ikkje seiast å vere nyttig i denne 2354 
smanhengen siden den blei gjennomført for ein god del år sidan, ikkje blei gjort i Noreg, og ikkje 2355 
nødvendigvis er omfattande nok til å gi oss solid kunnskap. I framtida veit vi at ⅓ av norske 2356 

2356 
45 https://bankplassen.norges-bank.no/2019/05/08/makrookonomiske-effekter-av-arbeidsinnvandring-
i-norge/ 
46 https://forskning.no/arbeid/pa-nav-kontoret-sitter-det-bade-regelryttere-og-snille-
saksbehandlere/317763 
47 https://www.klartale.no/norge/en-av-ti-far-uforetrygd-1.1664085 
48 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf 
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jobbar står i fare for å bli automatisert/robotisert.49 Da kan det også hende at det blir ferre 2357 
jobbar tilgjengeleg for dei i arbeidsfør alder i framtida. Så viss fleire enn 10% sluttar i arbeid, 2358 
kan det moglegens kompenserast for med robotskatt. I tillegg overstig det ikkje dei 25% utan 2359 
arbeid som vil føre til at ein velferdsstat ikkje kan bli oppretthaldt.50 2360 

Eit anna argument som er brukt for borgarløn, er at det vil gi rom for kreativitet og fleire 2361 
grundarar. Som nemnt tidlegare i denne teksten, er det tenkeleg at store bedriftar vil få ein 2362 
mindre investeringskapital dersom skattenivået aukar så mykje som trengs for å finansiere ein 2363 
grunnintekt som er mogleg å leve av. På den andre sida vil fleire arbeidsledige kunne starte 2364 
grunderprosjekt eller bli sjølvstendig næringsdrivande, og rett og slett sysslesette seg sjølv når 2365 
dei mottar ein grunnintekt som gir dei slingringsrommet som trengs.  2366 

Ulike modellar for borgarløn 2367 

BIEN, som er ein interesseorganisasjon som jobber for borgarløn, definerer borgarløn etter fire 2368 
kriterier: Det skal vere betingingslaus og skal ikkje avhenge av inntekt eller behov. Det skal 2369 
utbetalast til alle borgare i eit land, gjerne innvandrarar også, men kan differensierast etter 2370 
alder. Den skal vere individuell, og alle sal få det samme uavhengig av om ein er gift, sambuar 2371 
eller einsleg. Sist, men ikkje minst, skal den vere høg nok til at ein kan leve eit verdig liv og delta 2372 
aktivt i samfunnet. 51 2373 

Viss vi har som utgangspunkt at borgarløn skal vere ein menneskerett, gir det mening å tenke at 2374 
ein skal oppfylle alle dei fire kriteria. det kan likevel vere ein fordel å ha andre tilnermingar til 2375 
borgarløn. Både fordi vi har lite kunnskap om det, og fordi folk kan ha behov for meir pengar 2376 
enn nivået til borgaløna (feks. viss ein har sjukdom eller funskjonshemming). Viss utbetalinga av 2377 
borgarløn er låg samanlikna med det ein tener i arbeid, og det erstatter uføretrygd eller andre 2378 
velferdsutbetalingar, kan det føre til at fleire ender opp med å leve i fattigdom. Dersom det 2379 
berre er vaksne menneske som får borgarløn, ogdet erstattar andre velferdsutbetalingar som 2380 
barnetrygd, vil familier kor ein eller fleire av foreldra ikkje er i arbeid, eller har låg intekt, ha 2381 
barn som veks opp i fattigdom. Det er ikkje i tråd med solidaritetsprinsippa som dei Grøne sin 2382 
politikk baserer seg på, fordi fleire vil få ein dårlegare livskvalitet. Derfor må vi tenke oss at ein 2383 
innføring av borgarløn i Noreg berre skal skje dersom den ikkje auker sosiale forskjellar.  2384 

I forsøka som er gjort i fleire land, er ikkje alle dei fire krava spesifisert av BIEN oppfylt. Det 2385 
betyr likevel ikkje at BIEN har einerett til å definere kva borgarløn skal vere, og korleis det skal 2386 
praktiserast. Som vi har nemnt i underdelen “potensialet for sosial utjamning”, er det god grunn 2387 
til å anta at mottakar av utbetalinga (om det er ein enkelt person som mottar det, eller ein heilt 2388 
familie), kan, eller bør vere kulturelt avhengig av landet det blir utbetalt i. Det er også grunn til å 2389 
anta at samfunnet - og behova til den enkelte i det - vil forandre seg over tid, som vil gjere det 2390 
naturleg å revurdere dei kriteria som virkar gode i dages Noreg.  2391 

Det er lansert fleire modellar for borgarløn. Tre av desse er  2392 

• garantert minsteinntekt: at alle i befolkinga (ein kan sette kriteriar for alder osv) får 2393 
utbetalt eit minimumsbeløp frå det offentelge uansett kor mykje eller kor lite dei tener 2394 

2394 
49 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf 
50 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf (s. 6) 
 
51 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf s. 8-
9.  
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• negativ inntektsskatt: at det blir utrekna ei minsteløn, og dei som tener under denne får 2395 
utbetaling frå staten opp til minstelønsnivået. Viss ein tener over det nivået må ein 2396 
betale skatt 2397 

• fee and dividende: Denne kan minne om klimaavgift til fordeling, kor bruk av fossile 2398 
energikjelder skal bli skattlagt. Etter kvart som vi går over til fornybare energikjelder, 2399 
kan ein betale skatt ved bruk av desse (robotskatt)52 2400 

Alle desse tre modellane har positive og negative sider ved seg med tanke på potensialet for 2401 
sosial utjamning og den økonomiske risikoen dei utgjer for staten, men utan meir kunnskap og 2402 
forskning om korleis det vil fungere i det norske samfunet, er det vanskeleg å sjå for seg 2403 
konsekvensane av å innføre ulike variasjonar av borgarløn.  2404 

Spørsmål til diskusjon 2405 

• Er det riktig å gi borgarlønn til alle innbyggarar uansett inntekt og behov? 2406 
• Kan borgarløn erstatte utbetalingar som barnetrygd, støtte til hjelpemidlar for 2407 

funksjonshemma og utstyrstipend til skuleelevar? 2408 
• Kan borgarløn føre til at fleire vil flytte til Noreg? Kva er i så fall fordelene og ulempene 2409 

med det? 2410 
 2411 

Saksbehandlars konklusjon 2412 

Borgarløn kan vere ei god ordning som minskar byråkrati i velferdssektoren, og som bidrar til å 2413 
auke livskvaliteten til dei som avhenger av trygdeutbetaling, og i periodar der arbeidsføre er 2414 
sjuke. Det kan vere sosialt utjamnande, men også skape større forskjellar i samfunnet avhengig 2415 
av korleis det blir praktisert. I dag finst det lite kunnskap om korleis borgarløn vil kunne påvirke 2416 
den personlege økonomien til ulike grupper i samfunnet, og korleis den vil påvirke 2417 
samfunnsøkonomien i Noreg. Derfor konkluder politisk hovudutval for opplæring og 2418 
kompetanse at det vil vere uforsvarleg å innføre borgarløn som eit politisk vedtak utan meir 2419 
forsking, Vi bør likevel gjere store forsøksprosjekt på, og forske meir på borgarløn  for å sjå 2420 
korleis det vil påvirke samfunnet og enkeltpersonar i Noreg.  2421 

Målet må vere vere å innføre borgarløn, eller nokre element frå borgarløn i samfunnet, dersom 2422 
det utjamnar sosiale forskjellar, og sikrar at velferdsstaten fortsettar å fungere godt i all 2423 
forutseieleg framtid.  2424 

Denne saka er stor og prinsipiell for Grøn Ungdom og MDG. I resolusjonen som er lagt ved og 2425 
foreslått vedtatt, er det tatt eit standpunkt som liknar på det som står i den opne innstillinga til 2426 
MDG sitt partiprogram. Viss LS ønsker å ta eit anna standpunkt, meiner vi at det kan vere lurt å 2427 
sende saka vidare til GU sitt landsmøte, fordi det er ei sak som engasjerer mange i partiet.  2428 

Vidare lesing: 2429 

Ei god oversikt over nokre for- og motargument i debatten om borgarløn:  2430 
https://frifagbevegelse.no/nyheter/borgerlonn-her-er-de-beste-argumentene-for-og-mot-2431 
6.158.661093.78300b6e59 2432 

2432 
52 http://www.borgerlonn.no/wp-content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf s. 9 
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Pamflett frå BIEN: http://www.borgerlonn.no/wp-2433 
content/uploads/2020/07/Borgerlonnpamflett_korrekturlest.pdf 2434 

Forslag til vedtak 2435 

F1: Den politiske uttalingen «Gi oss meir kunnskap om borgarløn og nye løysingar for 2436 
velferdsutbetalingar» blir vedtatt slik han foreligger. 2437 

F2: Den politiske uttalingen «Gi oss meir kunnskap om borgarløn og nye løysingar for 2438 
velferdsutbetalingar» innstilles til Grøn Ungdoms landsmøte. 2439 

Vedlegg 2440 

 1 - Gi oss meir kunnskap om borgarløn og nye løysingar for velferdsutbetalingar 2441 
 2442 
Med vennleg helsing, på vegne av politisk utval for helse, velferd og likestilling, 2443 
 2444 
 2445 
Pauline Tomren,    Ola Vollan, 2446 
leiar av utvalet     medlem av utvalet 2447 
 2448 
19. august 2020     19. august 2020  2449 
 2450 
 2451 

2452 
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 2452 
 2453 
 2454 
 2455 
 2456 
 2457 

 2458 

Gi oss meir kunnskap om borgarløn 2459 

og nye løysingar for 2460 

velferdsutbetalingar 2461 

 2462 

Forskjellene mellom fattige og rike aukar i Noreg. Det gjer at fleire menneske får ein dårlegare 2463 
livskvalitet, og må kjempe ein årelang og byråkratisk kamp mot NAV for å få pengar til 2464 
livsopphald som dei har rett på. Borgarløn kan bli ein utbetaling frå staten som dekker dei 2465 
grunnleggjande behova til alle innbyggarar, og samtidig minskar byråkratiet knytta til å få den 2466 
hjelpa. 2467 

I dag finst det lite forsking på korleis innføring av borgarløn vil påvirke liva til alle grupper i 2468 
samfunnet som potensielt kan få pengane, og korleis det kan påvirke samfunnsøkonomien til 2469 
Noreg. Grøn Ungdom og MDG skal føre ein kunnskapsbasert- og sosialt utjamnande politikk 2470 
som opprettheldt ein berekraftig velferdsstat.  2471 

Grønn Ungdom vil: 2472 

• Gjennomføre prøveprosjekt med borgarløn og utrede korleis borgarløn kan fungere i 2473 
ein norsk kontekst 2474 

2475 
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Til Landsstyret  2475 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 2476 
Fra Sentralstyret 2477 
Dato 15.10.20  2478 
Saksnr GULS-4-20-25 2479 

 2480 

 2481 
 2482 

Po l i t i s k  u t ta l E L S E :  2483 

ANTIRASISTISK PLATTFORM 2484 

Noen ord og konsepter 2485 
Rasisme: Diskriminering og/eller undertrykkelse på bakgrunn av rase, etnisitet, hudfarge, 2486 
nasjonalitet eller kulturell bakgrunn. (Dette er ikke en universell definisjon, men det er 2487 
definisjonen brukt av saksbehandler.) Antisemittisme, muslimhat, samehat og antiziganisme er 2488 
dermed inkludert i definisjonen. 2489 
 2490 
Antisemittisme: Diskriminering av og hat mot jøder. Mange antisemittiske 2491 
konspirasjonsteorier går ut på at det finnes en hemmelig jødisk «elite» som styrer verden, 2492 
og/eller at jøder er grunnleggende ikke til å stole på. 2493 
 2494 
Antiziganisme: Diskriminering av og hat mot rom og romanifolk. 2495 
 2496 
Holocaust: Nazistenes folkemord mot jøder før og under 2. verdenskrig. 6 millioner jøder ble 2497 
systematisk myrdet under holocaust. 2498 
 2499 
Jødiske/samiske veivisere: En ordning der jødiske/samiske ungdommer ansettes for å reise 2500 
rundt til norske skoler i et til to år og snakke med skoleklasser om sin identitet og hvordan det 2501 
er å vokse opp som jøde eller same i Norge i dag. Veiviserne får opplæring på en høyskole først. 2502 
Programmet finansieres av staten. Programmet skal nå utvides til å inkludere muslimske 2503 
veivisere. 2504 
 2505 
Dobbelminoritet: Personer som tilhører mer enn én minoritetsgruppe, for eksempel noen som 2506 
er funksjonshemmet og tilhører en etnisk minoritet. Dobbelminoriteter opplever 2507 
diskriminering knyttet til begge minoritetsgruppene de tilhører. De kan også oppleve 2508 
diskriminering mot sin ene minoritetsidentitet innad i miljøet rundt sin andre 2509 
minoritetsidentitet. 2510 
 2511 
Rasismeparagrafen: § 185 i straffeloven forbyr diskriminerende eller hatefulle offentlige 2512 
ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, legning eller funksjonsevne. Dette er en 2513 
av få innskrenkninger av ytringsfriheten vi har i Norge. Det er svært sjeldent at noen dømmes 2514 
etter rasismeparagrafen i Norge.  2515 
 2516 

Bakgrunn 2517 
Drapet på George Floyd i sommer førte til massive globale demonstrasjoner mot rasisme og 2518 
politivold og satte media og majoritetens fokus på et voldsomt problem.  2519 
 2520 
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Rasisme, i ulike former, har blitt brukt som ideologisk grunnlag for folkemord, slaveri, 2521 
undertrykkelse og okkupasjon/imperialisme. I Norge har urfolk og etniske minoriteter, som 2522 
samer, jøder, kvener, tatere/rom og skogfinner, historisk sett blitt møtt med hat, 2523 
diskriminering, rasistisk undertrykkelse og fornorskingspolitikk.  2524 
 2525 
Din etnisitet, hudfarge, nasjonalitet eller kulturelle bakgrunn påvirker deg også i dag i stor grad 2526 
gjennom hele livet. I Norge vil en person med minoritetsbakgrunn ha lavere sjanse for å få jobb 2527 
enn en hvit kandidat med samme CV, være betydelig mer utsatt for hets i skolegården og på 2528 
gata, ha lavere sjanse for å få bolig enn en tilsvarende hvit person og oppleve netthat og 2529 
trakassering i større grad. Norge har også opplevd to rasistisk motiverte terrorangrep det siste 2530 
tiåret og flere rasistisk motiverte drap og voldshandlinger. 2531 
 2532 
Denne plattformen forsøker så langt det lar seg gjøre å foreslå konkrete politiske tiltak mot 2533 
rasisme. Det er ikke alltid enkelt! Regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot rasisme og 2534 
diskriminering på grunn av etnisitet og religion53, en handlingsplan mot antisemittisme54 og 2535 
(nylig) en handlingsplan mot muslimhat55. Her ligger det mye bra, men handlingsplanene er 2536 
likevel relativt forsiktige. Det er mye snakk om å opprette fokusgrupper, satse på dialog, hente 2537 
inn kunnskap og sette av penger til forskning. Alt dette er bra og viktig, men for å jobbe aktivt 2538 
antirasistisk i politikken trenger vi mer konkrete og praktiske tiltak.  2539 
 2540 
Plattformen inkluderer innspill fra en lang og god diskusjon på høstleir, pluss Oslo Grønn 2541 
Ungdoms antirasistiske uttalelse vedtatt på årsmøtet deres. I tillegg er den inspirert av Grön 2542 
Ungdoms antirasistiske plattform.  2543 
 2544 

Samehat og samiske rettigheter 2545 
 2546 
Grønn Ungdom vil: 2547 

• Sikre samisk tilgang til tradisjonelle naturområder og -ressurser, slik som Tanaelva og 2548 
reinbeiteområder. 2549 
 2550 

• Veie samiske hensyn svært tungt ved utvikling av infrastrukturprosjekter. 2551 
 2552 

• Styrke reindrifta, samtidig som vi sikrer god dyrevelferd og forvaltning av beiteområder. 2553 
 2554 

• Innføre en ordning med samiske permanente observatører i Stortinget. 2555 
 2556 

• Gi Sametinget forslagsrett i Stortinget. 2557 
 2558 

• Gjøre samefolkets dag, 6. februar, til offisiell fridag i Norge. 2559 
 2560 

• Gi grunnleggende innføring i samisk som del av norskundervisningen for alle skolebarn. 2561 
 2562 

• Opprette en ny spesialgruppe mot hatkriminalitet ved et politidistrikt i Nord-Norge, med 2563 
særlig fokus på hatkriminalitet mot samer. 2564 
 2565 

2565 
53 https://www.regjeringen.no/contentassets/589aa9f4e14540b5a5a6144aaea7b518/handlingsplan-
mot-rasisme_uu_des-2019.pdf 
54 https://www.regjeringen.no/contentassets/16f1826b438748f1991b606f0b194ea6/8041-
handlingsplan-antisemittisme-7k.pdf 
55 https://www.regjeringen.no/contentassets/b2a6fd21c6a94bae83d5a3425593da30/handlingsplan-
mot-diskriminering-av-og-hat-mot-muslimer-2020-2023.pdf 
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• Slå svært hardt ned på hatefulle ytringer og skjellsord mot samer. Bruk av ordet «same» som 2566 
skjellsord i norsk skole skal alltid føre til en sterk formell sanksjon. 2567 
 2568 

• Endre lovverket, slik at offentlige arbeidsgivere i samiske språkområder får rett til å kreve 2569 
samisk språkkompetanse ved ansettelser. 2570 
 2571 

• Styrke og lovfeste Sametingets rolle og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og staten. 2572 
 2573 

• Øke støtten til oversettelse og produksjon av samiskspråklig film, litteratur og annen kultur, 2574 
særlig for barn og unge. 2575 
 2576 

• Sikre retten til samiskspråklig undervisning, og bidra med statlig finansiering til kommunene 2577 
dette gjelder. Kommuner som ikke overholder elevers rett til samiskspråklig undervisning må 2578 
bøtelegges for brudd på opplæringsloven. 2579 
 2580 

• Styrke ordningen med samiske veivisere. 2581 
 2582 

• Støtte forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og 2583 
kulturinstitusjoner. 2584 
 2585 

• Arbeide for å styrke samisk språk, med særlig fokus på sørsamisk, lulesamisk, skoltesamisk, 2586 
umesamisk og pitesamisk. 2587 
 2588 

• Vurdere regelverket for nasjonalparker og vern av natur, for å sikre at dette ikke særlig skader 2589 
samiske interesser og samisk bruk av naturen. 2590 
 2591 

Det står mye bra om samiske rettigheter i programutkastet til MDG, og en del av det er 2592 
knabbet hit.  2593 
 2594 
Det finnes noen politiske hovedområder her: 2595 

1. Landkonflikter og rett til beitemark. Dette kommer opp under utbygging av 2596 
vindkraftverk56, tog (Nord-Norgebanen for eksempel), og at samer blir nektet tilgang til 2597 
tradisjonelle ressurser, som å fiske i Tanaelva57. Når Nussir skal bygge ut gruver i 2598 
reinbeiteområdet ved Repparfjorden, så er det også i strid med alle innspill fra samiske 2599 
interesseorganisasjoner og representanter. Samiske rettigheter og samisk tilgang til 2600 
naturressurser betyr generelt veldig lite for staten eller fylkeskommuner når de skal 2601 
vurdere om et selskap skal få bygge noe.   2602 
 2603 
Dette kan også linkes til for eksempel tvangsslakt av rein de siste årene (der staten har 2604 
krevd at reinholder skal slakte opp mot halvparten  av flokken)58. Dette har ført til at 2605 
Norge har blitt klaget inn til FNs urbefolkningskommisjon for brudd på urfolks 2606 
rettigheter. 2607 
 2608 

2. Samisk språk. Alle samiske barn har rett på samisk undervisning hvis de ønsker det, 2609 
men dette praktiseres ikke godt nok. Undervisningstilbudet for barn er veldig 2610 
varierende, og enkelte kommuner tilbyr ikke samiskspråklig undervisning til samiske 2611 
barn fordi de mangler lærerressurser59. (Det er selvsagt like ulovlig som å ikke tilby 2612 

2612 
56 https://www.villrein.no/aktuelt/reindrift-og-vindkraft-samisk-reindrift-under-press 
57 https://www.nrk.no/sapmi/_tanaavtalen-_-en-fullstendig-overkjoring-av-lokaldemokratiet-og-
samiske-rettigheter_-1.13394106 
58 https://www.aftenposten.no/norge/i/Ql4kJ4/innen-nyttaarsaften-maa-han-slakte-reinflokken-sin 
59https://www.nrk.no/sapmi/store-mangler-i-opplaeringstilbud---sarah-marie-startet-skolearet-
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matte-undervisning fordi man mangler mattelærere, og bør behandles tilsvarende.) I 2613 
tillegg kreves det god og forutsigbar finansiering av samiske språk- og kulturtiltak. 2614 
 2615 

3. Politisk representasjon og selvbestemmelse. Alle som er registrert i samemanntallet 2616 
kan stemme i valg til Sametinget. Sametinget er imidlertid bare et rådgivende organ for 2617 
Stortinget, og har for eksempel ikke forslagsrett til Stortinget. 2618 
 2619 
I plattformen er det foreslått å opprette en permanent observatørordning i Stortinget. 2620 
New Zealand har en ordning der urbefolkningen (maori) har syv reserverte plasser i 2621 
parlamentet, men disse er fulle representantplasser, ikke observatører. Sametinget har 2622 
allerede en viktig funksjon som rådgivende organ for Stortinget, men en 2623 
observatørordning vil gi samiske observatører talerett i alle Stortingets saker. 2624 
 2625 

4. Hets, diskriminering og trakassering. Den eneste politiavdelingen i Norge som 2626 
spesialiserer seg på hatkriminalitet ligger i Oslo. Det er foreslått å opprette en ny, som 2627 
skal ligge i et nordnorsk politidistrikt. 2628 

 2629 
 2630 

Antisemittisme 2631 
 2632 
Grønn Ungdom vil: 2633 

• ALTERNATIV 1: Forby Holocaust-benektelse. 2634 
ALTERNATIV 2: Stryke punktet.  2635 
 2636 

• Innføre et obligatorisk besøk i en synagoge i løpet av grunnskolen, for elever i områder der 2637 
dette er geografisk mulig. I områder der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske årsaker, 2638 
skal alle skoleklasser få besøk av en jødisk veiviser eller representant fra det norsk-jødiske 2639 
samfunnet i løpet av grunnskolen.  2640 
 2641 

• Styrke ordningen med jødiske veivisere. 2642 
 2643 

• Arbeide med formidling av norsk-jødisk historie i skolen. Det er viktig at undervisningen 2644 
inkluderer norsk-jødisk historie også utover «jødeparagrafen» og andre verdenskrig.  2645 
 2646 

• Slå svært hardt ned på antisemittiske ytringer og skjellsord. Bruk av «jøde» som skjellsord i 2647 
norsk skole skal alltid medføre en sterk formell sanksjon.  2648 
 2649 

• Alltid motarbeide og protestere mot ytringer som påfører norske jøder, eller den jødiske 2650 
befolkningen i verden som helhet, et særlig ansvar for staten Israels handlinger eller politikk. 2651 

 2652 
13% av nordmenn mener verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser og 2653 
18% mener at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre»60. Synagogene i Norge må ha 2654 
politibeskyttelse, norske jøder tør ikke offentlig kalle seg jøder, holocaust-minnesmerker 2655 
vandaliseres. I oktober i år ble en mann pågrepet utenfor synagogen i Oslo. Han var bevæpnet 2656 
med kniv.61 Fem dager tidligere hadde han deltatt på en nazistisk markering utenfor synagogen. 2657 
 2658 
Situasjonen er også ille i resten av Europa. Synagogen i Göteborg ble brannbombet i 2017, 2659 
synagoger i hele Europa er terrormål, og stadig flere europeiske jøder rapporterer om frykt og 2660 

2660 
uten-laereboker-1.14797793 
60 https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2017/resultater-holdningsundersokelse.html 
61 https://filternyheter.no/hoyreekstremist-tatt-med-kniv-ved-synagogen-i-oslo-deltok-pa-nazistisk-
markering-fem-dager-tidligere/ 
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at de skjuler sin jødiske identitet62. Flere og flere europeiske jøder flytter til Israel fordi de ikke 2661 
føler seg trygge i Europa lenger.  2662 
 2663 
Det mest kontroversielle forslaget her er å forby holocaustbenektelse. Holocaustbenektelse er 2664 
et ord for antisemittiske konspirasjonsteorier som hevder at holocaust ikke fant sted, at det 2665 
ikke egentlig var rettet mot jøder, eller at det var mange færre enn 6 millioner jøder som ble 2666 
drept av nazistene. Holocaustbenektelse knyttes ofte til andre antisemittiske 2667 
konspirasjonsteorier.  2668 
 2669 
Facebook forbød nylig holocaustbenektelse på sine plattformer, for å hindre spredning av 2670 
antisemittiske konspirasjonsteorier. I seksten europeiske land er det forbudt å benekte at 2671 
holocaust fant sted, men Norge er ikke et av dem.  2672 
 2673 
Det finnes gode argumenter både for og mot å forby holocaustbenektelse. Sentralstyret var 2674 
veldig usikre og landet på en delt/åpen innstilling.  2675 
 2676 
Under debatten diskuterte vi om det er riktig å forby holocaustbenektelse, men ikke andre 2677 
konspirasjonsteorier, som for eksempel Eurabia-teorier (konspirasjonsteorier om at muslimer 2678 
prøver å ta over Europa). Vi diskuterte også om det er riktig å forby benektelse av holocaust 2679 
men ikke benektelse av andre folkemord.  2680 
 2681 

Argumenter for å forby holocaustbenektelse 2682 
• Et sentralstyremedlem argumenterte for at holocaustbenektelse er i en særstilling fordi 2683 

det er snakk om et ekstremt godt dokumentert historisk folkemord som Norge tok del i. 2684 
Folkemordet mot norske jøder er en de styggeste skamplettene på norsk historie, og 2685 
nazistene fikk god hjelp av norsk politi og norske embedsfolk. Folkemordet kom 2686 
dessuten etter mange hundre år med jødehat i Norge, inkludert «jødeparagrafen» som 2687 
forbød jøder å bo i Norge fram til 1851. Man kan argumentere for at Norge derfor har 2688 
et særlig ansvar for å sikre at historien her ikke vannes ut eller trekkes i tvil.  2689 

 2690 
• De siste tidsvitnene fra andre verdenskrig vil dø i løpet av få år. Jo færre gjenlevende 2691 

som opplevde krigen, jo enklere blir det for konspirasjonsteorier og løgn å spre seg. 2692 
 2693 

• Holocaustbenektelse er et hån mot ofrene og deres etterkommere.  2694 
 2695 

• Den europeiske menneskerettsdomstolen har tidligere konkludert med at 2696 
ytringsfriheten ikke gir noe vern til holocaustbenektelse fordi «disputing the existence 2697 
of clearly established historical events, such as the Holocaust, [does] not constitute 2698 
historical research akin to a quest for the truth»63. Domstolen har også uttalt at å 2699 
bestride nazistenes forbrytelser mot menneskeheten i seg selv er en hatefull ytring og 2700 
en oppfordring til hat mot jøder. (Obs: dette er ikke i tråd med gjeldende norsk 2701 
rettspraksis.) 2702 

 2703 
 2704 

Argumenter mot å forby holocaustbenektelse 2705 
• Det er historikeres jobb å beskrive historien, ikke politikere. Politikere skal ikke «vedta» 2706 

hva som er løgn og sannhet, det er det fagfolk som skal bestemme. 2707 

2707 
62 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/after-monsey-will-jews-go-
underground/604219/ 
 
63 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RV83x/ytringsfrihet-og-feilaktige-paastander-tarjei-
ellingsen-roesvoll 
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 2708 
• Det finnes veldig lite forskning på hvorvidt et slikt forbud fungerer. Landene som har 2709 

innført et forbud har ikke merkbart mindre antisemittisme enn andre europeiske land. 2710 
Det er også vanskelig å finne forskning på om konspirasjonsteorier sprer seg mer eller 2711 
mindre dersom de «undertrykkes»/forbys. Har vi egentlig et godt nok faktagrunnlag for 2712 
et forbud? 2713 
 2714 

• Ytringsfriheten står (og skal stå) ekstremt sterkt. Etter norsk lov er det tillatt å si veldig 2715 
mye som er dumt, slemt, feil og ondskapsfullt. Det er ikke lov å true andre, ytre hatprat 2716 
eller oppfordre folk til voldelige handlinger, men det er veldig mye som er lov å si. Å 2717 
forby holocaustbenektelse vil gå på tvers av norsk juridisk tradisjon. Derfor er  2718 

 2719 
 2720 

Muslimhat 2721 
  2722 
Grønn Ungdom vil: 2723 

• Fjerne statsstøtten til Human Rights Service. 2724 
 2725 

• Innføre et obligatorisk besøk i en moské i løpet av grunnskolen, for elever i områder der dette 2726 
er geografisk mulig. I områder der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske årsaker, skal alle 2727 
skoleklasser få besøk av en muslimsk veiviser eller tilsvarende representant i løpet av 2728 
grunnskolen.  2729 
 2730 

• Støtte opp om tiltakene i regjeringens handlingsplan mot muslimhat. 2731 
 2732 
Her er det veldig få punkter! Det er delvis fordi regjeringen svært nylig kom med en 2733 
handlingsplan mot muslimhat, som egentlig er ganske bra64. Eventuelt kan vi også liste opp 2734 
regjeringens foreslåtte punkter enkeltvis.  2735 
 2736 
Human Rights Service er et islamfiendtlig nettsted som får statsstøtte fordi FrP krever det av 2737 
samarbeidspartiene i regjeringen65. Mange partier (inkludert Venstre) ønsker å fjerne 2738 
statsstøtten til Human Rights Service, men FrP nekter å gå med på det og regjeringen er 2739 
avhengige av FrP for å få flertall i Stortinget.  2740 
 2741 

Antiziganisme og diskriminering av rom og romanifolk 2742 
 2743 
Grønn Ungdom vil: 2744 

• Opprette et nasjonalt minnesmerke over porajmos (nazistenes folkemord mot romfolk). 2745 
 2746 

• At Norge skal være en sterk stemme innad i EØS-samarbeidet for å sikre at rom og romanifolk 2747 
sine menneskerettigheter ivaretas i Europa. 2748 
 2749 

• At Norge skal arbeide innad i EØS og opp mot andre europeiske land for formelle 2750 
unnskyldninger og oppreisning for rom og romanifolk som har opplevd diskriminering og 2751 
forsøk på etnisk rensing i Europa, herunder: 2752 

o tvangssterilisering 2753 
o folkemord 2754 

2754 
64 https://www.regjeringen.no/contentassets/b2a6fd21c6a94bae83d5a3425593da30/handlingsplan-
mot-diskriminering-av-og-hat-mot-muslimer-2020-2023.pdf 
65 https://filternyheter.no/hrs-naer-millionoverskudd-i-fjor-na-far-de-trolig-mer-statsstotte/ 
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o plassering på spesialskoler uten medisinsk grunnlag 2755 
o trakassering, vold og urettmessig deportering fra politiet 2756 
o helseplager som følge av blant annet manglende medisinsk oppfølging og giftstoffer i 2757 

områder reservert for romanifolkleire 2758 
 2759 

• Opprette et nasjonalt språksenter for skandoromani og romanés. 2760 
 2761 
Det har vært rom og romanifolk (tidligere kalt sigøynere) i Norge i flere hundre år, og de har 2762 
historisk sett blitt behandlet ekstremt dårlig. Norge tvangssteriliserte romkvinner fram til 2763 
1970-tallet (!!) og har blant annet betalt oppreisning til norske tatere og romanifolk for de 2764 
statlige overgrepene de ble utsatt for.  2765 
 2766 
Det er vanskelig å komme opp med konkrete tiltak for å bedre situasjonen for rom og 2767 
romanifolk i Norge i dag. Én ting vi imidlertid absolutt bør gjøre, er å være en pådriver mot 2768 
resten av Europa om å vedkjenne og gi oppreisning for de groteske historiske og pågående 2769 
overgrepene mot Europas rombefolkning66.  2770 
 2771 
Siste dokumenterte tvangssterilisering av en romkvinne i Europa fant sted i Tsjekkia i 2003. 2772 
Romkvinner i Storbritannia spontanaborterer tre ganger så ofte som andre britiske kvinner, 2773 
fordi de ikke har tilgang til helsetjenester og bare har fått lov av britiske myndigheter til å sette 2774 
opp leirstedene sine i områder med industrielt og giftig avfall. Halvparten av Europas 2775 
rombefolkning er analfabeter. Norge kan gjerne lage bråk her. 2776 
 2777 
 2778 

Kvener og skogfinner  2779 
 2780 
Grønn Ungdom vil: 2781 

• Støtte styrkingen av kvensk språk. 2782 
 2783 

• Arbeide for nasjonale sentre for kvensk og skogfinsk språk, kultur og historie. 2784 
 2785 

• Nedsette et kvensk/norskfinsk rettsutvalg, etter modell av Samerettsutvalget. 2786 
 2787 
Kvener og skogfinner har status som nasjonale minoriteter. Politikken her er i stor grad tatt fra 2788 
MDGs programutkast. 2789 
 2790 
 2791 

Fattige tilreisende 2792 
 2793 
Grønn Ungdom vil: 2794 

• Sikre tilgang til vann, toaletter og vaskemuligheter for fattige tilreisende i Norge. 2795 
 2796 

• Sikre overnattingssteder for husløse fattige tilreisende og sikre stabil finansiering for ikke-2797 
statlige aktører som tilbyr dette. 2798 
 2799 

• Motarbeide alle forsøk på å innføre tiggeforbud. 2800 
 2801 

• Motarbeide alle forsøk på å innføre forbud mot å sove ute. 2802 
 2803 

2803 
66 http://bluestockingsmag.com/2014/07/08/socially-accepted-racism-how-european-antiziganism-
prevails/ 
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• Forby anti-hjemløsepigger og annen arkitektur som har som hensikt å presse ut hjemløse. 2804 
Dette gjelder for eksempel benker som er designet for å være ubehagelig å sove på. 2805 

 2806 
Hvorfor er dette relevant for en antirasistisk plattform? Fordi de aller fleste fattige tilreisende 2807 
er fra Sørøst-Europa (mange av dem romfolk) og behandles betydelig dårligere enn etnisk 2808 
norske fattige, hjemløse og tiggere. Flere norske kommuner har i ulike omganger prøvd å forby 2809 
tigging, for å få et grunnlag for å deportere fattige tilreisende tiggere67.  2810 
 2811 
 2812 

Arbeid mot hatytringer og rasistisk og nazistisk radikalisering  2813 
 2814 
Grønn Ungdom vil: 2815 

• Regulere teknologiselskaper som YouTube, Facebook og Google for å sikre at antisemittiske og 2816 
rasistiske konspirasjonsteorier ikke spres gjennom selskapets algoritmer. 2817 
 2818 

• Tydeliggjøre i lovverket at å offentlig vise fram et hakekors/swastika utgjør en hatefull ytring 2819 
og en trussel. 2820 
 2821 

• Tydeliggjøre hva som er ytringsfrihet og hva som dekkes som rasisme og diskriminering av 2822 
paragraf 185 i straffeloven, kjent som rasismeparagrafen, så det er lettere å rettsforfølge 2823 
hatefulle ytringer. 2824 
 2825 

• Videreføre det offentlige arbeidet mot radikalisering. 2826 
 2827 

• Styrke avhopper-/exitprogrammer for mennesker som vil bryte ut av ekstreme miljøer. 2828 
 2829 

• Gjøre det lettere å anmelde hatkriminalitet og rasisme på nett. 2830 
 2831 

• ALTERNATIV 3: Klassifisere Den nordiske motstandsbevegelsen som en terrorbevegelse og 2832 
forby den. 2833 
ALTERNATIV 4: Stryke punktet. 2834 

 2835 
Kulepunkt 2 her er en konsekvens av en nylig sak der en norsk domstol konkluderte med at det 2836 
ikke er ulovlig å henge opp et naziflagg med hakekors.68 2837 
 2838 

Bør Den nordiske motstandsbevegelsen klassifiseres som en terrorbevegelse? 2839 
Her var også sentralstyret såpass usikre at vi endte opp med en delt innstilling (men med et 2840 
flertall for alternativ 4).  2841 
 2842 
Den nordiske motstandsbevegelsen er en nynazistisk organisasjon som eksisterer i alle de 2843 
nordiske landene. I Norge har de blant annet stått bak en marsj i Kristiansand69 og en aksjon 2844 
utenfor synagogen i Oslo i september i år, der de delte ut antisemittiske flyveblader under en 2845 
jødisk høytid70.  2846 
 2847 
Finland klassifiserte DNM som en terrororganisasjon i 2014 og den ble dermed forbudt i 2848 
2848 
67 https://amnesty.no/en-viktig-paminnelse 
68 https://www.utrop.no/nyheter/nytt/222737/ 
69 https://radikalportal.no/2017/07/29/voldsdomte-nazister-marsjerte-i-kristiansand-politiet-fjernet-
motdemonstrant/ 
70 https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/nynazister-aksjonerte-utenfor-oslo-synagoge-pa-
jodisk-helligdag-1.1780249 
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Finland. Det skjedde etter en hendelse der en person døde i 2016 en uke etter å ha blitt sparket 2849 
ned av et DNM-medlem under en demonstrasjon71. Nazisten som sparket hen ned fikk en 2850 
utmerkelse og ros internt i DNM. 2851 
 2852 
I Sverige har høytstående medlemmer av DNM gjennomført flere alvorlige brannbombeangrep 2853 
mot blant annet asylmottak72. Nordmannen Ole Nicolai Kvisler, dømt for det rasistisk 2854 
motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i 2001, dro rett på en av DNMs 2855 
samlinger i Sverige da han var ferdig med dommen i 2014.  2856 
 2857 
DNM hevder at voldshendelser, bombeangrep og så videre er noe som enkeltmedlemmer har 2858 
gjort og som ikke er støttet av organisasjonens ledelse. 2859 
 2860 
Er det riktig å politisk vedta at vi terrorerklærer organisasjonen og dermed de facto forby den? 2861 
DNM  i Norge bruker voldsretorikk, men har ikke gjennomført åpenbare terrorangrep i Norge 2862 
ennå. I tillegg til ytringsfrihet har vi i utgangspunktet foreningsfrihet i Norge, altså frihet til å 2863 
inngå i foreninger og organisasjoner med andre, selv om foreningen/organisasjonen har 2864 
forkastelige meninger. Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter (NIM) har uttalt at 2865 
de tror det er svært usannsynlig at DNM kunne forbys i Norge, med mindre politiet 2866 
klassifiserer dem som en terrororganisasjon. Det har flere ganger tidligere blitt utredet å 2867 
innføre organisasjonsforbud mot rasistiske organisasjoner i Norge, og dette har blitt 2868 
forkastet73 på grunn av foreningsfriheten. 2869 
 2870 
Det finnes ingen norske partier som vil forby DNM per i dag74. Det er i dag opp til politiet å 2871 
vurdere om en organisasjon bør regnes som en terrororganisasjon. I så fall forbys den 2872 
automatisk.  2873 
 2874 
Regjeringen arbeider med å innføre et forbud mot medlemskap i kriminelle gjenger. 2875 
Justisdepartementet har bekreftet at dette også kan bli aktuelt å bruke mot nynazistiske 2876 
grupper som begår alvorlig kriminalitet75.  2877 
 2878 
 2879 

Antirasisme i arbeidsmarkedet 2880 
 2881 
Grønn Ungdom vil: 2882 

• Innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor og arbeide for å gjøre dette til en norm også i 2883 
det private. 2884 
 2885 

• Kreve at arbeidsgivere i offentlig sektor publiserer en årlig rapport om mangfold på 2886 
arbeidsplassen sin. Rapporten skal tydeliggjøre hvor stor andel av de ansatte og nyansatte 2887 
som er minoritetspersoner, og hvordan arbeidsgiveren jobber systematisk med mangfold i sine 2888 
rekrutteringsprosesser. Det forutsettes at de ansattes personvern ivaretas. 2889 
 2890 

2890 
71 https://www.nrk.no/urix/nynazistisk-organisasjon-forbys-i-finland-1.13803270 
72 https://filternyheter.no/gar-norske-nynazistlederne-side-side-mennene-na-tatt-bombeangrep-
asylmottak/ 
73 https://filternyheter.no/bare-ett-av-partiene-vil-forby-nazi-organisasjon-i-norge-men-
justisministerens-gjengforbud-kan-ramme-den/ 
74 https://filternyheter.no/bare-ett-av-partiene-vil-forby-nazi-organisasjon-i-norge-men-
justisministerens-gjengforbud-kan-ramme-den/ 
75 https://filternyheter.no/bare-ett-av-partiene-vil-forby-nazi-organisasjon-i-norge-men-
justisministerens-gjengforbud-kan-ramme-den/ 
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Sjansen for å bli kalt inn til jobbintervju reduseres med 25% hvis du har et utenlandskklingende 2891 
navn76. Regjeringen kjører nå et prøveprosjekt med anonymiserte jobbsøknader77, som er en 2892 
god start, men kanskje problemet da bare blir forskjøvet til intervjurommet? At flere med 2893 
minoritetsbakgrunn kalles inn til intervjuer, men så uansett ikke får jobben fordi intervjueren 2894 
har bevisste eller ubevisste rasistiske holdninger mot minoritetspersoner? 2895 
 2896 
Kulepunkt 2 er et forsøk på å i alle fall få en bedre oversikt over mangfold og diskriminering i 2897 
ansettelser på offentlige arbeidsplasser, og på å shame arbeidsplasser som er konsekvent 2898 
dårlige på mangfold til å bli bedre.  2899 
 2900 
 2901 

Antirasisme i rettsvesenet 2902 
 2903 
Grønn Ungdom vil: 2904 

• Kartlegge bruk av etnisk profilering i politiet. 2905 
 2906 

• Gjøre det mulig å få kvittering hver gang man blir stoppet av politiet og tollvesenet, for å 2907 
avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser og tilfeldige kontroller. 2908 
 2909 

• Gi støtte til forskningsprosjekter om rasisme i rettsvesenet, og kartlegge i hvilken grad 2910 
hudfarge, etnisitet og/eller kulturell bakgrunn påvirker domfellelse og straffeutmåling. 2911 
 2912 

Politiet sjekker jevnlig unge med minoritetsbakgrunn78. Imidlertid har vi veldig lite tilgang til 2913 
informasjon om hvordan og i hvilken grad dette foregår.  2914 
 2915 
Det eksisterer også mye internasjonal forskning som viser tydelig at minoritetspersoner for 2916 
eksempel får strengere straffer for samme forbrytelse sammenlignet med 2917 
majoritetsbefolkningen7980. Vi mangler statistikk på dette i Norge.  2918 
  2919 
 2920 

Antirasisme i skolen 2921 
 2922 
Grønn Ungdom vil: 2923 

• Gi støtte til forskningsprosjekter om rasisme i skolen, og kartlegge i hvilken grad hudfarge, 2924 
etnisitet og/eller kulturell bakgrunn påvirker læreres vurderinger og karaktersetting. 2925 
 2926 

• Arbeide systematisk mot rasisme i skolen, fra førsteklasse. Det må gis støtte til 2927 
kompetansehevingstiltak for lærere og skoleledere, slik at de er i stand til å gjenkjenne og 2928 
motarbeide rasistiske strukturer og holdninger i skolevesenet, blant lærere og blant elever. 2929 
 2930 

• Opprette lavterskelordninger der elever kan melde fra anonymt om rasisme. 2931 
 2932 

• Sikre retten til morsmålsopplæring.  2933 
 2934 

2934 
76 https://forskning.no/ledelse-og-organisasjon-arbeid-institutt-for-
samfunnsforskning/vanskeligere-a-fa-jobbintervju-med-utenlandsk-navn/731093 
77 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/rAMeAw/anonyme-jobbsoeknader-er-ikke-nok 
78 https://www.dagsavisen.no/oslo/avviser-politi-rasisme-1.1060189 
79 https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2413&context=articles 
80 https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/15/bame-offenders-most-likely-to-be-jailed-for-
drug-offences-research-reveals 
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• Lære mer om historisk og nåværende diskriminering av forskjellige folkegrupper i Norge og 2935 
verden fra tidlig i skolen. 2936 
 2937 

• Jobbe for at bruk av mottaksklasser ikke fører til segregering. Mottaksklasser skal alltid være 2938 
inkludert i skolemiljøet, herunder ha friminutt og minst ett annet fag sammen med resten av 2939 
skolen. Mottaksklasser skal også spres geografisk. 2940 
 2941 

• Evaluere ordningen med mottaksklasser. 2942 
 2943 

Skolen er den samfunnsarenaen der barn og unge opplever flest rasistiske og gruppefiendtlige 2944 
holdninger81. I en undersøkelse oppga en fjerdedel av respondentene som hadde en eller begge 2945 
foreldre født i et annet land, at de regelmessig opplevde rasisme, diskriminering eller 2946 
urettferdig behandling i skoletiden82.  2947 
 2948 
Mottaksklasser er egne skoleklasser for nyankomne barn. Elevorganisasjonen er bekymret for 2949 
utstrakt segregering mellom mottaksklassene og de andre klassene på skoler83. Enkelte skoler 2950 
legger opp skoledagen slik at mottaksklassene har friminutt på andre tidspunkt enn de andre 2951 
elevene. I tillegg er mottaksklassene ujevnt fordelt mellom skolene. 2952 
 2953 
 2954 

Antirasisme i boligmarkedet 2955 
 2956 
Grønn Ungdom vil: 2957 

• Utrede mulighetene for å anonymisere boligmarkedet, for eksempel slik at utleiere kun får se 2958 
en mulig leietakers betalingshistorikk og snakke med leietakers referanser, men ikke får vite 2959 
leietakers identitet før utleier har bestemt seg for å leie ut eller ikke. 2960 
 2961 

• Styrke håndhevingen av forbudet mot diskriminering på boligmarkedet. 2962 
 2963 

• Kreve at profesjonelle utleiere fører og jevnlig publiserer statistikk over sine leietakere. Av 2964 
statistikken skal det framgå hvor stor andel av interessenter som er minoritetspersoner og 2965 
hvor stor andel av leietakere som er minoritetspersoner. Dersom denne statistikken gir 2966 
grunnlag for å tro at utleier systematisk diskriminerer mot minoritetspersoner, skal utleier 2967 
anmeldes. Det forutsettes at leietakeres og interessenters personvern ivaretas. 2968 

 2969 
Det foregår betydelig rasistisk diskriminering på boligmarkedet84 (men også her mangler vi 2970 
grundig forskning og statistikk). Å forsøke å anonymisere leiemarkedet er et radikalt og kanskje 2971 
helt urealistisk forslag. Er det rett at utleiere ikke skal få møte dem som skal leie hos dem, før 2972 
kontrakten er signert? 2973 
 2974 
Her, som ved arbeidslivet, er det også lagt ved et punkt om å samle inn statistikk fra utleiere og 2975 
profesjonelle aktører. Dette er for å enklere kunne identifisere «verstingene» som i lavest grad 2976 
lar minoritetspersoner leie hos seg.  2977 
 2978 
 2979 

Antirasisme i helsevesenet 2980 

2980 
81 https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-rasisme/rasisme-og-antisemittisme-i-skolen/206039 
82 https://nafo.oslomet.no/rasisme-i-norske-skoler/ 
83 https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qA1yE/segregeringen-av-mottakselever-maa-ta-slutt-
johanne-akeroe 
84 https://www.dagsavisen.no/debatt/dugnad-mot-diskriminering-1.446636 
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 2981 
Grønn Ungdom vil: 2982 

• Kreve en betydelig sterkere opplæring av helsepersonell om rasisme og manglende kulturell 2983 
kompetanse i helsevesenet.  2984 
 2985 

• Systematisk kartlegge i hvilken grad rasisme påvirker helsetjenester i Norge. 2986 
 2987 

• Styrke spesialkompetansen i psykisk helsevern på psykisk helse i den samiske befolkningen, 2988 
blant muslimer, flyktninger og andre personer med minoritetsbakgrunn. 2989 
 2990 

• Jobbe for at helsefaglig informasjon skal bli tilgjengelig på flere språk enn i dag. 2991 
 2992 

• Kreve at alle personer har rett på tolk i møte med det norske helsevesenet. 2993 
 2994 
 2995 

Spørsmål til diskusjon 2996 
• Skal vi forby holocaustbenektelse? 2997 

 2998 
• Skal vi klassifisere DNM som en terrororganisasjon? 2999 

 3000 
• Er det noe som mangler? Finnes det ytterligere konkrete tiltak vi kan inkludere? 3001 

 3002 
• Flere av punktene forutsetter at man skal innhente informasjon om hvorvidt for 3003 

eksempel arbeidssøkere eller leietakere har minoritetsbakgrunn. Er det lurt? Norge har 3004 
ingen tradisjon med å føre statistikk på etnisk bakgrunn, er det noe vi ønsker å åpne for? 3005 
 3006 

• Er det riktig å vedta en plattform med såpass mange konkrete og tidvis 3007 
radikale/uprøvde tiltak? Er det bedre å vedta mer overordnet politikk? 3008 

 3009 
 3010 

Saksbehandlers konklusjon 3011 
Rasisme eksisterer overalt i samfunnet, og må derfor bekjempes overalt i samfunnet. Grønn 3012 
Ungdom bør ikke nøye seg med festtaler, vedtak om dialogmøter og lovnader om utredninger 3013 
og kunnskapsinnhenting. Rasisme har helt konkrete konsekvenser, på folks jobb, bolig, 3014 
skoleresultater, rulleblad og fysiske og psykiske helse. Derfor krever rasisme konkrete tiltak. 3015 
Denne plattformen er på ingen måte perfekt, men den gir GU et utgangspunkt for å jobbe med 3016 
antirasistisk politikk på alle områder. 3017 
 3018 

Forslag til vedtak 3019 
F1: Den antirasistiske plattformen innstilles til Grønn Ungdoms landsmøte, etter votering over 3020 
alternativene. 3021 
 3022 

Vedlegg 3023 
 1 - Antirasistisk plattform 3024 
 3025 
 3026 
Med vennlig hilsen 3027 
 3028 
Miriam Langmoen, 3029 
generalsekretær 3030 
    3031 
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Oslo, 15. oktober 2020  3032 
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 3033 
 3034 
 3035 

 3036 

 3037 

 3038 

ANTIRASISTISK 3039 

PLATTFORM 3040 

Drapet på George Floyd mobiliserte til historisk store demonstrasjoner over hele verden. Det 3041 
satte stort lys på hvordan rasistisk diskriminering lever i beste velgående, også her i Norge. 3042 
 3043 
Grønn Ungdom aksepterer ikke at mennesker møter hat, hets, vold og trusler, ikke får jobb, 3044 
ikke får bolig, får dårligere helsetjenester og  strengere straffer enn sine medborgere, på grunn 3045 
av sin rase, etnisitet, hudfarge, nasjonalitet eller kulturelle bakgrunn.  3046 
 3047 
Vi aksepterer heller ikke forsøk på å hvitvaske Norges historie med rasistisk undertrykkelse og 3048 
etnisk rensing av urfolk og minoriteter, eller politikere som bruker rasistiske hundefløyter som 3049 
retorikk.  3050 
 3051 
Rasisme er et systematisk onde som finnes i alle arenaer i samfunnet. Derfor må arbeidet mot 3052 
rasisme favne like vidt. For at vi skal kunne få bukt om rasismen og skape et mer inkluderende 3053 
samfunn, holder det ikke bare å endre holdninger og tankemønstre til enkeltpersoner. Vi må 3054 
også jobbe politisk. Grønn Ungdom vil kjemp mot alle former for rasisme, enten de skjer på 3055 
skolen, på jobbintervju, på gata, på Facebook eller i et TV-studio. 3056 
 3057 
Det har aldri vært nok å ikke være rasist. MDG og Grønn Ungdoms ideologi er i sterk opposisjon 3058 
til all form for diskriminering og undertrykkelse. Derfor er det også viktig at vi erklærer oss selv 3059 
som et antirasistisk parti. 3060 
 3061 
Grønn Ungdom vil: 3062 

• Anerkjenne MDG og Grønn Ungdom som eksplisitt antirasistiske partier.  3063 
 3064 

• Tilrettelegge slik at personer med minoritetsbakgrunn har lettere tilgang på 3065 
informasjon om sine rettigheter og verktøy i møte med rasisme og diskriminering. 3066 
 3067 
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• At det forventes at regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn 3068 
av etnisitet og religion prioriteres sterkt det neste året.  3069 
 3070 

• Øke statsstøtten til organisasjoner og sentre, som 22. julisenteret og Stiftelsen 10. 3071 
august, som jobber mot rasisme, islamofobi og antisemittisme.  3072 
 3073 

• Prioritere forskningsprosjekter og kartlegging av utfordringer knyttet til hvordan det er 3074 
å leve som dobbelminoritet i Norge. 3075 

 3076 
 3077 

Samehat og samiske rettigheter 3078 
 3079 
Grønn Ungdom vil: 3080 

• Sikre samisk tilgang til tradisjonelle naturområder og -ressurser, slik som Tanaelva og 3081 
reinbeiteområder. 3082 
 3083 

• Veie samiske hensyn svært tungt ved utvikling av infrastrukturprosjekter. 3084 
 3085 

• Styrke reindrifta, samtidig som vi sikrer god dyrevelferd og forvaltning av 3086 
beiteområder. 3087 
 3088 

• Innføre en ordning med samiske permanente observatører i Stortinget. 3089 
 3090 

• Gi Sametinget forslagsrett i Stortinget. 3091 
 3092 

• Gjøre samefolkets dag, 6. februar, til offisiell fridag i Norge. 3093 
 3094 

• Gi grunnleggende innføring i samisk som del av norskundervisningen for alle skolebarn. 3095 
 3096 

• Opprette en ny spesialgruppe mot hatkriminalitet ved et politidistrikt i Nord-Norge, 3097 
med særlig fokus på hatkriminalitet mot samer. 3098 
 3099 

• Slå svært hardt ned på hatefulle ytringer og skjellsord mot samer. Bruk av ordet «same» 3100 
som skjellsord i norsk skole skal alltid føre til en sterk formell sanksjon. 3101 
 3102 

• Endre lovverket, slik at offentlige arbeidsgivere i samiske språkområder får rett til å 3103 
kreve samisk språkkompetanse ved ansettelser. 3104 
 3105 

• Styrke og lovfeste Sametingets rolle og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og 3106 
staten. 3107 
 3108 

• Øke støtten til oversettelse og produksjon av samiskspråklig film, litteratur og annen 3109 
kultur, særlig for barn og unge. 3110 
 3111 

• Sikre retten til samiskspråklig undervisning, og bidra med statlig finansiering til 3112 
kommunene dette gjelder. Kommuner som ikke overholder elevers rett til 3113 
samiskspråklig undervisning må bøtelegges for brudd på opplæringsloven. 3114 
 3115 

• Styrke ordningen med samiske veivisere. 3116 
 3117 
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• Støtte forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer 3118 
og kulturinstitusjoner. 3119 
 3120 

• Arbeide for å styrke samisk språk, med særlig fokus på sørsamisk, lulesamisk, 3121 
skoltesamisk, umesamisk og pitesamisk. 3122 
 3123 

• Vurdere regelverket for nasjonalparker og vern av natur, for å sikre at dette ikke særlig 3124 
skader samiske interesser og samisk bruk av naturen. 3125 
 3126 

 3127 

Antisemittisme og rettigheter for norske jøder 3128 
 3129 
Grønn Ungdom vil: 3130 

• ALTERNATIV 1: Forby Holocaust-benektelse. 3131 
ALTERNATIV 2: Stryke punktet.  3132 
 3133 

• Innføre et obligatorisk besøk i en synagoge i løpet av grunnskolen, for elever i områder 3134 
der dette er geografisk mulig. I områder der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske 3135 
årsaker, skal alle skoleklasser få besøk av en jødisk veiviser eller representant fra det 3136 
norsk-jødiske samfunnet i løpet av grunnskolen.  3137 
 3138 

• Styrke ordningen med jødiske veivisere. 3139 
 3140 

• Arbeide med formidling av norsk-jødisk historie i skolen. Det er viktig at undervisningen 3141 
inkluderer norsk-jødisk historie også utover «jødeparagrafen» og andre verdenskrig.  3142 
 3143 

• Slå svært hardt ned på antisemittiske ytringer og skjellsord. Bruk av «jøde» som 3144 
skjellsord i norsk skole skal alltid medføre en sterk formell sanksjon.  3145 
 3146 

• Alltid motarbeide og protestere mot ytringer som påfører norske jøder, eller den 3147 
jødiske befolkningen i verden som helhet, et særlig ansvar for staten Israels handlinger 3148 
eller politikk. 3149 

 3150 
 3151 

Muslimhat 3152 
 3153 
Grønn Ungdom vil: 3154 

• Fjerne statsstøtten til Human Rights Service. 3155 
 3156 

• Innføre et obligatorisk besøk i en moské i løpet av grunnskolen, for elever i områder der 3157 
dette er geografisk mulig. I områder der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske 3158 
årsaker, skal alle skoleklasser få besøk av en muslimsk veiviser eller tilsvarende 3159 
representant i løpet av grunnskolen.  3160 
 3161 

• Støtte opp om tiltakene i regjeringens handlingsplan mot muslimhat. 3162 
 3163 
 3164 

Antisiganisme og diskriminering av rom og romanifolk 3165 
 3166 
Grønn Ungdom vil: 3167 

• Opprette et nasjonalt minnesmerke over porajmos (nazistenes folkemord mot romfolk). 3168 
 3169 
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• At Norge skal være en sterk stemme innad i EØS-samarbeidet for å sikre at rom og 3170 
romanifolk sine menneskerettigheter ivaretas i Europa. 3171 
 3172 

• At Norge skal arbeide innad i EØS og opp mot andre europeiske land for formelle 3173 
unnskyldninger og oppreisning for rom og romanifolk som har opplevd diskriminering 3174 
og forsøk på etnisk rensing i Europa, herunder: 3175 

o tvangssterilisering 3176 
o folkemord 3177 
o plassering på spesialskoler uten medisinsk grunnlag 3178 
o trakassering, vold og urettmessig deportering fra politiet 3179 
o helseplager som følge av blant annet manglende medisinsk oppfølging og 3180 

giftstoffer i områder reservert for romanifolkleire 3181 
 3182 

• Opprette et nasjonalt språksenter for skandoromani og romanés. 3183 
 3184 
 3185 

Kvener og skogfinner  3186 
 3187 
Grønn Ungdom vil: 3188 

• Støtte styrkingen av kvensk språk. 3189 
 3190 

• Arbeide for nasjonale sentre for kvensk og skogfinsk språk, kultur og historie. 3191 
 3192 

• Nedsette et kvensk/norskfinsk rettsutvalg, etter modell av Samerettsutvalget. 3193 
 3194 

 3195 

Fattige tilreisende 3196 
 3197 
Grønn Ungdom vil: 3198 

• Sikre tilgang til vann, toaletter og vaskemuligheter for fattige tilreisende i Norge. 3199 
 3200 

• Sikre overnattingssteder for husløse fattige tilreisende og sikre stabil finansiering for 3201 
ikke-statlige aktører som tilbyr dette. 3202 
 3203 

• Motarbeide alle forsøk på å innføre tiggeforbud. 3204 
 3205 

• Motarbeide alle forsøk på å innføre forbud mot å sove ute. 3206 
 3207 

• Forby anti-hjemløsepigger og annen arkitektur som har som hensikt å presse ut 3208 
hjemløse. Dette gjelder for eksempel benker som er designet for å være ubehagelig å 3209 
sove på. 3210 
 3211 

 3212 

Arbeid mot hatefulle ytringer og rasistisk og nazistisk radikalisering 3213 
 3214 
Grønn Ungdom vil: 3215 

• Regulere teknologiselskaper som YouTube, Facebook og Google for å sikre at 3216 
antisemittiske og rasistiske konspirasjonsteorier ikke spres gjennom selskapets 3217 
algoritmer. 3218 
 3219 
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• Tydeliggjøre i lovverket at å offentlig vise fram et hakekors/swastika utgjør en hatefull 3220 
ytring og en trussel. 3221 
 3222 

• Tydeliggjøre hva som er ytringsfrihet og hva som dekkes som rasisme og diskriminering 3223 
av paragraf 185 i straffeloven, kjent som rasismeparagrafen, så det er lettere å 3224 
rettsforfølge hatefulle ytringer. 3225 
 3226 

• Videreføre det offentlige arbeidet mot radikalisering. 3227 
 3228 

• Styrke avhopper-/exitprogrammer for mennesker som vil bryte ut av ekstreme miljøer. 3229 
 3230 

• Gjøre det lettere å anmelde hatkriminalitet og rasisme på nett. 3231 
 3232 

• ALTERNATIV 3: Klassifisere Den nordiske motstandsbevegelsen som en 3233 
terrorbevegelse og forby den. 3234 
ALTERNATIV 4: Stryke punktet. 3235 
 3236 

 3237 

Antirasisme i arbeidsmarkedet 3238 
 3239 
Grønn Ungdom vil: 3240 

• Innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor og arbeide for å gjøre dette til en norm 3241 
også i det private. 3242 
 3243 

• Kreve at arbeidsgivere i offentlig sektor publiserer en årlig rapport om mangfold på 3244 
arbeidsplassen sin. Rapporten skal tydeliggjøre hvor stor andel av de ansatte og 3245 
nyansatte som er minoritetspersoner, og hvordan arbeidsgiveren jobber systematisk 3246 
med mangfold i sine rekrutteringsprosesser. Det forutsettes at de ansattes personvern 3247 
ivaretas. 3248 
 3249 

 3250 

Antirasisme i rettsvesenet 3251 
 3252 
Grønn Ungdom vil: 3253 

• Kartlegge bruk av etnisk profilering i politiet. 3254 
 3255 

• Gjøre det mulig å få kvittering hver gang man blir stoppet av politiet og tollvesenet, for 3256 
å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser og tilfeldige kontroller. 3257 
 3258 

• Gi støtte til forskningsprosjekter om rasisme i rettsvesenet, og kartlegge i hvilken grad 3259 
hudfarge, etnisitet og/eller kulturell bakgrunn påvirker domfellelse og straffeutmåling. 3260 
 3261 

 3262 

Antirasisme i skolen 3263 
 3264 
Grønn Ungdom vil: 3265 

• Gi støtte til forskningsprosjekter om rasisme i skolen, og kartlegge i hvilken grad 3266 
hudfarge, etnisitet og/eller kulturell bakgrunn påvirker læreres vurderinger og 3267 
karaktersetting. 3268 
 3269 

• Arbeide systematisk mot rasisme i skolen, fra førsteklasse. Det må gis støtte til 3270 
kompetansehevingstiltak for lærere og skoleledere, slik at de er i stand til å gjenkjenne 3271 
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og motarbeide rasistiske strukturer og holdninger i skolevesenet, blant lærere og blant 3272 
elever. 3273 
 3274 

• Opprette lavterskelordninger der elever kan melde fra anonymt om rasisme. 3275 
 3276 

• Sikre retten til morsmålsopplæring.  3277 
 3278 

• Lære mer om historisk og nåværende diskriminering av forskjellige folkegrupper i 3279 
Norge og verden fra tidlig i skolen. 3280 
 3281 

• Jobbe for at bruk av mottaksklasser ikke fører til segregering. Mottaksklasser skal alltid 3282 
være inkludert i skolemiljøet, herunder ha friminutt og minst ett annet fag sammen med 3283 
resten av skolen. Mottaksklasser skal også spres geografisk. 3284 
 3285 

• Evaluere ordningen med mottaksklasser. 3286 
 3287 

 3288 

Antirasisme i boligmarkedet 3289 
 3290 
Grønn Ungdom vil: 3291 

• Utrede mulighetene for å anonymisere boligmarkedet, for eksempel slik at utleiere kun 3292 
får se en mulig leietakers betalingshistorikk og snakke med leietakers referanser, men 3293 
ikke får vite leietakers identitet før utleier har bestemt seg for å leie ut eller ikke. 3294 
 3295 

• Styrke håndhevingen av forbudet mot diskriminering på boligmarkedet. 3296 
 3297 

• Kreve at profesjonelle utleiere fører og jevnlig publiserer statistikk over sine leietakere. 3298 
Av statistikken skal det framgå hvor stor andel av interessenter som er 3299 
minoritetspersoner og hvor stor andel av leietakere som er minoritetspersoner. 3300 
Dersom denne statistikken gir grunnlag for å tro at utleier systematisk diskriminerer 3301 
mot minoritetspersoner, skal utleier anmeldes. Det forutsettes at leietakeres og 3302 
interessenters personvern ivaretas. 3303 

 3304 
 3305 

Antirasisme i helsevesenet 3306 
 3307 
Grønn Ungdom vil: 3308 

• Kreve en betydelig sterkere opplæring av helsepersonell om rasisme og manglende 3309 
kulturell kompetanse i helsevesenet.  3310 
 3311 

• Systematisk kartlegge i hvilken grad rasisme påvirker helsetjenester i Norge. 3312 
 3313 

• Styrke spesialkompetansen i psykisk helsevern på psykisk helse i den samiske 3314 
befolkningen, blant muslimer, flyktninger og andre personer med minoritetsbakgrunn. 3315 
 3316 

• Jobbe for at helsefaglig informasjon skal bli tilgjengelig på flere språk enn i dag. 3317 
 3318 

• Kreve at alle personer har rett på tolk i møte med det norske helsevesenet. 3319 
3320 
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Til Landsstyret 3320 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 3321 
Fra Grønn Ungdom Troms og Finnmark 3322 
Dato 16.10.20  3323 
Saksnr GULS-4-20-26 3324 

 3325 

 3326 

 3327 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  3328 

VI TRENGER STRENGERE KRAV 3329 

TIL NORD-NORGEBANEN! 3330 

Bakgrunn 3331 
Om vi skal materialisere Nord-Norgebanen er vi nødt til å ta store hensyn til både natur og 3332 
reindrift. Realisering av Nord-Norgebanen er et prosjekt som potensielt kan ødelegge mye 3333 
natur. Vi har i tillegg til klimakrisa en naturkrise som vi også må løse, og det gjør vi ikke med å 3334 
ødelegge enda mer natur enn det som er nødvendig.    3335 
 3336 
Reindrifta er allerede truet fra flere vinkler. Byggetillatelser og innskrenkinger i 3337 
reindriftssamers rettigheter har gjort at reindriftsnæringa nå er meget utsatt85. Nord-3338 
Norgebanen er planlagt å gå over flere strekninger som er beiteområder for rein, derfor vil vi 3339 
stille strenge krav til viltgjerder rundt jernbanen. 3340 
 3341 
Grønn omstilling i nord henger bak resten av landet, og vi har en mangel på grønne alternativ, 3342 
spesielt når det kommer til transport. Vi er avhengige av å ta i bruk kortbanenettet for å reise 3343 
ut av nordområdene. Slik som det er nå opplever vi en mangel på tidsmessig, og økonomisk 3344 
lukrative transportmidler som kan erstatte det. Ved en grønn omstilling kan ikke vi bli fanget i 3345 
nord, vi trenger å kunne ha muligheten til å reise like grønt og effektiv som resten av Norge, 3346 
derfor ønsker vi Nordnorgebanen.  3347 
 3348 
Vi ønsker en togstrekning fra Fauske til Tromsø for å optimalisere en best mulig grønn reise for 3349 
de nordlige reisende. Å ha Nordnorgebanen slik som det ligger an nå, altså en strekning fra 3350 
Tromsø til Narvik, vil ikke  skape en betydelig større andel reisende. Da blir eneste alternativ å 3351 
reise gjennom Sverige for å komme seg sørover i landet, noe som ikke er bra nok. Norge trenger 3352 
en sammenhengende nasjonal togrute som ikke krever en tur innom nabolandet Sverige. Dette 3353 
er bare en av flere grunner til at strekninger innenlands er noe vi mangler, og som befolkningen 3354 
i nord trenger. Strekningen helt opp til Finnmark, ønsker vi derimot at skal ivaretas med buss 3355 
eller båt, både med tanke på befolkningsspredning  og naturmangfold, spesielt sistnevnte.  3356 
 3357 
3357 
85 https://www.nrk.no/nordland/slike-syn-gjor-reindriftsnaeringen-skeptisk-til-nord-
norgebanen-1.14611679 
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Det oppleves en stor nedgang i befolkning i Nord-Norge, og fraflytting er et stort problem. I 3358 
2000 bodde om lag 10,4% av landets innbyggere i Nord-Norge, mens nå i 2020 har det sunket 3359 
til hele 9%86. Nord-Norge har mange nyttige ressurser og står spesielt sterk i natur, noe som 3360 
kan gi gode forutsetninger for bærekraftig utvikling og grønne muligheter. Til tross for mange 3361 
gyldne muligheter og mye godt potensiale, er det ikke enkelt å leve grønt oppe i Nord-Norge. 3362 
Standardene som settes oppe i nord er langt fra de som oppleves andre steder i landet. Vi ligger 3363 
bak i den grønne bevegelsen, spesielt når det kommer til transport. Reising er dyrt og 3364 
tidkrevende, og for mange er det rett og slett for dyrt eller upraktisk å bo i Nord-Norge. Stadig 3365 
flere ønsker å bo sentralt både for arbeid og av praktiske årsaker. Å ha folk boende i nord er 3366 
avgjørende for at den norske næringen skal gå rundt, vi tåler ikke å miste nordområdet.  3367 
 3368 
Med store kyst- og havområder har Nord-Norge mye ressurser og tjenester å tilby. 3369 
Sterkest i verdiskapning  står vi i marine næringer sammen med reiseliv og fornybar energi87. 3370 
Med et eget biologisk mangfold som kan differensiere fra resten av Norge har vi viktige 3371 
næringer som ikke kan erstattes eller være like lukrative andre plasser. Disse næringene må vi 3372 
holde i livet, og da er det viktig at vi har folk der. Med så mange fraflyttere setter vi det 3373 
nordnorske næringslivet i fare, noe som skaper konsekvenser både for oss i nord samtidig som 3374 
resten av landet. Nord Norge er like avhengige av sør som de er av nord. For å skape balanse må 3375 
det være et aktivt næringsliv med folk som deltar i samfunnet i norden. Mange velger å flytte 3376 
fra Nord Norge ikke bare for nye muligheter, men også av økonomiske årsaker. Det er for dyrt å 3377 
bo og reise i Nord Norge, samtidig som det er veldig skadelig for miljøet ettersom de fleste 3378 
reisene må foregå med fly. Vi må prioritere Nordområdene og gi dem mer av de samme 3379 
mulighetene som tilbys andre steder i landet, derfor kunne en togstrekning skapt svært 3380 
positive utslag. 3381 
 3382 

Drøfting 3383 

Risiko for store naturødeleggelser 3384 
Dette blir langt ifra en strak strekning. Av hensyn til våre geografiske utfordringer vil ruten 3385 
være kronglete og  generelt ikke en enkel planlegging. Her er det stor risiko for at potensiell 3386 
skade og unødvendig ødeleggelse kan forekomme. I et såpass utsatt og sårbart terreng og 3387 
naturliv er det viktig at både utførelsen, og planleggingen spesielt, er utrolig nøye. Her tåler vi 3388 
ikke feil. Er togstrekningen verdt risikoen for store ødeleggelser? Det kan være veldig vanskelig 3389 
å vurdere.  3390 
 3391 
Togbanen mellom Fauske og Tromsø vil være ca 375 km lang, og vil dermed strekke over mye 3392 
areal88.  Det er anslått at Nord-Norgebanen vil bidra til økt turisme og økt produksjon av fisk, 3393 
noe som er bra for næringslivet i Nord-Norge. I utredningen til jernbanedirektoratet er det 3394 
anslått at Nord-Norgebanen vil bidra til både reduserte CO2 utslipp og færre trafikkulykker, 3395 
men prosjektet blir antageligvis ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er et veldig dyrt 3396 
prosjekt og det er estimert at det vil være et netto tap for samfunnet på mellom 49 og 109 3397 
millioner kroner. 3398 
 3399 
Det å bygge en togstrekning gjennom Finnmark og helt opp til Kirkenes er et prosjekt der vi må 3400 
vurdere alle faktorer nøye. Hvor vi selvsagt ønsker et vidt og effektivt togtilbud til hele Nord-3401 

3401 
86 https://snl.no/Nord-Norge  
87 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9411c30c9698481692151be1b063b807/rapport_framtid_i
_nord_nett.pdf Kapittel 5 
88 https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2019/utredning--av-nord-norgebanen-
ut-pa-horing/ 
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Norge, må vi likevel tenke kritisk heller enn ambisiøst. Som erstatning på tog kan du ta i bruk 3402 
elektrifisering av kortbanenettet og en generell forbedring spesielt når det gjelder 3403 
korrespondering av kollektivtransport slik som buss eller hurtigbåt.  3404 
 3405 
Ønsker vi tog helt opp til Finnmark? 3406 
Meningene i landet er delt når det kommer til utbygging av tog helt opp til Finnmark, men 3407 
ønske om et togtilbud i Finnmark er stort . En undersøkelse gjort i 2019 viser at 7/10 nordmenn 3408 
ønsker et togtilbud helt opp til Finnmark89. Dette er fullt forståelig, og tog ville ideelt sett 3409 
kanskje vært den beste løsningen for grønn reising også i Finnmark. Om vi går inn for å si nei til 3410 
utbygging av tog helt opp til Finnmark går vi imot et tydelig folkelig flertall, spesielt blant 3411 
befolkningen i nord. Dette er viktig å ha i bakhodet. 3412 
 3413 
Selv om vi gjerne skulle hatt fungerende togtilbud over hele landet er det flere faktorer som 3414 
spiller inn når vi skal vurdere om det lønner seg å bygge tog i Finnmark eller ikke. I Finnmark 3415 
finner du svært sårbar natur med et rikt biologisk mangfold90. I tillegg til at naturen i Finnmark 3416 
er sårbar er også klimaet svært hardført91. Somrene er relativt kalde, og vintrene er preget av 3417 
mye uvær og store mengder snø. Det å holde togsporene frie for snø vil kreve mye tid og 3418 
ressurser, og vil generelt være en svært krevende oppgave92.  3419 
 3420 
Vi må ta hensyn til reindrifta 3421 
2200 mennesker i Finnmark lever av reindrift93 og eier store beiteområder over hele fylket. 3422 
Om det skulle gått en togstrekning gjennom Finnmark ville denne strekningen bli bygget over 3423 
flere store beiteområder94. Reindrifta er en næring som allerede er truet fra flere vinkler.  3424 
Global oppvarming, byggetillatelser og innskrenkelser i urfolks rettigheter har gjort at 3425 
reindriftsnæringen nå er svært truet95. Det å bygge togspor gjennom de store beiteområdene i 3426 
Finnmark vil smerte reindriftsnæringa kraftig. Togspor som deler beiteområder i to og støy fra 3427 
togene vil være svært forstyrrende for reinflokken. 3428 
 3429 
Et eksempel på byggeprosjekter som smerter reindrifta kraftig er gruveprosjektet til Nussir 3430 
ASA i repparfjorden. Gruvedriften vil skade et av de store beiteområdene for rein i Finnmark, 3431 
og anlegget befinner seg i et område der store deler av en reinflokk føder kalvene sine. Når 3432 
dette området blir rasert av gruvedriften vil ikke simlene (dame reinene) lenger kunne føde 3433 
kalvene sine der de har gjort det alle år, og dette vil svekke flokken kraftig. Dette betyr at 3434 
samene som eier reinflokken ikke lenger kan drive næringen sin slik som de har gjort før og 3435 
enkelte risikerer å ikke lenger kunne leve av reindrift slik de har gjort i flere generasjoner 3436 
tidligere. 3437 
 3438 
Ønsker vi å stå for et prosjekt som kan bidra til enda mer smerte for samer og reindrift? Kan vi 3439 
stå inne for et prosjekt som potensielt kan smerte både natur og urfolk? Er det verd å bygge tog 3440 
i Finnmark når konsekvensene antageligvis smerter mer enn de gjør godt? Svaret på dette er 3441 
ikke åpenbart. Tog vil gjøre det mye letter å komme seg rundt i det store fylket som heter 3442 

3442 
89 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/08/25/195603828/nord-norgebanen-7-av-
10-nordmenn-onsker-tog-helt-til-finnmark 
90 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m734/m734.pdf 
91 https://www.amap.no/documents/doc/arctic-arctic-climate-impact-assessment/796 
92 https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/j/  
93 https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/reindrift/reindrift/id2339774/ 
94 https://www.nrk.no/nordland/slike-syn-gjor-reindriftsnaeringen-skeptisk-til-nord-
norgebanen-1.14611679 
95 https://putsj.no/artikkel/klimaendringer-truer-reindrifta 
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Troms og Finnmark, og tog kan bidra til å minske sentralisering. Kanskje det å bygge tog i 3443 
Finnmark har nok positive sider til at det trumfer alle andre kostnader.  3444 
 3445 
Finnes det bedre alternativer?  3446 
Om vi ikke bygger tog i Finnmark trenger vi andre alternativer til grønn reising. Her er for 3447 
eksempel elektrifisering av kortbanenettet et godt tiltak for grønn reising også i Finnmark. 3448 
Innad i Finnmark og resten av Nord-Norge er befolkningen veldig avhengig av  kortbanenettet 3449 
for å komme seg rundt. El-fly vil da kunne  gjøre kortbanenettet en del av den grønne reisingen i 3450 
Norge. El-fly er derimot ikke en ordning vi allerede har for fullt, og det vil antageligvis ta lang tid 3451 
før el-fly vil være et reelt alternativ til både tog og fossil-fly. Derfor er ikke el-fly en løsning vi 3452 
kan satse på med det første. Derfor må vi i tillegg til satsning på el-fly også satse mye på 3453 
forbedring av kollektivtilbudet som allerede finnes.  3454 
 3455 
Selv om Nord-Norgebanen blir bygget helt opp til Tromsø er det mange som fortsatt ikke vil 3456 
kunne benytte seg av togtilbudet uten privatbil eller fly på grunn av manglende bussruter. 3457 
Derfor bør vi jobbe for en stor forbedring av kollektivtilbudet i Nord-Norge og sørge for at alle 3458 
skal kunne benytte seg av tilbudene som finnes, uten å trenge å ha en privatbil for å komme seg 3459 
rundt. 3460 
 3461 
Fauske-Tromsø er mer attraktivt enn Narvik-Tromsø 3462 
En vanske knyttet opp mot Nord-Norgebanen er inntektene koplet mot mengde passasjerer og 3463 
gods som fraktes. De estimerte kostnadene96 av å bygge strekningen Narvik-Tromsø ligger på 3464 
rundt 130 milliarder kroner, og med rundt 300 passasjerer i døgnet kan dette sees på som en 3465 
dårlig investering. Derfor mener vi at vi burde bygge strekningen fra Fauske opp mot Tromsø. 3466 
Med Narvik som sluttdestinasjon kan du enten ta buss videre eller reise med tog gjennom 3467 
Sverige. Uten unødvendige turer innen Sverige eller ekstra bussturer vil dette da være mye 3468 
mer attraktivt. Kostnaden kommer selvsagt til å øke, og det blir langt ifra billig, men å velge 3469 
strekning Fauske-Tromsø ovenfor å stoppe i Narvik vil mest sannsynligvis øke både 3470 
passasjerantall og inntekter drastisk.  3471 

Forslag til vedtak 3472 

F1: Den politiske uttalelsen «Vi trenger strengere krav til Nord-Norgebanen» vedtas slik den 3473 
foreligger. 3474 

Vedlegg 3475 

 1 - Vi trenger strengere krav til Nord-Norgebanen 3476 
 3477 
Med vennlig hilsen, på vegne av Grønn Ungdom Troms og Finnmark, 3478 
 3479 
 3480 
Victoria Sundt Garder,   Emily Ann Mercer, 3481 
LS-representant    LS-representant 3482 
 3483 
Hammerfest, 16. oktober 2020   Tromsø, 16. oktober 2020   3484 

3485 

3485 
96 https://www.aftenposten.no/norge/i/0nXVmM/er-det-nord-norges-jernbanetur-naa-her-er-
argumenten e-for-og-imot 
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 3485 
 3486 
 3487 
 3488 
 3489 
 3490 
 3491 

 3492 

 3493 

VI TRENGER STRENGERE KRAV  3494 

TIL NORD-NORGEBANEN! 3495 

 3496 
 3497 
Nord-Norgebanen kan potensielt både binde Nord-Norge til resten av landet og gi 3498 
befolkningen i nord et grønnere reisealternativ. For å stanse klimakrisa er vi nødt til å endre 3499 
både reisevanene og reisemåtene våre. Nord-Norgebanen kan potensielt være et supert tiltak 3500 
for grønnere reising i Nord-Norge, men sånn som utredningen ser ut idag vil det være kronglete 3501 
å komme seg lengre enn til Narvik med tog fra resten av Nord-Norge. I tillegg til at Nord-3502 
Norgebanen muligens kan gjøre mer vondt enn godt når det kommer til natur, kan den også 3503 
potensielt smerte reindrifta drastisk. Om det skal gå tog til Nord-Norge må det lønne seg, og 3504 
være praktisk. Grønn Ungdom bør stille strengere krav til planen som allerede er laget, og 3505 
komme med egne innspill til hvor togstrekningene skal gå.  3506 
 3507 
Reisetilbudene i Nord-Norge i dag er preget av svært høye priser. Både det å reise innad i Nord-3508 
Norge og det å reise videre ut i landet har kostnader som mange ikke har råd til. Dette gjør det 3509 
økonomisk vanskelig for mange å bosette seg i Nord-Norge og har ført til stor fraflytting de 3510 
siste årene. Å realisere Nord-Norgebanen er et tiltak som kan senke prisene på reising i Nord-3511 
Norge og gjøre det lettere å bosette seg der. I tillegg er det et positivt klimatiltak og vil bidra til 3512 
reduserte CO2 utslipp fra transportsektoren.  3513 
 3514 
Utredningen til jernbanedirektoratet av Nord-Norgebanen er ikke bra nok og Grønn Ungdom 3515 
bør komme med egne krav og innspill til hvordan prosjektet bør realiseres. Nord-Norge er en 3516 
vesentlig del av landet og kan ikke bli glemt i en grønn omstilling. 3517 
 3518 
Grønn Ungdom vil: 3519 
• Stille strenge krav til viltgjerder rundt togsporet av hensyn til vilt og naturliv. 3520 

 3521 
• Prioritere en togstrekning mellom Fauske og Tromsø over en togstrekning mellom 3522 

Tromsø og Narvik. 3523 
 3524 
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• Stille krav om  at Nord-Norgebanen skal bidra minst like mye til miljøvennlig 3525 
persontransport som til frakt av gods. 3526 
 3527 

• Av hensyn til natur og reindrift ikke bygge togstrekningen helt opp til Kirkenes. Nord-3528 
Norgebanen bør stoppe i Tromsø. 3529 
 3530 

• Prioritere forbedring av el-fly og kollektiv transport i form av buss og hurtigbåt mellom 3531 
Kirkenes og Tromsø som erstatning for tog. 3532 
 3533 

• Ha korresponderende kollektivtransport fra alle tettbefolkede områder i Troms og 3534 
Finnmark til Tromsø i tillegg til bedre korrespondering fra tettsteder i Nordland til 3535 
nærmeste togstasjon. 3536 

3537 
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Til Landsstyret 3537 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 3538 
Fra Sentralstyret 3539 
Dato 29.09.20  3540 
Saksnr GULS-4-20-27 3541 

 3542 

 3543 

 3544 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  3545 

NATURPOLITIKK FOR  3546 

2020-TALLET 3547 

 3548 

Bakgrunn 3549 
Situasjonen for naturen er kritisk. Kloden opplever den ‘sjette store masseutryddelsen’ i 3550 
historien. På 50 år har vi mistet 68 prosent av bestandene av ville dyr. I 2019 la Det 3551 
internasjonale naturpanelet fram en rapport som viste at tap av natur er en like stor trussel 3552 
som klimaendringene.97 Ifølge rapporten er allerede ti prosent av verdens arter nærmest 3553 
utryddet, og én million arter står i fare for å forsvinne. 3554 
 3555 
Og, til ingens overraskelse: Den norske regjeringens innsats for naturen står til stryk.98  3556 
 3557 
Førsteutkastet til MDGs partiprogram for 2021–2025 har nylig vært ute på høring, og i den 3558 
forbindelse har Grønn Ungdoms politiske utvalg for klima og natur gått gjennom og vurdert de 3559 
to viktigste naturkapitlene:  3560 

❏ Kap. 2, “Ny ambisiøs naturpolitikk” 3561 
❏ Kap. 3, “Hav- og kystnatur” 3562 

 3563 
I denne plattformen presenterer vi våre endringsforslag til disse kapitlene. Vi har gått gjennom 3564 
46 punkter og ønsker kun å gjøre sju endringer. Dermed er den første konklusjonen til 3565 
utvalget: naturpolitikken i programutkastet er alt i alt veldig bra. Heia MDG! 3566 
 3567 
Noen av endringsforslagene våre handler om små detaljer; andre går imot programkomitéens 3568 
innstilling. Utvalget har vurdert forslagene kritisk, snarere enn å gjøre dem mer radikale på 3569 

3569 
97 Vissgren & Fjeld (2019): “Ny rapport om naturens tilstand får FN til å slå alarm: – 
Vanvittig skummelt”. https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-
fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875  
98 Reymert (2020): “Norge når ikke ett eneste av FNs 20 naturmål – håpet henger i en 
tynn tråd”. https://www.vl.no/nyhet/norge-nar-ikke-ett-eneste-av-fns-20-naturmal-
hapet-henger-i-tynn-trad-1.1773607  
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autopilot. Vi mener at det ikke trengs endringer i de gjenværende punktene – men her er det 3570 
opp til resten av organisasjonen å konkludere.  3571 
 3572 
Naturkapitlene i programutkastet finnes i sin helhet på program.mdg.no, og vi oppfordrer til å lese 3573 
dem grundig og diskutere flere endringsforslag.  3574 
 3575 

Drøfting 3576 
Forslag 1: om vann- og snøscooter 3577 
Gjelder kapittel 2, punkt 26 i programutkastet (delt innstilling): 3578 

(Flertallets innstilling) Endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, 3579 
ikke fornøyelseskjøring med snøscooter, vannscooter eller andre kjøretøy utenfor vei og sti, slik 3580 
at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først. 3581 
 3582 
Mindretallet (2 av 12): Stramme inn regelverk og praksis med å tillate motorferdsel i  norsk 3583 
natur. Reversere endringene som åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter og vannscooter, 3584 
og gå mot forslag til liberaliseringer av regelverket, også for nye elektriske kjøretøy utenfor vei 3585 
og sti. 3586 
 3587 

Utvalget foreslår å dele opp punktet til ett punkt for vannscooter og ett for snøscooter.  3588 
 3589 
Vannscooter: 3590 

Endre reglene for ferdsel med vannscooter til å kun tillate nytteformål, ikke 3591 
fornøyelseskjøring, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser settes først. 3592 
 3593 

Snøscooter: 3594 
Skjerpe håndhevingen av eksisterende regler knyttet til ferdsel med snøscooter, slik at 3595 
hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser fortsatt ivaretas. 3596 
 3597 

Ferdsel med vannscooter og snøscooter bærer i Norge med seg veldig forskjellige historier, 3598 
tradisjoner og bruksområder. Derfor mener utvalget at man i punktet må legge mer vekt på 3599 
snøscooter og vannscooter som to forskjellige saker og ikke begrense bruken av begge på 3600 
samme grunnlag uten mer begrunnelse. 3601 
 3602 
Utvalget mener også at man burde fjerne ¨andre kjøretøy¨ fra punktet, da å ha det med kan 3603 
legge føringer for hva MDG mener i kommende saker om ferdsel med nye motoriserte kjøretøy 3604 
i utmark (ett eksempel er el-sykkel) uten å ha en god behandling av saken innad i partiet. I 3605 
tillegg forbyr allerede motorferdselloven99 i dag fornøyelsesbruk av alle motoriserte kjøretøy 3606 
unntatt vannscooter og snøscooter, og utvalget ser derfor ikke meningen med denne 3607 
formuleringen. 3608 
 3609 
Vannscooter ble først lovlig i Norge i 2013, da med flere begrensninger, og ikke før våren 2017 3610 
ble bruken av vannscooter likestilt med bruken av vanlig fritidsbåt. På lik linje med MDG mener 3611 
utvalget at man burde forby fornøyelseskjøring med vannscooter. Her legger man til grunn at 3612 
vannscooter er et motorisert fartøy som i hovedsak brukes til fornøyelseskjøring. Det finnes 3613 
også alternativer til vannscooter – nemlig båter – så det er derfor få som trenger å benytte seg 3614 
av dette som nyttefartøy. I tillegg får politiet mange klager på uvettig og ulovlig bruk av 3615 
vannscooter100, og antall varslede ulykker med vannscooter stiger samtidig som varslede 3616 

3616 
99

 Motorferdselloven (1977). Lov, 6. oktober 1977 nr 82, om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82  
100

 Skumsvoll (2020): “Mange klager på råkjøring med vannscooter”. 
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mange-klager-pa-uvettig-bruk-av-vannskuter-1.15063726  
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ulykker med fritidsbåt synker101. Derfor kan man ved å gjøre fornøyelseskjøring med 3617 
vannscooter ulovlig bidra til en tryggere og bedre kyst som tar vare på både natur og 3618 
mennesker. 3619 
 3620 
Snøscooter har i Norge vært brukt til nyttekjøring siden før loven om motorisert ferdsel i 3621 
utmark kom i 1978. Siden 2015 har det vært lov for kommuner å tilrettelegge for 3622 
snøscooterløyper hvor man kan drive med fornøyelseskjøring. Utvalget mener man ikke burde 3623 
endre på dagens regler knyttet til snøscooterkjøring fordi bruken av snøscooter har en mye 3624 
lengre historie enn vannscooter i Norge og det finnes derfor mye mer kultur å ta hensyn til. Det 3625 
er viktig i denne saken og se det fra de som bruker snøscooter sin side. Mange steder i Norge er 3626 
snøscooter flittig brukt til redningsarbeid, transport og  rein- og annen dyredrift som eneste 3627 
mulige fremkomstmiddel på grunn av snø. I disse områdene er snøscooteren en viktig del av 3628 
kulturen. Ved å forby all fornøyelseskjøring kan det tenkes at noe som for mange er en naturlig 3629 
og viktig del av jobben og livene deres og kulturen de er en del av,  vil endres fundamentalt.         3630 
                3631 
Da man i 2015 ga frislipp for fornøyelseskjøring på løyper var det med bakgrunn i den lange 3632 
historien med bruk av, og god kultur rundt snøscooter i flere deler av landet. 3633 
Fornøyelseskjøring med snøscooter blir også vanskelig å sidestille med vannscooter fordi den 3634 
må begås i egne løyper, mens det til vannscooter er gitt totalt frislipp på lik linje med fritidsbåt. 3635 
Snøscooter står også i en annen posisjon enn vannscooter fordi det ikke finnes et lovlig 3636 
alternativ til det (slik vannscooter har båt). Det blir derfor upresist  å sidestille vannscooter og 3637 
snøscooter i punktet, selv om fornøyelseskjøring til en viss grad kan sammenlignes. 3638 
 3639 
Selv om lovene knyttet til bruk av snøscooter i dag kanskje er strenge nok, betyr ikke det at 3640 
praksisen rundt snøscooter er perfekt. En undersøkelse viser at 8 av 10 nordmenn vil ha bedre 3641 
kontroll av snøscootere102, og en annen rapport viser at én av fire snøscooterkjørere kjører 3642 
ulovlig103. Dette viser at det i dag finnes en del ulovlig bruk av snøscooter som man burde gjøre 3643 
noe med, å gjøre den fornøyelseskjøringen som i dag er lovlig ulovlig kan man diskutere om i 3644 
realiteten vil gjøre at det blir mindre ulovlig ferdsel. Utvalget mener at man istedenfor å gjøre 3645 
mer ferdsel ulovlig heller burde skjerpe håndhevingen av de lovene som man allerede har og at 3646 
dette vil være den mest effektive måten å minske ulovlig og skadende bruk av snøscooter. 3647 
 3648 
Forslag 2: om naturforskningsinstitutt 3649 
Gjelder kap. 2 punkt 29 i programutkastet: 3650 

Styrke den faglige tyngden i innenlands naturforvaltning ved å etablere et statlig 3651 
naturforskningsinstitutt med tilsvarende posisjon og finansiering som 3652 
Havforskningsinstituttet og NIBIO, for eksempel med utgangspunkt i Norsk institutt for 3653 
naturforskning. 3654 
 3655 

Utvalget foreslår å fjerne “og NIBIO” fra teksten. Punktet blir da seende slik ut: 3656 
Styrke den faglige tyngden i innenlands naturforvaltning ved å etablere et statlig 3657 
naturforskningsinstitutt med tilsvarende posisjon og finansiering som 3658 
Havforskningsinstituttet, for eksempel med utgangspunkt i Norsk institutt for 3659 
naturforskning. 3660 
 3661 

3661 
101

 Sjøfartsdirektoratet (2017): “Fritidsfartøyulykker 2017”. 
https://www.sdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk---dokumenter/ulykker-og-
sikkerhet/rapporter/ulykkesstatistikk/fritidsbatstatistikk-2017.pdf  
102

 Norsk friluftsliv (2018): “Åtte av ti vil ha bedre kontroll av snøscooter”. 
https://norskfriluftsliv.no/atte-ti-bedre-kontroll-snoscooter/ 
103

 Norsk friluftsliv (2018): “1 av 4 snøscooterkjørere kjører ulovlig”. https://norskfriluftsliv.no/1-4-
snoscooterkjorere-kjorer-ulovlig/ 
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KONU er av den oppfatning av at NIBIO har en vesentlig lavere anseelse blant fagfolk, 3662 
politikere og lekfolk enn hva Havforskningsinstituttet (HI) har. Dersom man skal bruke 3663 
ressurser på å etablere et statlig naturforskningsinstutt som et middel for å styrke den faglige 3664 
tyngden i innenlands naturforvaltning, virker det derfor lite hensiktsmessig at dette skal ha 3665 
«tilsvarende posisjon og finansiering som Havforskningsinstuttet og NIBIO.» Derimot virker det 3666 
hensiktsmessig at dette skal ha «tilsvarende posisjon og finansiering som 3667 
Havforskningsinstituttet». Nedenfor følger en mer utdypende drøfting. 3668 
Et medlem av programkomiteen, Rasmus Hansson, har per e-post kommunisert følgende 3669 
rasjonal for dette programpunktet: 3670 
 3671 

“(...)Meningen med punktet, slik jeg tolker det (jeg har ikke foreslått det), er å gi faginstitutt(er) 3672 
under naturforvaltningen større faglig autoritet i forvaltning og politikk, tilsv fx HI 3673 
(Havforskningsinstituttet). NINA har en grunnbevilgning, men er i stor grad et frittstående 3674 
forskningsinstitutt (likt NIVA (Norsk institutt for vannforskning), TØI (transportøkonomisk 3675 
Institutt), NILU (Norsk institutt for luftforskning), CICERO osv) og hovedsakelig 3676 
prosjektfinansiert. I forvaltning og politikk behandles (og mistenkeliggjøres) NINA, NIBIO osv 3677 
mye mer som private "interesser" på linje med alle andre andre interesser, enn HI som har mye 3678 
større institusjonell autoritet, faste bevilgninger, faste oppgaver osv. Tenk på Helsedep som 3679 
har FHI. Formelt tilsvarer det ca NINA, men har jo mye større faglig autoritet.” 3680 
 3681 

Som det nevnes her er det altså per dags dato enkelte likheter mellom FHI og NINA. Eksempler 3682 
på likheter er at begge mottar grunnbevilgninger fra staten, har visse faste oppgaver, gjør 3683 
forskning både på oppdrag fra staten og ikke-statlige aktører og mottar penger fra EU og andre 3684 
aktører.104 105 Som Hansson påpeker ser det likevel ut til at den faglige autoriteten til NINA og 3685 
de andre klima- og miljørelaterte instituttene er lavere blant fagfolk, beslutningstakere og 3686 
lekfolk sett i forhold til FHI. 3687 
 3688 
Men han skriver så at HI skiller seg positivt fra “NINA, NIBIO osv” ved at det har “større 3689 
institusjonell autoritet, faste bevilgninger, faste oppgaver osv”. Med dette tatt i betraktning så 3690 
gir det lite mening at det i programpunktet foreslås å lage noe som har lik finansiering og 3691 
anseelse som både NIBIO og HI, med utgangspunkt i NINA. Derfor, hvis man skal lage et statlig 3692 
naturforskningsinstitutt hvor intensjonen er å bidra til og løfte den faglige tyngden av 3693 
innenlands naturforvaltning, så er det HI man skal etterligne, ikke NIBIO.  3694 
 3695 
Argumenter for å beholde NIBIO i programpunktet: 3696 
Det er mye god ekspertise og infrastruktur i NIBIO.  På grunn av dette kan det være positivt å 3697 
inkludere navnet i punktet. NIBIO ble etablert i 2015 og er ett av Norges største 3698 
forskningsinstitutt med sine 700 medarbeidere. Det er et statlig forvaltningsorgan underlagt 3699 
Landbruks- og matdepartementet. De overordnede oppgavene til instituttet er å utføre 3700 
forskning og levere kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, 3701 
genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.  3702 
 3703 

3703 
104

 (Eksempler på “andre” i FHI: Nasjonalforeningen for folkehelse, Cochrane Collaboration, WHO West 
Bank and Gaza Office, Gates Foundation, Norad, Bufetat og Norges Idrettshøgskole.) 
Folkehelseinstituttet (2019): “Årsrapport 2018”. 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/arsrapport-2018---
folkehelseinstituttet.pdf  
105

 NINA (2020): “Om NINA”. https://www.nina.no/Om-NINA 
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I tillegg er NIBIO kjent blant annet fordi de er ganske synlig i media. Men som det refereres til 3704 
og som også kan spores i enkelte avisartikler og -kronikker106 107 så later det til å regjere en 3705 
skepsis til NIBIO i politikken, i forvaltningen og i samfunnet. I årsrapporten for 2019 står det at 3706 
det ble registrert 4444 medieoppslag relatert til NIBIO i 2019108.  3707 
 3708 
Forslag 3: om miljøråd 3709 
Forslag til nytt kulepunkt: 3710 

Opprette et politisk uavhengig miljøråd bestående av eksperter, som skal bistå med faglig 3711 
kunnskap i beslutningsprosesser, vurdere regjeringens miljøpolitikk hvert år og komme med 3712 
forslag til tiltak for å verne natur og biomangfold. 3713 

 3714 
På LS-1-20 vedtok GU at vi ønsker å oppnevne et politisk uavhengig klimaråd bestående av 3715 
eksperter som skal vurdere regjeringens klimapolitikk og foreslå nye tiltak.109 Vi vet at 3716 
naturkrisen er like viktig som klimakrisen, og derfor mener utvalget at vi bør innføre et miljøråd 3717 
med tilsvarende mandat for natur og biomangfold. I Storbritannia, som var modell for idéen om 3718 
klimaråd, har de også et naturvernråd: Joint Nature Conservation Committee (JNCC), som gir 3719 
råd om naturvern til regjeringen og lokale myndigheter.110 Utvalget har ikke funnet info om 3720 
hvilken effekt dette rådet har hatt. 3721 
 3722 
Det er flere grunner til at vi trenger et miljøråd i Norge. Det kan vurdere om Norge gjør nok for 3723 
å bevare naturen og foreslå tiltak hvis vi ikke gjør det. Det kan være en autoritet som kommer 3724 
med forslag til tiltak som får mer gjennomslagskraft enn hvis de hadde kommet fra et parti folk 3725 
allerede har sterke meninger om. Et miljøråd kan også føre til mer fokus på naturkrisen og gi en 3726 
mer kunnskapsbasert debatt. 3727 
 3728 
For miljøråd 3729 
Hvis vi skal minimere omfanget av naturkrisen, miste minst mulig av all varieteten som gjør 3730 
gode liv mulig og som gjør naturen full av undrer og liv, må vi innføre omfattende tiltak raskt. 3731 
Mange av disse tiltakene later i dag til å være upopulære blant politikere. Hvis vi innfører et 3732 
miljøråd, kan det si ifra når miljøvernpolitikken til regjeringa er for dårlig og si hva de kan gjøre 3733 
for at politikken skal bli bra nok. Da må enten regjeringa endre politikken, eller det vil bli tydelig 3734 
for alle at de ikke er villig til å gjøre det som må til.  3735 
 3736 
Et miljøråd kan bli en autoritet på miljøvernpolitikk i Norge. Det kan hjelpe velgerne med å 3737 
forstå hva som må til for å ta vare på naturen. Dette kan underbygge MDG sin politikk, eller gi 3738 
oss en mulighet til å stille oss bak politikk med veldig godt faktagrunnlag. Det kan også være at 3739 
andre partier lettere går med på politikk fra et slikt råd enn forslag fra oss, fordi det kommer fra 3740 
en politisk nøytral og kunnskapsbasert kilde.  3741 
 3742 
I dag er ofte naturkrisen overskygget av klimakrisen. Et miljøråd kan skape mer fokus og debatt 3743 
rundt naturkrisen og endre dette. 3744 

3744 
106

 Mossleth (2019): Forbudet mot nydyrking av myr er kroken på døra for enkeltbruk. 
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/forbud-mot-nydyrking-av-myr-er-kroken-pa-dora-for-
enkeltbruk/  
107

 Eide (2020): “Hard kritikk av Klimakur 2030”. https://www.bondebladet.no/aktuelt/hard-kritikk-av-
klimakur-2030/  
108

 (Se side 5 og 60) NIBIO (2019): “Årsrapport 2019”. https://nibio.brage.unit.no/nibio-
xmlui/bitstream/handle/11250/2650355/%c3%85rsrapport%202019-
NIBIO.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
109

 Grønn Ungdom (2020): Norge trenger et styrket klimaråd. https://www.gronnungdom.no/wp-
content/uploads/2020/02/Klimara%CC%8Ad-ferdigstilt.pdf  
110

 JNCC (2019): “Who we are”. https://jncc.gov.uk/about-jncc/who-we-are/ 
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 3745 
Mot miljøråd 3746 
Hvis vi innfører et miljøråd risikerer vi at det foreslår tiltak som er i strid med vår politikk. Dette 3747 
kan for eksempel være at miljørådet går mot havvind. Men Grønn Ungdom og MDG skal ha den 3748 
beste miljøpolitikken, så kanskje vi bare må endre politikken vår hvis det skjer.  3749 
 3750 
Hvis vi gir så mye innflytelse over naturpolitikken til eksperter kan noen oppfatte det som 3751 
elitistisk eller udemokratisk. Dette var en kritikk blant annet Torbjørn Røe Isaksen hadde mot 3752 
et vitenskapelig klimaråd da det ble foreslått. Dette vil avhenge av mandatet til rådet, men kan i 3753 
verste fall oppfattes som at vi vil ta makt fra folket og gi til akademikere. 3754 
 3755 
Er et miljøråd overflødig? I programutkastet til MDG er det allerede foreslått at det skal settes 3756 
ned ett utvalg som skal vurdere om plan-, miljø- og naturressurslovgivningen legger opp til en 3757 
samfunnsutvikling innenfor naturens tålegrenser (kapittel 2 punkt 3). Det kan være at et 3758 
miljøråd overlapper for mye med dette. Flere MDG-medlemmer har også innvendt at det 3759 
foreslåtte klimarådet er overflødig.111 3760 
 3761 
Forslag 4: om tilskuddsordning for naturvern og -restaurering 3762 
Gjelder punkt 6, kap. 2 i programutkastet: 3763 

Opprette en tilskuddsordning for naturvern i kommunene, etter modell fra Klimasats. 3764 
 3765 
Utvalget foreslår å legge til “og naturrestaurering” i punktet, som da blir slik: 3766 

Opprette en tilskuddsordning for naturvern og naturrestaurering i kommunene, etter 3767 
modell fra Klimasats. 3768 

 3769 
I programutkastet foreslår programkomiteen et mål om 20 prosent forbedring av 3770 
naturtilstanden innen 2050. Hvis vi skal klare det, holder det ikke å bare verne den naturen vi 3771 
har i dag – vi må også restaurere den. Derfor har utvalget foreslått at vi utvider denne 3772 
ordningen til også å gjelde naturrestaurering.  3773 
Denne ordningen kan gjøre at flere kommuner restaurerer natur der de har mulighet til det. Og 3774 
slike muligheter er det mange av. Ett eksempel er Illabekken i Trondheim.112 Bekken lå i rør, 3775 
men når de skulle bygge en ny vei så de muligheten til å åpne bekken. Det gjorde de, og i 3776 
prosessen valgte de også å restaurere naturen rundt. I dag har dette blitt til et område hvor 3777 
ørret, otere og flere fuglearter trives. Slike prosjekter vil gi oss mer og bedre natur og kan også 3778 
gi oss bedre nærnatur.  3779 
 3780 
En mulig risiko ved inkludering av ordet “naturrestaurering” i et slikt punkt er at vi kan risikere 3781 
at mindre av pengene i tilskuddsordningen går til naturvern. Enkelte vil kanskje også si at det er 3782 
viktigere  å ta vare på naturen vi har i dag enn å fikse opp i den som allerede er ødelagt. 3783 
 3784 
Det kan også være at det er mer effektivt å satse på naturrestaurering med større nasjonale 3785 
prosjekter enn mindre prosjekter spredt rundt i kommunene. Vi kan selvfølgelig gjøre begge 3786 
deler, men det vil kanskje også koste mer.  3787 
 3788 
Forslag 5: havvind og fiskerinæringen 3789 
Gjelder kap. 3 punkt 6 i programutkastet: 3790 

Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marine økosystemer og næringer, og sikre at 3791 
denne blir tilstrekkelig ivaretatt i all havvindutbygging. 3792 

3792 
111

 (Se punkt 6) MDG (2020): Klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. https://databank.mdg.no/program/2-
klimapolitikk/klimapolitikk-i-trad-med-parisavtalen/  
112

 Holø (2020): “Naturkrigerne” https://www.nrk.no/fn-vier-et-helt-tiar-til-restaurering-av-natur_-for-
klimaets-skyld-1.15132979 
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 3793 
Utvalget foreslår å legge til følgende setning: “Sørge for at også fiskerinæringen blir hørt i 3794 
spørsmål om utbygging av bunnfast havvind.” 3795 
 3796 
Dermed blir endret punkt slik: 3797 

Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marine økosystemer og næringer, og sikre 3798 
at denne blir tilstrekkelig ivaretatt i all havvindutbygging. Sørge for at også fiskerinæringen 3799 
blir hørt i spørsmål om utbygging av bunnfast havvind. 3800 

 3801 
På et sentralstyremøte i MDG den 21. august rapporterte Pelagisk forening om frustrasjonen 3802 
fiskerinæringen følte knyttet til etableringsfasen av vindkraft til havs. Pelagisk forening er en 3803 
interesseorganisasjon for norske fiskebåtrederier som fisker pelagisk fisk og hvitfisk. 3804 
Nyhetsbildet bekrefter dette synet.113 3805 
 3806 
Etablering av bunnfast vindkraft til havs vil påvirke fiskerinæringen. Det vil være spesielt 3807 
utfordrende dersom feltene som vurderes utbygget er tradisjonelt viktige områder for 3808 
næringen, i form av god fangst eller gode gyte- og oppvekstfelt for fisken som beskattes. Derfor 3809 
er det avgjørende for fiskerinæringen å ha sterk høringsrett i etableringsfasen av havvind.  3810 
 3811 
På den andre siden kan man spørre seg hvorfor vi må nevne fiskerinæringen eksplisitt for å vite 3812 
at dette er ivaretatt. I dag er det mange som har høringsrett i etableringsfasen av næring som 3813 
vindkraft. Skal de nedprioriteres så fiskerinæringens uttalelser får ekstra tyngde?   3814 
 3815 
KONU har likevel konkludert med at en tilleggssetning slik foreslått over bør inn i programmet. 3816 
Per nå (september) finnes det ingen presisering av fiskerinæringens høringsrett når det 3817 
kommer til etablering av vindkraft til havs i utkastet til programmet. Av hensyn til 3818 
fiskerinæringen er det derfor strategisk lurt å inkludere et sånt punkt. KONU vurderer det ikke 3819 
som risikofylt for MDGs klimapolitikk at vi inkluderer et slikt punkt.  3820 
 3821 
Forslag 6: oppdrett og leppefisk 3822 
Gjelder kap. 3 punkt 10: 3823 

Ikke tillate fiske av plankton (f. eks. raudåte) og saktevoksende arter på store dyp, havbaserte 3824 
oppdrettsanlegg og nye marine næringer før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 3825 
 3826 

Utvalget foreslår å legge til følgende setning: “Være særlig forsiktige med økt fiske av leppefisk 3827 
langs kysten, før vi vet sikkert hvordan det påvirker økosystemene.” 3828 

 3829 
Punktet blir da som følger: 3830 

Ikke tillate fiske av plankton (f. eks. raudåte) og saktevoksende arter på store dyp, 3831 
havbaserte oppdrettsanlegg og nye marine næringer før vi har et tilstrekkelig 3832 
kunnskapsgrunnlag. Være særlig forsiktige med økt fiske av leppefisk langs kysten, før vi vet 3833 
sikkert hvordan det påvirker økosystemene. 3834 

 3835 
På grunn av økt produksjon av laks i laksemerder de siste årene, har behovet for avlusning vært 3836 
stort. Tidligere har løsninger som antibiotika, kjemisk avlusning, og varmtvanns-avlusning vært 3837 
tatt i bruk. Disse alternativene har blitt vurdert som farlige for folkehelsa, dårlige for 3838 
dyrevelferden eller dårlige for miljøet rundt merdene. Derfor har laksenæringen nå tatt i bruk 3839 
leppefisk (eks: rognkjeks, bergnebb, berggylt, grønngylt).  3840 
 3841 

3841 
113

 Jenssen (2019): “Vi kan ikke bare hive alt vi ikke vil ha på land på havet”. 
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Vi-kan-ikke-bare-hive-alt-vi-ikke-vil-ha-paa-land-paa-
havet   
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Fisking av leppefisk har i dag utviklet seg til å bli en egen industri, med et eget kvotemarked og 3842 
særlig store verdier.114 Fiskere langs hele den norske kysten fisker store mengder leppefisk, før 3843 
fisken fraktes av egne transportselskaper til laksemerdene som tilbyr mest penger per fisk. I 3844 
merdene lever leppefisken av å spise lus på laksen, før de drepes ved slakting av laksekullet de 3845 
har levd sammen med. Ved nytt laksekull importeres også et nytt leppefisk-kull. Mange mener 3846 
at dette livet tyder på dårlig dyrevelferd for leppefisken (se eksempelvis NRK 3847 
Folkeopplysningens reportasje om laksenæringen115).116 3848 
 3849 
I tillegg vet vi at det forekommer rømninger av leppefisk.117 Slik påvirkes økosystemet rundt 3850 
merdene. Samtidig tror mange  også at økosystemene i områdene der det fiskes særlig mye 3851 
leppefisk påvirkes på samme måte (merk: her er det mye debatt).  3852 
 3853 
MDG vedtok på et landsstyremøte i juni at vi vil jobbe for et forbud mot bruken av leppefisk i 3854 
lakseoppdretten.118 Det bør derfor ikke være problematisk å få dette tillegget vedtatt på 3855 
landsmøtet neste høst.  3856 
 3857 
Men er det nødvendig? Og hva er egentlig alternativet dersom man forbyr fiske av leppefisk? 3858 
Laksenæringen har allerede begynt å avle frem egne former for leppefisk (spesielt rognkjeks) 3859 
for å slippe å bruke penger på å kjøpe fisket leppefisk. Dersom det utvider seg, er det bedre for 3860 
dyrevelferden? Og hva er best for laksen? At de avluses ved bruk av kjemikalier, eller at 3861 
gjennom leppefisk? Mange vil nok mene at det beste nåværende alternativet er bruk av 3862 
leppefisk.  3863 
 3864 
KONU har likevel foreslått å legge til setningen i punktet. Vi konkluderer med at laksenæringen 3865 
har godt av å ha økt fokus på dyrevelferd; ikke bare for laksen, men også for leppefisken. I 3866 
tillegg har MDG vedtatt et liknende tiltak allerede. Sånn sett er det også realistisk å få 3867 
gjennomslag for på landsmøtet.  3868 
 3869 
Forslag 7: om nasjonalpark med helhetlig økosystem 3870 
Gjelder kap. 2 punkt 19 i programutkastet (delt innstilling): 3871 

Flertallet: Utrede Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem med permanente 3872 
bestander av store rovdyr, og etablere et stort verneområde hvor høsting, jakt eller fiske ikke 3873 
er tillatt. 3874 
 3875 
Mindretallet (2 av 12): Stryke punktet. 3876 
 3877 

En nasjonalpark er det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. I skrivende 3878 
stund har vi 47 nasjonalparker i Norge, hvorav sju på Svalbard. De 40 nasjonalparkene på 3879 
fastlandet utgjør ca. 10 prosent av landarealet.  3880 
 3881 

3881 
114

 Baisotti & Rommetveit (2019): “Nå er leppefisken havets gull”. https://www.nrk.no/vestland/ole-
marcus-_20_-tjener-34-kroner-pa-en-fisk-1.14632331  
115

 Folkeopplysningen (2020): “Laks”. 
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2020/KMTE50003420/avspiller  
116

 Stranden (2020): “Hvert år dør 50 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg”. 
https://forskning.no/fisk-fiskehelse-fiskesykdommer/hvert-ar-dor-50-millioner-rensefisk-i-norske-
oppdrettsanlegg/1627630  
117

 Halvorsen (2015): “Leppefisk mot lakselus: Det store eksperimentet”. 
https://www.aftenposten.no/viten/i/R0xO/leppefisk-mot-lakselus-det-store-eksperimentet  
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 MDG (2020): Stopp bruk av “rensefisk” i oppdrettsnæringa. 
https://www.mdg.no/resolusjon_stopp_bruk_av_rensefisk_i_oppdrettsnaringa  
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Ifølge dagens regelverk kan nasjonalparkene brukes til “friluftsliv, og annen aktivitet som ikke 3882 
skader verneverdiene”.119 Dette betyr at det ikke er lov å bygge vei og hytter, drifte gruver eller 3883 
regulere vassdrag – men jakt, fiske og høsting er tillatt. 3884 
Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i all norsk natur, innenfor rimelighetens grenser. 3885 
Den gir også rett til å høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk.  3886 
 3887 
For flertallsinnstillingen 3888 
Norge er et langstrakt land. Vi har 47 nasjonalparker og plass nok til å etablere flere til. Da bør 3889 
det være mulig å finne minst ett område der man kan innføre totalforbud mot menneskelig 3890 
aktivitet uten at dette ødelegger for andre viktige hensyn.  3891 
 3892 
I en e-post til utvalget skriver programkomitéens medlem Rasmus Hansson følgende: 3893 
 3894 

"speilvendingsprinsippet" (...) sier at alt som det ikke uttrykkelig er gitt jakttillatelse på er 3895 
fredet. Dette er det opprinnelige grunnlaget for moderne norsk naturforvaltning, og egentlig et 3896 
ambisiøst grunnleggende vern (som er sterkt uthulet i praksis). I Naturmangfoldloven er 3897 
prinsippet i praksis heller dreid til å verne det som er "dokumentert" verneverdig, truet, 3898 
spesielt e.l. I praksis har dette ført forvaltningen i retning av det motsatte av 3899 
speilvendingsprinsippet; at all natur som ikke er spesiell, dokumentert osv, er "fritt vilt". Altså 3900 
rett i fanget på Sp & co. MDGs nye programforslag vil endre dette. I Norge er i praksis nesten 3901 
alt høstbart, over alt, og det ansees som en veldig viktig rettighet for grunneiere, jegere, fiskere. 3902 
 3903 
Å gå inn for at f.eks et lite kjerneområde i en nasj.park skal være høstingsfri vil være 1) i tråd 3904 
med speilvendingsprinsippet; naturen skal i utgangspunktet være i fred, 2) i tråd med moderne 3905 
erkjennelse (Naturpanelet) av at vi må begynne å behandle natur på naturens premisser (i stor 3906 
skala), 3) et høyst rettferdig tilbud til den kjempestore majoriteten i Norge som IKKE jakter, 3907 
fisker osv, men som kan ha glede av å få oppleve natur som den er uten menneskelige inngrep, 3908 
4) en stor verdi også for alle som ikke kan oppleve akkurat den naturen, fordi det er en glede å 3909 
vite at noe fint finnes, fx har folk flest glede av å vite at isbjørner finnes i nordraust-Svalbard 3910 
naturreservat (som er strengt vernet) selv om de aldri får se det, 5) overhodet ingen trussel 3911 
mot jakt-, fiske-, høstingstradisjoner, som vil fortsette å gjelde i det aller, aller meste av Norge, 3912 
6) ingen trussel mot allemannsretten hvis man sikrer at vanlig friluftsliv uten høsting tillates i 3913 
området, 7) vitenskapelig meget verdifullt fordi virkelig urørt natur nesten ikke finnes i Norge, 3914 
8) sannsynligvis bra for arbeidsplasser i reiselivet, som kan få noe mer å vise turister enn 3915 
gjennomforvaltede elgbestander. 3916 
 3917 

Programkomitéens flertall ønsker altså å gå tilbake til intensjonen i den opprinnelige 3918 
Viltloven120 og gå vekk fra det som har blitt praksis i lys av den moderne 3919 
Naturmangfoldsloven121. Poenget med Hanssons argument 7 er at et fullstendig urørt 3920 
naturområde kan fungere som et ‘referanseområde’: Hvordan utvikler naturen seg her, 3921 
sammenlignet med områder der man tillater jakt og høsting? Dette har aldri før vært testet i så 3922 
stor skala i Norge. 3923 
 3924 

3924 
119

 Regjeringen (2019, min utheving): “Nasjonalparker og andre verneområder”. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-
naturmangfold/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/  
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 Viltloven (1981). Lov, 25. mai 1981 nr. 38, om jakt og fangst av vilt. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38  
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 Naturmangfoldloven (2009). Lov, 19. juni 2009 nr. 100, om forvaltning av naturens mangfold. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  
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Det finnes allerede eksempler på nasjonalparker med sammenhengende økosystemer, for 3925 
eksempel Dovrefjell-Sundalsfjella122 og Blåfjella-Skjækerfjella123. Her har man klart å opprette 3926 
store verneområder, uten at dette kommer i for stor konflikt med andre interesser som 3927 
reindrift og lokalt selvstyre. Norge har mye fjellnatur der ville beitedyr kan opprettholde 3928 
landskapet og rovdyr kan interagere naturlig med økosystemet. Slike områder kan være 3929 
aktuelle for jakt- og høstingsforbud.  3930 
 3931 
Det finnes også eksempler på storstilt naturrestaurering som ivaretar både natur og andre 3932 
interesser. Dette gjelder Hjerkinn, som på 20 år har blitt omgjort fra militært skytefelt til 3933 
fullstendig reparert nasjonalpark.124 Prosessen møtte underveis motstand både fra 3934 
lokalbefolkningen, sauebønder og reindriftsnæringen. Til slutt kom man fram til et kompromiss 3935 
som både ga vern til viktige lokale bygg, større leveområder for reinen og nytt liv til naturen på 3936 
Hjerkinn.  3937 
 3938 
Mot flertallsinnstillingen (for å stryke punktet) 3939 
For naturens del er det ingenting i veien for å beskatte av naturens overskudd. Hvilke arter som 3940 
kan jaktes på kan vurderes fra sted til sted ut fra bestandsmål, rødliste osv. 3941 
Under Miljødirektoratets definisjon skal all jakt i Norge utøves slik at naturens produktivitet og 3942 
artsrikdom bevares.125 Mange jegere har stor kunnskap om naturen, og det er naturlig å anta at 3943 
de ønsker en bærekraftig forvaltning slik at man ikke tar ut flere dyr enn det som reproduseres. 3944 
 3945 
I stedet for å stenge jegere og fiskere ute fra naturområder kan man fokusere på å gjøre 3946 
praksisen så miljøvennlig som mulig. For eksempel kan man forby bruken av bly og jobbe med 3947 
jaktorganisasjonene for å styrke kunnskapen om god naturforvaltning.  3948 
Det er også andre viktige hensyn å ta: Nasjonalparkene tilbyr viktige muligheter for 3949 
naturbasert reiseliv i distriktene. De gir verdiskapning og arbeidsplasser i mange lokalsamfunn. 3950 
 3951 
I tiden vi lever i kan det også sies at en grunnleggende årsak til våre problemer er mange 3952 
menneskers svake følelse av tilknytning til naturen.126 Det kan tenkes at etableringen av et slikt 3953 
verneområde hvor sanking, jakt og fiske er forbudt bidrar negativt til å adressere dette 3954 
grunnleggende problemet. For å forklare dette nærmere presenteres her to stereotypiske 3955 
oppfatninger av forholdet mellom menneske og natur: 1) Naturen er storslått og fantastisk og 3956 
gjør seg best uten mennesker. Mennesker kan iblant besøke den, se på den, men ikke røre. Det 3957 
menneskelige liv foregår separat fra naturen. 2) Mennesker er på toppen av klodens hierarki og 3958 
har et ansvar for å ta vare på alt annet slik at mennesket kan livnære seg. Utover det er det å ta 3959 
vare på natur ren altruisme. Dels kan disse to stereotypene plasseres henholdsvis under de to 3960 
betegnelsene “preservationists” og “conservationists”127, hvor førstnevnte ofte spores tilbake 3961 
til John Muir som var innflytelsesrik for opprettelsen av blant annet Yosemite nasjonalpark128. 3962 

3962 
122

 Dovrefjell nasjonalparkstyre (2020). “Dovrefjell-Sundalsfjella nasjonalpark”. 
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 Store Norske Leksikon (2019). “Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark”. https://snl.no/Bl%C3%A5fjella-
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126
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Etablering av et stort verneområde hvor mennesker ikke skal høste, jakte eller fiske gir mening 3963 
i begge disse måtene å se på hvordan mennesker er tilknyttet natur. Det korresponderer med 3964 
tanken om at naturen gjør seg best uten mennesker og det korresponderer med at det å ta vare 3965 
på naturen er altruisme.   3966 
 3967 
Men dette forslaget korresponderer ikke med en tredje måte å oppfatte hvordan mennesker er 3968 
tilknyttet natur på: 3) Vi mennesker er natur, og natur er i alt. Det å ta vare på natur er å ta vare 3969 
på oss selv. Følgelig, å ta vare på seg selv på en holistisk måte er det samme som å ta vare på 3970 
naturen. Her er ingen altruisme, ei heller egoisme. Hver enkelt gir ved å ta og tar ved å gi. Husk 3971 
for eksempel at et voksent menneske inneholder 60 prosent vann og puster hver dag inn 60 3972 
000 liter oksygen. Det fremstår som mulig at det å kjempe for etablering av et område hvor 3973 
sanking, fisking og jakt er forbudt kan forhindre  at en slik måte å se verden på blir utbredt.  3974 
Derfor er det ikke en kampsak verdt å ta.  3975 
 3976 
Alternativ C: et kompromiss 3977 
På landsmøtet i 2018 vedtok MDG følgende129: “Etablere en eller flere norske nasjonalparker 3978 
med totalforbud mot jakt, inkludert jakt på rovdyr.”. 3979 
 3980 
MDGs landsmøtevedtak nevner ikke høsting (fisking er ikke nevnt, men utvalgets tolkning er at 3981 
dette også er jakt og dermed blir forbudt). Det er forskjell på disse aktivitetene. Jakt er i teorien 3982 
regulert slik at man har bærekraftige bestander, men ulvedebatten i Norge bør være bevis nok 3983 
på at dette ikke alltid er tilfelle i praksis. Derimot kjenner ikke utvalget til at bærplukking og 3984 
lignende aktiviteter har fått kritikk for å skade naturen (det eneste eksempelet vi har funnet i 3985 
vår research er en artikkel om svenske tilstander i organisert bærplukking fra 2012, som ikke 3986 
later til å ha blitt noe større problem130). 3987 
 3988 
Dessuten tar punktet kun til orde for å utrede – da finner man ut om det finnes et egnet område 3989 
i Norge som ikke kommer i konflikt med reindrift, lokal kultur og andre viktige hensyn.  3990 
 3991 
En annen måte å formulere et kompromisspunkt kan være å forby noen typer jakt. I 2020 3992 
vedtok Oslo MDG at man ønsker et forbud mot jakt på småvilt i norske nasjonalparker, unntatt 3993 
der det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn. I resolusjonen argumenteres det med at man må 3994 
gjøre noen forvaltningsmessige valg: 3995 
 3996 

For eksempel kan jakt på hjortevilt, rev og invasive arter ofte være nødvendig for å 3997 
bevare det øvrige naturmangfoldet. Jakt på småvilt, som hønsefugler, vadefugler, hare 3998 
og ekorn vil sjelden være nødvendig fra et forvaltningsmessig synspunkt. Matutbyttet 3999 
av denne jakten er beskjedent, det er hovedsakelig å anse som rekreasjon for 4000 
jegerne.131 4001 
 4002 

Småviltjakt kan for eksempel gi mindre mat til rovfugler som ørn og hauk, og dermed kan 4003 
bestandene av ville dyr gå ned på grunn av jakt.  4004 
 4005 

4005 
129

 Miljøpartiet De Grønne (2018): “Bevaring av natur”. 
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Et annet eksempel er byrådet i Oslo, som i 2018 la ned forbud mot jakt på store rovdyr i 4006 
skogene i hovedstaden.132 Dette var som del av en større plan for å restaurere Oslomarka. 4007 
Sentralstyret har innstilt på alternativ A, men utvalget var delt på punktet. 4008 
 4009 

Utdypende lesestoff 4010 
● Programutkast 2021-2025: “Ny ambisiøs naturpolitikk”. 4011 

https://databank.mdg.no/program/1-natur-og-miljo/ny-ambisios-naturpolitikk/ 4012 
● Programutkast 2021-2025: “Hav- og kystnatur”. https://databank.mdg.no/program/1-4013 

natur-og-miljo/hav-og-kystnatur/  4014 
● Grønnhetstyranniet ep.78: “”Ny naturpolitikk” m. Bård Sødal Grasbekk”. 4015 

https://soundcloud.com/gronnungdom/gronnhetstyranniet-episode-78  4016 
● Grønnhetstyranniet ep.88: “Digital debattfestival #7 - Klima vs. natur (eller?)”. 4017 

https://soundcloud.com/gronnungdom/gronnhetstyranniet-episode-88  4018 
● Miljødirektoratet: “Norges miljøstatus for 2020”. 4019 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/norgesmiljostatus/  4020 
 4021 

Spørsmål til diskusjon 4022 
• Er det hensiktsmessig å skille mellom snø- og vannscooter i programutkastet? 4023 
• Er en nasjonalpark fri for jakt og høsting et godt naturtiltak eller første steg mot å fjerne 4024 

menneskene fra naturen?  4025 
• Er det noen punkter organisasjonen bør fokusere ekstra på i diskusjonen – for eksempel 4026 

punktene med delt innstilling fra programkomitéen (kap 2, 19 og 26)? 4027 
• Er det andre punkter som GU bør diskutere grundig? For eksempel 2.1 om mål for 4028 

naturvern, 2.10 om naturavgift, 2.20 om frivillig vern av myr eller 3.1 om vern av hav? 4029 
 4030 

Saksbehandlers konklusjon 4031 
Naturpolitikken i programutkastet er god. Med de foreslåtte endringene fra Grønn Ungdom 4032 
blir den enda bedre. Her må det diskuteres detaljer!  4033 
 4034 

Forslag til vedtak 4035 
F1: Den politiske uttalelsen «Naturpolitikk for 2020-tallet» vedtas slik den foreligger. 4036 
 4037 

Vedlegg 4038 
 1 - Naturpolitikk for 2020-tallet 4039 
 4040 
 4041 
Med vennlig hilsen 4042 
 4043 
 4044 
Andreas Moksnes, leder 4045 
På vegne av klima- og naturutvalget 4046 
 4047 
Oslo, 29.09.20 4048 
 4049 
 4050 
 4051 
 4052 

4052 
132

 Olsen (2018): “Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka”. 
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 4053 
4054 
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 4054 
 4055 
 4056 
 4057 
 4058 

 4059 

 4060 

 4061 

NATURPOLITIKK FOR 2020-TALLET  4062 

 4063 
Grønn Ungdom er godt fornøyde med naturpolitikken i programutkastet til MDG for 4064 
stortingsperioden 2021–2025. Vi har likevel noen innspill. Disse foreligger under. 4065 
 4066 
Grønn Ungdom vil: 4067 
● Endre reglene for ferdsel med vannscooter til å kun tillate nytteformål, ikke 4068 

fornøyelseskjøring, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser 4069 
settes først. Skjerpe håndhevingen av eksisterende regler knyttet til ferdsel med 4070 
snøscooter, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser fortsatt 4071 
ivaretas. 4072 

● Styrke den faglige tyngden i innenlands naturforvaltning ved å etablere et statlig 4073 
naturforskningsinstitutt med tilsvarende posisjon og finansiering som 4074 
Havforskningsinstituttet, for eksempel med utgangspunkt i Norsk institutt for 4075 
naturforskning. 4076 

● Opprette et politisk uavhengig natur- og klimaråd bestående av eksperter, som 4077 
skal bistå med faglig kunnskap i beslutningsprosesser, vurdere regjeringens 4078 
natur- og klimapolitikk hvert år og komme med forslag til tiltak for å nå 4079 
klimamålene våre og verne natur og biomangfold, samt oppfylle forpliktelsene 4080 
våre i internasjonale avtaler på klima og natur.  4081 

● Opprette en tilskuddsordning for naturvern og naturrestaurering i kommunene, 4082 
etter modell fra Klimasats. 4083 

● Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marine økosystemer og 4084 
næringer, og sikre at denne blir tilstrekkelig ivaretatt i all havvindutbygging. 4085 
Sørge for at også fiskerinæringen blir hørt i spørsmål om utbygging av bunnfast 4086 
havvind 4087 

● Ikke tillate fiske av plankton (f. eks. raudåte) og saktevoksende arter på store 4088 
dyp, havbaserte oppdrettsanlegg og nye marine næringer før vi har et 4089 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Være særlig forsiktige med økt fiske av 4090 
leppefisk langs kysten, før vi vet sikkert hvordan det påvirker økosystemene. 4091 

● Et av følgende: 4092 
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○ ALTERNATIV A (sentralstyrets innstilling): Utrede Norges første 4093 
nasjonalpark med et helhetlig økosystem med permanente bestander av 4094 
store rovdyr, og etablere et stort verneområde hvor høsting, jakt eller 4095 
fiske ikke er tillatt. 4096 

○ ALTERNATIV B: Stryke punktet. 4097 
○ ALTERNATIV C: Etablere en eller flere norske nasjonalparker med 4098 

totalforbud mot jakt, inkludert jakt på rovdyr. 4099 
 4100 
 4101 


