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PRAKTISK INFORMASJON 1 

Velkommen til landsmøte i Grønn Ungdom! 2 
Det du ser på skjermen foran deg er sakspapirene til landsmøtet — det høyeste organet i Grønn 3 
Ungdom! 4 
 5 

Sakspapirer og endringsforslag til møtet 6 
Det er sakspapirene vi kommer til å forholde oss til under møtet. Disse har dere nå foran dere. 7 
Obs! Saken om valgkampstrategi er unntatt offentligheten (hemmelig). Derfor er det bare 8 
påmeldte delegater som får tilgang til strategien. Du kan søke om tilgang her: 9 
https://tinyurl.com/y49bkw66 10 
 11 
Endringsforslag til alle saker unntatt valgkampstrategien sendes inn her:  12 
https://forms.gle/RnZbXC9FqMCgYVVu6 13 
Innsendte endringsforslag kan sees her: https://tinyurl.com/y45pl9db 14 
 15 
Endringsforslag for valgkampstrategien sendes inn her: 16 
https://forms.gle/GarUjJeYvhTHQ1Td9 17 
Innsendte endringsforslag til valgkampstrategien kan sees her: https://tinyurl.com/y4bwbyys 18 
 19 

Møtetid og -sted  20 
Landsmøtet har blitt heldigitalt, og kommer til å holdes over to dager i stedet for tre. Møtestart 21 
lørdag er tidligst kl. 09:00. På søndag er møtet ferdig senest kl. 15:00. Vi kommer tilbake med 22 
mer detaljert informasjon om tidsplan senere. 23 
 24 

Refusjon og dekking av reise  25 
Dersom du bestilte reise til landsmøtet som du ikke får avbestilt, dekker vi utgiftene til dette. 26 
Send signert refusjonsskjema med bilag til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter at 27 
landsmøtet er slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Du finner 28 
refusjonsskjemaet her: https://tinyurl.com/refusjon2020 29 
 30 

Sikkerhet og trivsel  31 
Det er viktig for oss at Grønn Ungdom skal være en trygg arena å være på for alle. Vi har 32 
nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler på våre arrangementer. Dette gjelder også 33 
når arrangementet er digitalt.  34 
 35 
Grenseoverskridende adferd blir slått hardt ned på av organisasjonen. Dette gjelder også 36 
grenseoverskridende adferd på nettet. For mer informasjon, se Grønn Ungdoms etiske 37 
retningslinjer1. 38 
 39 
Det kommer til å være to trivselsansvarlige av ulikt kjønn man kan snakke med om det skulle 40 
være noe. Generalsekretær Miriam har hovedansvar for organisasjonen, og er også å få tak i på 41 
telefonnummer 932 91 554 hele døgnet under arrangementet.  42 
 43 

Forberedelser  44 
Det forventes at alle fylkeslag forbereder seg godt og har møter hvor man går gjennom 45 
45 
1 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Etiske-rettningslinjer-revidert-2018.pdf 
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sakspapirene med delegasjonen. Si fra til fylkessekretæren deres hvis dere trenger tilgang til 46 
nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-forberedende møte! 47 
 48 
Det er lurt å forberede innlegg til debattene på forhånd. I tillegg anbefaler vi at dere fordeler 49 
sakene / innleggene mellom dere i delegasjonen, slik at flest mulig delegater får deltatt i 50 
debattene. 51 
 52 

Politisk fravær 53 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av landsmøtet, 54 
kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut denne:  55 
http://xn--politiskfravr-fgb.no/ 56 
 57 
 58 
 59 
Vi gleder oss til å se dere!  60 
 61 
Grønne hilsener,  62 
Sentralstyret 63 

64 
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HOW TO #GULM 64 

Hva er GULM? 65 
Landsmøtet som avholdes hvert år er Grønn Ungdoms høyeste organ. For at du skal kunne 66 
være med på å bruke det demokratiske redskapet landsmøtet skal være, kan det være greit å ta 67 
en kikk på innføringen i dette kapittelet. Husk at ingen spørsmål er for dumme! Hvis det er noe i 68 
sakspapirene eller underveis i møtet som du ikke forstår, snakk med delegasjonslederen din 69 
eller noen fra sentralstyret (SST).  70 
 71 
På landsmøtet legges det føringer for hvordan Grønn Ungdom skal jobbe fram til neste 72 
landsmøte igjen. Vi diskuterer og vedtar politikk, legger planer og vedtar strategier, og velger 73 
personer til forskjellige tillitsverv. OBS: Landsstyret har innstilt til landsmøtet på at vi ikke 74 
behandler politikk på dette møtet, og heller oversender de politiske sakene til et eventuelt 75 
fysisk ekstraordinært landsmøte etter nyttår. 76 
 77 
På GULM har alle som er valgt til delegater av fylkesårsmøtet sitt stemmerett, i tillegg til tale- 78 
og forslagsrett. Det betyr at du som medlem av Grønn Ungdom kan være med på å bestemme 79 
på lik linje med alle andre medlemmer!  80 
 81 
De fleste organisasjoner har et sett med møteregler for å få møtene til å bli så effektive og 82 
rettferdige som mulig. Grønn Ungdom er intet unntak. Det er disse som er førende for hvordan 83 
du kan ta ordet i møtet, hvordan du fremmer forslag eller hvordan du kan stille spørsmål. 84 
Møtereglene kan være vanskelige å følge i begynnelsen. Vi skal ha formøter før møtet for å 85 
forklare møtereglene og gjøre dem så forståelige som mulig. Innledende i møtet skal vi også gå 86 
gjennom møtereglene. Om de fortsatt er uklare, er det lov til å si i fra eller spørre noen i SST.  87 
 88 

Sakspapirer  89 
Alle Grønn Ungdoms medlemmer har hatt mulighet til å sende inn saker til landsmøtet innen 90 
gitte frister. Dette har resultert i sakspapirene som du har foran deg nå. Det er viktig at du leser 91 
disse nøye. Det blir lettere å følge med i debattene og valgene dersom du har snakket deg 92 
gjennom sakspapirene med andre som skal på landsmøtet. Hvert fylkeslag bør arrangere 93 
delegasjonsmøter før GULM, der dere går gjennom sakspapirene sammen i delegasjonen. Skriv 94 
gjerne ned egne notater, særlig om det er noe du er uenig i – det kan du endre på. Jo bedre 95 
forberedt du er, jo bedre kan du selv påvirke landsmøtet! 96 
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MØTEORDLISTE 97 

Språket som blir brukt i organisasjons- og møtesammenheng er ofte vanskelig å forstå. Her har 98 
du en møteordliste som kan hjelpe deg underveis! 99 
 100 
Arbeidsplan En plan som forteller hva som skal gjøres i løpet av det neste året. 101 
 102 
Avstemming/votering Å stemme 103 
 104 
Bilag eller vedlegg Dokumenter som sendes sammen med vanlige dokumenter. 105 
 106 
Budsjett En økonomisk plan over hvor mye penger vi forventer å få/tjene og hvor mye penger 107 
vi forventer å bruke. Budsjettet sier også hva vi skal bruke pengene på. 108 
 109 
Dagsorden Tidsplanen for møtet. Der står det når vi har tenkt å behandle de forskjellige sakene 110 
og hvor mye tid som er satt av til hver av dem. 111 
 112 
Delegat En deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. Observatør er en 113 
som deltar på møtet, men som ikke har stemmerett. 114 
 115 
Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til en annen 116 
 117 
Dissens Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet. Hvis et fylkeslag er 118 
veldig uenig i noe vi vedtar på landsmøtet, kan det for eksempel ta dissens. Da blir det skrevet i 119 
referatet at dette fylkeslaget tar dissens og altså ikke støtter det som er vedtatt. Man tar 120 
dissens ved å gi beskjed til referenten. 121 
 122 
Drøfte Diskutere 123 
 124 
Endringsforslag Noe du kan sende inn dersom du vil endre noe av det vi behandler på møtet, 125 
for eksempel et punkt i en sak vi skal vedta. Det kan som regel gjøres i løpet av møtet. 126 
 127 
Enstemmig betyr at alle med stemmerett var enig. 100% flertall. 128 
 129 
Federation of Young European Greens (FYEG) Paraplyorganisasjonen for grønne 130 
ungdomspartier i Europa. 131 
 132 
Forretningsorden Et vanskelig ord for møteregler 133 
 134 
Fremme forslag Betyr å komme med et forslag. Forslag må sendes inn digitalt ved hjelp av 135 
linken i praktisk info. Alle forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, stemmes over. 136 
En representant som har fremmet et forslag, kan trekke det tilbake før man kommer til 137 
voteringen. 138 
 139 
Fylkessekretær En ansatt person som har i oppgave å følge opp fylkeslag i Grønn Ungdom 140 
 141 
Gå inn for Mene 142 
 143 
Heve møtet Avslutte møtet 144 
 145 
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Innkalling Formell invitasjon til møte 146 
 147 
Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på i debatter. Det gjøres ved å 148 
klikke på «Raise hand». Da får man to minutter til å si hva man mener om saken.   149 
  150 
Innstilling Anbefaling, nominasjon, forslag til vedtak 151 
 152 
Inntegning Når det er mulig å tegne seg til innlegg (til talelista). Ordstyrer sier ofte at «Nå 153 
starter vi inntegninga». Det betyr at delegatene kan begynne å tegne seg til debatten hvis de vil 154 
si noe. 155 
 156 
Internasjonal kontakt (IK) er ansvarlige for Grønn Ungdoms internasjonale aktiviteter 157 
 158 
Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling  159 
 160 
Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak 161 
 162 
Konstituere seg Fordele oppgaver eller sette et møte. 163 
 164 
Kontingent (Medlems)avgift 165 
 166 
Landsstyret (LS) Grønn Ungdoms høyeste nasjonale besluttende organ mellom landsmøtene. I 167 
landstyret sitter to representanter fra hvert fylke, pluss talspersonene. 168 
 169 
Landsmøtet (LM/GULM) Nasjonalt årsmøte og Grønn Ungdoms høyeste besluttende organ. 170 
 171 
Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak 172 
 173 
Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten. Dette kan for eksempel være fordi saken 174 
man behandler er sensitiv eller konfidensiell og ikke skal spres til offentligheten. 175 
 176 
Mandat Lov/tillit til å gjøre noe. Hvis det for eksempel står at landsstyret har mandat til å vedta 177 
noe, så betyr det at landsstyret har fått lov/tillit til å bestemme noe i den saken. 178 
 179 
Mindretall Ikke flertall 180 
 181 
Motforslag Et forslag som er motstridende et annet forslag 182 
 183 
Motstridende To forslag eller meninger er motstridende hvis det ikke er mulig å mene begge to 184 
samtidig.  185 
 186 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder 187 
 188 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg, og sørger for at møtet 189 
følger dagsorden og møteregler. 190 
 191 
Orientering Til informasjon 192 
 193 
Protokollunderskriver En som godkjenner og signerer referatet når det er ferdig referert 194 
 195 
Referat Møtets notater eller protokoll 196 
 197 
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Referent  Personene som skriver referatet  198 
 199 
Replikk Den gis med én gang etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som 200 
ønsker replikk, tegner seg med «Raise hand» mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal 201 
være kort og svare direkte på talerens innlegg. I møtereglene er det foreslått at man bare kan 202 
ta replikk etter at strek er satt og hvis man er uenig i det taleren sier. 203 
 204 
Resolusjon En felles uttalelse (fra alle deltakerne på et møte). Sier noe om hva deltakerne 205 
mener. 206 
 207 
Saksliste Listen over saker som er meldt opp til behandling på møtet. 208 
 209 
Saksbehandler En person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til 210 
vedtak eller svar 211 
 212 
Saksopplysning En opplysning som ikke er meningsbærende, men som er nødvendig å fremme 213 
for at debatten skal omhandle faktiske forhold. 214 
 215 
Strek i debatten betyr at det settes sluttstrek på talerlisten. Da kan man ikke lenger tegne seg 216 
til å si noe i denne saken. (Det er fortsatt mulig å ta replikk på de som snakker.) 217 
 218 
Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en organisasjon 219 
 220 
Talerett Personer med talerett har lov å delta i debatten (snakke) på møtet 221 
 222 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, i stedet for 223 
leder/nestleder 224 
 225 
Tegne seg til talerlista Inntegning, du må tegne deg til talerlista, for å be om ordet når du skal si 226 
noe.  227 
 228 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer 229 
 230 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til det. 231 
 232 
Tiltak Et virkemiddel for å få gjort noe 233 
 234 
Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges 235 
 236 
Vara Erstatning, et varamedlem/representant inntrer når et vanlig (ordinært) 237 
medlem/representant ikke kan møte eller frafaller 238 
 239 
Vedta Bestemme noe, ta en avgjørelse 240 
 241 
Vedtekter Organisasjonens grunnlov og overstyrer alle andre dokumenter og personer i 242 
organisasjonen. Vedtekter trenger ⅔ flertall for å endres. 243 
 244 
Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er ferdig debattert, kan man gå til 245 
votering.  246 
 247 
Voteringsorden Regler og rekkefølge på hvordan en avstemning skal foregå. 248 
 249 
Årsmelding En årsmelding eller årsberetning forteller hva som er gjort i løpet av året.250 
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1.7 – MØTEREGLER  251 

 252 

Generelt 253 
§ 1 - Formalia 254 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 255 
retningslinjer. 256 
 257 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-258 
flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 259 
tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 260 
endres med alminnelig flertall. 261 
 262 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 263 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 264 
mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 265 
 266 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 267 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 268 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  269 
 270 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 271 
 272 

Representasjon 273 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 274 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 275 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon til 276 
generalsekretær. 277 
 278 
§ 4 - Representanter 279 
Landsmøtet består av årsmøtevalgte delegater fra fylkene, samt sentralstyret. For å få innvilget 280 
stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 281 
 282 
Medlemmer av valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet, uavhengig av medlemskap i 283 
Grønn Ungdom og delegatstatus.  284 
 285 
§ 5 - Andre gjester 286 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester, gitt at dette 287 
anses å være smittevernmessig forsvarlig. Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett 288 
med alminnelig flertall. 289 
 290 
§ 6 – Ansatte 291 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 292 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 293 
 294 
§ 7 - Lukkede dører 295 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 296 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet. 297 
 298 
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Saksgang og konstituering 299 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 300 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 301 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 302 
upassende oppførsel på landsmøtet. 303 
 304 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 305 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 306 
skal voteres over. 307 
 308 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 309 
 310 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 311 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 312 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomiteen kan også samordne forslag, foreslå 313 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 314 
 315 
§ 10 - Referenter og protokoll 316 
Det velges minst én referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 317 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 318 
forslag og alle voteringer. 319 
 320 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 321 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 322 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 323 
 324 

Debatter 325 
§ 11 - Innlegg 326 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er normalt 2 327 
minutter, men landsmøtet kan vedta en annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 328 
satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 329 
svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 330 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 331 
 332 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 333 
 334 
§ 12 - Saksinnledninger 335 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 336 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål til 337 
saksforbereder, men ikke anledning ytterligere replikker/kommentarer. 338 
 339 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 340 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 341 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 342 
 343 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 344 
talelisten. 345 
 346 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 347 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 348 
oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 349 
 350 
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Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 351 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 352 
ordstyrerbordet. 353 
 354 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 355 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 356 
 357 
§ 15 - Frister 358 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 359 
 360 
§ 16 - Forslagenes utforming 361 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. Forslagsstiller skal 362 
underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 363 
 364 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 365 
 366 

Votering 367 
§ 17 - Avstemninger 368 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen stemmeberettigede kan forlate eller komme 369 
inn i salen eller møtet før stemmegivningen er avsluttet. 370 
 371 
Avstemninger foregår digitalt. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen 372 
foregå anonymt. Et slikt krav kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 373 
 374 

Valg 375 
§ 18 - Valg 376 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 377 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke 378 
er innstilt må annonsere dette ved å kontakte sekretariatet senest en uke før første møtedag. 379 
Innstilte personer som ønsker å stille mot en annen kandidat dersom de selv taper valget om sin 380 
innstilte plass, må også annonsere dette senest en uke før første møtedag. 381 
 382 
Taletiden for valgtale er 2 minutter, med unntak av talsperson- og generalsekretærkandidater 383 
som får 3 minutter. 384 
 385 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 386 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 387 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 388 

landsmøte. Det gjelder heller ikke for valg av medlemmer til kontrollkomiteen og 389 
valgkomiteen, med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 390 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen med 391 
akklamasjon. 392 
 393 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 394 
1. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid for hver kandidat. 395 

Valgkomiteens presentasjon av innstillingen ansees som en forslagstale for den innstilte 396 
kandidaten. 397 

2. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 398 
3. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 399 

 400 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 401 
valg følges følgende rutine: 402 
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1. Hver delegat voterer digitalt og anonymt. Opptelling gjøres av tellekorpset. En 403 
representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 404 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 405 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 406 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 407 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen og man voterer på nytt 408 
over de gjenstående kandidatene. 409 

 410 

Annet 411 
§ 19 - Rusmidler 412 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsmøtet. Berusede personer vises 413 
bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 414 
 415 

416 
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1.8 – DAGSORDEN 416 

OBS! Landsstyret innstilte opprinnelig på følgende dagsorden til møtet. Nå som landsmøtet blir 417 
digitalt har landsstyret gjort et nytt vedtak, der landsstyret foreslår (innstiller på) å utsette alle 418 
politiske saker til et eventuelt ekstraordinært landsmøte neste år. Sentralstyret vil oppdatere 419 
sakspapirene på nettsiden så snart vi har et nytt forslag til dagsorden.  420 
 421 

 422 
 423 

 424 
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 425 
 426 
 427 

428 
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 428 

 429 

2 430 

ÅRSMELDINGER 431 

432 
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2.1 — SENTRALSTYRET 432 

Dette er sentralstyrets årsmelding for 2020. Her redegjøres det for måloppnåelsen under de 433 
ulike kapitlene i arbeidsplanen. Det redegjøres også for hvordan koronasituasjonen har blitt 434 
håndtert og preget arbeidet i sentralledet. 435 
 436 

Covid-19 437 
2020 ble et veldig annerledes Grønn Ungdom-år. Da samfunnet stengte ned den 12. mars var vi 438 
midt i en nasjonal verveuke, som vi avbrøt. Vi har hele veien forholdt oss til myndighetenes og 439 
MDGs smittevernregler.  Våren og sommeren 2020 foregikk så å si all aktivitet i alle ledd 440 
digitalt. Samtlige større, lengre samlinger i nasjonal regi har vært digitale, bortsett fra 441 
sentralstyrets halvtårsevaluering i juni og høstleir i oktober, som begge ble gjennomført med 442 
strengt smittevern. Pandemien har naturligvis påvirket Grønn Ungdoms medlemstilbud, 443 
medlemsvekst og mediasynlighet. Sentralstyret opplever likevel at organisasjonen har styrket 444 
seg under koronaåret, og er fornøyde med den helhetlige måloppnåelsen i arbeidsplanen.  445 
 446 
 447 
I prioritert rekkefølge fra den vedtatte arbeidsplanen: 448 

1. Fylkes- og lokallagsarbeid 449 
Målet var at Grønn Ungdom skulle ha fungerende styrer i alle fylker. Etter årsmøtesesongen 450 
var målet nådd, men dessverre har fylkesleder i Innlandet trukket seg. Målet om fungerende 451 
styrer i alle fylker vil igjen være nådd når ny fylkesleder i Innlandet er konstituert. 452 
 453 

2. Medlemspleie 454 
Målene er delvis nådd. Grønn Ungdom har oppretthold et medlemstilbud gjennom hele året, 455 
også under koronapandemien, med en blanding av skolering, politikk og sosialt. Sentralstyret 456 
har prioritert å være til stede på digitale medlemsmøter for å bidra til at Grønn Ungdom føles 457 
som en trygg arena for alle.  Mye av medlemstilbudet har foregått digitalt og i nasjonal regi, og 458 
målet om et desentralisert medlemstilbud er derfor ikke nådd. 459 
 460 

3. Politikkutvikling 461 
Alle mål er nådd. Grønn Ungdom har hatt seks politiske utvalg som alle har levert politikk i 462 
løpet av året. Landsstyret har behandlet 17 politiske uttalelser, samt høringsinnspill til MDGs 463 
programprosess.  464 
 465 

4. Ekstern kommunikasjon 466 
Grønn Ungdom har hatt hovedsakene klima, dyrevelferd og liberale verdier. Vi har særlig 467 
profilert oss på klima og liberale verdier. Synligheten i tradisjonelle medier har vært vesentlig 468 
lavere enn i valgåret 2019, og ligger omtrent på 2018-nivå.  Nedgangen skyldes først og fremst 469 
at koronapandemien har okkupert mye av nyhetsbildet, men også at kommunikasjonsgruppa i 470 
tråd med arbeidsplanen har prioritert sosiale medier. Kommunikasjonsgruppa har også 471 
prioritert langsiktig strategisk arbeid for å profesjonalisere organisasjonen, som utvikling av 472 
personas.   473 
 474 

5. Stortingsvalget 2021 475 
Alle mål er nådd. Valgkampstrategi er utarbeidet, argumentheftet er ferdigstilt og planlegging 476 
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av debattskoleringer er påbegynt. Sentralstyret og ledelsen har prioritert mye tid til å jobbe for 477 
å få ungdomskandidater nominert på stortingslistene. 478 
 479 

6. Skolering 480 
Målene er delvis nådd. Sentralstyret har jobbet hardt for å møte skoleringsbehovet i 481 
organisasjonen til tross for begrensninger som følge av covid-19. Vi har lyktes med å 482 
gjennomføre ledelse- og økonomiskolering og Grønnhetsakademiet digitalt. To 483 
folkevalgtsamlinger har dessverre måttet avlyses av smittevernhensyn. 484 
 485 

7. Sommerleir 486 
Sommerleir måtte dessverre avlyses som følge av covid-19. Til gjengjeld arrangerte vi 487 
historiens første høstleir i Grønn Ungdom! Med 46 deltagere på Fausko Gård fikk vi 488 
gjennomført et nedskalert og smittevernvennlig, men suksessfullt arrangement. 489 
 490 

8. Verving 491 
Målene er delvis nådd. Per 15.11.2020 har Grønn Ungdom 2193 registrerte og 955 betalende 492 
medlemmer. Det er færre registrerte, men 34 flere betalende enn på samme tid i fjor. Målet om 493 
at 50% av medlemsmassen skal ha betalt kontingent innen nyttår ser ut til å nås, og vi vil 494 
dermed gå ut av 2020 med en rekordhøy andel betalende medlemmer. 495 
 496 

9. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 497 
Målene er delvis nådd. MDGs landsmøte ble gjennomført digitalt, med en nedskalert saksliste. 498 
Det var derfor mindre rom for å fremme og få gjennomslag for Grønn Ungdom-politikk. Det var 499 
også vanskeligere å legge til rette for et sosialt miljø i GU-delegasjonen.  500 
 501 
Landsmøtet vedtok i fjor i arbeidsplanen at sentralstyret i særlig grad skulle prioritere å fronte 502 
godt forankrede saker på MDGs landsmøte. Dette ble i hovedsak fulgt opp. Et unntak var en sak 503 
på MDGs landsmøte om partiskatt/partibidrag. Dette ble i forkant behandlet i Grønn Ungdoms 504 
sentralstyre, som ønsket å ta stilling til om Grønn Ungdom skulle mene noe i saken. (Saken kom 505 
ikke opp i MDG i tide for å behandle den i Grønn Ungdoms landsstyre.) 506 
 507 
Det var stort flertall i sentralstyret for å støtte innføring av partiskatt i MDG (10 mot 1 508 
stemme). Grønn Ungdoms sentralstyre sto som medforslagsstiller i sakspapirene. Etter 509 
vedtaket i sentralstyret kom det imidlertid frem at flere i Grønn Ungdoms landsstyre var sterkt 510 
uenige i forslaget, og sentralstyret hadde ikke hentet inn denne informasjonen på en god nok 511 
måte. Under debatten på MDGs landsmøte var det flere delegater som antok at hele Grønn 512 
Ungdom støttet forslaget. Sentralstyret tok selvkritikk for hendelsen, og vil fortsette arbeidet 513 
for å sikre god forankring for hvilke saker Grønn Ungdom skal fronte.  514 
 515 
 516 
Løpende arbeid, ikke i prioritert rekkefølge: 517 

10. Internasjonalt arbeid 518 
Alle mål er nådd. Grønn Ungdom har vært representert på (digitale) arrangementer i 519 
paraplyorganisasjonen FYEG ved flere anledninger, pleiet kontakt med søsterorganisasjoner og 520 
engasjert våre egne medlemmer i det internasjonale arbeidet gjennom webinarer. 521 
 522 

11. Representasjon 523 
Målene er nådd. Grønn Ungdom har gjennom talspersonene, generalsekretær og andre 524 
medlemmer vært representert i MDGs sentralstyre, landsstyre, landsmøte, programkomité og 525 
valgkamputvalg. Vi har hatt noe kontakt med eksterne politiske aktører, men mindre enn 526 
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normalt som følge av covid-19. 527 
 528 

12. Oppfølging av unge folkevalgte 529 
Målene er ikke nådd. De to planlagte folkevalgtsamlingene ble dessverre avlyst som følge av 530 
covid-19. Imidlertid har vi fått lov av LNU til å prøve å arrangere en folkevalgtsamling til våren 531 
med de midlene vi fikk tildelt fra LNU som skulle brukes på folkevalgtsamling i år.  532 
  533 

13. Organisering og sekretariat 534 
Alle mål er nådd. Landsstyremøter og landsmøte har blitt arrangert, i den grad dette har vært 535 
mulig under pandemien — alle landsstyremøter etter februar har vært heldigitale. Grønn 536 
Ungdom har utvidet sekretariatet med to nye fylkessekretærer i 40% stilling hver, en 537 
organisasjonssekretær i 20% og en påtroppende kommunikasjonsrådgiver i 100%. 538 
Generalsekretær har prioritert å skape god organisering og rutiner hos sekretariatet. 539 
 540 

14. Sentralstyret 541 
Sentralstyret har utarbeidet konkrete tiltak for å nå målene i arbeidsplanen og har kontinuerlig 542 
jobbet for å utføre disse. Vi har etter beste evne forsøkt å tilpasse oss de skiftende forholdene 543 
under pandemien. Sentralstyret har som hovedregel hatt møter annenhver uke. Sentralstyret 544 
har ikke i god nok grad fulgt opp å publisere referater fra våre møter innen kort tid, og 545 
generalsekretær tar selvkritikk for dette. Generalsekretær og sekretariatet arbeider nå med å 546 
revidere disse rutinene for å sikre mer transparens neste år. 547 
 548 
Sentralstyret har arbeidet gjennom året med å vurdere sin egen rolle i organisasjonen. Dette 549 
ble særlig relevant etter landsmøtet i fjor, der det kom mange tilbakemeldinger om at 550 
sentralstyremedlemmer dominerte og opptrådde uryddig under budsjettdebatten. 551 
Sentralstyret hadde en utvidet diskusjon på påtroppingshelgen i desember 2019, om hvilke 552 
lærdommer man burde trekke av saken og hvordan sentralstyret bør opptre på 553 
landsstyremøter og landsmøtet fremover. Det ble meldt opp en diskusjonssak om dette til det 554 
første landsstyremøtet, for å hente innspill fra landsstyret. På bakgrunn av dette har 555 
sentralstyret utviklet mer konkrete kjøreregler/retningslinjer for sin rolle i landsstyret og på 556 
landsmøtet, og gjennomgående jobbet med å være mer rollebevisste i slike sammenhenger.  557 
 558 
 559 

Sentralstyret har i 2020 bestått av: 560 
 561 
Talsperson: Hulda Holtvedt 562 
Talsperson: Teodor Bruu 563 
Generalsekretær: Miriam Langmoen 564 
Internasjonal kontakt: Nora Heyerdahl 565 
 566 
Sentralstyremedlem: Rauand Ismail 567 
Sentralstyremedlem: Elisabeth Udjus 568 
Sentralstyremedlem: Tobias Stokkeland 569 
Sentralstyremedlem: Christoffer Tallerås 570 
Sentralstyremedlem: Ulrikke Torgersen 571 
Sentralstyremedlem: Christine Evjen 572 
Sentralstyremedlem: Jørgen Abel Bjørvik Paulsen 573 

574 
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2.2 — INTERNASJONAL KONTAKT 574 

Dette er årsmeldingen til internasjonal kontakt for 2020. I år ble det nesten ingen reiser, men 575 
det har blitt mye internasjonalt samarbeid. Landsmøtet i 2019 avviklet internasjonalt utvalg, så 576 
det er internasjonal kontakt Nora Heyerdahl som har hatt ansvaret for det internasjonale 577 
arbeidet. 578 
 579 

 580 
 581 

Deltakelse i Federation of Young European Greens 582 
FYEG er en paraplyorganisasjon for unge grønne partier i Europa. Grønn Ungdom har deltatt 583 
mye i FYEG i året som har vært. Vi har for eksempel deltatt på budsjettmøter, i Member 584 
Organization Forums og ikke minst på FYEGs General Assembly (årsmøte). 585 
 586 
 FYEG sitt årsmøte ble avholdt fra 27 – 29 august. Nora og Tobias Stokkeland 587 
(sentralstyremedlem) representerte Grønn Ungdom her.  Vi dannet en delegasjon til møtet 588 
sammen med Grön Ungdom i Sverige. Vi hadde tre planleggingsmøter med dem i løpet av 589 
våren. Arbeidet bygget på vår felles FYEG-strategi2. Hovedlinjen vår var å fokusere på 590 
organisatoriske spørsmål.  Nora var delvis sykemeldt og Tobias var travel i oppkjøringen til 591 
møtet. Derfor dro svenskene mesteparten av lasset med å skrive resolusjonene. Vi bidro med 592 
lobbing og forhandlinger i august. Sammen meldte Grön Ungdom og Grønn Ungdom opp 593 
følgende resolusjoner: 594 
 595 

• «Time to open up - a more transparent FYEG» ble vedtatt med endringer. Den kan leses 596 
her: https://fyeg.org/sites/fyeg.org/files/ga/R13Time to Open Up.pdf 597 
 598 

• Mental health resolution – ble ikke vedtatt. Denne resolusjonen omhandlet tiltak FYEG 599 
burde iverksette for å forebygge utbrenthet og psykiske helseplager blant frivillige og 600 

600 
2 https://docs.google.com/document/d/1SofKYHSG0uFGPnEeKLR-
4MqdazN2r1l1gRQnKSKSQ8o/edit?usp=sharing 
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ansatte. Store deler av teksten ble bakt inn i arbeidsplanen, men vi savnet at møtet 601 
bandt ledelsen til å gjennomføre konkrete tiltak. Med dette vedtaket har EC 602 
(sentralstyret i FYEG) tatt på seg ansvaret for oppfølgingen. Den opprinnelige 603 
resolusjonen kan leses her: 604 
https://amend.fyeg.org/web/2020/Mental_Health_Resolution-1081 605 

 606 
Politikken som ble vedtatt på møtet kan leses her: https://fyeg.org/GA20 Delegasjonen 607 
engasjerte seg særlig i, og deltok i forhandlinger om, resolusjonene «Standing up to Chinese 608 
Authoritarianism»3 og «Trans Rights are Human Rights».4 609 
 610 
Vi jobbet for å få tidligere internasjonal kontakt i svenske Grön Ungdom Wanja Kaufmann 611 
gjenvalgt til EC, som hun ble med et brak. Det har stor verdi for Grønn Ungdom at Wanja er til 612 
stede i møtene i Brussel, og det vil gjøre det mye enklere for oss å påvirke prosesser i FYEG 613 
framover. 614 
 615 
 Den største kampen for oss, og et enormt gjennomslag for Grønn Ungdom, kom i kampen om 616 
alkohol-regelverket til FYEG. En utfordring i vårt forhold til FYEG er at de har en veldig annen 617 
alkoholkultur enn det vi har. Det handler om forskjellige kulturer og aldersgrenser i Europa. 618 
FYEG har ofte arrangementer på steder der det serveres alkohol, og det er en alkoholkultur i 619 
FYEG. Det har vært krevende å få organisasjonen til å forstå at vi i Grønn Ungdom ikke kan 620 
tillate medlemmer under 18 å dra på arrangementer i FYEG. I fjor var vi milevis unna å få 621 
gjennomslag for noe som helst på dette området. Siden den gang har Nora Heyerdahl og 622 
Miriam Langmoen deltatt på møter i FYEG (MO Forums), der vi har forklart vårt standpunkt. På 623 
GA i år fikk vi store gjennomslag. Vi må forhandle om detaljene rundt hver samling, men nå 624 
ligger alt til rette for at også medlemmer under 18 vil kunne delta på FYEG-møter. 625 
 626 

Kontakt med søsterpartier 627 

 628 
Miriam, Nick, Wanja og Christoffer på RÅM. På tide med  629 
Kalmarunion igjen snart eller hva? 630 
 631 
Sverige 632 
Grön Ungdom i Sverige er det søsterpartiet vi har best kontakt med. De likner veldig mye på 633 

633 
3 
https://fyeg.org/sites/fyeg.org/files/ga/R06Standing%20up%20to%20Chinese%20Authoritarianism.pdf 
 
4 https://fyeg.org/sites/fyeg.org/files/pdf/policy-
papers/R05Trans%20Rights%20are%20Human%20Rights.pdf 
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oss. Miriam Langmoen (generalsekretær) og Christoffer Tallerås (sentralstyremedlem) var på 634 
svenskenes riksårsmøte (landsmøte) i februar. Der ble de inspirerte til å begynne å bruke et 635 
digitalt møte- og stemmeverktøy, som dere skal bruke på dette landsmøtet.  636 
 637 
Nora har i store perioder hatt internasjonal kontakt i Grön Ungdom, Nick Doggen, som sin 638 
nærmeste kollega, fordi det har vært så mye samarbeid. Nick Doggen har holdt webinar for 639 
norske GU om Europapolitikk og Nora har holdt webinar for svenske GU om norsk oljepolitikk. 640 
Høsten 2020 har vi og svenskene lyst ut muligheten for fylkeslag til å få et vennskapslag i 641 
nabolandet. Når disse sakspapirene sendes ut er det fortsatt mulig å lese mer og melde seg på 642 
her: https://forms.gle/ysqJbXRPA5xEHjK29 643 
 644 
Danmark 645 
Vårt søsterparti i Danmark er Alternativets unge. De 646 
opplevde en splitting av moderpartiet i år som har vært 647 
vanskelig for partiet. Kontakten med dem har vært 648 
dårligere i år enn den pleier, fordi de ikke kunne komme på 649 
sommerleir. Rauand Ismail (sentralstyremedlem) og 650 
Elisabeth Udjus (sentralstyremedlem) skulle på AU sitt 651 
landsmøte i mars. Dessverre ble det avlyst på grunn av 652 
korona.  En oppgave i året som kommer blir å pleie 653 
forholdet vårt med dem. 654 
 655 
Danmark har også vært et tema i dialogen mellom GU 656 
Norge/Sverige og FYEG. Per nå har ikke FYEG noen dansk 657 
medlemsorganisasjon. Svenske GU er søsterparti med SUF 658 
i Sverige, som er ungdomspartiet til SF. De sitter i den grønne grupper i Europaparlamentet og 659 
er medlem av European Greens. Vi i Grønn Ungdom i Norge er søsterparti med Alternativet, 660 
som er en nykommer og ikke sitter i Europaparlamentet. Både SUF og ÅU har søkt om 661 
medlemskap i FYEG. Det har blitt rotete behandlet i FYEG, og vårt inntrykk er at sentralleddet i 662 
FYEG ikke har tatt ÅU på alvor. GU Norge/Sverige har engasjert oss i saken. Vi har vært opptatt 663 
av at begge kandidater skal behandles godt, og at vi helst vil at begge skal bli medlemmer av 664 
FYEG. 665 
 666 
Grønn Ungdom Norden 667 
Grønn Ungdom Norden består av Grön Ungdom, Grønn Ungdom og Vino (Finland). Vanligvis 668 
eksisterer GUN mest på papiret for å delta sammen på Ungdommens Nordiska Råd. I år har vi 669 
gått sammen om å søke penger fra Nordisk Råd og Erasmus for å arrangere en sommerleir på 670 
Åland i juni 2021. Vi vet ikke enda om vi får støtte. (Leiren vil komme i tillegg til en ordinær GU-671 
sommerleir i Norge.) 672 
 673 
I tillegg til de overnevnte har vi god kontakt med alle som er med i det FYEG kaller North 674 
Region. Dette er Scottish Young Greens, Irish Young Greens – Oige Ghlas, Young Greens of 675 
England and Wales og Grön Ungdom i Sverige, Vino i Finland, Protests i Latvia og oss. I 676 
november hadde vi et felles webinar med Scottish Young Greens om olje der både Ulrikke 677 
Torgersen (sentralstyremedlem) og Peter Struthers deltok som henholdsvis innleder og 678 
ordstyrer fra Grønn Ungdom. 679 
 680 

Politisk utvalg for Fred, forsvar og migrasjon og politikkutvikling 681 
Politisk utvalg for FFM har bestått av Maja Holmen, Øyunn Kåset, Eirik Myrvold, Ivar Arnesen, 682 
Sher Afghan Thatal, Jørgen Paulsen og Nora Heyerdahl.  Sher Afghan trakk seg tidlig fra 683 
arbeidet på grunn av manglende arbeidskapasitet. I august gikk Nora av som leder på grunn av 684 
helseplager. I valget av ny leder for utvalget intervjuet Teodor Bruu og Nora kandidater fra 685 
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utvalget. Sentralstyret valgte Eirik Myrvoll til ny leder av utvalget. Jørgen Paulsen ble supplert 686 
til utvalget etter halvtårsevalueringen til sentralstyret i juni. 687 
 688 
I løpet av perioden har utvalget produsert følgende politiske plattformer og uttalelser: 689 
 690 
«Norges relasjon til Kina»5, vedtatt på Landsstyremøte-1 i vinter. 691 
Internasjonal kontakt har fulgt opp denne resolusjonen med lobbing opp mot MDG. MDGs 692 
landsstyre vedtok en liknende resolusjon i juni. Vi lobbet opp mot det vedtaket. I etterkant har 693 
Nora brukt mye tid på å jobbe mot Norges frihandelsavtale med Kina, blant annet ved å 694 
samarbeide med andre ungdomspartier, og ved å ha et møte med MDG og 695 
Europaparlamentariker Reinhard Bütikofer om saken. Vi har også arrangert et møte med Den 696 
Norske Uighurkomiteen i november. 697 
 698 
«Migrasjonspolitisk plattform»6 vedtatt på Landsstyremøte-2 i våres. 699 
Denne plattformen var resultatet av flere måneder hard jobbing fra hele utvalget. I arbeidet 700 
deltok vi blant annet på flere møter hos Flyktninghjelpa. Vi hadde også dialog med Leger uten 701 
grenser, NOAS og Røde Kors. Etter at plattformen ble vedtatt har vi brukt tid på å skolere 702 
organisasjonen i innholdet i plattformen. Vi har blant annet hattwebinar med Pål Nesse fra 703 
flyktninghjelpen for hele GU, og skolering om Moria og europeisk flyktningpolitikk på høstleir, 704 
og for fylkeslag. I tillegg skrev Eirik og Ivar en kronikk om asylsøkere som er barn i sommer.7 705 
 706 
«Mer cybersikkerhet inn i skolen» ble vedtatt på SST-12. 707 
Uttalelsen ble ikke oversendt til landsstyret fordi sentralstyret vurderte den som lite 708 
kontroversiell, og vurderte at det var lurt å vedta den med en gang som innspill til 709 
Stortingsprogrammet. 710 
 711 
«Verneplikten i 2020» ble vedtatt på Landstyremøte-4 i høst. 712 
Denne resolusjonen ble også jobbet med store deler av året, og resulterte i en grundig 713 
behandling  av både det prinsipielle og det praktiske rundt verneplikten. 714 
 715 
I tillegg til å skrive uttalelser har utvalget sendt inn et detaljert programinnspill8 til 716 
programkomiteen i MDG. 717 
 718 

Deltakelse i Libanonprosjektet 719 
Samtlige norske ungdomspartier har et Norad-finansiert demokratistøtteprosjekt sammen. I 720 
2019 hadde vi et pilotprosjekt i Libanon, der målet har vært å etablere relasjoner med 721 
libanesiske ungdomspartier. I 2020 skulle vi starte et fireårig demokratiprosjekt. Vi fikk 722 
godkjent søknaden vår av Norad, men det har vært praktisk vanskelig, mtp situasjonen i landet 723 
og korona. Det har likevel vært møter mellom norske og libanesiske deltakere i juni og oktober. 724 
Nora har deltatt på vegne av Grønn Ungdom. 725 
 726 

Vest-Sahara 727 
Nora var i Algerie i vinter på vegne av Grønn Ungdom for å lære mer om situasjonen til 728 
Sahrawifolket, og Marokkos ulovlige okkupasjon av Vest-Sahara. I etterkant samlet alle 729 

729 
5 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/02/Norges-relasjon-til-Kina-ferdigstilt.pdf 
6 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/05/Migrasjonspolitisk-plattform-
ferdigstilt.pdf 
7 https://framtida.no/2020/07/02/stopp-rasismen-mot-barn-pa-flukt 
8 https://drive.google.com/file/d/16X9dG0ntt_WYvJvcdxDfonfxWSmY1qjU/view?fbclid=IwAR1Sgn-
k6ddK6anp5KL8fvPwBOaC8Z9N2CqbnQI3CMTSz88MjLA9i4XLRPA 
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ungdomspartiene som var på turen seg om krav til utviklingsminister Dag Inge Ulstein, og Nora 730 
har deltatt på to møter med ham via Skype. Disse omhandlet nødhjelp til flyktningleirene i 731 
Tindouf. Det er verdt å merke seg at programutkastet har en utmerket formulering om Vest-732 
Sahara. 733 

734 



 
25 

2.3 — KONTROLLKOMITEEN 734 

Dette er årsmeldingen til kontrollkomiteen for 2020. 735 
 737 
 739 
 741 
 743 

 745 
 747 
 749 
 751 
  753 
  755 
 757 
 759 
 761 
 763 

 764 
 765 
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektspørsmål. Dette er en rettighet komiteen har jf. 766 
§8.2 i vedtektene. Kontrollkomiteen tar også imot enkle og ukontroversielle spørsmål 767 
angående vedtektene og bidrar med rådgivning uten å utarbeide en fullstendig tolkning.  768 
Komiteen driver ellers kontroll med at Grønn Ungdoms drift skjer i samsvar med vedtektene og 769 
har ansvar for å vurdere om oppdaterte lokal- og fylkeslagsvedtekter kan godkjennes etter § 770 
10.5. 771 
 772 
 773 

Generelt om året 774 
Komiteen startet sitt arbeid i januar med opplæring og fastsetting av rutiner for 775 
saksbehandling og planer for året. Kontrollkomiteen bestemte seg for å  lage et register over 776 
tolkninger for å lettere se hva som er tolket tidligere og unngå å tolke de samme vedtektene 777 
unødvendig på nytt. Per 8. november har komiteen hatt to tolkningssaker i perioden siden 778 
forrige landsmøte. Komiteen har hatt et mål om å ferdigstille alle innsendte tolkninger innen 21 779 
dager fra mottak av tolkningen. Dette har vi klart i begge sakene.  780 
 781 
Kontrollkomiteens tolkninger tilgjengeliggjøres i Grønn Ungdoms Ressursbank og sendes ut til 782 
landsstyret. En oversikt over de avgitte tolkningene følger under:  783 
 784 
KT 1-1920 - Om gyldigheten av et årsmøtereferat og vedtak som ikke er referatført. Vedtatt 785 
06.02.2020. 786 
KT 2-1920 - Om valgkomiteen kan innstille på egne medlemmer. Vedtak utsendt 12.07.2020.  (Ble 787 
forøvrig sendt inn som et spørsmål og oppmeldt som en tolkningssak av komiteen selv. )  788 
 789 
Lavere aktivitet i organisasjonen har også blitt merket i Kontrollkomiteen med bare to 790 
tolkninger i perioden mot normalt fem til åtte. Komiteen har derfor hatt tid til å jobbe med 791 
tolkningsregisteret.  792 
 793 
På  våren ble komiteen enige om å lage en instruks for oppfølging av vedtektsbrudd. Denne 794 
fokuserer på å løse eventuelle brudd med dem som har forårsaket bruddet. Større saker som 795 
involverer flere medlemmer i organisasjonen eller er kjent for en større del av medlemmene 796 

Kontrollkomiteen har i 2020 bestått av: 
 
Leder: Jon Fartein Lygre Hoel 
Medlem: Per Silnes Tandberg 
Medlem: Adrian Skagen 
Medlem: Kristin Knutsen  
Medlem: Sebastian Teigen Nygård  
(trakk seg i juni 2020 pga ansettelse i GU) 
Varamedlem: Linnea Wilmot 
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kan bringes til landsstyret, landsmøtet eller med en direkte oppklaring utsendt til 797 
organisasjonens medlemmer. Å bringe en sak til disse organene eller å sende en sak ut til 798 
medlemmene skal bare skje i tilfeller der det anses nødvendig for å roe ned konfliktnivået og 799 
gjenskape tillit.   800 
 801 
Kontrollkomiteen har som praksis å være tilstede med en observatør på samtlige 802 
landsstyremøter for å kontrollere at Grønn Ungdoms drift foregår i samsvar med vedtektene 803 
og  være synlige og tilgjengelige for spørsmål. Komiteen holder også beretning om komiteens 804 
arbeid i starten av møtene. Kontrollkomiteen har hatt en observatør til stede på alle 805 
landsstyremøtene i 2020. 806 
 807 
Utenom dette har kontrollkomiteen  808 
 809 

● oppdatert nettsidene med informasjon om kontrollkomiteen. 810 
● gjennomført halvtårsevalueringsmøte den 25. august. 811 

812 
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2.4 — GODKJENNING AV REGNSKAP 812 

Et regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember. Det betyr at regnskapet for 2020 ikke kan 813 
ferdigstilles før etter 31. desember 2020. Derfor skal vi ikke behandle regnskapet for 2020 nå, 814 
men regnskapet for 2019 (som altså har blitt ferdig i år, etter at regnskapsåret for 2019 var 815 
over). 816 
 817 
Landsmøtet kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette regnskapet. Det er ikke mulig å 818 
gjøre om på regnskapet, i og med at dette er penger som allerede er brukt. Realiteten av å ikke 819 
godkjenne regnskapet er å sende en kraftig beskjed til sentralstyret og til den som har styrt 820 
økonomien i 2019 om at dette ikke var pengebruk i tråd med landsmøtets bestilling i 821 
budsjettet.  822 
 823 
På møtet vil regnskapet bli gått gjennom og det vil bli redegjort for de stedene det er avvik 824 
mellom budsjettet og regnskapet. 825 
 826 

Overordnet om regnskapsåret 2019 827 
Grønn Ungdom hadde 3 153 195 kroner i inntekter og 3 407 985 kroner i kostnader. Derfor 828 
gikk Grønn Ungdom med 254 790 kroner i underskudd. 829 
 830 
Det reviderte budsjettet til LS-2 planla et underskudd på 171 669 kroner. Vi gikk altså mer i 831 
underskudd enn opprinnelig budsjettert.  832 
 833 
OBS! Dette er i stor grad fordi en del utgifter som skulle viderefaktureres til fylkeslagene (for 834 
eksempel kostnader til materiell, som fylkeslagene skulle betale sentralt for) ikke ble betalt før 835 
tidlig i 2020.  Under «Balanse» kan man se at Grønn Ungdom ved utgangen av 2019 hadde 277 836 
545 kroner i kundefordringer, altså at andre — stort sett fylkeslag — skyldte Grønn Ungdom 277 837 
545 kroner. Dette har nå blitt betalt, og vil synes i regnskapet for 2020.  838 
 839 

Vedlagt oversikt budsjett mot regnskap 840 
Dette vedlegget viser avvik mellom budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet 2018 og revidert 841 
på LS-2 i 2019, og regnskapet for 2019.  842 
 843 
Det er noen store forskjeller mellom det reviderte budsjettet og regnskapet det er verdt å 844 
merke seg. I regnskapet, altså i realiteten, hadde vi betydelig større både inntekter og utgifter 845 
enn det som ble budsjettert for. Hovedårsakene til dette er: 846 
 847 
1. Vi søkte og mottok midler fra LNU for å arrangere en debattskoleringshelg. Derfor har både 848 
inntektene og utgiftene gått opp. 849 
 850 
2. Vi brukte betydelig mer penger på materiell enn opprinnelig planlagt. Dette ble så 851 
viderefakturert til fylkeslagene, altså gikk både inntekter og utgifter opp. 852 
 853 
3. Vi hadde landsmøtet i 2019 på hotell i stedet for på en skole som planlagt. Derfor ble 854 
landsmøtet dyrere. Imidlertid ble dette «mellomlegget» dekket av frivillige bidrag fra ulike 855 
fylkeslag, som i hovedsak ble betalt inn tidlig i 2020. 856 
 857 
4. Landsstyremøtene ble dyrere enn opprinnelig planlagt. 858 
 859 
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Revisors beretning 860 
Grønn Ungdoms regnskap kontrolleres hvert år av et revisorselskap (vi benytter oss av RSM), 861 
som går gjennom og sjekker at alt er i orden. Vedlegg 4 er revisors beretning fra kontroll av 862 
2019-regnskapet. Beretningen er «uten merknader til regnskapet», altså anser revisor at 863 
regnskapet er ført i tråd med lover og god regnskapsskikk.  864 
 865 

Landsstyrets innstilling 866 
F1: Landsmøtet godkjenner Grønn Ungdoms regnskap for 2019. 867 
 868 

Vedlegg 869 
 1 - Regnskap 2019 mot landsstyrerevidert budsjett for 2019 870 
 2 - Signert årsregnskap 2019 871 
 3 - Usignert årsregnskap 2019 (er fordi det signerte er vanskelig å lese) 872 
 4 - Revisors beretning ang. regnskapet for 2019 873 
 874 
Alle vedleggene kan vises her: https://tinyurl.com/yxmzzdd4875 
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 876 

3 877 

STYRINGSDOKUMENTER 878 

879 
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3.1 — ARBEIDSPLAN 2021 879 

Bakgrunn 880 
Arbeidsplanen er egentlig det viktige dokumentet vi har, fordi den bestemmer hva vi skal bruke 881 
tid og ressurser på i det kommende året. Landsmøtet vedtar arbeidsplanen. 882 
 883 
I innstilling til arbeidsplan er det kortfattede formatet fra de siste årene videreført. Planen er 884 
overordnet, og konkrete mål overlates til konkrete strategier. Det er foreslått ni mål i prioritert 885 
rekkefølge og seks mål om løpende arbeid. Prioriteringen av punktene er sterkt tilpasset at 886 
2021 blir et valgkampår. 887 
 888 

Prioriteringer 889 
I arbeidsplanen for 2020 er fylkes- og lokallagsarbeid og medlemspleie høyest prioritert. Disse 890 
punktene foreslås flyttet lenger ned neste år, til fordel for mer valgkamprelaterte punkter. Det 891 
foreslås at stortingsvalgkampen er høyest prioritert i arbeidsplanen for 2021, men konkrete 892 
mål for valgkampen overlates til valgkampstrategien.  893 
 894 
Ekstern kommunikasjon foreslås som prioritet nr. 2, i lys av at dette er et valgkampår. Også her 895 
overlates konkrete mål til kommunikasjonsstrategien, men det fastslås at vi skal prioritere 896 
sosiale medier. 897 
 898 
Skolering foreslås som prioritet nr. 3, i lys av de høye ambisjonene våre for skolevalgkampen. Et 899 
godt skolevalgresultat fordrer systematisk skolering av debattanter gjennom hele året.  900 
 901 
Sommerleir foreslås som prioritet nr. 4.  Det er nytt at sommerleir prioriteres så høyt, og 902 
kanskje særlig i valgkampår er det naturlig å tenke at sommerleir ikke er viktigst. Vi tror 903 
imidlertid at sommerleir er det aller viktigste medlemstilbudet i Grønn Ungdom og den beste 904 
skoleringsarenaen før skolevalgkampen. Vi bør derfor ha høye ambisjoner for en inspirerende 905 
og valgkamprettet sommerleir, og prioritere punktet deretter. 906 
 907 
Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne er foreslått som prioritet nr. 5 (høyere prioritert enn 908 
vanlig) fordi det skal vedtas stortingsprogram på dette landsmøtet. Noen mener kanskje at 909 
dette punktet bør prioriteres enda høyere. Tanken bak er at gjennomslag på MDGs landsmøte 910 
er viktig, men at valgkampskolering- og forberedelser er enda viktigere for Grønn Ungdom i 911 
2021.  912 
 913 
Medlemspleie, verving og fylkes- og lokallag er foreslått som de neste punktene. Dette er 914 
viktige punkter som vanligvis er svært høyt prioritert i arbeidsplanen. Landsstyret har landet 915 
på at det er enda viktigere at vi har godt skolerte skoledebattanter og en knakende god 916 
sommerleir før valgkampen, enn f.eks aktive styrer i alle fylker. 917 
 918 
Politikkutvikling er foreslått som prioritet nr. 9. Dette er fordi vi skal vedta stortingsprogram 919 
allerede i mars, og etter dette bør vi bruke mindre tid på politikkutvikling og vesentlig mer tid 920 
på å være ute og møte velgere. På det innstillende sentralstyremøtet hadde vi en lengre debatt 921 
om hvilke utvalg vi ville ha det neste året, og denne debatten fortsatte på landsstyremøtet. De 922 
fem vi landet på handler delvis om områder der det er viktig at vi har god politikk (for eksempel 923 
klima, natur og energi) og områder der vi mangler utfyllende politikk (for eksempel 924 
bioteknologi). Det er også lagt til en setning om at Grønn Ungdom i løpet av året skal utarbeide 925 
helhetlig politikk om ytringsfrihet.  926 
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 927 
I tillegg har det kommet til et nytt punkt om å utvikle en strategi for å øke mangfoldet i 928 
organisasjonen. 929 
 930 

Løpende arbeid 931 
I arbeidsplanen for 2020 har vi et løpende punkt om folkevalgtoppfølging. Dette punktet er 932 
fjernet, og folkevalgtoppfølging er heller nevnt under skolering. Punktene om sekretariat og 933 
organisering var tidligere ett punkt, de er foreslått delt i to. Det er lagt til en setning om å sikre 934 
digital transparens og en gjennomgang av våre digitale verktøy. I tillegg har det kommet til en 935 
setning om å sette ned et utvalg som skal sikre at Grønn Ungdom utøver antirasisme i hele vårt 936 
virke. 937 
 938 

Punkter til diskusjon 939 
• Er det noen mål som helt mangler eller som bør utgå? 940 

 941 
• Er formuleringene presise og ambisiøse nok? Alle formuleringer er så klart oppe til 942 

diskusjon. 943 
 944 

• Er prioriteringen god?  945 
 946 

Landsstyrets innstilling 947 
F1: Landsmøtet vedtar arbeidsplanen for 2021 slik den foreligger.948 
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 949 
 950 

 951 

 952 

 953 

ARBEIDSPLAN 954 

2021 955 

 956 
I prioritert rekkefølge: 957 
 958 

1. Stortingsvalget 2021 959 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2021. 960 
 961 

2. Ekstern kommunikasjon 962 
Mål: Grønn Ungdom skal løfte de politiske hovedsakene i mediebildet, nasjonalt og lokalt, i tråd 963 
med vedtatt kommunikasjonsstrategi. Sosiale medier skal prioriteres. 964 
 965 

3. Skolering 966 
Mål: Grønn Ungdom skal prioritere valgkamprelevant skolering, og ellers dekke 967 
skoleringsbehovet i organisasjonen for nye og erfarne medlemmer. Talentprogrammet og 968 
folkevalgtprogrammet skal videreutvikles. 969 
 970 

4. Sommerleir 971 
Mål: Grønn Ungdoms sommerleir 2021 skal ha flere deltakere enn tidligere år, være 972 
valgkamprettet og nivådelt, og være en trygg, sosial og inspirerende møteplass for grønne 973 
ungdommer fra hele landet. 974 
 975 

5. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 976 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe systematisk for å få gjennomslag for vår vedtatte politikk i 977 
Miljøpartiet De Grønnes stortingsprogram, og skape et trygt, sosialt miljø for alle grønne 978 
ungdommer som deltar på møtet. 979 
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6. Medlemspleie 980 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang på et 981 
lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud, samt reell politisk innflytelse. Tilbudet skal 982 
inkludere og mobilisere til valgkampaktiviteter. 983 

 984 

7. Verving 985 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe strategisk for å verve og engasjere nye medlemmer, særlig i 986 
valgkampen. Over 50% av medlemmene våre skal ha betalt kontingenten når året er omme. 987 
 988 

8. Fylkes- og lokallag 989 
Mål: Grønn Ungdom skal ha fungerende styrer i alle fylker ved utgangen av 2021. 990 
 991 

9. Politikkutvikling 992 
Mål: Grønn Ungdom skal være et politisk verksted også i valgkampåret. Grønn Ungdom skal 993 
videreføre ordningen med seks politiske utvalg. Disse er: «Klima, natur og energi», «Likestilling, 994 
mangfold og antirasisme», «Dyrevelferd, landbruk og bioteknologi», «Fred, migrasjon, og 995 
utvikling» og «Personvern og digitale rettigheter». 996 
 997 

10. Mangfold 998 
Mål: Grønn Ungdom skal utarbeide en strategi for hvordan vi kan øke mangfoldet i 999 
organisasjonen. 1000 
 1001 
 1002 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 1003 
 1004 

11. Internasjonalt arbeid 1005 
Mål: Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 1006 
bevegelsen og Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 1007 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene, og utveksle 1008 
valgkamperfaring. 1009 
 1010 

12. Representasjon 1011 
Mål: Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer og 1012 
nettverk. 1013 
 1014 

13. Sekretariat 1015 
Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å være en god arbeidsgiver for våre ansatte, og utvide 1016 
sekretariatet dersom økonomien tillater det. 1017 
 1018 

14. Organisering 1019 
Mål: Grønn Ungdom skal gjennomføre landsstyremøter og landsmøte. Grønn Ungdom skal 1020 
evaluere hvilke digitale plattformer og løsninger vi bruker, for å sikre åpenhet, etiske 1021 
avveininger og ivaretakelse av personvern. Grønn Ungdom skal sette ned et utvalg med ansvar 1022 
for å sikre at organisasjonen utøver antirasisme i hele sitt virke.  1023 
 1024 

15. Sentralstyret 1025 
Mål: Sentralstyret skal jobbe for å nå målene i arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle og 1026 
forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste generasjon. 1027 

1028 
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3.2 — BUDSJETT 2021 1028 

Bakgrunn 1029 
Sammen med arbeidsplanen skal landsmøtet vedta Grønn Ungdoms budsjett for 2021. 1030 
Budsjettet bør sees i sammenheng med arbeidsplanen. Forslaget til budsjett er satt opp mot 1031 
regnskapet for 2019, som er forrige valgår. Ikke alle postene overlapper, fordi vi har gått over 1032 
til en ny budsjettstruktur, men det gir en god pekepinn på hvor mye vi har brukt på for 1033 
eksempel valgkampansettelser eller materiell tidligere. 1034 
 1035 
I valgår skal vi gå i minus, slik at vi bruker av kapitalen vi har spart opp i mellomvalgsår. Etter 1036 
budsjettutkastet vil vi ende 2021 med en egenkapital på ca. 495 000 kr. Dette er forsvarlig med 1037 
tanke på Grønn Ungdoms faste og løpende utgifter, for eksempel til lønn/honorar. Det betyr 1038 
også at vi ligger greit an for valgkamp i 2023. 1039 
 1040 
Saksframlegget går gjennom alle viktigste budsjettpostene. De viktigste diskusjonspunktene er 1041 
markert i rosa. Obs: Det er mye å sette seg inn i, les saken nøye! 1042 
 1043 

Habilitet 1044 
I budsjettutkastet ligger det inne en innstilling om penger i valgkampen, derunder til posten 1045 
«Ekstra bemanning valgkamp». Dersom Grønn Ungdom vedtar å frikjøpe 1046 
sentralstyremedlemmer og/eller kommunikasjonssjef neste år, vil det være denne posten det 1047 
tas fra.  1048 
 1049 
Det er et viktig prinsipp at man ikke selv skal delta i debatter der man kan komme til å tjene 1050 
penger på utfallet. For eksempel kan folk oppleve det som vanskelig å argumentere mot å 1051 
frikjøpe noen, hvis personen som kanskje frikjøpes sitter og hører på. Vi oppfordrer derfor alle 1052 
som er inhabile om å forlate møtet når dette punktet tas opp.  1053 
 1054 
Du er inhabil hvis du ønsker å sitte i sentralstyret i 2021, enten det er fordi du tar gjenvalg til 1055 
sentralstyret eller stiller for første gang. (Dette gjelder ikke talspersonene og generalsekretær, 1056 
fordi de allerede er frikjøpt.) 1057 
 1058 

1 Inntekter 1059 
1.1 Statlig støtte etter partiloven 1060 
Ligger fast. 1061 
 1062 
1.2 Medlemskontingent 1063 
70 000, basert på anslag om 1400 betalende medlemmer. 1064 
 1065 
1.3 Inntekter forretningsvirksomhet 1066 
Salg. Har anslått 100 000, omtrent tilsvarende 2019. 1067 
 1068 
OBS: Dette er ikke egentlig en stor inntektskilde, fordi vi selger materiell med ganske lite 1069 
profitt. Det vil si at hvis vi får solgt masse, så vil utgiftsposten for materiell øke nesten 1070 
tilsvarende, fordi vi kjøper mer materiell for å selge.  1071 
 1072 
1.4 Andre inntekter (inkl egenandeler LM og sommerleir) 1073 
Denne posten økes, til 125 000 kr. Anslaget er 35 000 kr for landsmøtet (120 betalende 1074 
delegater, 300 kr egenandel), 85 000 kr for sommerleir (140 deltagere, 600 kr egenandel i 1075 
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snitt), og 5 000 kr til egenandel for skoleringer og lignende. 1076 
 1077 
1.5 Bidrag privatpersoner og foretak 1078 
Satt til null. 1079 
 1080 
1.6 Bidrag andre organisasjoner og momskompensasjon 1081 
I denne posten inngår Frifond, eventuelle andre midler vi får av LNU, samt momskompensasjon. 1082 
 1083 
Grunnlagsåret for Frifond i 2021 er betalende medlemmer i 2019. Det betyr at hvis Frifond-1084 
potten forblir den samme som i år, så vil GU tilnærmet doble hvor mye Frifond-midler vi får 1085 
neste år, til i underkant av 500 000 kr. (Vi doblet antall betalende medlemmer fra 2018 til 1086 
2019.) 1087 
 1088 
Landsstyret har i tillegg budsjettert med at vi søker prosjektmidler fra LNUs ordning 1089 
Aktivitetsstøtta, i tillegg til 190 000 kr i momskompensasjon. 1090 
 1091 
1.7 Støtte fra MDG 1092 
Ligger fast.  1093 
 1094 
1.8 Må diskuteres: Overføring fra lokallag (stemmestøtten) 1095 
I  budsjettet for 2020 vedtok landsmøtet en ordning der fylkeslagene betalte inn 70% av 1096 
stemmestøtten de mottok, som bidrag til GU nasjonalt. Ingen fylkeslag skulle sitte igjen med 1097 
mindre enn 30 000 kr i stemmestøtte. Dette betydde at fylkeslagene i år har overført mye mer 1098 
penger til GU nasjonalt enn tidligere år. De ekstra midlene skulle primært brukes på 1099 
lønn/ansettelser.  1100 
 1101 
Det ble også vedtatt at GU nasjonalt skulle dekke: 1102 

• Fylkeslagenes reisekostnader til alle nasjonale arrangementer (for eksempel LS eller 1103 
nasjonale samlinger og skoleringer) 1104 

• Alle utgifter til materiell 1105 
• Sentralstyrets reisekostnader når sentralstyret besøker fylkeslag 1106 

 1107 
Oversikt over fylkeslagenes bidrag i 2020 (70%, alle skal ha minst 30 000 kr igjen) 1108 
 1109 
 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  
 1110 
Landsstyret har innstilt på å videreføre ordningen neste år, men i en redusert variant, der 1111 
fylkeslagene overfører 65% av stemmestøtten som bidrag til GU nasjonalt. I tillegg skal ingen 1112 
fylkeslag ha igjen mindre enn 40 000 kr i stemmestøtte.  1113 
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65%, der alle skal sitte igjen med minst 40 000 kr av stemmestøtten, ser sånn ut: 1114 
 1115 
 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 
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  
 1116 
Diskusjonen her må sees i sammenheng med valgkampstrategien og hvilke ting i valgkampen 1117 
man ønsker at nasjonalt versus fylkeslagene skal betale for. 1118 
 1119 
Ting som taler for at fylkeslagene fortsetter å overføre en høy andel av stemmestøtten i 2021 1120 

• Fylkeslagene vil få økt Frifondstøtten neste år. Det betyr at de vil ha flere midler til 1121 
rådighet enn i år.  1122 
 1123 

• Tidligere år har fylkeslagene bestilt valgkampmateriell fra GU sentralt, som så har sendt 1124 
faktura til fylkeslaget. Historisk sett har dette fungert dårlig. Fakturaene har ikke blitt 1125 
betalt og fylkeslag har ofte undervurdert hvor mye materiell de trenger gjennom 1126 
valgkampen. Det kan være bedre at GU sentralt har har ansvar for alt som har med 1127 
materiell å gjøre, og betaler for alt direkte. 1128 
 1129 

• Per valgkampstrategien ligger det an til at sentralt skal ta en stor rolle i neste års 1130 
valgkamp, for eksempel med tanke på skoleringer, visuell profil og det nasjonale 1131 
debatteamet. Derfor kan det være hensiktsmessig at sentralt har tilgang på mye midler. 1132 
 1133 

• Å redusere prosentandelen fra 70 til 65%, slik landsstyret har innstilt på, betyr at 1134 
fylkeslagene vil ha mer disponible midler enn i år.  1135 
 1136 

Ting som taler for en lavere andel i 2021 1137 
• Fylkeslagene pleier å bruke Frifond-midler til verving, samt andre utgifter i 1138 

skolevalgkampen (for eksempel reise til skoler). Å vedta et budsjett der Grønn Ungdom 1139 
sentralt skal betale for alt materiell, kan gi dårlig ressursbruk der fylkeslagene sitter 1140 
igjen med Frifond-penger på bok, som må betales tilbake på slutten av året. Da er det 1141 
kanskje bedre å si at fylkeslagene skal bidra med mindre stemmestøtte til sentralt, men 1142 
at de må ta utgiftene til materiell. 1143 
 1144 

• De største fylkeslagene (Oslo, Viken, Vestland, Trøndelag) er de som blir mest rammet 1145 
av stemmestøttebidraget, og som får mest igjen for en eventuell lavere andel. Dette er 1146 
også de fylkene hvor MDG ligger best an til direktemandat. Er det bedre at fylkeslagene 1147 
har mer midler for å kunne drive intens lokal valgkamp og eventuelt støtte MDG i fylket 1148 
økonomisk? 1149 
 1150 
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• I et valgår er det ekstra nødvendig for fylkeslagene å ha mye tilgjengelige midler, for 1151 
eksempel dersom de ønsker å spleise med MDG-fylkeslaget på ansettelser eller lokal 1152 
valgkamp. 1153 

 1154 

Viktige spørsmål om dette som dere må diskutere i fylkeslaget før GULM: 1155 
• Hvor mye av stemmestøtten trenger deres fylkeslag for å kunne drive en forsvarlig 1156 

valgkamp, med tanke på hvor mye penger dere har i egenkapital (i banken)? 1157 
 1158 

• Hvor mye av stemmestøtten trenger deres fylkeslag for å kunne ha god 1159 
medlemsaktivitet i 2021? Vil dere for eksempel arrangere regionseminar eller 1160 
helgeskoleringer? 1161 
 1162 

• Har dere planer om å for eksempel bidra økonomisk til MDGs valgkamp i fylket og/eller 1163 
spleise med MDG på å ansette noen? 1164 

 1165 
 1166 

2 Drift 1167 
2.1 Bemanning drift (faste) 1168 
Kjøp av økonomitjenester fra MDG. Ligger fast. 1169 
 1170 
2.2 Husleir, kontor, regnskap og lignende (faste) 1171 
Er foreslått økt med 10 000 kr fordi Vipps GO legges ned fra desember, og vi vil spleise med 1172 
MDG på å utvikle en ordning så folk fortsatt kan melde seg inn og kjøpe merch i Vipps. 1173 
 1174 
Posten inkluderer datasystemer (HyperSys, deltager.no, nettsidene, den nye Vipps-ordningen), 1175 
revisjon og husleie. 1176 
 1177 
2.3 Andre kostnader drift 1178 
Medlemskontingent i FYEG. 1179 
 1180 

3 Kommunikasjon og valgkamp 1181 
3.1 Bemanning kommunikasjon (faste) 1182 
Er ikke satt av penger her. 1183 
 1184 
3.2 Kan diskuteres: Ekstra bemanning valgkamp 1185 
Vi har ansatt en rådgiver på politikk og kommunikasjon, som skal jobbe for oss i 100% fra 1186 
januar og til valget. 305 000 kr her er satt av til lønn for henne. I tillegg er det satt av 95 000 kr 1187 
ekstra til eventuelle andre ansettelser og/eller frikjøp. Her er alle som stiller til vanlige 1188 
sentralstyremedlemmer neste år inhabile og må forlate møtet.  1189 
 1190 
3.3 Kan diskuteres: Materiell 1191 
Denne posten skal dekke utgifter til design av materiell og kjøp/bestilling. Posten er satt litt 1192 
ned fra forrige valgkamp. Det er fordi: 1193 

• GU sentralt har nettopp ansatt en rådgiver på politikk og kommunikasjon, som har 1194 
kompetanse på grafisk design og kan designe materiell for oss. Det betyr at vi kan spare 1195 
ganske mye penger på designkostnader. 1196 
 1197 

• Vi har nytt ubrukt materiell for 50 000 kr stående på lager, fordi verveuka i mars ble 1198 
avlyst. Det vil si at vi får materiell for 50 000 kr «gratis» i 2021.  1199 

 1200 
Landsstyret ønsker derfor å heller prioritere ekstra midler til markedsføring (luft). 1201 
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 1202 
3.4 Kan diskuteres: Markedsføring (luft) 1203 
MDG planlegger å bruke ekstremt mye ressurser (flere millioner kroner) på målrettede 1204 
kampanjer neste år for å nå unge velgere. Denne posten er nå økt ganske mye. 1205 
 1206 
3.5 Bør diskuteres: Åpne møter, verving, arr. (bakke) 1207 
Under denne posten inngår reiser GU sentralt betaler for under skolevalgkampen, herunder 1208 
alle reisene til det nasjonale debatteamet dersom landsmøtet vedtar at GU sentralt skal dekke 1209 
dette. 1210 
 1211 
3.6 Bør diskuteres: Annet valgkamp 1212 
Her er det satt av 90 000 kr til valgkampskolering og 10 000 kr til annet (for eksempel 1213 
Arendalsuka). Det kan være bra å diskutere hvor mye penger vi skal bruke på 1214 
valgkampskolering sentralt, sammenlignet med for eksempel regionale skoleringer. Dette må 1215 
sees i sammenheng med valgkampstrategien. 1216 
 1217 

4 Organisasjon og møter 1218 
4.1 Bemanning organisasjon (faste) 1219 
Under denne posten inngår frikjøp av ledelsen og lønn for fylkessekretærene og 1220 
organisasjonssekretær. Det er ikke lagt opp til noen økning i deres stillingsprosent eller 1221 
ytterligere ansettelser.  1222 
 1223 
4.2 Kan diskuteres: Sentralstyret (SST) 1224 
Denne posten dekker utgifter til sentralstyremøter (inkludert sentralstyrets påtroppingshelg 1225 
og halvtårsevaluering), samt sentralstyrets reiser til fylkeslagene utenom valgkamp. Den er 1226 
foreslått redusert fra 100 000 kr til 90 000 kr, hvorav 60 000 kr skal gå til reise utenfor 1227 
skolevalgkampen. SSTs reiser i valgkampen går på post 3.5. 1228 
 1229 
4.3 Kan diskuteres: Landsstyret (LS) 1230 
Det er foreslått å bruke 150 000 kr på LS, dvs 50 000 kr per LS hvis vi regner med tre 1231 
landsstyremøter. Ønsker vi å ha fire landsstyremøter i stedet for tre? Eller vil vi stramme inn 1232 
posten?  1233 
 1234 
LS har blitt dyrere, delvis på grunn av høyere standard på mat og overnatting, men også fordi 1235 
Grønn Ungdom nasjonalt nå dekker reise for alle delegater. Vi har også fått bedre 1236 
representasjon fra Nord-Norge og dermed dyrere reiseutgifter.  1237 
 1238 
4.4 Kan diskuteres: Landsmøte (GULM) 1239 
For 190 000 kr blir det ikke landsmøte på hotell for 120 delegater høsten 2021, men kanskje 1240 
det blir digg mat, overnatting et sted med senger og møte i et stort møtelokale. 1241 
 1242 
4.5 Kan diskuteres: Skolering, internasjonalt, komiteer og annet 1243 
150 000 kr til skolering (utenom valgkampskoleringer) er dersom vi får 100 000 kr gjennom 1244 
Aktivitetsstøtta. Er det for lite med 50 000 kr i «eget» skoleringsbudsjett, til leder- og 1245 
økonomiansvarligsamling, og eventuelle andre skoleringer utenom debatt-/valgkamp-trening? 1246 
(Debatt-/valgkamp-trening går på post 3.6.) 1247 
 1248 
4.6 Kan diskuteres: Sommerleir 1249 
Det er satt av 320 000 kr til sommerleir, opp fra 220 000 i år. Dette er i tråd med 1250 
arbeidsplanpunktet om å prioritere sommerleir høyere. Det reflekterer også bedre de reelle 1251 
kostnadene ved sommerleir, særlig hvis vi vil ha flere deltagere. 1252 
 1253 
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5 Lokallag og andre 1254 
5.1 Utbetaling LNU-midler til fylkeslag 1255 
Dvs Frifond, minus 5% som vi får bruke til regnskap og revisjon. 1256 
 1257 
5.2 Støtte fylkeslag 1258 
Regner med null. 1259 
 1260 
5.3 Utlegg lokallag 1261 
Regner med null. 1262 
 1263 
5.4 Tilbakebetaling ubrukte midler til LNU 1264 
Regner med null. 1265 
 1266 

Saksbehandlers konklusjon 1267 
Utkastet til budsjett vil gi oss en sterk valgkamp både sentralt og i fylkeslagene. Vi vil ende året 1268 
med 495 000 kr på bok, som betyr at vi klarer oss greit økonomisk etter valgkampen.  1269 
 1270 
Vi ligger an til å gå 505 000 kr i minus. Dette er betydelig mer enn i tidligere valgkamper, men 1271 
må sees i sammenheng med at 2020 har vært et svært billig år for Grønn Ungdom grunnet 1272 
Covid-19, med mange veldig lave utgifter til for eksempel LS og skoleringer. Da budsjettet for 1273 
2020 ble vedtatt i fjor, ble det budsjettert med at vi kom til å ende 2020 med ca. 745 000 kr i 1274 
egenkapital. I realiteten ligger vi an til å ende 2020 med egenkapital på ca. 1 000 000 kr, altså 1275 
en kvart million mer. Derfor anser ikke landsstyret det som uforsvarlig å legge opp til et større 1276 
underskudd enn i tidligere valgår. 1277 
 1278 

Punkter til diskusjon 1279 
• Kan fylkeslagene drive en forsvarlig valgkamp med det innstilte budsjettet? 1280 

 1281 
• Hva i valgkampen skal dekkes av nasjonalt versus fylkeslagene? 1282 

 1283 
• Vil vi ha nok midler til 2022 og valgåret 2023 med dette budsjettet? Er det forsvarlig å 1284 

bruke opp halvparten av egenkapitalen vår? 1285 
 1286 

Landsstyrets innstilling 1287 

F1: Landsmøtet vedtar budsjettet for 2021 slik det foreligger. 1288 
1289 



 
40 

 1289 

  2019 2021 
 

  Regnskap 
Landsstyrets 

innstilling 
Note 

     

1 Sum inntekter 3 150 907 3 789 526  

1.1 Statlig støtte etter partiloven 268 857 267 526  

1.2 Medlemskontingent 58 750 70 000  

1.3 
Inntekter 
forretningsvirksomhet 

108 485 100 000  

1.4 
Andre inntekter (inkl 
egenandeler LM og 
sommerleir) 

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

1.5 
Bidrag privatpersoner og 
foretak 

3 582   

1.6 
Bidrag andre organisasjoner 
(LNU og momskomp.) 

283 389 790 000 
500.000 Frifond, 100.000 Aktivitetsstøtta 
LNU, 190.000 Momskompensasjon 

1.7 Støtte fra MDG 1 305 731 1 299 000  

1.8 Overføring fra lokallag 455 591 1 138 000 
65% av stemmestøtten fylkeslagene mottar. 
Ingen fylkeslag skal sitte igjen med mindre 
enn 40.000 kr i stemmestøtte. 

 
(Tidligere: Viderefakturering 
for materiell) 

340 778   

 (Annet i tidligere regnskap) 212 638   

     

     

 Sum kostnader 3 345 236 4 294 276  

     

2 Drift 326 823 345 276  

2.1 Bemanning drift (faste) 116 024 127 276 Økonomimedarbeider 

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

177 796 178 000 
85.000 datasystemer, 33.000 revisjon , 
60.000 husleie 
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2.3 Andre kostnader drift 33 003 40 000 Medlemsskap FYEG 

     

3 
Kommunikasjon og 
valgkamp 

803 841 1 130 000  

3.1 
Bemanning kommunikasjon 
(faste) 

   

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

3.3 Materiell 430 120 380 000  

3.4 Markedsføring (luft) 58 267 190 000 20.000 overføres fra 2020 

3.5 
Åpne møter, verving, arr. 
(bakke) 

 60 000 Inkluderer reiser i skolevalgkampen 

3.6 Annet valgkamp 60 503 100 000 90.000 Valgkampskolering 

 
(Fra tidligere: 
Valgkampskolering) 

135 522   

     

4 Org og møter 1 909 061 2 344 000  

4.1 Bemanning organisasjon (faste) 1 135 476 1 409 000 862.000 Lederverv, 547.000 andre ansatte 

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

4.3 Landsstyret (LS) 138 190 150 000  

4.4 Landsmøte (GULM) 239 884 190 000  

4.5 
Skolering, internasjonalt, 
komiteer og annet 

89 251 185 000 
150.000 Skolering 20.000 MDGLM-
delegasjonen, 10.000 Internasjonalt, 5.000 
Valgkomiteen, 0 Kontrollkomiteen 

4.6 Sommerleir 218 134 320 000  

 (Fra tidligere: Andre kostnader) 53 962   

     

5 Lokallag og andre 305 511 475 000  

5.1 
Utbetaling LNU-midler til 
fylkeslag 

232 402 475 000  

5.2 Støtte fylkeslag    



 
42 

5.3 Utlegg lokallag 22 514   

5.4 
Tilbakebetaling ubrukte midler 
til LNU 

   

 
(Fra tidligere: Konstaterte tap 
på fordringer) 

50 595   

     

     

 Årsresultat −254 789 −504 750  

     

 Egenkapital 01.01 772 748 1 000 000  

 Egenkapital 31.12 517 959 495 250  

 1290 
 1291 

1292 
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3.3 — VALGKAMPSTRATEGI 2021 1292 

Dette dokumentet er unntatt offentligheten (hemmelig). Dersom du er påmeldt delegat til 1293 
møtet kan du lese sakspapirene her: https://tinyurl.com/y6d6v3tx 1294 
 1295 
Du må be om tilgang til sakspapirene og det kan ta litt tid å godkjenne. Be om tilgang i god tid! 1296 

1297 
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 1297 

4 1298 

ANDRE SAKER 1299 

1300 
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4.1 — VEDTEKTSENDRING TIL MDGLM 1300 

Bakgrunn  1301 
GU får 12 delegater til MDGs landsmøte (MDGLM) hvert år. Dette er beskrevet i MDGs 1302 
vedtekter.  1303 
 1304 
Gjeldende vedtekt lyder:  1305 
 1306 

§7.4. Landsmøtet består av 190 fylkesdelegater som fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes 1307 
del av medlemsmassen, men slik at hvert fylke får minimum 3 delegater. I tillegg kan Grønn 1308 
Ungdom sende 12 delegater, og Grønne Studenter 4 og fylkesløse lag til sammen 1 delegat. 1309 
Leder og nestledere har stemmerett i kraft av sine verv. Partisekretæren har møteplikt, tale- og 1310 
forslagsrett. Øvrige medlemmer av sentralstyret, leder og et styremedlem fra Grønt 1311 
Kvinnenettverk, og ansatte i sekretariatet har tale- og forslagsrett. 1312 

 1313 
Grønn Ungdom har altså 12 delegatplasser på MDGLM, som vi har hatt i en årrekke. I tillegg får 1314 
en del i Grønn Ungdom-alder plass gjennom fylkesdelegasjonene sine. 1315 
 1316 
På starten av året vedtok sentralstyret å jobbe for å øke størrelsen på delegasjonen vår til 1317 
MDGLM. Vi sendte inn vedtektsendringsforslag til landsmøtet i april, om å doble 1318 
delegasjonsstørrelsen fra 12 til 24. Forslaget falt på MDGs landsmøte med ganske stor margin.  1319 
 1320 
Landsstyret mener det fortsatt er viktig at GU får økt representasjon på MDGs landsmøte, 1321 
særlig med tanke på hvor stor medlemsmasse vi har fått og at vår delegasjonsstørrelse ikke er 1322 
knyttet til medlemsandel. Vi får altså ikke flere (eller færre) delegater selv med mange flere 1323 
medlemmer. Vi foreslår derfor at vi gjør et nytt forsøk og at vi gjør et vedtak om dette på 1324 
GULM, slik at vi har et landsmøtevedtak i ryggen og kan jobbe tyngre for forslaget over lengre 1325 
tid fram mot neste landsmøte i MDG. 1326 
 1327 

«Stjele» eller «vanne ut»? 1328 
Det er to måter å få flere delegater til Grønn Ungdom på. Den ene er «stjele»-løsningen, hvor vi 1329 
reduserer antall fylkesdelegater fra MDGs fylkeslag til fordel for delegater for Grønn Ungdom. 1330 
Den andre er «vanne ut»- løsningen, der vi øker det totale antallet delegater på MDGLM, men 1331 
hvor hver stemme dermed blir mindre «verdt».  1332 
 1333 
 «Vanne ut»-løsningen: 1334 
Ulempene med «vanne ut»-løsningen er at det medfører ekstra kostnader fordi landsmøtet blir 1335 
større, og at hver enkelt stemme får mindre å si. Økningen vi da får i antall delegater, får 1336 
dermed mindre betydning. På den andre siden er landsmøtet allerede så stort at noen delegater 1337 
fra eller til ikke har all verdens å si for betydningen av hver enkelt stemme. Fordelen er at det 1338 
blir mindre dårlig stemning, og at det nok gir oss en større sjanse for å få folk med oss når de 1339 
ikke oppfatter at forslaget kan true deres egen delegasjon. 1340 
 1341 
MDG har ingen fast rammeavtale som begrenser mulighetene for å øke antallet delegater for 1342 
landsmøtet totalt. Eventuelt blir det bare færre som får komme som observatører. Hvor stor 1343 
kostnadsøkninga for MDG da blir, er uklar, men trenger nødvendigvis ikke være særlig stor. 1344 
 1345 
«Stjele»-løsningen: 1346 
Ulempene med «stjele»-løsninga er at vi kan bli ganske upopulære. Mange av fylkene blir 1347 
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sannsynligvis redd for å selv miste delegater, og det kan bli vanskeligere å få gjennomslag. Men 1348 
igjen: når det nesten er 200 fylkesdelegater, kan det være det ikke blir de store ramaskrikene 1349 
av noen få delegater fra eller til.  1350 
 1351 

Fast delegatantall eller knytte til medlemsmassen? 1352 
I dag har altså GU 12 delegater, uansett medlemsmasse. MDGs fylkeslag har derimot delegater 1353 
etter hvor stor andel av medlemsmassen de har (sånn som GUs fylkeslag til GUs landsmøte). 1354 
Landsstyret ønsker å øke delegattallet vårt til 18, heller enn å knytte det til GUs medlemstall. 1355 
Det virker mest realistisk å få gjennomslag for dette og det vil innebære minst logistikkrøll.  1356 
 1357 

Landsstyrets innstilling 1358 
F1: Grønn Ungdom skal sende inn vedtektsendringsforslag til MDGs vedtekter § 7.4, om å øke 1359 
størrelsen på GU-delegasjonen på MDGLM til 18. Det totale antallet delegater skal tilsvarende 1360 
økes med 6, slik at ikke MDGs fylkeslag eller andre organer får færre landsmøtedelegater etter 1361 
endringen.   1362 

1363 
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 1363 

 1364 

5 1365 

POLITISKE UTTALELSER 1366 

1367 
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INNSTILLING PÅ BEHANDLING FRA  1367 

FORBEREDENDE REDAKSJONSKOMité 1368 

Den forberedende redaksjonskomiteen har fått mandat til å innstille på fem politiske uttalelser 1369 
som skal behandles på landsmøtet. Komiteen ble valgt på LS-4 i november. Vi har i vårt arbeid 1370 
prioritert saker som kan være medievennlige eller saker vi ser på som nyttig å få en avklaring 1371 
på før landsmøtet. Den forberedende redaksjonskomiteen har bestått av Tobias Stokkeland 1372 
(leder), Nora Selnæs og Emily Ann Mercer. 1373 
 1374 
Landsstyret vedtok på LS-4 følgende mandat for komiteen: 1375 

• Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 5 politiske uttalelser på 1376 
GULM. 1377 
 1378 

• Det skal etterstrebes at uttalelsene som behandles på GULM skal være utformet i tråd 1379 
med Grønn Ungdoms mal for politiske uttalelser, samt møte minst ett av disse 1380 
kriteriene:  1381 

  a) Den politiske uttalelsen er et viktig innspill/avklaring i forbindelse med MDGs 1382 
  programprosess,  1383 
  1384 
  b) Den politiske uttalelsen er dagsaktuell og medievennlig. 1385 
 1386 

• Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke politiske uttalelser som skal 1387 
behandles på GULM, samt gjøre endringer i saksfremlegg og uttalelsestekst som ikke er 1388 
meningsbærende (redaksjonelle endringer).  1389 

 1390 

Forberedende redaksjonskomités innstilling 1391 
F1: Landsmøtet behandler følgende politiske uttalelser: 1392 
5.3 Norges relasjon til Kina (GULS-1-20) 1393 
5.7 Tja til økonomisk vekst (GULS-2-20) 1394 
5.11 Knus slaveriet i klesindustrien (GULS-3-20) 1395 
5.15 Antirasistisk plattform (GULS-4-20) 1396 
5.17 Naturpolitikk for 2020-tallet (GULS-4-20) 1397 
 1398 
 1399 
Med vennlig hilsen 1400 
 1401 
Tobias Stokkeland 1402 
Sentralstyremedlem og leder av forberedende redaksjonskomité 1403 
 1404 
Bergen, 15. november 2020  1405 
 1406 
 1407 

OBS: Etter at denne saken ble ferdigstilt har landsstyret innstilt på å ikke 1408 

behandle noen politiske saker på landsmøtet, og heller oversende de politiske 1409 

uttalelsene til et eventuelt ekstraordinært landsmøte neste år. 1410 

1411 
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5 — POLITISKE UTTALELSER 1411 

Politiske uttalelser behandlet av og meldt opp av landsstyret i 2020 1412 
5.1 Norge trenger et styrket klimaråd 1413 
5.2 Norges EØS-midler skal omstille Europa 1414 
5.3 Norges relasjon til Kina 1415 
5.4 Norge trenger en ny GMO-lovgivning 1416 
5.5 Gjør studentlivet levelig igjen! 1417 
5.6 Tja til studentlivet levelig igjen! 1418 
5.7 Tja til økonomisk vekst 1419 
5.8 Migrasjonspolitisk plattform 1420 
5.9 Hydrogen kan bli den nye olja 1421 
5.10 Nei til bilen i norske byer 1422 
5.11 Knus slaveriet i klesindustrien 1423 
5.12 Stopp uberiseringen av arbeidslivet 1424 
5.13 Verneplikten i 2020 1425 
5.14 Borgarløn 1426 
5.15 Antirasistisk plattform 1427 
5.16 Vi trenger strengere krav til Nord-Norgebanen! 1428 
5.17 Naturpolitikk for 2020-tallet 1429 
 1430 
Saksframlegg for alle politiske uttalelser finner du her: https://tinyurl.com/y2kracwh 1431 
 1432 

OBS: Etter at denne saken ble ferdigstilt har landsstyret innstilt på å ikke 1433 

behandle noen politiske saker på landsmøtet, og heller oversende de politiske 1434 

uttalelsene til et eventuelt ekstraordinært landsmøte neste år. 1435 
 1436 

1437 
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6 1438 

VALG 1439 

1440 
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INNLEDNING FRA VALGKOMITEEN 1440 

Valgkomiteen for 2020 har bestått av følgende personer: 1441 
 1442 
Leder: Elisabeth Fjelltun Nilsen 1443 
Medlem: Margit Fausko 1444 
Medlem: Anna Kvam 1445 
Medlem: Ola Eian 1446 
Medlem: Daniel Norum 1447 
1. vara: Ingeborg Revheim 1448 
2. vara: Even Jacobsen (fratrådde før sommeren) 1449 
 1450 

Prosess 1451 
Valgkomiteen konstituerte seg i januar. I løpet av februar og mars ble en plan for prosess 1452 
vedtatt og oppfølgingsfylker fordelt mellom valgkomitémedlemmene. Basert på diskusjon og 1453 
erfaringer fra forrige valgkomité ble det utviklet et sett av kriterier for kandidater til sentrale 1454 
verv, og til sammensetting av helheten. Det ble gjennomført kartleggingssintervjuer av 1455 
sentralstyret og ledelsen i juni. Kontrollkomiteen fikk oppfølging over e-post. Utlysningen til 1456 
vervene kom i to runder, den første i juni og den andre i august. Etter tilbakemeldinger fra 1457 
organisasjonen valgte valgkomiteen å endre prosessen slik at innstillingen skulle bli ferdigstilt i 1458 
september i stedet for oktober. Begrunnelsen er at innstillingen skal kunne komme før 1459 
årsmøtene i fylkeslagene. Selv om valgkomiteen rettet seg etter disse tilbakemeldingene, 1460 
ønsker vi å understreke at det også finnes ulemper ved å komme med innstillingen tre måneder 1461 
før landsmøtet.  1462 
 1463 
Kriteriene som valgkomiteen har lagt til grunn er en videreutvikling av kriteriene fra i fjor. 1464 
Gjennom kontakt med fylkene og oppfølgingsintervju med de sittende i vervene fikk vi 1465 
bekreftet at kriteriene stemmer overens med hva som er ønsket i dag. Kriteriene for 1466 
kandidater har vært offentlige og tilgjengelige på Grønn Ungdom sine nettsider.  1467 
 1468 
Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av 1469 
intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer i fylkeslagene, det sittende sentralstyret og 1470 
kontrollkomiteen eller fra valgkomiteen selv. Vi har intervjuet alle kandidatene som stilte seg 1471 
til disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, 1472 
sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem.  1473 
 1474 
Tre ulike valgkomitémedlemmer meldte seg inhabile overfor tre ulike kandidater. De som 1475 
erklærte seg inhabile var ikke involvert i intervjuene av disse kandidatene, og deltok ikke i 1476 
diskusjon eller endelig beslutning om disse kandidatene.  1477 
 1478 
Basert på kandidatintervjuene vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, 1479 
og plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. 1480 
Dette ble gjort på et innstillingsmøte 19. september.  1481 
 1482 
En innstilt kandidat trakk sitt kandidatur til sentralstyret i november. Valgkomiteen har levert 1483 
en ny innstilling til denne plassen. 1484 
 1485 
 1486 
 1487 
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Redegjørelse for innstillingen til sentralstyret 1488 
Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært 1489 
en vanskelig prosess å skille dem.  1490 
 1491 
På enkeltpersonnivå har kriteriene for sentralstyremedlemmer vært motivasjon, kapasitet, 1492 
spesialisering, erfaring, rollebevissthet, refleksjonsevne, tilføringsverdi og representasjon – i 1493 
prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater oppfylte alle disse kriteriene.  1494 
 1495 
Til sist ble derfor kriteriene for helheten i innstillingen til sentralstyret brukt for å skille 1496 
kandidatene. Her er kriteriene som følger: representasjon, spesialisering og erfaring, 1497 
valgkampdyktighet og kontinuitet. I valget av ledelsen har kontinuitet og valgkampdyktighet 1498 
vært vektlagt mer enn geografisk spredning og meningsmangfold. Som følge av denne 1499 
prioriteringen har valgkomitéen vektlagt representasjonskriteriene tungt i vurderingen av 1500 
øvrige kandidater til sentralstyret.  1501 
 1502 
Med representasjon menes det at helheten i organene skal reflektere organisasjonens bredde 1503 
og mangfold innen alder, kulturell bakgrunn, kjønnsuttrykk og faglig kompetanse. I tillegg 1504 
innebærer representasjonskriteriet at geografisk spredning og meningsmangfold skal 1505 
vektlegges særlig. I valgkomiteens øyne, og basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen, er 1506 
det svært viktig for medlemsmassen at organisasjonens meningsmangfold reflekteres i 1507 
sammensetningen av sentralstyret, og at flertallet i sentralstyret, inkludert ledelsen, kommer 1508 
fra andre steder enn Oslo. 1509 
 1510 
I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. Innstillingen til 1511 
kontrollkomité og sentralstyre oppfyller de føringene vedtektene legger. 1512 
 1513 
Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har 1514 
innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene vi 1515 
har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og kan representere og forvalte det 1516 
politiske meningsmangfoldet i Grønn Ungdom. 1517 
 1518 

Prosess for innstilling av GUs delegasjon til MDGs landsmøte 1519 
Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at det vil være tolv delegater som deltar på vegne av 1520 
Grønn Ungdom på De Grønnes landsmøte. Seks av de tolv kommer fra sentralstyret, mens seks 1521 
blir valgt på landsmøtet. I år skal valgkomiteen for første gang innstille på de landsmøtevalgte 1522 
delegatene, etter en vedtektsendring i fjor. 1523 
 1524 
I tillegg til de seks innstilte delegatene har vi innstilt på tre varaer. Valgkomiteen har vektlagt 1525 
motivasjon, representasjon av kjønn og alder, og rolleforståelse.  1526 
 1527 

Vedlegg 1528 
 1 - Innstilling til sentralstyret 1529 
 2 - Innstilling til kontrollkomiteen 1530 
 3 - Innstilling til delegasjonen til MDGs landsmøte 1531 
 1532 
Med vennlig hilsen 1533 
 1534 
Elisabeth Nilsen 1535 
Leder av den nasjonale valgkomiteen 1536 
 1537 
Bergen, 17. oktober 2020  1538 

1539 
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6.1 — Valg av SENTRALSTYRE 1539 

Innstilling til sentralstyre 1540 
Talsperson: Hulda Holtvedt (gjenvalg) 1541 
Talsperson: Teodor Bruu (gjenvalg) 1542 
Generalsekretær: Miriam Langmoen (gjenvalg) 1543 
Internasjonal kontakt: Pauline Tomren (ny) 1544 
 1545 
Medlem: Elisabeth Garlie Udjus (gjenvalg) 1546 
Medlem: Tobias Oftedal Stokkeland (gjenvalg) 1547 
Medlem: Christine Evjen (gjenvalg) 1548 
Medlem: Sigurd Sønstelie (ny) 1549 
Medlem: Jørgen Narvestad Anda (ny) 1550 
Medlem: Peter Thomsen Struthers (ny) 1551 
Medlem: Miriam Akkouche (ny) 1552 
 1553 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til kristina@gronnungdom.no, 1554 
samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot. Fristen for å melde ditt kandidatur er fredag 27. 1555 
november 2020.  1556 
 1557 

Andre kandidater 1558 
Medlem: Ulrikke Torgersen (stiller primært mot Pauline Tomren og sekundært mot Miriam 1559 
Akkouche) 1560 
Medlem: Rauand Ismail (stiller mot Peter Thomsen Struthers) 1561 
 1562 

Kandidatbeskrivelser 1563 
Hulda Holtvedt (talsperson, gjenvalg) 1564 
Hulda er født i 1999 og oppvokst i Oslo. Fra ung alder imponerte Hulda stort med sin taleevne 1565 
og engasjement, blant annet da hun var leder av Oslo Grønn Ungdom. Etter tre år som 1566 
talsperson har hun fremdeles stor tillit i organisasjonen og er et forbilde for mange.  1567 
 1568 
Hulda har valgt å ha et fokus på å bygge opp ressurspersoner i partiet, samtidig som hun jobber 1569 
for å inkludere og ivareta de unge og nye medlemmene. Hun reflekterer godt rundt Grønn 1570 
Ungdom sin fremtid og er engasjert i hvordan ungdomspartiet skal vokse og hvordan hun som 1571 
talsperson kan bidra til dette. Gjennom mange valgkamper har Hulda opparbeidet seg et 1572 
politisk overblikk og en kunnskap som kan bidra stort i neste valgkamp. Hun representerer en 1573 
sterk kontinuitet og har fremdeles mye å bidra med som talsperson. Valgkomiteen er stolte av 1574 
å kunne innstille Hulda på sin fjerde periode. 1575 
 1576 
Teodor Bruu (talsperson, gjenvalg) 1577 
Teodor er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har studert filosofi ved Universitetet i Oslo. Han 1578 
har vært lenge i organisasjonen, blant annet med flere år i sentralstyret før de siste to 1579 
periodene hvor han har vært talsperson i Grønn Ungdom. Han er også leder for bydelsutvalget 1580 
i Gamle Oslo og representerer slik de unge folkevalgte. 1581 
 1582 
Teodor har som talsperson evnet å sette sine visjoner for Grønn Ungdom ut i live og slik løftet 1583 
organisasjonen opp og frem. Han har vært med å sikre at Grønn Ungdom setter premissene for 1584 
norsk offentlig debatt med offensive utspill i media, og imponerende debattferdigheter i 1585 
riksdekkende tv og radio. Samtidig er han opptatt av enkeltmenneskene i organisasjonen vår, 1586 
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og gjør en kjempeinnsats med blant annet oppfølging av de politiske utvalgene i Grønn 1587 
Ungdom. Sammen med resten av ledelsen representerer Teodor en helt unik kontinuitet som 1588 
er avgjørende for å bygge organisasjonen og ruste den for valgkamp. Valgkomiteen er stolte av 1589 
å kunne innstille Teodor på sin tredje periode. 1590 
 1591 
Miriam Langmoen (generalsekretær, gjenvalg) 1592 
Miriam er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Miljøpartiet De Grønne, Grønn 1593 
Ungdom og De Grønne Glitrende, i tillegg til verv i andre organisasjoner. Miriam har vært 1594 
generalsekretær for Grønn Ungdom siden landsmøtet i 2019, og satt som sentralstyremedlem 1595 
i to år før det. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra USA og var medisinstudent ved 1596 
Universitetet i Oslo før hun begynte å jobbe fulltid for Grønn Ungdom.  1597 
 1598 
Miriam har imponert valgkomiteen med sin faglige og organisatoriske tyngde, og sitt 1599 
tillitsvekkende vesen. Organisasjonen har dette året vært gjennom en stor profesjonaliserings- 1600 
og ansettelsesprosess – et ansvar hun synes å håndtere godt. Videre opplever vi at hun spiller 1601 
en konstruktiv rolle i ledelsen. Ikke minst har Miriam vært en solid leder under koronakrisen, 1602 
med en seriøs håndtering av sikkerhet i organisasjonen. Vi vet at Miriam har tydelige 1603 
ambisjoner for videreutvikling av Grønn Ungdom, som har blitt begrenset på grunn av 1604 
pandemien, og vil gjerne se henne jobbe videre med å sette strategier og visjoner ut i livet 1605 
gjennom året som kommer. 1606 
 1607 
Pauline Tomren (internasjonal kontakt, ny) 1608 
Pauline Tomren er født 1999 er oppvokst på Osterøy og Kamerun (fire år). I Bergen utdanner 1609 
hun seg til å bli sosialarbeider, og var i 2019 på utveksling til Tanzania. I Hordaland og siden 1610 
Vestland GU har hun erfaring med de fleste verv som finnes i fylkeslaget. I hjemkommunen har 1611 
hun vært lokallagsleder i MDG og er i dag styrevara i MDG Vestland og medlem av MDGs 1612 
nasjonale Grønt kvinnenettverk. I tillegg til solid erfaring med valgkamp i Grønn Ungdom 1613 
kommer folkevalgterfaring som fylkestingsrepresentant hvor hun er medlem av utvalg for 1614 
opplæring og kompetanse.  1615 
 1616 
Pauline brenner særlig for klimarettferdighet, de svakeste i samfunnet og likestilling. 1617 
Organisatorisk er hun opptatt av å ivareta organisasjonens medlemmer, skolering og engasjere 1618 
flest mulig til politisk arbeid. Både engasjement, personlige og utdanningsrelaterte erfaringer 1619 
vil komme hele den grønne ungdomsbevegelsen til gode med henne som internasjonal kontakt. 1620 
Hennes kapasitet, organisasjonsbygging og politiske sans gjør valgkomiteen trygg på at hun vil 1621 
fylle rollen godt og styrke sentralstyret. En vid erfaring med både GU, MDG og realpolitikk fra 1622 
Vestlandet sammen med Paulines interesser, meninger og bakgrunn bidrar til et mangfoldig 1623 
sentralstyre. 1624 
 1625 
Elisabeth Garlie Udjus (sentralstyremedlem, gjenvalg) 1626 
Elisabeth Udjus er født i 1998 og oppvokst i Søgne i Agder. Hun har flere års engasjement bak 1627 
seg i Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne, og sitter nå i sin andre periode i Grønn 1628 
Ungdoms sentralstyre. Utenfor dette studerer hun statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og 1629 
sitter som folkevalgt i Kristiansand sitt bystyre. Elisabeth har vist seg som et dyktig 1630 
sentralstyremedlem. Hun kommuniserer tydelig, jobber effektivt, og har lagt tung innsats inn i 1631 
blant annet skoleringsarbeidet i organisasjonen. Samtidig viser hun stor refleksjonsevne og 1632 
rolleforståelse. I sentralstyret vil Elisabeth representere de unge folkevalgte i Grønn Ungdom 1633 
og kontinuitet. Videre vil valgkomiteen trekke frem at hun bidrar med et verdifullt 1634 
meningsmangfold til sentralstyret, blant annet i spørsmål knyttet til blokkuavhengighet og 1635 
økonomiske spørsmål. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Elisabeth til sin tredje 1636 
periode i sentralstyret. 1637 
 1638 
Tobias Oftedal Stokkeland (sentralstyremedlem, gjenvalg) 1639 
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Tobias Stokkeland er født i 1999, oppvokst i Kristiansand og bosatt i Bergen, hvor han studerer 1640 
sammenlignende politikk. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år, først gjennom 1641 
fylkeslaget i Agder. Nå sitter han i sin andre periode i sentralstyret. Tobias er sterk på 1642 
næringspolitikk, økonomisk politikk og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående 1643 
gikk han på UWC i Swaziland, som har beriket hans internasjonalt perspektiv på politikken. 1644 
Tobias er en tydelig valgkampstrateg, håndterer ansvar, og har opparbeidet seg bred erfaring 1645 
og kjennskap til organisasjonen. I sentralstyret vil Tobias representere et mangfold av politiske 1646 
perspektiv, og kontinuitet. I tillegg vil valgkomitéen trekke fram at han har stor sosial 1647 
kapasitet, er interessert i mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen. 1648 
Valgkomitéen er glade for å kunne gjeninnstille Tobias til sentralstyret.  1649 
 1650 
Christine Evjen (sentralstyremedlem, gjenvalg) 1651 
Christine Evjen er født i 2000, oppvokst i Oslo og bosatt samme sted, hvor hun studerer 1652 
psykologi. Christine har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2016 og har blant annet bakgrunn 1653 
som leder for Oslo Grønn Ungdom, hvor hun var valgkampsansvarlig i 2019. Christine sitter nå 1654 
sin første periode som sentralstyremedlem. Det siste året har Christine vært 1655 
kommunikasjonssjef i Grønn Ungdom, og lagt ned svært mye arbeidstid i organisasjonen. 1656 
Christine er en av kandidatene som utmerker seg med et sterkt engasjement for 1657 
organisasjonsdrift og kommunikasjonsoppgaver. Hun er dedikert, pliktoppfyllende og har 1658 
omfattende erfaring med operativ valgkamp fra Oslo GU, som vi tror vil komme godt med i 1659 
2021. I kommende periode vil Christine representere kontinuitet i sentralstyret. Valgkomiteen 1660 
er glade for å kunne innstille henne til sin andre periode. 1661 
 1662 
Sigurd Sønstelie (sentralstyremedlem, ny) 1663 
Sigurd Sønstelie er født i 1998 og oppvokst i Oslo hvor han også studerer utviklingsstudier. 1664 
Han er for tiden arrangementansvarlig i Oslo Grønn Ungdom, et arbeidskrevende verv han 1665 
legger ned stor innsats i. Gjennom ansettelse i MDG har han skaffet seg erfaring med 1666 
profesjonelt innsamlingsarbeid og medlemskontakt. Han er muntlig sterk og har erfaring fra 1667 
det nasjonale debatteamet i skolevalget. Organisatorisk innsikt har Sigurd også fra 1668 
sentralstyret i Spire, hvor han har ledet klimautvalget. Der har han dyrket engasjement for 1669 
global rettferdighet, bærekraftig matproduksjon og hva Norge og Vesten kan lære av det 1670 
globale sør. Videre har han et bredt spekter av interesser fra LGHBTQI+ til energipolitikk. 1671 
Sigurds erfaringer vil være en stor ressurs for sentralstyret og organisasjonen. 1672 
 1673 
Jørgen Narvestad Anda (sentralstyremedlem, ny) 1674 
Jørgen er født i 1994 og oppvokst i Randaberg i Rogaland og utdannet økologisk agronom ved 1675 
Sogn Jord- og Hagebruksskule. For tiden studerer han miljø og naturressurser på NMBU i Ås. 1676 
Han har vært med i Grønn Ungdom siden 2012 , har vært med på å stifte både fylkeslag og 1677 
lokallag, og har vært Grønn Ungdom sin representant i Alliansen ny landbrukspolitikk i to 1678 
perioder. Der har han vært med å skrive Alternativ Landbruksmelding og deltatt på 1679 
innspillsrundene inn mot bondeorganisasjonene i forkant av jordbruksforhandlingene. I så 1680 
måte har han erfaring fra både praktisk arbeid og politikkutvikling. Jørgen vil bringe faglig 1681 
tyngde inn i sentralstyret, med sine kunnskaper om natur, miljø og jordbruk, et helhetsblikk for 1682 
organiseringen av samfunnet og hva politikk for primærnæringer vil si i praksis. Han har et 1683 
grønt, systemkritisk perspektiv som sammen med geografisk mangfold utgjør en styrke for 1684 
sentralstyret. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Jørgen til sentralstyret. 1685 
 1686 
Peter Thomsen Struthers (sentralstyremedlem, ny) 1687 
Peter er født i 1996, er fra Skottland og har bodd i Norge i tre år. Han er utdannet innen 1688 
klimavitenskap (environmental geoscience) fra universitetet i Edinburg. Fra Skottland har han 1689 
erfaring med politikk, organisasjon og valgkamp fra partiet SNP og en studentskipnad. I Norge 1690 
har han blant annet jobbet med profesjonell småskalaproduksjon av grønnsaker ved 1691 



 
56 

Markedshagen på Dokka i Innlandet. Han har erfaring fra MDG Vindafjord, og har vært aktiv i 1692 
MDG Rogaland. Peter er enormt dedikert til klimasaken og valgkomiteen er overbevist om at 1693 
Peter har stor tilføringsverdi, gjennom sin erfaring fra Skottland og sitt engasjement for 1694 
distrikt og jordbruk. Han har et sterkt ønske om å bidra i valgkampen og ta del i den grønne 1695 
bevegelsen i Norge. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Peter til sentralstyret. 1696 
 1697 
Miriam Akkouche (sentralstyremedlem, ny) 1698 
Miriam er født 1995, oppvokst i Alta og studerer i dag sammenliknende politikk i Bergen. Hun 1699 
fikk en viktig rolle i Grønn Ungdom da hun stiftet fylkeslaget GU Finnmark i 2014. Der fikk hun 1700 
erfaring med hvordan drive et lite fylkesstyre og hvordan Grønn Ungdom driftes. Hun har hatt 1701 
en sentral rolle i utformingen av GU og MDGs reindriftspolitikk og stått i sentrum for kampen 1702 
mot gruvedeponi i Repparfjorden. Miriam har ikke bare erfaring fra Grønn Ungdom. I 2015 ble 1703 
hun valgt inn i Altas kommunestyre som ungdomskandidat, og i dag er hun bystyrerepresentant 1704 
i Bergen kommune. Videre har hun hatt flere verv i MDG, blant annet har hun sittet i MDGs 1705 
sentralstyre i perioden 2016-2017.  1706 
 1707 
Miriam har også studert arabisk og er interessert i internasjonale spørsmål, flyktningpolitikk, 1708 
og det multikulturelle Norge fra islam til samisk kultur. Hun har erfaring med å kjempe for 1709 
miljøet i saker som jordvern, oppdrett og oljenæringens utvidelser nordover i Barentshavet. I 1710 
sentralstyret vil Miriam motivere enkeltmedlemmer i GU til å utvikle politikk, bygge lokal 1711 
aktivitet og løfte deres meninger. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Miriam til 1712 
sentralstyret. 1713 
 1714 
 1715 

Andre kandidater til sentralstyret 1716 
Ulrikke Torgersen, stiller primært til Pauline Tomrens plass som internasjonal kontakt og 1717 
sekundært til Miriam Akkouches plass som sentralstyremedlem 1718 
Ulrikke Torgersen er født 1997, oppvokst i Rogaland og har bodd ett år i Canada på 1719 
videregående. Hun har vært aktiv i Grønn Ungdom og MDG siden 2015 og har deltatt i hver 1720 
valgkamp siden det. I hjemfylket  har hun sittet som leder av Grønn Ungdom Stavanger i 2015, 1721 
vært nestleder i Grønn Ungdom Rogaland i 2017 og i programkomiteen i MDG Stavanger i 1722 
2017. Hun bor nå i Oslo og studerer idéhistorie i tillegg til å sitte i sentralstyret i Grønn 1723 
Ungdom. 1724 
 1725 
Det siste året har Ulrikke ledet det nasjonale strategiutvalget og bidratt med å utvikle 1726 
kommunikasjonsarbeidet. Hun har lagt ned mange timer i Grønn Ungdom og MDG, og hennes 1727 
engasjement, kapasitet og pågangsmot har vært en viktig ressurs i sentralstyret. Ulrikke er 1728 
svært motivert til å fortsette jobben inn i valgåret. Hun er opptatt av å ivareta organisasjonens 1729 
medlemmer og har tydelige visjoner for organisasjonens utvikling fremover. Hun har 1730 
førstehåndserfaring med jordbrukspolitikk hvor hun blant annet har jobbet på gårder i Norge 1731 
og Canada. Hun brenner for en bærekraftig natur- og landbrukspolitikk og ønsker å fortsette å 1732 
fremme dette i sentralstyret.  1733 
 1734 
Ulrikke har erfaring fra å jobbe med grønn politikk internasjonalt hvor hun blant annet har 1735 
arbeidet tett med miljøorganisasjoner i Canada. Hun har også blitt valgt til førstekandidat for 1736 
MDG i Rogaland. Det neste året ønsker hun å sette erfaringene sine med strategi og 1737 
kommunikasjonsarbeid ut i praksis, og håper derfor å få tilliten til et nytt år i sentralstyret.  1738 
 1739 
Rauand Ismail, stiller til plassen til Peter Thomsen Struthers 1740 
Rauand er født i 1999, oppvokst i Oslo og Akershus, og jobber i dag som heltidspolitiker og 1741 
bystyrerepresentant i Oslo bystyre, og er nestleder i Oslo MDG. Han har sittet i sentralstyret i 1742 
tre år, vært kommunikasjonssjef, utviklet Grønn Ungdoms høyeste skoleringsnivå, ledet 1743 
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politisk utvalg for skatt og næring, vært sentral i ansettelsesprosessen og oppbemanninga i 1744 
staben på partikontoret. Han har vært med på flere valgkamper - både som kommuniksjonssjef 1745 
og som ungdomskandidat i Oslo i 2019. 1746 
 1747 
Rauand er opptatt av at vi skal ta med erfaringene vi har fra tidligere valgkamper inn i neste års 1748 
valgkamp, slik at hver eneste skoledebattant og valgkamphelt rundt omkring i fylkeslagene er 1749 
klare for vinne valget. Politisk brenner han for progressive verdispørsmål som antirasisme, 1750 
flyktningepolitikk, feminisme og skeive rettigheter, og vil jobbe for at Grønn Ungdom holder et 1751 
solid tak på troverdigheten vår i disse spørsmålene. Derfor ønsker han å få tilliten til et fjerde år 1752 
i sentralstyret. 1753 

1754 
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6.2 — Valg av KONTROLLKOMITÉ 1754 

Innstilling til kontrollkomiteen 1755 
Leder: Per Silnes (nytt verv) 1756 
 1757 
Ordinært medlem: Balder Bryn Morsund (ny) 1758 
Ordinært medlem: Danielle Johanna Hansen (ny) 1759 
Ordinært medlem: Tora Tveiten (ny) 1760 
Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 1761 
 1762 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til 1763 
kristina@gronnungdom.no, samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot. Fristen for å 1764 
melde ditt kandidatur er fredag 27. november 2020.  1765 
 1766 

Kandidatbeskrivelser 1767 
Per Silnes (leder, nytt verv) 1768 
Per Silnes Tandberg er født i 1997, og har flere tillitsverv og roller i Grønn Ungdom bak seg. 1769 
Det siste året har han sittet som ordinært medlem av kontrollkomiteen. Per studerer juss ved 1770 
Universitetet i Oslo og er aktiv i Jussbuss.  1771 
 1772 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til Kontrollkomiteen som representerer 1773 
kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid det siste året og kjenner Grønn 1774 
Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om kontrollkomiteens rolle i 1775 
organisasjonen og er motivert til å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. 1776 
Valgkomiteen mener Per vil kunne innta en trygg, inkluderende og målrettet lederrolle i 1777 
kontrollkomiten. 1778 
 1779 
Balder Bryn Morsund (ordinært medlem, ny) 1780 
Balder er født i 1998, oppvokst i Oslo og bosatt i Trondheim. Han studerer ved NTNU. Balder 1781 
har bred erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen. I Grønn Ungdom har han blant annet bak 1782 
seg en periode som sentralstyremedlem og har deltatt på en rekke nasjonale arrangementer.  1783 
 1784 
Balder har solid organisasjonsforståelse og mye erfaring med vedtektsarbeid. Vi i 1785 
valgkomiteen er glade for å kunne innstille en kandidat med Balders erfaring og kompetanse. 1786 
Han er ryddig, utviser god forståelse for vedtektsarbeid og er motivert til å bruke tid på Grønn 1787 
Ungdoms kontrollkomité i året som kommer. Balders erfaring og personlige egenskaper vil 1788 
komme godt med. 1789 
 1790 
Danielle Johanna Hansen (ordinært medlem, ny) 1791 
Danielle er født 1999 og er fra Bodø. Hun har lang og bred erfaring i Grønn Ungdom, og vært 1792 
på mange landsmøter og landsstyremøter opp igjennom.  1793 
 1794 
Med sin erfaring og gjennomføringsevne mener vi Danielle kan bidra stort til komiteens arbeid. 1795 
Hun reflekterer godt rundt komiteens rolle i partiet og er motivert for å bidra med sin 1796 
kunnskap. 1797 
 1798 
Tora Tveiten (ordinært medlem, ny) 1799 
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Tora er født i 2001, oppvokst i Trondheim og bosatt på Ridabu, hvor hun går på folkehøgskole. 1800 
Tora studerer musikk og har vært medlem av Grønn Ungdom i et år.  1801 
 1802 
Valgkomiteen mener Tora viser nysgjerrighet på og motivasjon for kontrollkomitearbeidet. 1803 
Hun utviser god refleksjonsevne, resonnerer klart og er innstilt på å sette av tid til 1804 
kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille Tora som medlem 1805 
av kontrollkomiteen, og mener hennes egenskaper komme godt med. 1806 
 1807 
Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ordinært medlem, ny) 1808 
Ivar er født i 1999, oppvokst i Oslo og bosatt i Frankrike, hvor han studerer. Ivar har vært 1809 
medlem av Grønn Ungdom i flere år, og har innehatt verv på fylkesnivå og som 1810 
sentralstyremedlem.  1811 
 1812 
Ivar kjenner organisasjonen svært godt og er motivert for å legge ned en innsats for Grønn 1813 
Ungdom, gjennom kontrollkomiteen, i året som kommer. Ivar har god organisasjonsforståelse, 1814 
er engasjert og inkluderende. Valgkomiteen mener Ivars kjennskap til Grønn Ungdom og 1815 
relativt nylige erfaring med å sitte i et sentralt verv, vil komme godt med for kontrollkomiteen i 1816 
året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille ham til komiteen. 1817 

1818 
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6.3 — Valg av VALGKOMITÉ 1818 

Forberedende valgkomité 1819 
Forberedende valgkomité har bestått av Josefine Gjerde, Even Jacobsen, Sigrid Fiolett 1820 
Aanestad Moltumyr og Anne Sigrid Lindblad Stokke. De skulle legge frem sin innstilling til ny 1821 
nasjonal valgkomité for LS-4-20. Imidlertid trakk en person seg kort tid før innstillingen skulle 1822 
presenteres, og det tok tid å sette sammen en ny innstilling. Innstillingen ble derfor oversendt 1823 
landsstyret som epostvotering.  1824 
 1825 
Forberedende valgkomité har innstilt seks personer, og innstiller på åpen plass for andre vara. 1826 
Sammensetningen av de innstilte gir god geografisk spredning og variasjon i alder, hvor i 1827 
organisasjonen man har erfaring og hvilke roller man har og har hatt. De innstilite har også 1828 
utvist god rolleforståelse og er motiverte for å stille. 1829 
 1830 
OBS: Innstillingen til nasjonal valgkomité ble ettersendt lenge etter sakspapirene. Derfor 1831 
kommer ikke benkefristen, altså fristen for å melde sitt kandidatur til valgkomiteen, til å være 1832 
det samme som for sentralstyret og kontrollkomiteen.   1833 
 1834 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til miriam@gronnungdom.no 1835 
samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot. Fristen for å melde ditt kandidatur er lørdag 5. 1836 
desember 2020 kl. 12:00.  1837 
 1838 

Innstilling til valgkomité 1839 

 1840 
Leder: Guri Barka Martins (ny) 1841 
Medlem: Juni Berg-Nielsen (ny) 1842 
Medlem: Eline Aresdatter Haakestad (ny) 1843 
Medlem: Halvard Oland Håvardsrud  (ny) 1844 
Medlem: Oda Sofie Pettersen (ny) 1845 
Første vara: Helena Bugge (ny) 1846 
Andre vara: åpen plass 1847 
 1848 

Kandidatbeskrivelser 1849 

 1850 
Guri Barka Martins - leder (ny) 1851 
Født 1995, bosatt i Oslo 1852 
 1853 
Guri var generalsekretær i Grønn Ungdom fra 2017 til 2019, og før det satt hun to år i 1854 
sentralstyret. De siste fire årene hun vært nestleder i nominasjonskomiteen i Oslo MDG. Hun 1855 
har også erfaring som fylkesleder i Rogaland. Guri er motivert for og ser frem til å ta på seg 1856 
vervet som leder av valgkomiteen. Hun bor i Oslo og studerer medier og kommunikasjon på 1857 
Universitetet i Oslo. 1858 
 1859 
Juni Berg-Nielsen  - ordinært medlem (ny) 1860 
Født 2004, bosatt i Oslo 1861 
 1862 
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Juni har i flere år vært aktiv i Oslo Grønn Ungdom og har også erfaring fra verv valgkomitee i 1863 
Oslo MDG. Hun går for tiden første året på Oslo Katedralskole. Hun sitter for tiden i 1864 
fylkesstyret i Oslo. 1865 
 1866 
Eline Aresdatter Haakestad  - ordinært medlem (ny) 1867 
Født 1994, bosatt i Vestland 1868 
 1869 
Eline ble valgt inn som ungdomskandidat til bystyret i Bergen i 2019, og er nå byråd for klima, 1870 
miljø og byutvikling. Tidligere har hun vært politisk rådgiver for byråd Thor Haakon Bakke. 1871 
Eline har også tidligere erfaring som blant annet generalsekretær i Grønne Studenter, 1872 
talsperson for styret i Bergen MDG og som studentrepresentant for Grønn liste ved 1873 
Universitetet i Bergen. 1874 
 1875 
Halvard Oland Håvardsrud - ordinært medlem (ny) 1876 
Født 2001, bosatt i Vestfold og Telemark 1877 
 1878 
Håvard har erfaring som økonomiansvarlig i fylkeslaget i Vestfold og Telemark og har også 1879 
deltatt på LS flere ganger. Halvard er også engasjert i Natur og Ungdom. Han skal etter jul i 1880 
militæret. 1881 
 1882 
Oda Sofie Pettersen  - ordinært medlem (ny) 1883 
Født 1999, bosatt i Agder 1884 
 1885 
Oda er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Agder, og jobber som organisasjonsrådgiver 1886 
for MDG. Hun har tidligere vært fylkesleder for Grønn Ungdom Agder, og flere års erfaring fra 1887 
landsstyret til både Grønn Ungdom og MDG. Hun bor nå i Oslo for å studere internasjonale 1888 
studier, men flytter hjem til Agder for å drive valgkamp etter jul.  1889 
 1890 
Første vara: Helena Bugge (ny) 1891 
Født 2004, bosatt i Oslo 1892 
 1893 
Helena har vært aktiv i Oslo Grønn Ungdom i flere år, og har på den tiden innhentet seg 1894 
relevant erfaring fra blant annet fylkesstyret i Oslo, landsstyret og den nasjonale GU-1895 
delegasjonen til MDGLM. I høst ble hun valgt som ny fylkesleder i Oslo Grønn Ungdom. 1896 
 1897 

1898 
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6.4 — Valg av GU-DELEGASJON 1898 

TIL LANDSMØTET I MDG 1899 

Bakgrunn 1900 

Grønn Ungdom har en egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne 1901 
(MDGLM) på 12 delegater. Dette er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn 1902 
Ungdom i fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få 1903 
gjennomslag for Grønn Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn 1904 
Ungdom at halvparten av GU-delegasjonen skulle bli valgt innad i sentralstyret, mens 1905 
den resterende halvparten skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte 1906 
(GULM).  1907 
 1908 
I år er det for første gang valgkomiteen som innstiller på de seks medlemmene av 1909 
delegasjonen som velges på GULM.  1910 
 1911 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til 1912 
kristina@gronnungdom.no, samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot. Fristen for å 1913 
melde ditt kandidatur er fredag 27. november 2020.  1914 
 1915 

Andre kandidater 1916 
Delegat: Even Jacobsen stiller til plassen til Simon Capsomun Hotvedt 1917 
 1918 

Innstilling til delegasjonen 1919 
Delegat: Ola Vollan 1920 
Delegat: Cathinka Bergem 1921 
Delegat: Adrian Leander Skagen 1922 
Delegat: Nora Jungeilges Heyerdahl 1923 
Delegat: Simon Capsomun Hotvedt 1924 
Delegat: Victoria Sundt Garder 1925 
 1926 
1. vara: Anne Line Nilsson 1927 
2. vara: Even Jacobsen 1928 
3. vara: Mira Reinvang 1929 
 1930 

Kandidatbeskrivelser 1931 
Ola Vollan (delegat) 1932 
Jeg heter Ola, er 16 år og bor i Trondheim. De siste årene har jeg opparbeidet meg erfaring 1933 
gjennom ulike verv, blant annet har jeg vært nestleder i GU Trøndelag, styremedlem i to år, 1934 
styremedlem i Oppdal MDG og medlem av nominasjonskomiteen i Trøndelag.  I tillegg har jeg 1935 
vært representant på landsstyret i to perioder og sitter i politisk utvalg for helse, velferd og 1936 
likestilling. Var med på MDGLM i 2020 og er motivert for å stille igjen.   1937 
 1938 
Cathinka Bergem (delegat) 1939 
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Jeg heter Cathinka, er 15 år, og kommer fra Akershus grønn ungdom. Jeg sitter i styret til Viken 1940 
GU, og er innstilt til styret i Akershus. Jeg vil bidra til å representere grønn ungdoms meninger i 1941 
MDG, og tror jeg er passende til det. Noen av de tingene jeg er mest opptatt av er 1942 
landbrukspolitikk, skolepolitikk, og like rettigheter for alle. Jeg var vara til MDGLM i fjor, og 1943 
trivdes veldig godt med forberedelsene til landsmøtet. Jeg ønsker også å delta i ferdigstillingen 1944 
av ny politikk for MDG på vegne av Grønn Ungdom.  1945 
 1946 
Adrian Leander Skagen (delegat) 1947 
Jeg heter Adrian Leander Skagen, er 20 år, og studerer i dag rettsvitenskap i Oslo. Jeg var 1948 
tidligere aktiv i Grønn Ungdom Trøndelag da jeg gikk på videregående og var fylkesleder og 1949 
valgkampsleder i 2018/19. I tillegg til dette har jeg flere år bak meg i landsstyret, har sittet to 1950 
perioder i kontrollkomiteen og deltatt i politisk utvalg for utdanning. Jeg har også deltatt på 1951 
MDGLM tidligere, og håper å kunne fortsette å gjøre dette samtidig som jeg arbeider for Grønn 1952 
Ungdoms gjennomslag. 1953 
 1954 
Nora Jungeilges Heyerdahl (delegat) 1955 
Jeg har sittet i sentralstyret som internasjonal kontakt i to år. Tidligere har jeg sittet i 1956 
sentralstyret som sentralstyremedlem. I sentralstyret har jeg ledet politisk utvalg for Klima og 1957 
miljø, og politiske utvalg for Fred, forsvar og migrasjon. I tillegg har jeg jobbet med sommerleir, 1958 
skolering, valgkamp og mye internasjonalt arbeid. På det internasjonale feltet har jeg hatt 1959 
ansvar for kontakten med FYEG, andre europeiske søsterorganisasjoner og internasjonalt 1960 
sivilsamfunn i Norge. For eksempel Norske Uigurer, Flyktninghjelpen og Røde Kors.  Politisk 1961 
har jeg blant annet ledet arbeidet med Norges tilknytning til EUs Klima og energipolitikk, 1962 
Norges relasjon til Kina og migrasjon og flyktningepolitikk. Jeg har vært aktiv i internasjonalt 1963 
utvalg i MDG, og i MDGs internasjonale nettverk, og har dermed gode kontakter i MDG som 1964 
kan være nyttige på et landsmøte.  1965 
 1966 
Simon Campsomun Hotvedt (delegat) 1967 
Mitt navn er Simon, er 14 år og er fra Tønsberg. Jeg er motivert og får aldri nok av politikk. Jeg 1968 
har erfaring fra GU nasjonalt og lokalt, i tillegg til noe erfaring i MDG.  1969 
 1970 
Victoria Sundt Garder (delegat) 1971 
Jeg heter Victoria, er 15 år og kommer fra Hammerfest i Finnmark. Jeg ble med i Grønn 1972 
Ungdom i mars 2019, og har sittet som fylkesleder i Grønn Ungdom Troms og Finnmark siden 1973 
september 2019. Jeg er landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark og har vært på flere 1974 
landsstyremøter det siste året. Mine hjertesaker er hovedsakelig klima og dyrevelferd, men det 1975 
siste året har jeg jobbet mye mot gruveprosjektet til Nussir ASA i Kvalsund og det har blitt en 1976 
veldig viktig sak for meg. 1977 
 1978 
Anne Line Nilsson (1. vara) 1979 
Jeg er 21 år, fra et lite sted utenfor Tønsberg i Vestfold og Telemark. Jeg har vært aktiv i Grønn 1980 
Ungdom siden 2014 og har vært fylkesleder i Vestfold. Nå studerer jeg juss ved Universitetet i 1981 
Oslo og er fylkespolitiker i Vestfold og Telemark. Jeg ønsker å være med i GU delegasjonen for 1982 
å bidra til at GU får gjennomslag for sin politikk og at unge stemmer blir hørt. Jeg vil også bidra 1983 
til at det er god trivsel i delegsjonen, og at alle har det bra.  1984 
 1985 
Even Jacobsen (2. vara). Stiller også til Simon Capsomun Hotvedts plass som delegat. 1986 
Jeg er en 15 år gammel gutt fra Hønefoss i Viken. For tiden er jeg leder for Grønn Ungdom 1987 
Buskerud. Jeg er engasjert i veldig mange saker, men de viktigste er nok klima og miljø, men 1988 
også byutvikling, dyrevelferd, landbrukspolitikk, sosialpolitikk, gründerpolitikk, økonomisk 1989 
politikk, feminisme og skeiv politikk. Jeg har erfaring fra GU-delegasjonen tidligere. I 1990 
2019/2020 satt jeg i GU-delegasjonen, det var veldig gøy, men dessverre ble det ikke noe fysisk 1991 
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MDGLM:( Derfor er jeg klar og motivert til å representere GU på MDGs landsmøte, som 1992 
forhåpentligvis blir en fysisk møte. 1993 
 1994 
Mira Reinvang (3. vara) 1995 
Hei, jeg heter Mira Reinvang og er 14 år. Jeg har vært aktiv i grønn ungdom i to år, og sitter det 1996 
andre året i fylkesstyret i Oslo. Jeg er veldig gira og vil kjempe for grønn ungdom sine saker på 1997 
MDGLM. 1998 


