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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
 4 

Påmelding 5 
Påmelding skjer her: https://forms.gle/LLekx3DdPTA7Pc9k9 6 
 7 

Dekking av utgifter 8 
Hvis dere som er i samme fylkeslag vil sitte sammen under møtet, dekker Grønn Ungdom 9 
billigste reisevei for at dere skal samles fysisk. (OBS! Dette forutsetter selvfølgelig at det er 10 
lov å møtes der dere er.)  11 
 12 
Grønn Ungdom dekker opp til 200 kr per deltager i utgifter til mat eller snacks for hele helga.  13 
 14 
Signert refusjonsskjema med bilag (kvitteringer) sendes til okonomi@gronnungdom.no innen 15 
én måned etter arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Du 16 
finner refusjonsskjemaet her: https://tinyurl.com/refusjon2020 17 
 18 

Hjelp, jeg skal på digitalt landsstyremøte! 19 
Snakk med de du bor med i god tid i forveien om hvordan dere legger opp helgen! Hvis du bor 20 
med familien din er det lurt å koordinere måltider, så du kan spise når det er lagt opp til det i 21 
dagsorden.  22 
 23 

Forberedelser 24 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på landsstyremøtet avholder LS-forberedende møter 25 
hvor man går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. Si fra til fylkessekretæren deres 26 
hvis dere trenger tilgang til nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-27 
forberedende møte! 28 
 29 
I møtereglene er det foreslått at hvert fylkeslag må tegne seg i starten av hver debatt for å 30 
redegjøre for hva fylket mener om saken. Redegjørelsen kan være kort eller lang, men dere må 31 
altså være forberedt på å si noe om hva dere/fylkeslaget i utgangspunktet mener. (Det er lov å 32 
si «Vi var veldig usikre i saken og landet på at vi ikke har noen sterke meninger»!) 33 
 34 
Det er også ofte greit å forberede innlegg til debattene på forhånd. I tillegg anbefaler vi at dere 35 
fordeler sakene / innleggene mellom dere, slik at begge delegater (og gjerne også observatøren) 36 
får deltatt i debattene. 37 
 38 

Endringsforslag til arbeidsprogrammet til MDG 39 
En av sakene vi skal debattere på landsstyremøtet er hvilke endringsforslag GU skal sende inn 40 
til arbeidsprogrammet til MDG. Disse må sendes inn gjennom en egen lenke, her:  41 
 42 
Fristen for å sende inn disse forslagene er onsdag 27. januar kl. 23:59. Etter dette kan vi ikke 43 
sende inn endringsforslag til MDG, så det er ikke mulig å flytte denne fristen. Etter fristen er 44 

Dato: 30.-31. januar 2021  

Møtested: Zoom 

Møtetid: 09:15 (lørdag) - 13:00 (søndag) 
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det fortsatt mulig å sende endringsforslag om å stryke forslag/punkter, men ikke om å endre 45 
eller legge til nye forslag. 46 
 47 

Fylkenes runde og beretningssaker 48 
På fredagen kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) til 49 
å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte. Her har vi også fylkenes runde, der 50 
hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. Forbered 51 
dere godt, og vær så konkrete som mulig: 52 
 53 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 54 
• Hva har styret prioritert å jobbe med? 55 
• Hvordan ligger dere an med planlegging av valgkamp? Har dere valgt valgkampsjef? 56 
• Hva planlegger dere framover? 57 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra? 58 
• Hvordan går det med koronahåndtering, digitale møter og smittevern? 59 
• Hvilke utfordringer trenger dere hjelp eller råd med? 60 

 61 
Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 62 
fylkeslag om tips og erfaringer. 63 
 64 

Innsending av endringsforslag 65 
Det er åpent for å sende endringsforslag for møtet.  66 
 67 
Endringsforslag sendes inn her:  https://forms.gle/QdTWJfMQ4ZcoeJvX9. Fristen for å sende 68 
inn endringsforslag til programmet til MDG er onsdag 27. januar kl 23:59. 69 
Alle endringsforslag kan sees her: https://tinyurl.com/y5ekqm2b 70 

71 



 
4 

SAKSLISTE  71 

 72 

Møtekonstituering 73 
01 Valg av ordstyrer og referent      V 74 
Innstilling: Anna Kvam og Trine Jakobsen Rydland, ordstyrer  75 
  Sebastian Teigen Nygård, referent 76 
 77 
02 Godkjenning av innkalling       V 78 
 79 
03 Godkjenning av møteregler (s. 5)      V 80 
 81 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 7)      V 82 
 83 
05 Valg av redaksjonskomité       V 84 
Innstilling: Elisabeth Udjus (leder)        85 
  Pauline Tomren 86 
  Sigurd Sønstelie 87 
 88 

Beretningssaker 89 
06 Sentralstyrets beretning        O 90 
 91 
07 Sekretariatets beretning       O 92 
 93 
08 Økonomisk beretning        O 94 
 95 
09 Internasjonal kontakts beretning       O 96 
 97 
10 Kontrollkomiteens  beretning       O 98 
 99 
11 Koronaberetning         O 100 
 101 
12 Fylkenes runde         O 102 
 103 
13 Beretningsdebatt         O 104 
 105 

Behandlingssaker 106 
14 Orientering fra valgkomiteen      O 107 
v/ Guri Barka Martins, leder av valgkomiteen 108 
 109 
15 Revidering av Grønn Ungdoms etiske retningslinjer   V 110 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 111 
 112 

Politiske saker (forslagsstiller i parentes)  113 
14 Endringsforslag til MDGs arbeidsprogram (sentralstyret)   V 114 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 115 
 116 
 117 



 
5 

 118 
15 Organisering og kompetanse i barnevernet       V 119 
 (PU: Helse, velferd og likestilling 2020, sentralstyret)  120 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 121 
 122 
16 Landbrukspolitisk plattform          V 123 
 (PU: Landbruk og dyrevelferd 2020, sentralstyret)  124 
v/ Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem 125 

126 



 
6 

SAK 03 – MØTEREGLER  126 

 127 

Generelt 128 
§ 1 - Formalia 129 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 130 
retningslinjene. 131 
 132 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-133 
flertall.  134 
 135 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 136 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 137 
endres med alminnelig flertall. 138 
 139 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 140 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 141 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 142 
 143 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 144 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet (jubling, 145 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  146 
 147 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra møtet. 148 
 149 

Representasjon 150 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 151 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal være tilstede så lenge møtet er satt. 152 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 153 
 154 
§ 4 - Representanter 155 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 156 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 157 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 158 
sentralstyret har tale– og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til en delegat fra 159 
samme fylke dersom delegaten ikke er tilstede. 160 
 161 
§ 5 – Ansatte 162 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 163 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 164 
 165 
§ 6 - Andre gjester 166 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet som gjester. Gjester kan 167 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 168 
 169 
§ 7 - Lukkede dører 170 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 171 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 172 
 173 
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Saksgang og konstituering 174 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 175 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 176 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 177 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 178 
 179 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 180 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 181 
skal voteres over. 182 
 183 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 184 
 185 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 186 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 187 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 188 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 189 
 190 
§ 10 - Referenter og protokoll 191 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 192 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 193 
alle forslag og alle voteringer. 194 
 195 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 196 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 197 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 198 
 199 

Debatter 200 
§ 11 - Innlegg 201 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 202 
to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 203 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 204 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 205 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål 206 
som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 207 
 208 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 209 
 210 
§ 12 - Saksinnledninger 211 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 212 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 213 
 214 
§ 13 - Redegjørelse for fylkenes syn 215 
En representant for hvert fylke må tegne seg minst én gang i alle politiske saker samt alle større 216 
organisatoriske saker, for å redegjøre for fylkets syn på saken. 217 
 218 
§ 14 - Strek og strykning av taleliste 219 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 220 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 221 
 222 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 223 
talelisten.  224 
 225 
§ 15 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 226 
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Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 227 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden. 228 
 229 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 230 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 231 
ordstyrerbordet. 232 
 233 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 234 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 235 
 236 
§ 16 - Frister 237 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 238 
 239 
§ 17 - Forslagenes utforming 240 
Alle forslag skal fremmes digitalt her: https://forms.gle/a2monzeLSDPixpLi6. Forslagsstiller 241 
skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. Endringsforslag til MDGs 242 
partiprogram må sendes inn senest onsdag 27. januar kl. 23:59. Etter denne fristen kan det kun 243 
fremmes forslag om å trekke eksisterende forslag. 244 
 245 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 246 
 247 
§ 18 - Avstemninger 248 
Ingen kan forlate eller komme inn i møtet under avstemninger, før stemmegivningen er 249 
avsluttet. 250 
 251 
Avstemninger foregår digitalt i Zoom, ved å trykke på ikonene «Yes» eller «No» under 252 
kontrolltavlen for møtedeltagere.  Delegatene skal samtidig rekke opp hånda, for å sikre at 253 
salen kan se hvem som stemmer på hva. 254 
 255 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 256 
overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 257 
 258 
§ 19 - Valg 259 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 260 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 261 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 262 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 263 
generalsekretærkandidater som får 3. 264 
 265 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 266 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 267 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 268 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 269 

akklamasjon. 270 
 271 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 272 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 273 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 274 

 275 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 276 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 277 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 278 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 279 
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opptellingen. 280 
2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 281 

blanke stemmer, er kandidaten valgt. 282 
3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 283 

stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 284 
over de gjenstående kandidatene. 285 

 286 

Annet 287 
§ 20 - Rusmidler 288 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler under landsstyremøtet. Berusede 289 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 290 

291 
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SAK 04 – DAGSORDEN 291 

 292 

 293 
 294 

295 
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Til Landsstyret  296 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 297 
Fra Sentralstyret 298 
Dato 16.01.21  299 
Saksnr GULS-1-21-15 300 

 301 

REVIDERING AV GUS ETISKE 302 

RETNINGSLINJER 303 

 304 

Bakgrunn  305 
Grønn Ungdom har et dokument med etiske retningslinjer som alle tillitsvalgte og ansatte må 306 
lese, og som skal være grunnlag for de etiske avveiningene man må ta i rollen. De etiske 307 
retningslinjene er innom alt fra innkjøp vi gjør via rolleforståelse til varslingssaker og lovbrudd.  308 
 309 
De etiske retningslinjene ble sist revidert i 2018, og det er derfor på tide å se over dem på nytt. 310 
De eksisterende etiske retningslinjene finner dere her: https://tinyurl.com/y3gahtpx 311 
 312 
Sentralstyrets inntrykk er at dagens etiske retningslinjer i hovedsak fungerer bra. Det er to 313 
hovedting saksbehandler ønsker å endre, basert på tilbakemeldinger og egne erfaringer: en 314 
tydeligere ansvarsfordeling ved varslingssaker, særlig der noen i ledelsen er berørt, og en 315 
avklaring av lobbyismeproblematikk og svingdører mot PR-bransjen. Sentralstyret vil 316 
understreke at det er veldig lov å komme med endringsforslag på andre områder også :) 317 
 318 

Lobbyarbeid, karantene og PR-byråer 319 
På det siste sentralstyremøtet i forrige periode, diskuterte SST en sak med tittelen «Kjennskap 320 
og vennskap», der vi drøftet hvordan vi skal forholde oss til en stadig sterkere svingdøreffekt 321 
mellom politikk og PR-bransjen. For å sitere fra saksframlegget fra det møtet:  322 
 323 

Nå går en av fire stortingspolitikere over i en stilling innenfor kommunikasjon eller lobbyisme etter 324 
at de er ferdige på tinget.1 I flere ungdomspartier er det vanlig at tillitsvalgte jobber som 325 
konsulenter i byråer som Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, First House og så videre.  Disse 326 
konsulentselskapene tilbyr veiledning i å få gjennomslag i politiske prosesser, og det er ingen 327 
tilfeldighet at de rekrutterer folk med et nettverk i politikken. PR-bransjen selger selvfølgelig 328 
kompetanse, men de selger også vennskap. Saksbehandler [Nora Heyerdahl] har for eksempel fått 329 
Messenger-meldinger av ulike tidligere ungdomspolitikere med spørsmål, der det har vist seg 330 
senere at de har spurt på vegne av kunder som HM og McDonalds. 331 
 332 
Da tidligere leder i Krfu og Krf-politiker i Viken gikk inn som vikar-minister tidligere i år fikk hun 333 
kritikk for å bidra til utvisking av skillet mellom politikk og konsulentvirksomhet.2 Det er sannsynlig 334 

334 
1 https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/nyheter/politikere-pa-vandring-til-pr-bransjen 
2 https://kampanje.com/pr/2020/05/first-house-vil-offentliggjore-kundelisten-til-statsradsvikar/ 
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at denne typen saker vil bli vanligere og vanligere. Når noe er en trend kommer det også til Grønn 335 
Ungdom, og organisasjonen bør forberede seg på hvordan vi skal håndtere det. 336 

 337 

Hvorfor er dette et problem? 338 
1. Rolleblanding og usikker lojalitet 339 
Hvis du både jobber for et PR-byrå med å påvirke politikk på vegne av selskaper, og samtidig 340 
jobber for GU med å påvirke politikk — hvem er det du prioriterer høyest? Når har du hvilken 341 
rolle? 342 
 343 
Hvis du ringer en politiker og snakker om at hen bør mene abc eller stemme for xyz, kan 344 
politikeren vite om du snakker på vegne av GU eller på vegne av kundene dine i PR-byrået?  345 
 346 
(Dette er allerede et problem i andre ungdomspartier. Hulda og Teodor kontaktes jevnlig av 347 
andre ungdomspolitikere som vil diskutere politikk, og så viser det seg etterpå at de egentlig 348 
kontakta oss på vegne av et selskap de jobber for.) 349 
 350 
2. Urettferdig påvirkning av GUs/MDGs politikk   351 
Selskapet du jobber for får en stor fordel av å ha en ansatt som også sitter direkte ved bordet 352 
når man skal ta politiske avgjørelser. Hvis GU blir kontakta direkte av en organisasjon som 353 
ønsker å lobbe oss, så vet vi at de prøver å påvirke politikken vår. Men hvis et 354 
sentralstyremedlem i GU er ansatt i en slik organisasjon, og melder opp politikk i GU som 355 
matcher det organisasjonen mener — da kan det hende at denne organisasjonen får påvirket 356 
oss urettferdig mye sammenlignet med andre organisasjoner og aktører.  357 
 358 
3. Urettferdig utnyttelse av nettverk etter at du går av 359 
Å ha sentrale verv i et ungdomsparti, og særlig å sitte i sentralstyret og i ledelsen, betyr at man 360 
kommer i kontakt med mange politikere, både i GU/MDG og i andre partier. Du får rett og slett 361 
et stort og verdifullt politisk nettverk blant personer med makt. Det betyr at selv etter at du 362 
slutter i GU, så har det kontaktnettverket stor verdi hvis du jobber med å påvirke politikk på 363 
vegne av et selskap eller en organisasjon. Selskapet/organisasjonen kan få urettferdige fordeler 364 
når det kommer til politisk påvirkning, fordi du allerede har et vennskapsforhold til mange 365 
politikere. 366 
 367 

Hva er problematikken vi bør prøve å dekke? 368 
Etter diskusjonssaken i fjor, og samtaler med MDGs partisekretær, har saksbehandler kommet 369 
fram til følgende (mulige) problematiske situasjoner. Det er ikke gitt at alle disse er like 370 
alvorlige og/eller at alle tilfellene bør forbys eller nevnes i de etiske retningslinjene. 371 
 372 
1. Noen har sentrale verv i GU samtidig som de er ansatt i et PR-byrå 373 
Dette er tilfelle i noen av de andre ungdomspartiene, for eksempel at noen sitter i sentralstyret 374 
til et ungdomsparti og samtidig jobber for First House med politisk påvirkning på vegne av 375 
kunder.  376 
 377 
Saksbehandler mener dette ikke bør tillates i GU, altså at man ikke kan sitte i sentralstyret og 378 
samtidig være ansatt i et selskap som selger konsulenttjenester om å få påvirket politikk. Vi kan 379 
også diskutere om dette også bør gjelde andre i GU, for eksempel fylkesledere. 380 
 381 
Noen PR-byråder opererer med hemmelige kundelister, det vil si at offentligheten ikke kan vite 382 
hvilke selskaper man har jobbet for. Saksbehandler mener i utgangspunktet at det heller ikke 383 
bør være tillatt å ha sentrale verv samtidig som man jobber med åpne kundelister, selv om 384 

384 
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hemmelige kundelister er enda verre.  385 
 386 
2. Noen har sentrale verv i GU samtidig som de er ansatt for å drive med politisk påvirkning i 387 
en interesseorganisasjon 388 
Dette kan for eksempel være noen som jobber som «politikerkontakt» eller 389 
«samfunnskontakt», dvs lobbyist, i en organisasjon eller et selskap. Merk at organisasjonen 390 
gjerne kan være noen vi har masse tillit til! Miljøorganisasjoner driver også med lobbyisme.  391 
 392 
3. Noen i GU-alder og/eller med tette bånd til GU er stortingsrepresentant eller stortingsvara 393 
med høy plass, og samtidig ansatt i et PR-byrå eller som lobbyist i en interesseorganisasjon. 394 
Dette er også tilfelle i noen andre partier. Det er problematisk at noen kan møte til Stortinget 395 
for MDG (fast eller som vara) og samtidig ha som jobb å drive politisk påvirkning på vegne av 396 
andre aktører.  397 
 398 
Samtidig er det vanskelig å forestille seg at vi kan forby en GU-pamp å for eksempel jobbe i 399 
Naturvernforbundet selv om hen  er stortingsvara. Sentralstyret har innstilt på å forby at man 400 
«har en jobb som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske prosesser». Altså kan du 401 
jobbe i Naturvernforbundet med å skrive rapporter om urskog, men du kan ikke jobbe i 402 
Naturvernforbundet med å ringe rundt til politikere for å overbevise dem om hva de skal mene 403 
om urskog.  404 
 405 
4. Noen som tidligere har jobbet i PR-byrå blir valgt til et sentralt verv i GU. 406 
 407 
5. Noen som tidligere har hatt et sentralt verv i GU, blir ansatt i et PR-byrå (eller som 408 
lobbyist) 409 
Skal vi ilegge folk karantenetid etter at de har hatt sentrale verv? (Karantenetid = at man ikke får 410 
jobbe med noen spesifikke temaer i en viss tid etter at man har sluttet i en jobb, som å være i 411 
karantene. For eksempel: hvis du har vært fiskeriminister og går av, så får du ikke jobbe med fiskeri og 412 
havbruk det neste halvåret.) 413 
 414 
I det offentlige, når man har karantenetid, har man rett på å få betalt den lønna man går glipp 415 
av. Det vil si at hvis du går av som fiskeriminister og derfor ikke kan jobbe med fiskeri det neste 416 
halvåret, så må staten betale ut den lønna du ellers ville fått. GU har neppe råd til å betale 417 
etterlønn dersom tillitsvalgte skal i karantene.  418 
 419 
I tillegg har vi egentlig ikke noen sanksjonsmuligheter (sanksjonsmulighet = mulighet til å straffe 420 
noen hvis hen bryter en regel). Hvis en av talspersonene våre går av og får seg en slem 421 
lobbyistjobb hos First House, så er det lite GU kan gjøre for å «straffe» hen. Den eneste reelle 422 
sanksjonsmuligheten er at man i praksis svartelistes fra å få framtidige verv i GU og/eller MDG.  423 
 424 
Konklusjon 425 
Sentralstyret foreslår følgende regler: 426 

• Det er ikke tillatt å sitte i GUs sentralstyre eller landsstyre dersom man er ansatt i et 427 
PR- eller kommunikasjonsbyrå. 428 

• Dersom man har vært ansatt i et PR- eller kommunikasjonsbyrå, kan man ikke sitte i 429 
GUs sentralstyre eller landsstyre de neste tre årene etter at arbeidsforholdet opphører.  430 

• Det er ikke tillatt å ha en jobb som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske 431 
prosesser, så lenge man har et sentralt verv i Grønn Ungdom.  432 

• Når man ikke lenger har sentrale verv i GU, kan man ikke ha en jobb som i hovedsak 433 
handler om å påvirke utfallet av politiske prosesser det neste året etter at vervet 434 
opphører.  435 
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• Når man ikke lenger har sentrale verv i GU, kan man ikke jobbe med å påvirke MDG 436 
og/eller GU de neste to årene.  437 

• Det er ikke tillatt å ha en jobb som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske 438 
prosesser, så lenge man er stortingsrepresentant eller stortingsvara.  439 

• Generalsekretær har ansvar for å vurdere eventuelle brudd på de etiske retningslinjene 440 
knyttet til rolleblanding og politisk påvirkning. Dersom generalsekretær er involvert, 441 
gis ansvaret til partisekretær i MDG. 442 

• Hvis man bryter disse retningslinjene, kan man diskvalifiseres fra fremtidige verv i GU, 443 
og MDG kommer også til å informeres.  444 

 445 

Retningslinjer ved varsling 446 
Dette er, slik sentralstyret vurderer det, ikke kontroversielle endringer. Endringene handler 447 
om å tydeliggjøre hvem som har ansvar for å behandle varslingssaker dersom en i ledelsen er 448 
involvert eller inhabil. I dagens etiske retningslinjer er dette ansvaret lagt til kontrollkomiteen. 449 
Sentralstyret ønsker å endre det til partisekretær i MDG. 450 
 451 
Sentralstyret ønsker også å legge til et punkt om at retningslinjene for hvordan man varsler 452 
alltid skal være enkelt tilgjengelige på GUs nettsider. Dette er i tråd med LNUs tips for varsling i 453 
organisasjoner.  454 
 455 

Spørsmål til diskusjon 456 
• Hva kan Grønn Ungdom gjøre for å motvirke utviskingen av skillet mellom politikk og 457 

PR-bransje? 458 
 459 

• Er de begrensningenen som er lagt til her fornuftige? 460 
 461 

• Ønsker vi at fylkesledere og/eller landsstyrerepresentanter (eller andre) også skal 462 
dekkes av disse retningslinjene? Eller skal det begrenses til sentralstyret? Hva med 463 
stortingskandidater? 464 
 465 

• Ønsker vi at disse retningslinjene også skal gjelde ansatte? 466 
 467 

Forslag til vedtak 468 
F1: Landsstyret vedtar de etiske retningslinjene slik de foreligger.   469 
 470 

Vedlegg 471 
 1 - Grønn Ungdoms etiske retningslinjer 472 
  473 
Med vennlig hilsen 474 
 475 
 476 
Miriam Langmoen, 477 
generalsekretær 478 
 479 
Oslo, 16. januar 2021 480 

481 
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 481 

 482 

 483 

GRØNN UNGDOMS 484 

ETISKE RETNINGSLINJER 485 

 486 

1. Formål og prinsipper 487 
1.1 Grønn Ungdoms målsetning er å samle oppslutning for Miljøpartiet De Grønnes politikk 488 
blant ungdom og få gjennomslag for egne vedtak i Miljøpartiet De Grønne. Dette innebærer å 489 
arbeide for følgende solidaritetsprinsipper i alle deler av organisasjonen: 490 
- Solidaritet med andre mennesker. 491 
- Solidaritet med dyr og natur. 492 
- Solidaritet med fremtidige generasjoner. 493 
Disse solidaritetsprinsippene danner også grunnlaget for de etiske retningslinjene, og skal sikre 494 
høy etisk bevissthet i organisasjonen. 495 
 496 
1.2 Retningslinjene formål er å sikre at medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom opptrer på 497 
en måte som ivaretar hverandre og ikke skader organisasjonens medlemmer, interesser eller 498 
omdømme. Retningslinjene gjelder alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom og tas i bruk 499 
når disse står overfor etiske dilemma. 500 
 501 
1.3 Alle tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom skal lese de etiske retningslinjene. 502 
 503 

2. Integritet 504 
2.1 Alle medlemmer og ansatte i Grønn Ungdom plikter å overholde Grønn Ungdoms 505 
vedtekter og annet reglement som gjelder for organisasjonen. 506 
 507 
2.2 Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de 508 
verdiene som organisasjonen forfekter. Som enkeltpersoner vil man også på fritiden bli 509 
assosiert med Grønn Ungdom. Det forventes derfor at man til enhver tid har en atferd som ikke 510 
skader Grønn Ungdoms omdømme. 511 
 512 
2.3 Sentralstyremedlemmer i Grønn Ungdom forventes å være svært bevisst sin rolle og 513 
maktubalansen mellom dem selv og andre medlemmer av organisasjonen, spesielt i ikke-514 
profesjonelle relasjoner til andre medlemmer. 515 
 516 
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3. Roller 517 
3.1 Sentralstyrets medlemmer representerer hele organisasjonen, ikke det fylkeslaget eller 518 
den regionen de kommer fra. 519 
 520 
3.2 Landsstyrerepresentanter representerer sitt fylkeslag, og ikke seg selv. 521 
 522 

4. Valg,  nominasjoner og reservasjon 523 
4.1 Når man fremmer eget eller andres kandidatur i valg- og nominasjonsprosesser, skal 524 
fokuset ligge på å fremheve de positive aspektene ved eget kandidatur. 525 
 526 
4.2 Alle kandidater og delegater skal ha som utgangspunkt at man velger de kandidatene 527 
som er best egnet til å ivareta organisasjonens interesser i tråd med vedtektene og vedtatt 528 
politikk i Grønn Ungdom. 529 
 530 
4.3 Nasjonale tillitsvalgte kan reservere seg mot enkeltpunkter i Grønn Ungdoms politikk 531 
dersom det strider med deres personlige overbevisning. Dette må orienteres om til 532 
valgkomiteen og landsstyret før de offentliggjør eventuelle kandidatur. Når et politisk punkt 533 
endres skal de samme instansene orienteres innen en måned etter at det aktuelle politiske 534 
punktet er vedtatt. 535 
 536 

5. Habilitetsspørsmål  537 
5.1 Tillitsvalgte og ansatte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i saker de skal 538 
ta del i forberedelsene eller behandlingen av. Man kan be organet som skal behandle saken om 539 
å vurdere ens habilitet. I tillegg kan man be organet vurdere en annens habilitet. 540 
 541 
5.2 Om en tillitsvalgt eller ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, skal hen trekke 542 
seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale- forslags- og stemmerett 543 
under saksbehandlingen. Som hovedregel bør den inhabile forlate rommet under behandlingen 544 
av saken. 545 
 546 

6. Demokrati og tilgjengelighet  547 
6.1 Til møter hvor beslutninger skal tas, innkalles alle med møterett på lik linje.  548 
 549 
6.2 Alle møter i Grønn Ungdom skal gjennomføres på en demokratisk måte.  550 
 551 
6.3 Ved arrangementer og møter i Grønn Ungdom skal lokalene som benyttes være 552 
universelt utformet så langt det lar seg gjøre. Arrangøren har et særskilt ansvar for å kartlegge 553 
og dekke deltakernes behov slik at alle kan delta på lik linje. 554 
 555 

7. Taushetsplikt og informasjon 556 
7.1 Informasjon man får tilgang på i kraft av ens verv eller arbeidsforhold som på noe vis 557 
kan skade Grønn Ungdoms interesser eller omdømme, skal ikke deles. Dette med mindre andre 558 
tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger for å utføre sine tillitsverv eller 559 
arbeidsoppgaver. 560 
 561 
7.2 Informasjon om organisasjonens medlemmer skal behandles som sensitiv informasjon 562 
og skal ikke deles, med mindre andre tillitsvalgte eller ansatte har behov for slike opplysninger 563 
for å utføre sine tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 564 
 565 
7.3 Passord til organisasjonens digitale tjenester skal ikke deles, med mindre andre 566 
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tillitsvalgte eller ansatte i organisasjonen har behov for slike opplysninger for å utføre sine 567 
tillitsverv eller arbeidsoppgaver. 568 
 569 
7.4 Alle ansatte, fylkesledere og medlemmer av Grønn Ungdoms sentralstyre skal skrive 570 
under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til disse retningslinjene. 571 
 572 
7.5 Alle som har behov for tilgang til medlemsregisteret for å utføre sine tillitsverv eller 573 
arbeidsoppgaver skal skrive under på en erklæring om taushetsplikt i henhold til disse 574 
retningslinjene. 575 
 576 
7.6 Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom plikter å varsle om lovbrudd til 577 
generalsekretær, eller kontrollkomiteen dersom generalsekretær er berørt. 578 
 579 
7.7 Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom oppfordres til å varsle om 580 
kritikkverdige forhold, som brudd på Grønn Ungdoms vedtekter eller brudd på etiske 581 
retningslinjer, til nærmeste overordnede leder. Ved alvorlige forhold, er nærmeste 582 
overordnede leder pliktet til å levere bekymringsmelding. 583 
 584 

8. Rusmidler 585 
8.1 Grønn Ungdom engasjerer ungdom mellom 12 og 28 år, og skal sørge for at alle 586 
medlemmer føler seg trygge på alle arrangementer og møter i regi av Grønn Ungdom. 587 
 588 
8.2 Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på alle arrangementer og møter i 589 
alle ledd i Grønn Ungdom. Dette gjelder fra møtestart til møteslutt. 590 
 591 
8.3 Tillitsvalgte og ansatte i Grønn Ungdom skal ikke å drikke alkohol på arrangement i regi 592 
av Miljøpartiet De Grønne der mindreårige medlemmer av Grønn Ungdom er tilstede. 593 
 594 
8.4 Grønn Ungdom skal oppfordre Miljøpartiet De Grønne til å holde flest mulig av sine 595 
arrangementer alkoholfrie, trygge og tilgjengelige for mindreårige. 596 
 597 

9. Innkjøp og materiell 598 
9.1 Innkjøp til alle arrangementer i Grønn Ungdom skal være vegetarisk. 599 
 600 
9.2 Alle innkjøp som gjøres på vegne av Grønn Ungdom skal være økologiske og/eller 601 
fairtrade dersom dette lar seg gjøre. 602 
 603 
9.3 Grønn Ungdoms materiell skal, så langt det lar seg gjøre, gjenspeile de verdiene 604 
organisasjonen forfekter. 605 
 606 

10. Grenseoverskridende atferd 607 
10.1 Ingen former for fysiske, psykiske eller seksuelle overtramp aksepteres i Grønn 608 
Ungdom. Ved mistanke, bekymring eller anklage om fysiske, psykiske eller seksuelle overtramp 609 
som involverer én eller flere skal det meldes fra til generalsekretær. 610 
 611 
10.2  Grønn Ungdoms retningslinjer for varsling skal til enhver tid være enkelt tilgjengelige 612 
på Grønn Ungdoms nettsider. 613 
 614 

11. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene 615 
Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til følgende konsekvenser, avhengig av 616 
alvorlighetsgrad: 617 
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 618 
11.1 Generalsekretær og talspersoner kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig 619 
virkning, ved sentralstyrets godkjenning. Landsstyret kan på førstkommende møte 620 
opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan suspenderes uten først å ha fått mulighet til 621 
å forklare seg. 622 
 623 
11.2 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner forlange at 624 
personen som har begått regelbruddet skal forlate arrangementet. 625 
 626 
11.3 Ved regelbrudd på arrangementer, kan generalsekretær og talspersoner nekte at 627 
Grønn Ungdom skal dekke reise og/eller opphold for arrangementet. 628 
 629 
11.4 Dersom et medlem eller en ansatt i Grønn Ungdom er mistenkt eller anklaget for å ha 630 
utøvd grenseoverskridende seksuell atferd eller å ha begått seksuelle overgrep mot en eller 631 
flere personer, kan generalsekretær og talspersoner frita hen fra alle sine verv i organisasjonen 632 
til en eventuell suspensjon behandles av sentralstyret. 633 
 634 
11.5 Generalsekretær har ansvar for oppfølging ved brudd på etiske retningslinjer. 635 
Generalsekretær skal orientere talspersonene og disse tre kan innstille på en sanksjon som skal 636 
behandles av sentralstyret. Dersom generalsekretær og/eller talspersoner er berørte i saken, 637 
gis partisekretær i Miljøpartiet De Grønne dette ansvaret. 638 
  639 
11.6 Ved brudd på retningslinjene under kapittel 12 kan man diskvalifiseres fra å stille til 640 
fremtidige verv i Grønn Ungdom. Miljøpartiet De Grønne sine valgkomiteer og 641 
nominasjonskomiteer kan også informeres om bruddet på retningslinjene. 642 
 643 
 644 

12. Rolleforståelse og politisk påvirkning 645 
12.1 Det er ikke tillatt å sitte i Grønn Ungdoms sentralstyre eller landsstyre samtidig som 646 
man er ansatt i et PR- eller kommunikasjonsbyrå. 647 
 648 
12.2 Dersom man har vært ansatt i et PR- eller kommunikasjonsbyrå, kan man ikke sitte i 649 
Grønn Ungdoms sentralstyre eller landsstyre de neste tre årene etter at arbeidsforholdet 650 
opphører.  651 
 652 
12.3 Det er ikke tillatt å ha en jobb som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske 653 
prosesser, så lenge man har et sentralt verv i Grønn Ungdom. Med «sentrale verv» menes verv 654 
som velges av landsmøtet, i tillegg til verv i landsstyret. 655 
 656 
12.4 Det er ikke tillatt å ha en jobb som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske 657 
prosesser, så lenge man er stortingsrepresentant eller stortingsvara for Miljøpartiet De 658 
Grønne.  659 
 660 
12.5 Dersom man tidligere har innehatt sentrale verv i Grønn Ungdom, kan man ikke ha en jobb 661 
som i hovedsak handler om å påvirke utfallet av politiske prosesser det neste året etter at 662 
vervet opphører.  663 
 664 
12.6 Dersom man tidligere har innehatt sentrale verv i Grønn Ungdom, kan man ikke jobbe med 665 
å påvirke Miljøpartiet De Grønne og/eller Grønn Ungdom de neste to årene.  666 

667 
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Til Landsstyret  667 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 668 
Fra Sentralstyret 669 
Dato 16.01.21  670 
Saksnr GULS-1-21-16 671 

 672 

ENDRINGSFORSLAG TIL MDGs 673 

LANDSMØTE 674 

 675 

Bakgrunn og prosess 676 
MDG skal vedta nytt partiprogram på landsmøtet i vår, og fristen for å sende endringsforslag 677 
går ut 29. januar. Sakspapirene til landsmøtet sendes ut 4. februar. GUs endringsforslag skal 678 
behandles av landsstyret før de sendes inn. 679 
 680 
Miriam A, Elisabeth, Peter, Tobias og Hulda har gått gjennom programutkastet og 681 
sammenlignet det med GUs vedtatte politikk. På grunnlag av dette har vi utarbeidet 682 
endringsforslag til landsmøtet. Sentralstyret har tatt utgangspunkt i denne innstillingen da vi 683 
behandlet endringsforslagene på sentralstyremøtet 15. januar.  684 
 685 
Dere kan lese utkastet til arbeidsprogrammet på program.mdg.no. Hvis du vil se det som PDF 686 
med linjenummer, finner du det her: 687 
https://drive.google.com/file/d/16SQhd1IJDzlMGmjulP4aw9nDYawLpp0L/view 688 
 689 
GUs vedtatte politikk de siste årene finner dere på 690 
https://www.gronnungdom.no/politikk/uttalelser/. Hvis dere lurer på argumentene eller 691 
diskusjonen bak noe av den vedtatte politikken, kan dere sjekke saksframlegget til det 692 
landsstyremøtet eller landsmøtet der politikken ble vedtatt. De ligger på 693 
https://www.gronnungdom.no/sakspapirer/. 694 
 695 
Obs: I behandlingen i sentralstyret har vi ikke utformet ny politikk, men tatt utgangspunkt i den 696 
politikken som landsstyret og landsmøtet allerede har vedtatt. I noen tilfeller har vi gjort 697 
endringer, der vi tror det er nødvendig for å få gjennomslag. Disse er redegjort for under. 698 
 699 

Saksgang 700 
Her gjelder det å holde tunga rett i munnen! Vi skal forklare dette på enklest mulig måte på 701 
møtet også. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere er forvirra over hvordan vi skal behandle denne 702 
saken. 703 
 704 
Fristen for å sende inn endringsforslag til MDG er rett før LS. Det betyr at på LS kommer vi til å 705 
ha en haug med forslag — forslag som er innstilte fra sentralstyret, forslag som er oversendt 706 
fra sentralstyret (men ikke innstilte), og forslag som er foreslått av fylkeslagene. På LS skal vi 707 
ta stilling til hvilke av disse vi vil opprettholde, altså hvilke vi faktisk vil at GU formelt skal støtte.  708 
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 709 
Derfor må dere sende inn alle endringsforslag senest onsdag 27. januar kl. 23:59. Under LS kan 710 
dere bare foreslå å legge til eller stryke forslag som ligger i innstillingen eller som ble sendt inn 711 
før fristen.  712 
 713 
I sakspapiret står det hvilket linjenummer forslaget handler om. Dette handler om linjenummer 714 
i MDGs program. Samtidig har vi også linjenummer i disse sakspapirene! Da blir det lett 715 
forvirring. Derfor har alle forslagene blitt nummerert, som A1, A2, A3 osv. Hvis du for eksempel 716 
vil stryke et av forslagene i sentralstyrets innstilling, kan du sende inn endringsforslag om å 717 
stryke forslag A14, A23 osv. Og hvis du vil legge til et av forslagene sentralstyret ikke har 718 
innstilt på, kan du sende inn endringsforslag om å legge til forslag A73 osv. Da slipper vi 719 
forvirring om linjenummer.  720 
 721 
OBS! GU kan sende inn flere (motstridende) endringsforslag om samme ting. Hvis GU for 722 
eksempel mener at vi skal male alle husene i Norge røde, så kan landsstyret vedta at vi sender 723 
inn både forslag om å «Male alle norske hus røde», «Male halvparten av norske hus røde» og 724 
«Male så mange hus røde som mulig». Kanskje landsstyret tenker at vi helst vil male alle hus 725 
røde, men at vi sender inn flere ulike forslag for å ha større sjanse for å få litt gjennomslag. Så 726 
ikke nøl med å sende inn mange forskjellige forslag! 727 
 728 

Redegjørelse for innstillingen 729 
Grønn Ungdom har vedtatt veldig mye politikk de siste årene. Hvilke og hvor mange 730 
endringsforslag vi sender inn til programmet er like mye en strategisk vurdering av hvordan vi 731 
kan få mest gjennomslag, som en politisk vurdering av hva GU mener om programmet. 732 
Arbeidsgruppa har valgt å sile ut noen endringsforslag allerede, enten fordi de ligger på et 733 
detaljnivå som ikke hører hjemme i programmet, eller fordi vi anser dem som kontroversielle og 734 
potensielt skadelige for GUs gjennomslagskraft. Vi har hatt et mål om å ikke innstille på veldig 735 
mange kontroversielle endringsforslag, men heller velge ut noen som vi kan prioritere. 736 
Deretter har sentralstyret valgt bort enda flere endringsforslag, av hensyn til prioriteringer. 737 
 738 
Hva har arbeidsgruppa prioritert bort? 739 
Det største og mest kontroversielle punktet vi har prioritert bort er GUs standpunkt om 740 
oljesluttdato i 2030. Programutkastet foreslår 2035, noe arbeidsgruppa har ansett som et godt 741 
kompromiss. Vi er redde for at et forslag om 2030 vil åpne døra for en debatt om vi skal ha 742 
sluttdato i det hele tatt. Dette er i tråd med landsstyrets høringssvar til førsteutkastet, som 743 
sluttet opp om 2035-kompromisset.  744 
 745 
Det var imidlertid debatt om dette i sentralstyret, og det ble fremmet forslag om å fortsatt gå 746 
for 2030. I debatten ble det argumentert for at vi risikerer at det endelige programmet ikke har 747 
med noen sluttdato i det hele tatt. Derfor kan det være lurt å fremme 2030 — da er det større 748 
sjanse for at 2035 framstår som et kompromiss og at man faktisk får med en sluttdato i 749 
programmet.  750 
 751 
Vi har også valgt å ikke fremme noen endringsforslag om atomkraft, selv om GU har politikk på 752 
dette feltet. Vi anser feltet som svært kontroversielt og skadelig for GUs gjennomslagskraft i 753 
øvrige saker, og frykter at atomkraftsaken kan bli dominerende i mediebildet før og under 754 
landsmøtet uten at vi egentlig ønsker det. 755 
 756 
I programutkastet er det foreslått at Norge skal bruke 1% av BNI på bistand. GUs vedtatte 757 
politikk er 3%, men her har vi foreslått 2% for å øke sjansene for gjennomslag. 758 
 759 
Hva har arbeidsgruppa prioritert? 760 
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Til tross for at vi har prøvd å skrelle vekk en del forslag og redusere antallet, står vi fortsatt 761 
igjen med mange endringsforslag. Enkelte politikkfelter peker seg ut som områder der vi har 762 
flere, radikale forslag: 763 

• Transportpolitikk (strengere restriksjoner på bil og fly) 764 
• Boligpolitikk (vi foreslår å si ja til nasjonal boligskatt, programutkastet sier nei) 765 
• Dyrevelferd (vi foreslår helvegetariske kantiner og utfasing av dyrehager) 766 
• Studentpolitikk (vi foreslår vesentlig høyere studiestøtte) 767 
• Antirasisme (mange nye punkter fra antirasistisk plattform) 768 
• Bistand (flere punkter fra bistandspolitisk plattform) 769 

  770 
I tillegg er det flere enkeltforslag som er kontroversielle og som vil kreve en del jobb å få 771 
gjennom. Her vil vi særlig trekke fram forslaget vårt om en mildere politikk for kortere 772 
arbeidstid: MDG går inn for å redusere normalarbeidstiden, vi går inn for pilotforsøk. 773 
 774 
Vårt eneste forslag på helsekapittelet handler om obligatorisk vaksinasjon. Dette er 775 
kontroversielt innad i MDG og er en debatt som potensielt kan ta stor plass på landsmøtet. 776 
Flertallet i sentralstyret mente at dette forslaget kunne fungere bra akkurat nå, på grunn av 777 
stort fokus på vaksinasjon og Covid-19. Et mindretall påpekte at forslaget er kontroversielt og 778 
kan skape mye bråk, særlig når vi er avhengige av at så mange i befolkningen har tillit til 779 
helsemyndigheter og er villige til å ta Covid-19-vaksinen.  780 
 781 

Hva har sentralstyret ikke innstilt på? 782 
Nederst i vedlegget ligger en liste med forslag som ble debattert på sentralstyremøtet, men 783 
som sentralstyret ikke har innstilt på. Disse blir likevel sendt inn til MDG innen fristen, sånn at 784 
det er mulig for LS å debattere dem hvis man ønsker. Dersom LS ikke vedtar at man ønsker å 785 
ha dem med, blir de trukket etter at LS er over. De er også nummerert for å gjøre det enklere å 786 
henvise til dem.  787 
 788 
Hvordan kan du få dem med i behandlingen? Send inn et endringsforslag! Du kan for eksempel 789 
sende inn: «Ta med forslag A77 som endringsforslag fra GU.» Dette kan dere også foreslå på 790 
møtet, fordi alle forslagene allerede er sendt inn til MDG.  791 
 792 
Her er en kort oversikt noen av vurderingene sentralstyret gjorde i å ikke prioritere disse 793 
punktene:  794 
 795 
Forslag A62: At bedrifter som fortsatt har netto klimagassutslipp i 2035 ikke skal 796 
kunne ta ut overskudd. 797 
Dette punktet er kontroversielt, og vil koste mye jobb å få gjennomslag for. Arbeidsgruppa 798 
foreslo å oppjustere årstallet fra landsstyrevedtatte 2030 til 2035 for at det skal harmonere 799 
med oljesluttdatoen.  800 
 801 
Sentralstyret vurderte det slik at dette punktet tidligere har vært veldig vanskelig å få 802 
gjennomslag for i MDG, og at det også har vært vanskelig å få presse/media-oppmerksomhet 803 
på punktet. SST landet på at vi ikke ønsker å sende det inn, og heller vil prioritere andre saker.  804 
 805 
Forslag A66: Å jobbe for å redusere utslippene fra biltrafikken med 95% innen 2030. 806 
Sentralstyret innstiller på å droppe dette punktet fordi punktet er svært kontroversielt og vil 807 
være vanskelig å gjennomføre, og fordi programutkastet allerede har ganske god og radikal 808 
politikk på området.  809 
 810 
Forslag A68: Å styrke arbeidet mot rasisme i skolen og heve kompetansen til lærere 811 
på feltet 812 
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Sentralstyret innstiller ikke på å ta med dette, fordi punktet er relativt vagt og fordi vi heller vil 813 
prioritere gjennomslag for noen av de andre punktene med antirasistisk politikk.  814 
 815 
Forslag A70: Å fjerne kravet om selvforsørgelse og fjerne kravet om bestått prøve i 816 
språk og samfunnskunnskap for å få innvilget permanent opphold og 817 
statsborgerskap.  818 
Dette ble det en lengre debatt om på sentralstyremøtet. Flertallet ønsket å ikke innstille på 819 
punktet. Det skyldes at programkomiteen i MDG (som inkluderer Hulda) har fått mange tunge 820 
innspill på at å fjerne disse kravene vil være dårlig for integreringen. OBS! Det betyr i praksis at 821 
her har sentralstyret tatt en vurdering som strider mot GUs vedtatte politikk. Det kan landsstyret 822 
være uenige i! 823 
 824 
Forslag A71: At norsk bistand og handelspolitikk skal bidra til avkolonisering og 825 
være et alternativ til Kinas aggressive investeringspolitikk. 826 
Sentralstyret landet på at dette allerede er ivaretatt i programforslaget. 827 
 828 
 829 

Punkter til diskusjon 830 
• Hvordan kan vi skrelle ned på antall forslag? Hvilke endringsforslag er såpass 831 

pirkete/detaljfokuserte at vi kan droppe dem? 832 
• Hvilke endringsforslag kan potensielt gjøre oss upopulære i MDG? 833 
• Hvilke kontroversielle endringsforslag bør vi prioritere, hvilke bør vi velge bort? 834 
• Mangler vi forslag på noe viktig GU-politikk? 835 

 836 

Forslag til vedtak 837 
F1: Landsstyret vedtar endringsforslagene til MDGs landsmøte slik de foreligger. Alle 838 
endringsforslag som landsstyret ikke vedtar å støtte, blir trukket av generalsekretær.   839 
 840 

Vedlegg 841 
 1 - Endringsforslag til MDGs arbeidsprogram for MDGs landsmøte 2021 842 
 843 
 844 
Med vennlig hilsen 845 
 846 
 847 
Hulda Holtvedt, 848 
talsperson 849 
 850 
Oslo, 16. januar 2021   851 

852 
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ENDRINGSFORSLAG TIL 852 

ARBEIDSPROGRAMMET 853 

 854 

Sentralstyrets innstilling 855 

Kapittel: Natur og miljø 856 
 857 

Underkapittel 1 – Livskvalitet framfor overforbruk 858 
 859 

Forslag A1:  860 

Punkt 21, linje 154 861 
Eksisterende punkt: At alle offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun plantebasert 862 
mat, og alltid skal ha et fristende vegetar- og vegantilbud. 863 
 864 
Endringsforslag: At alle offentlige kantiner skal være helvegetariske. De skal også ha tilbud 865 
om veganske alternativer. 866 
 867 
 868 
 869 

Kapittel: Klimapolitikk 870 
 871 

Underkapittel 6 – Klimapolitikk i tråd med Parisavtalen 872 
 873 

Forslag A2:  874 

Punkt 1, linje 504 875 
Eksisterende punkt: Redusere utslippene av klimagasser fra norsk territorium med 80 prosent 876 
innen 2030 og 95 prosent innen 2035 i forhold til 1990-nivå. 877 
 878 
Tilleggsforslag: Redusere utslippene av klimagasser fra norsk territorium med 80 prosent innen 879 
2030 og 95 prosent innen 2035 i forhold til 1990-nivå. Norge skal nå netto nullutslipp innen 880 
2040. 881 
 882 
 883 
  884 

Kapittel: Transport 885 
 886 

Underkapittel 11 – Kollektivtransport 887 
 888 

Forslag A3:  889 
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Punkt 7, linje 865 890 
Eksisterende punkt: At staten skal stå for minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i 891 
byene. 892 
 893 
Tilleggsforslag: At staten skal stå for minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i de store 894 
byene, uten øvrige betingelser. 895 
 896 
 897 

Underkapittel 13 – Veitrafikk 898 
 899 

Forslag A4:  900 

Nytt punkt: 901 
Endre plan- og bygningsloven slik at det ikke kan gis tillatelse til å bygge boliger eller andre 902 
bygg hvis det kan stride med gjeldende trafikkreduksjonsmål. 903 
 904 

Forslag A5:  905 

Punkt 5, linje 952 906 
Eksisterende punkt: Gå mot alle kapasitetsøkende motorveier. 907 
 908 
Endringsforslag: Gå mot alle kapasitetsøkende bilveier, med mindre det er for å gjøre veien 909 
tryggere. 910 
 911 

Forslag A6:  912 

Punkt 6, linje 954: 913 
Eksisterende punkt: Redusere biltrafikken  i og rundt byene med minst 20 prosent i løpet av 914 
stortingsperioden og en tredjedel innen 2030. (Likelydende punkt kap. 6) 915 
 916 
Endringsforslag: Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 30 prosent i løpet av 917 
stortingsperioden og 60 prosent innen 2030. 918 
 919 

Forslag A7:  920 

Punkt 15, linje 980 921 
Eksisterende punkt: Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2023, nye fossile varebiler 922 
innen 2025 og halvparten av nye fossile lastebiler innen 2027. 923 
 924 
Endringsoforslag: Fase ut salg av nye fossile personbiler så fort som mulig, nye fossile varebiler 925 
og busser innen 2023 og halvparten av fossile lastebiler innen 2027. 926 
 927 

Forslag A8:  928 

Punkt 19, linje 992 929 
Eksisterende punkt:  Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff og øremerke påslaget til 930 
klimabelønning og tiltak som fremmer miljøvennlige alternativer. 931 
 932 
Endringsforslag: Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff kraftig og øremerke påslaget til 933 
klimabelønning og tiltak som fremmer miljøvennlige alternativer. 934 
 935 

Forslag A9:  936 

Punkt 21, linje 999 937 
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Eksisterende punkt: Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i alle offentlige kontrakter og anbud. 938 
 939 
Tillegsforslag:  Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i alle offentlige kontrakter og anbud. Alle 940 
offentlig eide biler skal være elektriske innen 2025. 941 
 942 
 943 

Underkapittel 14 – Sykkel og gange 944 
 945 

Forslag A10: 946 

Nytt punkt: 947 
Øke kvaliteten på sykkelopplæringen i skolen ved å tilgjengeliggjøre kompetanse fra 948 
frivilligheten, verne om gratisprinsippet i sykkelopplæringen og vurdere et timetallskrav til 949 
sykkelopplæring i kroppsøvingsfaget. 950 
 951 
 952 

Underkapittel 16 – Luftfart 953 
 954 

Forslag A11:  955 

Punkt 7, linje 1141 956 
Eksisterende punkt: Avvikle ordningen med taxfree-handel på flyplasser og redusere taxfree-957 
kvoten til et minimum. 958 
 959 
Tilleggsforslag: Avvikle ordningen med taxfree-handel på flyplasser, redusere taxfree-kvoten 960 
til et minimum og innføre taxfree-ordning på grensekryssende langdistansetog. 961 
 962 

Forslag A11:  963 

Nytt punkt: 964 
Avvikle de fossile flyrutene på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger, 965 
Oslo-Stockholm og Oslo-København innen 2030, og samtidig innføre hurtigtog- og legge til 966 
rette for flere bussavganger mellom disse byene. 967 
 968 
 969 

Kapittel: Økonomi 970 
 971 

Underkapittel 18 – Grønn styring av økonomien 972 
 973 

Forslag A12: 974 

Punkt 5, linje 1231 975 
Eksisterende punkt: Samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden, 976 
med stor fleksibilitet for den enkelte arbeidsplass for hvordan arbeidstid og 977 
arbeidstidsreduksjon skal organiseres. 978 
 979 
Endringsforslag: Samarbeide med partene i arbeidslivet om pilotprosjekter for redusert 980 
arbeidstid. 981 
 982 
 983 

Underkapittel 19 – Skatter og avgifter 984 
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 985 

Forslag A13: 986 

Punkt 11, linje 1354 987 
Eksisterende punkt: Beholde lav skatt på pimærboliger og si nei til en nasjonal eiendomsskatt, 988 
men gi kommunene større frihet til å bestemme nivået på eiendomsskatten selv. 989 
 990 
Endringsforslag: Fjerne det nasjonale taket for eiendomsskatt og innføre en moderat nasjonal 991 
boligskatt, men skjerme lavinntektshusholdninger. 992 
 993 

Forslag A14: 994 

Punkt 11, linje 1375 995 
Eksisterende punkt: Innføre en sosialt omfordelende arveavgift med høyt bunnfradrag. 996 
 997 
Tilleggsforslag: Innføre en sosialt omfordelende arveavgift med høyt bunnfradrag, og med en 998 
ekstra progressiv sats for arv over 20 millioner. 999 
 1000 

Forslag A15: 1001 

Nytt punkt: 1002 
Fjerne formuesskatten for arbeidende kapital for oppstartsbedrifter de første tre årene. 1003 
 1004 

Forslag A16: 1005 

Nytt punkt: 1006 
Verdsette fritidsboliger og fritidsbåter til 100% av markedsverdien. 1007 
 1008 
 1009 

Underkapittel 21 – Handel og internasjonal økonomi 1010 
 1011 

Forslag A17: 1012 

Punkt 2, linje 1475 1013 
Eksisterende punkt: At Norge blir en pådriver for at eksisterende og nye handelsavtaler 1014 
respekterer og støtter menneskerettigheter og nasjonalt demokrati, og ikke undergraver 1015 
utviklingslands muligheter til å bygge opp en egen industri og matproduksjon. 1016 
 1017 
Tilleggsforslag: At Norge blir en pådriver for at eksisterende og nye handelsavtaler respekterer 1018 
og støtter menneskerettigheter og nasjonalt demokrati, og ikke undergraver utviklingslands 1019 
muligheter til å bygge opp en egen industri og matproduksjon. Eksempelvis skal 1020 
handelsavtalen mellom Norge og Kina inneholde krav om en bedret 1021 
menneskerettighetssituasjon i landet. 1022 
 1023 
 1024 

Kapittel: Mat og bioøkonomi 1025 
 1026 

Underkapittel 32 – Oppdrett og havbruk 1027 
 1028 

Forslag A18: 1029 

Punkt 2, linje 2266 1030 
Eksisterende punkt: Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket 1031 
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teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2030. Vekst på eksisterende anlegg før 2030 skal 1032 
ikke tillates, med mindre de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet. 1033 
(Likelydende punkt kap. 3) 1034 
 1035 
Endringsforslag: Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi 1036 
på alle eksisterende anlegg innen 2025. Vekst på eksisterende anlegg før 2030 skal ikke 1037 
tillates, med minde de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet. 1038 
 1039 

Forslag A19: 1040 

Punkt 19, linje 2314 1041 
Eksisterende punkt: At norsk oppdrettsnæring skal legges til rette for nulltap av fosfor. 1042 
 1043 
Endringsforslag: Legge til rette for nulltap av fosfor fra norsk oppdretningsnæring, blant 1044 
annet ved å ta initiativ til en nasjonal fosforplattform som forener bransjene, myndigheter og 1045 
forskningsmiljøer. 1046 
 1047 
 1048 

Kapittel: Dyr 1049 
 1050 

Underkapittel 33 – Dyrevern- og velferd 1051 
 1052 

Forslag A20: 1053 

Punkt 35, linje 2448 1054 
Eksisterende punkt: Skjerpe regelverket for å hindre at dyr utnyttes i underholdningsøyemed. 1055 
 1056 
Endringsforslag: Fase ut dyrehager, kommersielle akvarium og bruk av dyr i sirkus. 1057 
Naturparker som jobber med bevaring av artsmangfold i norsk natur og besøksgårder bør 1058 
fortsatt tillates. 1059 
 1060 

Forslag A21: 1061 

Nytt punkt: 1062 
At Norge skal være et foregangsland innen forskning på laberatoriedyrket kjøtt. 1063 
 1064 
 1065 

Forslag A22: 1066 

Nytt punkt: 1067 
Forby reklame for kjøtt. Kjøttprodusenter med særlig god dyrevelferd og ressursutnyttelse 1068 
skal unntas forbudet. 1069 
 1070 
 1071 

Kapittel: Lokalsamfunn 1072 

 1073 

Underkapittel 36 - Boligpolitikk 1074 

 1075 

Forslag A23: 1076 

Punkt 3, linje 2629 1077 
Eksisterende punkt: Bekjempe boligspekulasjon og begrense prisveksten på boliger, blant 1078 
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annet gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån og utrede økt beskatning på 1079 
sekundærboliger. (Likelydende punkt kap. 19) 1080 
 1081 
Endringsforslag A: Bekjempe boligspekulasjon og begrense prisveksten på boliger, blant annet 1082 
gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån, øke formuesverdien av primærbolig til 1083 
40% og utrede økt beskatning på sekundærboliger. (likelydende punkt i kap. 19) 1084 
 1085 
Endringsforslag B: Bekjempe boligspekulasjon og begrense prisveksten på boliger, blant annet 1086 
gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån, øke formuesverdien av primærbolig til 1087 
40% og utrede øke beskatning på sekundærboliger. (likelydende punkt i kap. 19) 1088 
 1089 

Forslag A24: 1090 

Punkt 13, linje 2662 1091 
Eksisterende punkt: Fjerne det nasjonale taket for kommunal eiendomsskatt. 1092 
 1093 
Endringsforslag: Fjerne det nasjonale taket for eiendomsskatt og innføre en moderat nasjonal 1094 
boligskatt, men skjerme lavinntektshusholdninger. 1095 
 1096 

Forslag A25: 1097 

Nytt punkt: 1098 
Senke dokumentavgiften til 1,5%.  1099 
 1100 

Forslag A26: 1101 

Punkt 8, linje 2648 1102 
Eksisterende punkt: Utvide ordningen med startlån og vurdere å gjøre vilkårene mer gunstige 1103 
for å hjelpe førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet. 1104 
 1105 
Tilleggsforslag: Utvide ordningen med startlån og vurdere å gjøre vilkårene mer gunstige for å 1106 
hjelpe førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet, for eksempel ved å gi kommuner 1107 
mulighet til å kreve at en bestemt prosentandel av nybygg skal selges til redusert pris 1108 
og/eller med førsterett til førstegangskjøpere i nye utbyggingsprosjekter. 1109 

Forslag A27: 1110 

Nytt punkt: 1111 
Frata kommunene retten til å gi dispensasjon fra boplikten på landbrukseiendommer og 1112 
flytte denne makta til Statsforvalteren. 1113 
 1114 
 1115 

Kapittel: Arbeid og velferd 1116 
 1117 

Underkapittel 37 – Arbeidsliv- og vilkår 1118 
 1119 

Forslag A28: 1120 

Nytt punkt: 1121 
Kreve åpenhet og innsyn i pengestrømmene til plattformselskaper, for å motarbeide 1122 
skatteunndragelse og svart arbeid. 1123 
 1124 

Forslag A29: 1125 

Nytt punkt: 1126 
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Øke fagforeningsfradraget. 1127 
 1128 
 1129 

Kapittel: Oppvekst og utdanning  1130 
 1131 

Underkapittel 43 – Videregående opplæring 1132 
 1133 

Forslag A30: 1134 

Nytt punkt: 1135 
Tilrettelegge for at skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbebygde områder tildeles 1136 
sjeldne linjer, og bruke lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et 1137 
unikt tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde.  1138 
 1139 

Forslag A31: 1140 

Nytt punkt: 1141 
Heve borteboerstipendet for videregåendeelever. 1142 
 1143 
 1144 

Underkapittel 44 – Høyere utdanning og studenter 1145 

 1146 

Forslag A32: 1147 

Punkt 4, linje 3190 1148 
Eksisterende punkt: Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 1149 
20 prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.  1150 
 1151 
Endringsforslag: Bygge minst 4000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 1152 
prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger. 1153 
 1154 

Forslag A33: 1155 

Punkt 2, linje 3186: 1156 
Eksisterende punkt: Sikre stabil utvikling av studiestøtten ved å knytte denne til folketrygdens 1157 
grunnbeløp. 1158 
 1159 
Endringsforslag: Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder. 1160 
 1161 

Forslag A34: 1162 

Nytt punkt: 1163 
Tilby studenter som ikke fullfører graden sin grunnet omstendigheter utenfor deres kontroll 1164 
å få lån omgjort til stipend.  1165 
 1166 

Forslag A35: 1167 

Nytt punkt: 1168 
Sikre at alle studenter har gratis tilgang til nødvendige læremidler gjennom biblioteks- 1169 
og/eller låneordninger, og i større grad ta i bruk digitale læremidler og læremidler med fri 1170 
lisens. 1171 
 1172 
  1173 
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Helse og omsorg 1174 
 1175 

Underkapittel 45 – Folkehelse 1176 
 1177 

Forslag A36: 1178 

Punkt 13, linje 3302 1179 
Eksisterende punkt: Sette av midler til et vokenvaksinasjonsprogram, med invitasjon til 1180 
oppfriskningsvaksiner for voksne. 1181 
 1182 
Endringsforslag: Øke vaksinasjonsgraden ved å gjøre barnevaksinasjonsprogrammet 1183 
obligatorisk, gjøre influensavaksinen gratis, gjøre hepatitt A-vaksinen gratis for menn som 1184 
har sex med menn og sette av midler til et voksenvaksinasjonsprogram med invitasjon til 1185 
oppfriskningsvaksiner for voksne. 1186 
 1187 
  1188 

Kapittel: Kultur 1189 
 1190 

Underkapittel 55 – Friluftsliv 1191 
 1192 

Forslag A37: 1193 

Nytt punkt: 1194 
Ta vare på og bygge opp om biologisk mangfold og vakre trasear rundt turstiene. 1195 
 1196 

Forslag A38: 1197 

Nytt punkt: 1198 
 At kommunene skal ha konkrete planer for turtilbudet for brukergrupper med spesielle 1199 
behov, og tilgjengeliggjøre turstiene gjennom god opplysning, skilting og merking.   1200 
 1201 

Forslag A39: 1202 

Nytt punkt: 1203 
Kreve at kildesortering for hytter skal være like god som for husstander, og etablere 1204 
ordninger for levering av brukte møbler og utstyr fra hytter til gjenbruk. 1205 
  1206 
 1207 

Kapittel: Deltagelse, mangfold og likeverd 1208 
 1209 

Underkapittel 58 – Lik rett til helse og selvbestemmelse 1210 
 1211 

Forslag A40: 1212 

Punkt 16, linje  1213 
Eksisterende punkt: At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for behandling av 1214 
transpersoner, basert på internasjonale retningslinjer, rapporten «Rett til rett kjønn — helse til 1215 
alle kjønn» og diagnosemanualen ICD-11. 1216 
 1217 
Endringsforslag: At de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av transpersoner 1218 
implementeres, og at dette inkluderer en reell og hensiktsmessig desentralisering av 1219 
behandlingen til de regionale sentrene for kjønnsinkongruens. 1220 
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 1221 

Forslag A41: 1222 

Nytt punkt: 1223 
Aktivt jobbe for markedsføringsregler, også for aktører på sosiale medier, som beskytter 1224 
barn og unge mot kroppspress og annen negativ påvirkning. I tillegg til å sikre overnasjonale 1225 
reguleringer innenfor internettbasert markedsføring. 1226 
 1227 

Forslag A42: 1228 

Nytt punkt: 1229 
Gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år, i tillegg til å styrke ordningene 1230 
med å promotere langtidsvirkende prevensjon. 1231 
 1232 
 1233 

Underkapittel 59 – Sikkerhet og trygghet for alle 1234 

 1235 

Forslag A43: 1236 

Nytt punkt 1237 
Motarbeide alle forsøk på å innføre tiggeforbud og arkitektur som er hjemløsfiendtlig. 1238 
 1239 

Forslag A44: 1240 

Punkt 2, linje 4243 1241 
Eksisterende punkt: Styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme og annen kulturell eller etnisk 1242 
basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi og helsevesen. 1243 
 1244 
Tilleggsforslag: Styrke arbeidet mot og forskningen på rasisme, antisemittisme og annen 1245 
kulturell eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi, 1246 
rettsvesen og helsevesen, samt kartlegge dobbeltminoriteters levekår. 1247 
 1248 

Forslag A45: 1249 

Nytt punkt: 1250 
Endre markedsføringslovens §2 annet ledd, slik at det gjøres ulovlig å spille på rasistiske 1251 
stereotypier i markedsføring. Markedsføring skal ikke fremme støtende eller nedsettende 1252 
karakteristikker av etniske minoritetsgrupper. 1253 
 1254 

Forslag A46: 1255 

Nytt punkt: 1256 
Motvirke rasisme på boligmarkedet gjennom anonymisering av identitet, oppfølging av 1257 
profesjonelle leietakere og sterkere sanksjoner mot diskriminering på boligmarkedet. 1258 
 1259 

Forslag A47: 1260 

Nytt punkt: 1261 
Styrke den flerkulturelle kompetansen i helsevernet og sikre at helsefaglig informasjon er 1262 
tilgjengelig på flere språk. 1263 
 1264 

Forslag A48: 1265 

Nytt punkt: 1266 
Motvirke rasisme i arbeidsmarkedet gjennom å innføre anonyme jobbsøknader i offentlig 1267 
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sektor og kreve at arbeidsgivere i offentlig sektor rapporter om mangfold på arbeidsplassen 1268 
sin. 1269 
 1270 

Forslag A49: 1271 

Nytt punkt: 1272 
Styrke og tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å rettsforfølge hatefulle 1273 
ytringer, og regulere teknologiselskaper som Facebook og Youtube for å sikre at rasistiske og 1274 
antisemittiske ytringer og konspirasjonsteorier ikke spres gjennom selskapenes algoritmer. 1275 
 1276 
 1277 

Underkapittel 60 - Integrering 1278 

 1279 

Forslag A50: 1280 

Nytt punkt: 1281 
Evaluere ordningen med mottaksklasser og jobbe for at ordningen ikke fører til segregering. 1282 
 1283 
 1284 

Underkapittel 61 – Urfolk og nasjonale minoriteter 1285 

 1286 

Forslag A51:  1287 

Nytt punkt: 1288 
Styrke undervisningen i skolen om diskriminering av ulike folkegrupper. 1289 
 1290 

Forslag A52: 1291 

Nytt punkt: 1292 
Innføre en ordning med samiske observatører i Stortinget og gi Sametinget forslagsrett i 1293 
Stortinget. 1294 
 1295 

Forslag A53: 1296 

Nytt punkt: 1297 
At Norge skal være en sterk stemme innad i Europa-samarbeidet for å sikre rom og 1298 
romanifolks menneskerettigheter og formelle unnskyldninger og oppreisning for den urett 1299 
som er begått mot dem. 1300 
  1301 
 1302 

Kapittel: Norge i verden 1303 
 1304 

Underkapittel 70 – Internasjonalt samarbeid, fred og 1305 

sikkerhetspolitikk 1306 
 1307 

Forslag A54: 1308 

Nytt punkt: 1309 
At Norge skal sette prinsipper om frihet, demokrati og menneskerettigheter over hensynet 1310 
til forholdet til Kina. For eksempel skal handelsavtalen mellom Norge og Kina inneholde krav 1311 
om en bedret menneskerettighetssituasjon i landet. 1312 
 1313 
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 1314 

Underkapittel 72 - Europapolitikk 1315 

 1316 

Forslag A55: 1317 

Punkt 6, linje 5192 1318 
Eksisterende punkt: Støtte videreførong av EØS-avtalen, men være åpne for å bruke 1319 
reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og 1320 
miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet. 1321 
 1322 
Endringsforslag: Støtte videreføring av EØS-avtalen og ikke reforhandle den, men være åpne 1323 
for å med varsomhet bruke reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som 1324 
strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller 1325 
matsikkerhet. 1326 
 1327 
 1328 

Underkapittel 73 – Asyl- og flyktningpolitikk 1329 

 1330 

Forslag A56: 1331 

Nytt punkt: 1332 
Fjerne avgiften for å søke om permanent oppholdstillatelse. 1333 
  1334 
 1335 

Underkapittel 74 – Global utvikling og humanitær bistand 1336 
 1337 

Forslag A57: 1338 

Punkt 1, linje 5347 1339 
Eksisterende punkt: At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til humanitær bistand og 1340 
utviklingsbistand. 1341 
Endringsforslag: At Norge skal bruke 2% av BNI på bistand årlig. 1342 
 1343 

Forslag A58: 1344 

Nytt punkt: 1345 
At norsk bistand skal skilles fra utenrikspolitikk og bistanden skal alltid gis i samsvar med de 1346 
behov og prioriteringer som mottakerlandet har. Norge skal jobbe for at dette blir en 1347 
internasjonal norm. 1348 
 1349 

Forslag A59: 1350 

Nytt punkt: 1351 
At Norge bør gå inn for å støtte tidligere og nåværende kolonier i deres krav om 1352 
gjeldssletting. 1353 
 1354 

Forslag A60: 1355 

Nytt punkt: 1356 
At norsk utenriks-, handels og energipolitikk må føye seg etter bistandsmålene sånn at 1357 
politikken blir mer samstemt. 1358 
 1359 
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Forslag A61: 1360 

Nytt punkt: 1361 
Stille krav om dokumentasjon, både kvantitativ og kvalitativ, av hva bistandspengene 1362 
brukes til. 1363 
 1364 
 1365 

andre forslag, Ikke innstilt av sentralstyret 1366 

Sentralstyret har ikke innstilt på disse. De blir likevel oversendt til landsstyret, og sendt inn til 1367 
MDG innen fristen, så landsstyret kan debattere dem. Hvis LS ønsker at noen av disse skal 1368 
være endringsforslag fra GU, må man sende inn endringsforslag om at LS skal votere over dem. 1369 
Ellers blir alle trukket automatisk etter at LS er ferdig.  1370 
 1371 
 1372 

Kapittel: Klimapolitikk 1373 

 1374 

Underkapittel 6 – Klimapolitikk i tråd med Parisavtalen 1375 
 1376 

Forslag A62: 1377 

Nytt punkt: 1378 
At bedrifter som fortsatt har netto klimagassutslipp i 2035 ikke skal kunne ta ut overskudd. 1379 
 1380 

Forslag A63: 1381 

Punkt 15, linje 554 1382 
Eksisterende punkt: Stanse fossilbasert cruisetrafikk i Norge til fordel for bærekraftig 1383 
transport og reiseliv. 1384 
 1385 
Endringsforslag: Avvikle cruisetrafikken i Norge så fort som mulig. 1386 
 1387 
 1388 

Underkapittel 7 – Fra olje til grønne jobber 1389 
 1390 

Forslag A64: 1391 

Punkt 1, linje 604-605 1392 
Eksisterende punkt: Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av 1393 
petroleumsvirksomheten innen 2035. 1394 
 1395 
Endringsforslag: Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av 1396 
petroleumsvirksomheten innen 2030. 1397 
 1398 
 1399 

Kapittel: Transport 1400 

 1401 

Underkapittel 13 – Veitrafikk 1402 

 1403 
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Forslag A65: 1404 

Punkt 5, linje 952 1405 
Eksisterende punkt: Gå mot alle kapasitetsøkende motorveier. 1406 
 1407 
Endringsforslag: Gå mot alle kapasitetsøkende bilveier. (altså å droppe setningen om at det er 1408 
greit å øke kapasiteten hvis det handler om å bedre sikkerheten, slik det står i innstillingen i forslag 1409 
A5) 1410 
 1411 

Forslag A66: 1412 

Nytt punkt: 1413 
Jobbe for å redusere utslippene fra biltrafikken med 95% innen 2030. 1414 
 1415 
 1416 

Kapittel: Helse og omsorg 1417 

 1418 

Underkapittel 45 – Folkehelse 1419 
 1420 

Forslag A67: 1421 

Punkt 13, linje 3302 1422 
Eksisterende punkt: Sette av midler til et vokenvaksinasjonsprogram, med invitasjon til 1423 
oppfriskningsvaksiner for voksne. 1424 
 1425 
Endringsforslag: Øke vaksinasjonsgraden gjennom bedre folkeopplysning om fordelene ved 1426 
barnevaksinasjonsprogammet, gjøre influensavaksinen gratis, gjøre hepatitt A-vaksinen 1427 
gratis for menn som har sex med menn og sette av midler til et voksenvaksinasjonsprogram 1428 
med invitasjon til oppfriskningsvaksiner for voksne. (altså fjerne setningen om obligatorisk 1429 
vaksinering, sammenlignet med sentralstyrets innstilling) 1430 
 1431 
 1432 

Kapittel: Deltagelse, mangfold og likeverd 1433 
 1434 

Underkapittel 59 – Sikkerhet og trygghet for alle 1435 

 1436 

Forslag A68: 1437 

Nytt punkt: 1438 
Styrke arbeidet mot rasisme i skolen og heve kompetansen til lærere på feltet. 1439 
 1440 
 1441 

Kapittel: Norge i verden 1442 

 1443 

Underkapittel 73 – Asyl- og flyktningpolitikk 1444 

 1445 

Forslag A69: 1446 

Nytt punkt: 1447 
Støtte opprettelse av et studieprogram som utdanner studenter til å kunne jobbe med 1448 
humanitært feltarbeid. 1449 
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 1450 

Forslag A70:  1451 

Nytt punkt: 1452 
Fjerne kravet om selvforsørgelse og fjerne krav om bestått prøve i språk og 1453 
samfunnskunnskap for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap. Krav om 1454 
gjennomført opplæring bør fortsatt gjelde, men de fundamentale rettigheter som følger med 1455 
særlig et statsborgerskap bør ikke være knyttet til et prøveresultat. 1456 
 1457 
 1458 

Underkapittel 74 – Global utvikling og humanitær bistand 1459 
 1460 

Forslag A71: 1461 

Nytt punkt: 1462 
At norsk bistand og handelspolitikk må bidra til avkolonisering, og være et alternativ til 1463 
Kinas aggressive investeringspolitikk. 1464 
 1465 

Forslag A72: 1466 

Nytt punkt: 1467 
At Norge bør gå inn for å støtte tidligere og nåværende kolonier i deres krav om 1468 
reparasjoner, spesielt gjeldssletting. (altså legge til ordet «reparasjoner», sammenlignet med 1469 
sentralstyrets innstilling) 1470 

1471 
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Til Landsstyret  1471 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1472 
Fra Sentralstyret 1473 
Dato 16.01.21  1474 
Saksnr GULS-1-21-17 1475 

 1476 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1477 

LANDBRUKSPOLITISK 1478 

PLATTFORM 1479 

 1480 

Bakgrunn og prosess 1481 
Programkomiteen til Miljøpartiet de Grønne har gitt ut sitt førsteutkast til partiprogrammet 1482 
som skal vedtas på MDGs landsmøtet i mars 2021. Der står det mye bra politikk, og noe som 1483 
kan bli bedre. Uansett hva som bør og ikke bør endres, kommer det til å komme store 1484 
diskusjoner i partiet før og på landsmøte om hvordan partiprogrammet skal bli til slutt. For at 1485 
GU skal kunne stå som en samlet front og få gjennomslag på MDGLM er det derfor nyttig å ha 1486 
vedtatt og profilert politikken vår så godt som mulig før den tid. 1487 
 1488 
Vi i landbruks- og dyrevernpolitisk utvalg for 2020 har derfor bestemt oss for å lage en 1489 
landbrukspolitisk plattform basert på kapittel 29. Jordbruk og 30. Skogbruk i programutkastet 1490 
til MDG, i tillegg til de delene av kapittel 33: Dyrevern og velferd som omhandler 1491 
landbrukspolitikk. Sakspapiret under vil forklare grunnlaget for de endringene vi har gjort i 1492 
plattformen. Noen endringer er redaksjonelle endringer for å forenkle og spisse budskapet i 1493 
plattformen, mens andre er reell ny politikk. 1494 
 1495 
Dette blir derfor et litt annerledes saksframlegg enn det er tradisjon for i Grønn Ungdom, der vi 1496 
ikke kommer til å redegjøre for alle punktene i plattformen, men bare der vi er uenig med 1497 
innstillingen fra programkommiteen. Vi har vurdert å fjerne punktene vi ikke har vært uenige 1498 
eller tatt stilling til fra plattformen, men mener det er nyttig å også inkludere disse, ettersom 1499 
det ikke er gitt at GU er enige med de andre punktene, selv om vi i utvalget ikke har sett på dem 1500 
som kontroversielle. Punktene i fet rosa skrift er punktene vi har lagt til eller endret. 1501 
 1502 
Der vi har ett standpunkt fra før (fks GMO eller soya), har vi ikke inkludert i plattfromen, 1503 
ettersom plattformen er til for å avklare der vi ikke har politikk, i tillegg til at vi ser på det som 1504 
en dårlig bruk av landstyrets tid å legge opp til omkamper på disse temaene.  1505 
 1506 

MDGs arbeidsprogram 1507 
Plattformen ble ferdigstilt i høst, før opplegget for programinnspill ble ferdigstilt. Det er derfor 1508 
ingen automatikk i at vi skal sende inn alle endringsforslagene som landstyret kommer opp 1509 
med, men behandlingen betyr at vi har flere godt forankrede primærstandpunkt. Det betyr at 1510 
selv hvis vi velger å ikke sende inn alle endringene vi vedtar, har vi fortsatt bedre føling på hvor 1511 
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GU står i flere av disse spørsmålene. 1512 
 1513 
Sentralstyret har sendt inn alle endringsforslag herfra til MDGs arbeidsprogram. Landsstyret 1514 
kan derfor også votere over hvilke endringsforslag vi ønsker å opprettholde eller trekke (som 1515 
i saken om arbeidsprogram). 1516 
 1517 

Avgift og moms 1518 
Drøfting 1519 
Landbruket står for store klimagassutslipp både globalt og nasjonalt 3. For å nå 1,5 1520 
gradersmålet må vi drastisk kutte utslipp, noe det er naturlig at også gjelder jordbruk. For å 1521 
gjøre det må vi blant annet gjøre det dyrere å produsere og kjøpe mat med høye 1522 
klimagassutslipp, og billigere å kjøpe mat med lavere. Derfor har vi gjort endringer i 1523 
avgiftspolitikken i plattformen. 1524 
 1525 
I andre kulepunkt har MDG gått for en formulering som lyder “Gjøre landbruket fossilfritt 1526 
innen 2030 blant annet ved å subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avgiftsbelegge 1527 
CO2-utslipp.” Det er utvalgets vurdering at formuleringen slik den foreligger i programutkastet 1528 
ikke gjør det tydelig nok at den drastiske økningen i klimaavgifter vi vil gjennomføre i resten av 1529 
samfunnet også skal gjelde for landbrukssektoren. Det er derfor saksbehandlers konklusjon at 1530 
det ville forbedre dette punktet ved å endre punktet fra “å avgiftsbelegge CO2-utslipp” til 1531 
“drastisk øke avgiften på CO2-utslipp.”. Vi har også valgt å gjøre dette til ett eget punkt, men 1532 
spesifiserer at utslipp fra biologiske prosesser fortsatt skal unntas avgiften. 1533 
 1534 
I kulepunkt 3 har programkomiteen innstilt på at MDG skal gå inn for å fjerne momsen på frukt, 1535 
grønt og bær. Moms (eller merverdiavgift), er en flat avgift på 25% av varens verdi, som må 1536 
betales på alle varer i Norge, med noen få unntak. MDG mener at det er klokt å fjerne momsen 1537 
på det vi skal produsere og spise mer av (frukt, grønt og bær). Det mener vi er et fornuftig tiltak, 1538 
men vi mener samtidig at det også bør gå andre veien, der vi øker momsen på kjøtt, den 1539 
matvaren som har klart størst klimaavtrykk. Kjøttproduksjon er den delen av landbruket med 1540 
klart høyest klimagassutslipp4, og regjeringas “klimakur” har pekt på ett lavere kjøttkonsum 1541 
som nødvendig for å kutte nok klimagassutslipp innen 20305.  Vi ønsker å gjøre det mye 1542 
gjennom en CO2-avgift slik som det som blir sagt i andre kulepunkt, men en momsøkning på 1543 
kjøtt vil også være et svært treffsikkert tiltak for å redusere kjøttkonsumet. Vi har også vurdert 1544 
en økning på momsen som et enklere tiltak å kommunisere enn en økning i CO2-avgiften, selv 1545 
om vi støtter begge. Dette forslaget var kontroversielt i sentralstyret. Vi la til et punkt om å 1546 
øke kraftfôrprisen, men endte opp på å innstille på å også tredoble momsen på kjøtt. To 1547 
sentralstyremedlemmer tok dissens på dette punktet, altså at de var så uenige i innstillingen at 1548 
de ønsket at det skulle nevnes spesifikt i sakspapirene.  1549 
 1550 
Men klima er ikke eneste grunn til at vi ønsker å gjøre dette. MDG og Grønn Ungdom er ett av 1551 
få partier i Norge som mener at dyr har en egenverdi, og at kjøttproduksjon ikke kan forsvares 1552 
hvis dyrevelferden ikke er god. Det betyr også at hvis vi øremerker midlene staten får fra en 1553 
økning av momsen til å gjennomføre dyrevelferdstiltak slår vi to fluer i en smekk: Redusere 1554 
klimaavtrykket til landbruket og forbedrer dyrevelferden. 1555 
 1556 
Tollvern og handel 1557 

1557 
3 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar/2019-11-01  
4 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-
fra-jordbruk/  
5 https://www.nrk.no/norge/klimakur-2030_-mer-strom-og-mindre-kjott-kan-fa-norge-i-mal-
1.14883788   
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En negativ side ved alle tiltakene nevnt over er at de fleste matvarer vil bli dyrere for kundene i 1558 
landet. Dette vil gå aller verst ut over de som har aller minst fra før, som vil måtte bruke en 1559 
enda større andel av inntekten sin på matvarer. På den andre siden har MDG lenge ligget på en 1560 
linje der økonomisk ulikhet skal håndteres over skatteseddelen, og ikke gå ut over en ambisiøs 1561 
klimapolitikk. Saksbehandlers konklusjon er derfor at denne politikken er i tråd med resten av 1562 
vår politikk og klimamålene vi har satt oss. 1563 
 1564 
Et problem denne politikken kan skape er at norsk mat blir mindre konkurransedyktig, 1565 
ettersom økte inntekter til bonden etter alt å dømme vil sørge for samlet økte kostnader til 1566 
norskproduserte varer i forhold til utenlandske importvarer, som igjen vil sørge for at norske 1567 
bønder blir utkonkurrert av utenlandske varer. Det finnes flere løsninger på dette. 1568 
 1569 
 Den første er å styrke tollvernet. Tollvern betyr at man må betale ekstra for varer man 1570 
importerer fra andre land. Tollvern sørger generelt for en mindre effektiv økonomi, men kan 1571 
være nyttig for å beskytte enkelte viktige men fortsatt sårbare deler av økonomien. I norge i 1572 
dag har vi et sterkt tollvern på landbruksvarer. Det har vi for å sikre at norske bønder kan 1573 
konkurrere med utenlandske landbruksprodukter, som produserer sin mat i mindre vanskelige 1574 
forhold lenger sør. Norge er allerede et dyrt land å drive landbruk i, og vi vil ha problemer med å 1575 
opprettholde et norsk landbruk i like stor grad som i dag uten et slikt tollvern 6. Et styrket 1576 
tollvern kan derfor gjøre at norsk landbruk kan fortsette å være konkurransedyktig også med 1577 
større inntekter til bonden. 1578 
 1579 
Samtidig kan et styrket tollvern også være problematisk. For det første sørger det som sagt for 1580 
en mindre effektiv økonomi, men det kanskje viktigste argumentet mot å gjøre dette er at å 1581 
endre på tollsatsene våre kan sørge for reaksjoner fra de som får økte satser(primært EU). Det 1582 
er presedens for at EU svarer med å øke sine tollsatser mot land som øker sine, som da de økte 1583 
tollsatser mot USA da president Trump gjorde det samme. Norge har gjennom EØS-avtalen fri 1584 
handel(handel uten toll) på mange varer, men slike tollsatser vil for eksempel kunne gå ut over 1585 
norsk fiskeri. 1586 
 1587 
Derfor mener saksbehandler at det ikke er en god løsning å øke tollsatsene. Å subsidiere 1588 
bønder gjennom økte tilskudd og støtteordninger for omstillingen til ett mer klima og 1589 
dyrevennlig landbruk, som vil gjøre det økonomiske presset lavere. Disse subsidiene kan ta 1590 
form av både økte tilskuddsmidler til omstilling, men også som direkte pengeoverføringer til 1591 
bøndene. I og med at disse pengene også må komme fra ett sted, mener saksbehandler at det er 1592 
en god løsning at de kommer fra de økte karbonavgiftene og momsen på landbruket, men ikke 1593 
være bundet til hvor mye en har betalt i avgift. Selv om man kan argumentere for at denne 1594 
typen løsning vil gjøre at avgiften svir mindre for de som forurenser, gjør den det ikke mindre 1595 
lønnsomt å gjøre produksjonen sin mindre karbonintensiv. Det betyr at det blir en jevnere 1596 
balanse mellom pisk og gulrot, noe som også kan gjøre det lettere å få implementert. 1597 
 1598 
Et område saksbehandler mener tollsystemet trygt kan brukes som virkemiddel er i 1599 
dyrevelferd, der vi kan gi tollfordeler til land som har strengere krav enn Norge. 1600 
 1601 
Sentralstyret har også innstilt på to ekstra punkter som dreier seg om tollsatser. Det ene 1602 
punktet handler om å innføre toll på soya for å øke kraftfôrprisen, som igjen vil øke prisen på 1603 
kjøtt som produseres med mye kraftfôr. Det andre punktet handler om å innføre toll på 1604 
import av ris, fordi ris har høye metanutslipp. 1605 

 1606 
Kortreist og økologisk mat 1607 
I programutkastet står det følgende punkt: “At stat, kommuner og fylker bruker innkjøpsmakten sin 1608 
1608 
6 https://www.landbruk.no/internasjonalt/hvorfor-har-vi-tollvern/ 
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til å velge kortreist, plantebasert, sunn og økologisk mat i egen virksomhet, institusjoner og foretak.” 1609 
Dette er i all hovedsak et godt punkt, som vi stiller oss bak. Kortreist mat kan være mer 1610 
miljøvennlig7, og plantebasert mat er på generelt grunnlag både sunnere og mer miljøvennlig. 1611 
Grunnen til at vi har valgt å spesifisere at dette kun skal gjelde for det som er mest miljøvennlig 1612 
er at det i noen tilfeller er mindre miljøvennlig å produsere mat lokalt enn å importere, blant 1613 
annet på grunn av energibehov i produksjonen. Framtiden i våre hender har gått inn for å 1614 
skrote hele begrepet på grunn av hvor lite treffsikkert det er for å måle klimagassutslippene fra 1615 
produksjonen av maten8. Dette er relevant, og det er saksbehandlers syn at vi i all hovedsak 1616 
støtter handel av kortreist mat av bærekraftshensyn, noe som gjør at vi mener det er 1617 
hensiktsmessig å spesifisere dette i punktet. 1618 
 1619 

Ressursutnyttelse  1620 
 1621 
Bakgrunn 1622 
Endringer i været og klimaet gjør det mer uforutsigbart og drive jordbruk, og presset på 1623 
matjorden og det økte behovet for mat blir stadig større. I møte med klimakrisa er landbruket i 1624 
Norge dårlig rustet. Norge har gjennom både blå og rødgrønn regjering aktivt ført en 1625 
landbrukspolitikk som baserer seg på å importere soya fra Brasil for å få billigst mulig kjøtt. 1626 
Selvforsyningsgraden til Norge er på 50%9, og vi vil derfor ha et stort humanitært problem med 1627 
å gi føde til sine innbyggere dersom en situasjon som hindrer import av mat skulle skje. 1628 
Dekningsgraden, som vil si hvor stort selvbergingsgrad vi har mulighet til å ha, er på 90%.  I en 1629 
verden med mer klimaendringer er Norge et land som globalt er godt relativt godt rustet til å 1630 
fortsatt kunne gi mat til innbyggerne, fordi vi har penger nok til å konkurrere om mat, og å 1631 
kjøpe mat fra land som selv sliter. 1632 
 1633 
Drøfting 1634 
9%10 av verdens befolkning, her omkring flest barn, lider av underernæring. Det er noe 1635 
saksbehandler mener Grønn Ungdom ikke kan leve med. Problemet er ikke at det er for lite 1636 
tilgang til mat, men at vi bruker store områder som kunne blitt brukt til å dyrke menneskemat, 1637 
til å dyrke dyrefôr. Det globale kjøttkonsumet er for høyt, samtidig som det tærer på 1638 
matjorden, regnskogen og naturressursene vi har tilgjengelig på jorden. Den industrielle 1639 
metoden å drive landbruk på er ikke bærekraftig. 1640 
 1641 
Mens konsumet av husdyr som er egnede til å beite, slik som storfe, sau og geit, går ned, skyter 1642 
konsumet av svin og fjørfe i været. Der hvor storfe har en diett bestående i underkant av 50% 1643 
kraftfôr, utgjør andelen for svin, kylling og verpehøns tilnærma 100%.11 Av dette kraftôret er 1644 
en betydelig del importert, og aller dårligst ut kommer fjørfeproduksjonen. Å senke importen 1645 
og samtidig utnytte beitearealene mer er viktig både i et klima- og naturperspektiv. 1646 
 1647 
Store deler av det som før ble brukt som beiteareale gror igjen som en direkte konsekvens av at 1648 
myndighetene i år etter år har gjort det mer lønnsomt og mate husdyrene sine med kraftfôr12. 1649 
Dette har igjen ført til økt kjøttproduksjon som følge av at dyrene vokser fortere, som igjen 1650 
fører til billig kjøtt. Grønn Ungdom burde som det beste partiet på dyrevelferd og natur og 1651 
klima mene at kjøtt må bli en luksusvare, en vare som man ikke skal ta seg råd til å spise hver 1652 
1652 
7 https://naturvernforbundet.no/telemark/nyheter/kortreist-mat-article19235-1844.html  
8 Er kortreist mat mer miljøvennlig? - Framtiden i våre hender 
9 https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/ 
10 https://www.nrk.no/nyheter/690-millioner-gar-sultne-til-sengs-1.15088813 
11 Tabell 1, s. 7, Kjøttets Tilstand 2020, Animalias årlige rapport om kjøtt 
https://www.animalia.no/contentassets/3dce35cde68a47b091097fa8c6ec2dd5/kt20-komplett-origi-
web.pdf  
12 Norge gror igjen (aftenposten.no) 
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dag. Dyrere kjøtt fører til mindre etterspørsel og mindre produksjon som igjen fører til mindre 1653 
import av soya fra Brasil. At det skal lønne seg at dyrene beiter er et viktig poeng og ta med seg 1654 
inn i den beste landbrukspolitikken. 1655 
 1656 
Det blir mindre matjord! 1657 
Det blir stadig mindre jord og dyrkningsområder hvor det er mulig og dyrke mat til mennesker, 1658 
som for eksempel grønnsaker og korn. Det er en farlig utvikling! Matjorden bli svært ofte offer 1659 
for byggeprosjekter, eller store områder blir spaltet i mindre områder. Grønn Ungdom burde gå 1660 
i bresjen for å mene at vi vil ha nullvisjonsmål om tap av matjord. Det er en ide som mange i 1661 
partiet har lufta tidligere, både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi mener nullvisjonsmålet burde få 1662 
forankring i partiprogrammet. Uten områder og dyrke mat, er det umulig og kunne brødfø 1663 
verden. Når vi snakker om matjord snakker vi også om selvbergingsgrad. Om en uforutsett 1664 
situasjon hadde oppstått, hvor mange ville vi klart å brødfø på norske ressurser? Svaret er 1665 
mindre enn halvparten13. Å jobbe for større selvbergingsgrad kan en dag være spørsmål om liv 1666 
og død for noen. 1667 
 1668 
Matjord er viktig av mange grunner. Den er mulig og dyrke menneskemat på. Den har et rikt 1669 
biomangfold. Den tar flerfoldige år å bygge opp. Den stabiliserer jorden og forhindrer overflod 1670 
og ekstrem tørke. Verdien av matjorden må også gis ut i fra hva den blir erstattet med. Ofte er 1671 
det asfalt, boliger eller infrastruktur. Kampen om å verne matjorden er en kamp hvor vi i stor 1672 
grad har «landbruksnorge»14 og bønder på vårt lag. 1673 
 1674 
En vanskelig problemstilling for matjorden er at det er for det meste kommunene som råder 1675 
over arealet sitt og vedtar arealplaner. For alle kommunale folkevalgte er det lett å tenke at 1676 
tenke at areal til utvikling av kommunen er det som gagner den mest. Å være blind for at det 1677 
ikke kun i den ene kommunen blir ofret mye matjord, gjør at mange ikke klarer å se det store 1678 
bildet. 1679 
 1680 
Likevel er kommunenes selvråderett viktig. Om man for eksempel legger ned et absolutt 1681 
forbud mot nedbygging av matjord, vil dette derfor kunne oppfattes som et overtramp mot 1682 
kommunene. Kan man finne andre måter å forebygge nedbygginga av matjord? Blant de tiltaka 1683 
en del utbyggere selv har foreslått er flytting av matjord. Jorda kan i teorien flyttes fra et sted 1684 
til et annet, men i praksis er dette ressurskrevende. Dessuten er praksisen noe tvilsom, da gode 1685 
dyrkingsvilkår også henger sammen med solforhold og skjerming fra vind og vær. Det er også 1686 
mulig å erstatte «gammel» matjord ved å dyrke ny, men dette vil medføre store tap av 1687 
biodiversitet.  1688 
 1689 
 1690 

Seterdrift 1691 

 1692 
Bakgrunn 1693 
For å bedre ressursutnyttelsen i landbruket må man bruke den beitemarka man har til rådighet. 1694 
Seterdrifta vil være en naturlig del av en slik endring. Det er mange gode grunner til å omfavne 1695 
seterdrifta, og mange av punktene blir framheva i Alliansen Ny Landbrukspolitikks 1696 
seterpolitiske melding.15 Grunnen til at vi viser til denne organisasjonen er at GU er tilslutta 1697 
ANL, og det er allerede lagt ned et solid arbeid fra dem med hensyn til utarbeiding av punkter 1698 

1698 
13 https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/  
14 Folk som er tett på landbruket, enten via arbeidslivet eller interesser. Folk vi på slang ville kallt 
«Folk som har greie på det». 
15 Seterpolitisk melding 2019 http://landbruksalliansen.no/wp-content/uploads/2019/04/Setermelding-
2019.pdf  
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for å ivareta seterdrifta. 1699 
 1700 
Drøfting 1701 
Seterdrift er viktig. Den bidrar til bedre ressursutnyttelse ved å bruke beiteressurser som ellers 1702 
ikke er til gagn. Beitet forebygger gjengroing av natur og ivaretar slik et kulturlandskap hvor en 1703 
rekke trua arter har sine hjem. Omfanget av seterdrift har vært avtagende i lang tid, økonomisk 1704 
utkonkurreres den av subsidiert kraftfôr, og sammenligna med andre driftsformer kreves nok 1705 
noe mer arbeid. 1706 
 1707 
Det er flere måter å gjøre seterdrift mer lønnsomt, den “enkleste” er selvfølgelig og gi penger til 1708 
bruksforma, hvilket vi godt kan gjøre. En annen ting man kan gjøre er å verne “seter”-1709 
betegnelsen. Per i dag kan produkter slik som “seterrømme” bruke betegnelsen uten at noen av 1710 
kyra har vært på eller i nærheta av ei seter, dette betyr at det er vanskelig å skille produkter 1711 
som faktisk er produsert på ei seter fra de som ikke er. En rekke andre matbetegnelser er alt 1712 
beskyttet, dog stort sett stedsspesifikke betegnelser. 1713 
 1714 
Det siste punktet saksbehandler vil framheve omhandler lokal produksjon av seterprodukter. 1715 
De siste åra har omsetning av blant annet råmelk(upasturisert melk) vært et tema for hete 1716 
diskusjoner i landbruket. Mattilsynet er skeptiske, og det er ikke ubegrunna. I perioden mellom 1717 
2007 og 2013 kunne EU dokumentere 27 sykdomsutbrudd blant sine medlemsland som følge 1718 
av inntak av rå melk16 . Dette stopper likevel ikke en rekke land i Europa fra å drive med lokal 1719 
foredling, både Sveits og Tsjekkia har velfungerende lokal foredling med sentrale roller i den 1720 
nasjonale matkulturen. Det er saksbehandlers konklusjon at dette til en grad  1721 
 1722 

Skogbruk 1723 
 1724 
Bakgrunn 1725 
Skogbruk er en essensiell del av landbruket, men glemmes noen ganger i møte med viktige 1726 
spørsmål om insektsdød, skadelig avrenning fra gjødsling og dyrevelferd. Likevel kan ugunstig 1727 
skogbruk ha negativ påvirkning i alle disse spørsmåla: Ensarta flatehogst kan bidra til 1728 
insektsdød, gjødsling av skog gjennomføres i stor skala på tross av tvilsom nytte av dette, og 1729 
mangelen på viktige naturtyper som følge av skogbruket bidrar til færre leveområder for en 1730 
rekke dyr som allerede er trua. 1731 
 1732 
Skogbruket har like fullt mange positive fasetter. Et velfungerende skogbruk er noe man kan 1733 
høste et godt stykke inn i evigheta, og tremassen kommer til å bli en stadig viktigere ressurs 1734 
med utfasinga av olje og plast. I 2016 var omkring 20 000 personer sysselsatte innen skogbruk 1735 
og treforedlingsindustri, ekskludert ringvirkninger for annet omliggende næringsliv. 1736 
Skogbrukere kommer bedre ut i lønnsoversikter enn personer sysselsatte i plante- og 1737 
husdyrproduksjon, det er altså en av de mer lønnsomme primærnæringene å arbeide innen i 1738 
Norge. 1739 
 1740 
Drøfting 1741 
 1742 
Om fremmedarter i naturen skrives det i MDGs partiprogram for 2017-2021 under kapittelet 1743 
Livet på land at De Grønne vil “Hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage 1744 
handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene.”  Sitkagran, lutzgran, og 1745 
vrifuru er alle blant de fremmede tresortene som først og fremst er innførte i Norge for 1746 

1746 
16 European Food Safety Agency https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150113 
 



 
43 

skogbruk.17 I NIBIO sin rapport om bærekraftig skogbruk fra 2018 påpeker de at “Utenlandske 1747 
treslag gir i mange områder økt skogproduksjon og kan på enkelte voksesteder være eneste 1748 
alternativ, men bruken av dem er omdiskutert på grunn av endringer i landskap og 1749 
skogøkosystem.” Like fullt har artsdatabanken konkludert med at disse tresortene utgjør en 1750 
svært høy risiko som følge av store muligheter for spredning og artenes evne til å fortrenge og 1751 
skade naturtyper, slik som den sterkt trua kystlyngheia og andre sårbare miljøer.18 19 Denne 1752 
konklusjonen fremsettes på tross av konservative estimater om spredning, og attpåtil 1753 
mistenker man at det er store mørketall på spredning. Tidligere ville disse tresortene ha blitt 1754 
definert som svartelista, men dette begrepet brukes ikke lengre av artsdatabanken, hvilket 1755 
også gir grunnlag for å endre formuleringen i partiprogrammet. Ifølge NIBIO har i underkant av 1756 
1% av Norges produktive skogarealer en bestanddel av utenlandske treslag på over 50%. 1757 
 1758 
I MDGs programutkast er den nye formuleringa at MDG vil “Forby planting av fremmede arter i 1759 
skogbruket.” Dette mener vi er en for svak formulering, og tar for lite hensyn til eksisterende 1760 
beplanta arealer. Som følge av disse tresortene og lignende arters ødeleggelsespotensiale 1761 
mener vi GU og MDG i tillegg til utplantingsforbud burde gå inn for komplett utfasing av de 1762 
mest risikable (les svartelista) tresortene. Dessuten burde det lages handlingsplaner mot videre 1763 
spredning av disse artene og muligens også for fjerning av allerede eksisterende “ville” 1764 
forekomster. Selv om dette kan virke innlysende, må man huske på at dette vil være ett stort 1765 
skifte, som hadde gjort at for eksempel edelgrana som et utenlandsk treslag ville blitt vurdert 1766 
som en svært høy risiko om den var innført i dag.20 Siden arten ble innført før 1800 1767 
risikovurderes den likevel ikke på samme måte, og dens utbredelse medfører at det er lite 1768 
hensiktsmessig å kjempe for mye mot den. 1769 
 1770 
I skogbruket tar det lang tid fra investeringer gir avkastning, ettersom trærne tross alt trenger 1771 
tid til å vokse. Dette betyr at en for rask utfasing vil ha negative økonomiske konsekvenser for 1772 
en del skogbrukere, spesielt i kystområder hvor tradisjonelle norske tresorter ikke klarer seg. 1773 
Om vi ønsker vedta dette punktet må vi dermed vurdere hvorvidt og hvor godt vi ønsker å 1774 
kompensere ramma skogbrukere, kanskje ønsker vi også ha en lengre tidshorisont på utfasinga 1775 
for å gi tid til omstilling. 1776 
 1777 
MDG har et rimelig mål når det kommer til vern av produktiv skog, med et ønske om 10% 1778 
vernet. Enkelheten i punktet fra programutkastet er en styrke, men det kunne ha vært en 1779 
fordel å prioritere enkelte typer produktiv skog. Verneskog er en form for skog som ved sin 1780 
beliggenhet bidrar til å verne feks. mot forringelse av jordsmonn eller erosjon21. Likevel kan 1781 
denne skogen drives såfremt man oppfyller visse vilkår innen driften. Som følge av 1782 
klimaendringer og mer ekstremvær blir det uansett nødvendig med klimatilpasning. Ved å 1783 
fokusere på vern av verneskog oppnår man bedre motstandsdyktighet i møte med ekstremvær 1784 
enn ved vern av annen skog, og slipper slik kanskje å innføre andre dyrere tiltak. 1785 
 1786 
I underkant av 1% av norsk ungskog sprøytes ifølge NIBIO.22 For det øvrige skogbruket fins det 1787 
tilsynelatende likevel ikke gode data. Sprøyting av skog er underlagt forskrift om 1788 
plantevernmidler, som baserer seg på en rekke EU-forordninger. I tillegg er mesteparten av 1789 
norsk skog underlagt PEFCs sertifiseringsordning for skog.23 Sertifiseringa går et godt stykke 1790 
lengre enn norsk lov i å begrense bruk av plantevernmidler, men regulerer også mye annet for 1791 

1791 
17 Fra NIBIOs rapport om bærekraftig skogbruk https://www.skogbruk.nibio.no/utenlandske-treslag  
18 Artsdatabankens side om sitkagran https://artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/537 
19 Artsdatabankens side om vrifuru https://artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/538 
20 Artsdatabankens side om edelgran https://artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/152 
21 Store norske leksikons artikkel om verneskog https://snl.no/verneskog  
22 Fra NIBIOs rapport om bærekraftig skogbruk https://www.skogbruk.nibio.no/stende-volum-1-1-1  
23 Fra NIBIOs rapport om bærekraftig skogbruk https://www.skogbruk.nibio.no/sertifisering-av-skog  
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skogbruket. På bakgrunn av dette kan man nok resonnere seg fram til at bruka av 1792 
plantevernmidler ikke er mye større i skogbruket øvrig enn for ungskogen. At en såpass stor 1793 
andel av skogbruket klarer seg uten sprøyting av skogen sin tyder kanskje likevel på at en 1794 
komplett utfasing skal være mulig, og er noe GU og MDG burde mene. 1795 
  1796 
Da Miljødirektoratet i 2014 skulle skrive rapport om gjødsling av skog som klimatiltak ble 1797 
resultatet at man deretter kunne søke om å få dekt 40% av utgiftene til gjødslinga.24 Rapporten 1798 
er ikke entydig positiv, og tar blant annet forbehold om at det fins en rekke områder hvor det vil 1799 
være uaktuelt å gjødsle av hensyn til det omliggende miljøet.25 Året før hadde Norsk institutt 1800 
for naturforskning (NINA) publisert en rapport som omtalte nitrogengjødsling i betydelig mer 1801 
negative ordelag.26 De to rapportene påpeker i stor grad det samme, at avrenning fra gjødselet 1802 
kan forstyrre økosystemer på skogbunnen, i vassdrag, og i fjord og hav. Men Miljødirektoratet 1803 
har i mye større grad tro på at gjødsling fører med seg større karbonbinding og ikke minst er 1804 
fornuftig økonomisk. Dette er en diskusjon som nylig blussa opp etter at landbruksministeren 1805 
uttrykte stor støtte til tiltaket, og det er derfor en aktuell sak å ta stilling til. 1806 
 1807 
  1808 

Rovdyr 1809 
 1810 
Bakgrunn 1811 
Selv om det nok fins nyanser i syna på rovdyr innad i MDG er det nok rimelig å anta at 1812 
Miljøpartiet er blant de partia som er generelt mest positive til betydelige bestander av rovdyr. 1813 
Også Grønn Ungdom har i politiske uttalelser sagt at de ønsker å ta vare på ulv og andre rovdyr 1814 
i norsk natur. Dette skulle bare mangle da rovdyra spiller en viktig rolle i økosystema. Samtidig 1815 
legger dette en ekstra byrde på bønder, da større rovdyrbestander i mange tilfeller vil føre til 1816 
flere husdyr tatt av ulv, gaupe, jerv, bjørn, hauk og ørn. Det er derfor viktig at MDG beskytter 1817 
og tar ansvar for å bedre bønders livsvilkår gjennom gode støtteordninger, enkelttiltak for 1818 
forebygging av rovdyrtap og ellers kompenserer bønder riktig når tapa har skjedd. 1819 
 1820 
Drøfting 1821 
Blant mulighetene for bønder er tiltak slik som tidlig nedsanking av sau, hvilket også kan være 1822 
gunstig med hensyn til dyrevelferd. Tidlig nedsanking innebærer at man flytter saueflokken fra 1823 
utmarksbeite tidligere i sesongen.27 Disse er spesielt utsatte for rovdyr, men rovdyra gjør ofte 1824 
sitt inntog først på sensommeren og ved å sanke de tidligere unngår man potensielt store tap. 1825 
Samtidig er man ved tidlig nedsanking avhengig av beredskapsareal, alternative inngjerdede 1826 
arealer hvor flokken kan beite. Om disse arealene er gårdsnære ville de nok i en del tilfeller 1827 
også kunne ha vært brukt til mat til mennesker, og man får kanskje ikke utnytta utmarksbeita 1828 
like godt med nedkorta sesong. Slik sett fører dette til potensielt dårligere ressursutnyttelse. 1829 
Like fullt kan man påstå at tap av sau til rovdyr er vel så dårlig ressursutnyttelse. 1830 

1830 
24 Landbruksdirektoratets informasjonsside om støtte til gjødsling av skog 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-
klimatiltak#tilskudd-og-soeknad  
25 Miljødirektoratets rapport om “Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak” 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m174/m174.pdf  
26 NINAs rapport “Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk 
mangfold“ 
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/959.pdf?fbclid=IwAR1DSTlxBh0nrgJulSLI
QgQA4qF7cv2LAQ_YShqM8zRBUEmgz6R877Zmbto  
27 Veileder for tidlig nedsanking: https://nibio.brage.unit.no/nibio-
xmlui/bitstream/handle/11250/2584827/07_Standard_tidlig_nedsanking_versjon_140507.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
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 1831 
Videre er inngjerdning et effektivt forebyggende tiltak. Inngjerding er blant de tiltaka du alt kan 1832 
få økonomisk støtte til, og kan utgjøre en betydelig forskjell for tap av husdyr, fordi gjerder 1833 
skiller rovdyr og husdyr ad. Videre er ikke nødvendigvis et gjerde et gjerde, gjerda må tilpasses 1834 
den lokale rovdyrbestanden. Tiltaket er likevel ikke uproblematisk. Spesifikt finner man 1835 
utfordringer med parasitter hos inngjerdede saueflokker. Dette kunne selvfølgelig være løst 1836 
ved å ha dyra på ulike arealer fra år til år. 1837 
 1838 
Bruk av vokterhund er også en metode som har god tapsforebyggende effekt.28 Hunden kan 1839 
hjelpe bonden med å unngå rovdyrangrep ved å skremme vekk rovdyr i nærområdene. 1840 
 1841 
Vokterhund anvendes i hovedsak på to ulike måter. Hund i inngjerdet beite innebærer at 1842 
hunden permanent befinner seg innenfor inngjerdingen og forsørger seg selv når nødvendig. 1843 
Denne bruksmåten lite arbeidskrevende fordi hundene vokter sauene alene innenfor 1844 
inngjerdet område døgnet rundt og trenger bare tilsyn minimum én gang i døgnet. Denne 1845 
metoden anbefales i områder med svært høye rovdyrtap. 1846 
 1847 
Vokterhunder på patrulje derimot anbefales i områder hvor rovdyrskadene ikke er like store og 1848 
hvor man fremdeles kan opprettholde utmarksbeitinga. Denne bruksmåten er tilpasset 1849 
utmarksbasert beitedrift og er derfor ikke like effektiv som førstnevnt metode, men kan likevel 1850 
til en viss grad reduserer rovdyrtap. Bruksmetoden innebærer regelmessig og tilrettelagt tilsyn 1851 
med vokterhund som beveger seg løst innen beiteområdet og kan spore rovdyr, i tillegg til sau, 1852 
syke dyr og kadavre. Det sistnevnte tiltaket derimot kan ikke tas i bruk når rovdyrbestanden 1853 
primært består av ulv, men anses som mest egnet i områder med jerv og gaupe. 1854 
 1855 
Det er allerede mulig å få støtte til forebyggende tiltak mot rovdyrtap. Likevel er det åpenbart 1856 
mangler ved systemet da det hvert år er bønder som forlater landbruket i møte med rovdyr. Er 1857 
det økonomi det står på? Søknadsfristen for de fleste forebyggende tiltak er 15. januar hvert år, 1858 
man kan dog få søke om støtte til akutte tiltak hele året. Kanskje burde søknadsmodellen 1859 
endres. Det er muligens en ugunstig frist, og selv da er det ei tilsynelatende lang 1860 
saksbehandling. Blant de 468 søknadene sendt inn i år var fortsatt 47 ikke behandla og 28 ikke 1861 
realitetsbehandla i november29. 1862 
 1863 
 1864 
Andre kilder: 1865 
https://www.nibio.no/tema/landskap/norsk-viltskadesenter/forebyggende-tiltak-mot-1866 
rovviltskader-pa-sau 1867 
 1868 
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/Rovvilt-og-beitedyr/forebyggende-og-1869 
konfliktdempende-tiltak/ 1870 
 1871 
 1872 

Ordforklaringer 1873 
 1874 
Landbrukspolitikk kan være tungt å lese, derfor har vi samla ei liste med ordforklaringer: 1875 
 1876 
1876 
28 Bruk av vokterhunder i Norge: 
https://nibio.brage.unit.no/nibio-
xmlui/bitstream/handle/11250/2584829/07_Standard_bruk_av_vokterhunder_versjon_140507.pdf?seq
uence=4&isAllowed=y 
29 Oversikt over søknader til forebyggende tiltak mot rovdyrtap: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Innsyn/Skjema/Forebyggendetiltak  
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● Skogbruk: En del av landbruket hvor planting og hogst av skog står i fokus. 1877 
● Flatehogst: Form for skogbruk hvor man hogger ned avgrensa områder med skog til det 1878 

ikke står noen trær igjen. Siden det ikke lengre står noen trær på arealet har feltet blitt 1879 
ei flate. 1880 

● Treforedling: Omdannelse av tre til bjelker, planker, papir og andre treprodukter. 1881 
● Primærnæring: Samlebetegnelse for næringer som høster råvarer, blant annet 1882 

jordbruk, skogbruk, fiske og mineralindustri. 1883 
● Produktiv skog: Skog som er i drift og oppfyller visse krav til utbytte. 1884 
● Svartelista: Liste over plante-, dyre- og insektsarter som på ulik måte utgjør en fare for 1885 

norsk natur og naturmangfold og derfor er uønska i norsk natur. 1886 
● Rødlista: Liste over plante-, dyre- og insektsarter som er ønska i norsk natur og av ulike 1887 

årsaker er sterkt trua. 1888 
 1889 
 1890 

Griseindustrien 1891 
 1892 
Bakgrunn 1893 
Grønn Ungdom har lenge vært en pådriver for at MDG skal ha en mer ambisiøs 1894 
dyrevelferdspolitikk, og har blant annet flyttet kyllingpolitikken til partiet i en mer restriktiv 1895 
retning. Saksbehandler mener det kan være tid for å gjøre det samme for griseindustrien i 1896 
norge. 1897 
 1898 
Det ble slaktet 1,63 millioner griser i Norge i 2019 30. Sommeren 2019 avdekket brennpunkt-1899 
dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” svært dårlig dyrevelferd i norsk griseindustri, 1900 
gjennom at filmskaperne hadde gått undercover og jobbet på grisefarmer. Dokumentaren viste 1901 
at reglene for grisehold resulterer i dårlig dyrevelferdi, men at også de reglene regelmessig blir 1902 
brutt31.  1903 
 1904 
Problemer ved dagens lovverk 1905 
Dokumentaren har pekt på flere konkrete problemer i dagens lovverk. 1906 
Det første problemet er plass. Griser står tett i tett med hverandre, og det gjør at grisen ikke 1907 
har den bevegelsesfriheten den trenger for å kunne ha et godt, verdig og sykdomsfritt liv. For 1908 
en vanlig produksjonsgris er kravet på bare 0,8 kvadratmeter plass per 100 kilos gris.  1909 
 1910 
Det andre problemet er den manglende kontrollen av grisenes adferd mot hverandre. Det vil i 1911 
grisehold forekomme mer aggressive individer som blant kan skade andre griser. Spesielt i 1912 
kombinasjon med den trange plassen gjør det at griser påføres stor smerte fra hverandre. Det 1913 
er også et problem at kullene med griser som fødes er for store. Det gjør at det er større sjans 1914 
for at flere av dem blir syke eller har andre problemer som mangelfullt kosthold. For vanlig 1915 
produksjonsgris kreves det ikke at det innføres tiltak mot aggressive griser eller for store kull32. 1916 
 1917 
Det tredje problemet med dagens lovverk er at grisene ofte har dårlige forhold på den lille 1918 
plassen de har. Griser må ha mykt underlag for å unngå belastnings og slitasjeskader,  men 1919 
dessverre er det ingen krav om mykt underlag for produksjonsgris i norge. Underlaget  for gris i 1920 
norge er normalt betong med litt sagflis over. I tillegg til dette er det ikke noen krav at 1921 
produksjonsgris skal ha tilgang på utearealer9. 1922 

1922 
30 https://www.animalia.no/contentassets/68810b5267f4423da1065e9591566193/kt20-komplett-origi-
web.pdf 
31 https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2019/MDDP11000519 
32 https://www.dagbladet.no/mat/griseindustriens-hemmeligheter-merket-du-skal-se-etter/71757740 
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 1923 
Det finnes merker som forbedrer disse forholdene drastisk. Spesielt dyrevelferdsmerket har 1924 
strengere kriterier for dyrevelferd. For det første må grisene ha minst 2,3 kvadratmeter med 1925 
mykt areale hver, minst to typer rotematereale og tilgang på uteareale å få denne merkingen. I 1926 
tillegg kreves det at det innføres tiltak mot aggressive griser og for store kull med griser9. 1927 
 1928 
Brudd på dagens lovverk 1929 
Det var et utstrakt problem på gårdene som har blitt undersøkt av folk som har gått 1930 
undercover at selv de reglene som finnes den dag i dag blir brutt.  1931 
 1932 
Dokumentarens hovedfunn er blant annet at den avdekket at selv om kastrering kun er lovlig 1933 
hvis det utføres av en veterinær med bedøvelse blir griser ofte kastrert av bonden uten 1934 
bedøvelse. Den har også funnet at reglene som gjelder for de individene som må avlives på 1935 
grunn av skader eller sykdom ofte ikke blir fulgt, samt at griser påføres unødig smerte fra 1936 
bonden på generelt grunnlag8. 1937 
 1938 
Det er Mattilsynet som har ansvar for å følge opp at disse reglene blir fulgt. Det er et 1939 
gjennomgående problem at mattilsynet ikke har mulighet til å se hvordan forholdene på gårder 1940 
er dag til dag, men bare kommer på anmeldt og uanmeldt besøk av og til8. 1941 
 1942 
Regjeringen har sagt de skal evaluere å sette overvåkningskameraer inne i alle grisegårder for å 1943 
avdekke slik aktivitet, men har ikke vedtatt å gjøre det. Dette er et tiltak som vil kunne løse det 1944 
at man ikke har mulighet til å sjekke hvordan bøndene behandler dyrene sine når ingen andre 1945 
er tilstede8. Saksbehandler ser på dette som ett godt tiltak, gitt at det gjøres grundige 1946 
personvernsvurderinger i implimenteringen av forlaget. 1947 
 1948 
Så hvorfor ha grisehold i det hele tatt? 1949 
Gris er ikke en drøvtygger (slik for eksempel kuer er), som gjør at co2-utslipp per kalori er 1950 
lavere enn annen rødt kjøtt33. I tillegg er griser ett relativt lite aktivt dyr, som gjør det lettere å 1951 
opprettholde god dyrevelferd. Det gjør at saksbehandler ikke ser på det som aktuelt å fjerne 1952 
hele næringa, all den tid vi fortsatt vil tillate kjøttproduksjon i landet utover seterdrift, gitt at 1953 
dyrevelferden heves til et høyere nivå enn i dag.  1954 
 1955 
Det er saksbehandlers konklusjon at griseindustrien med dagens regelverk og mangel på 1956 
oppfølging av regelverk ikke er holbart, men at grisehold kan forsvares hvis driften har 1957 
betydelig strengere regelverk, slik som med dyrevelferdsmerket.  1958 
 1959 

Forslag til vedtak: 1960 
F1: Den landbrukspolitiske plattformen vedtas slik den foreligger. 1961 
 1962 

Vedlegg 1963 
 1 - Landbrukspolitisk plattform 1964 
 1965 
Med vennlig hilsen, på vegne av landbrukspolitisk utvalg 2020, 1966 
 1967 
 1968 
Tobias Oftedal Stokkeland,  1969 
sentralstyremedlem 1970 
 1971 
Kristiansand, 16.01.2021 1972 

1973 1973 
33 https://forskning.no/ny-klima-mat-og-helse/dropp-storfekjott-om-du-vil-spise-klimavennlig/294368 
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 1973 

 1974 

 1975 

LANDBRUKSPOLITISK PLATTFORM 1976 

 1977 

29. JORDBRUK 1978 
 1979 
Hovedmålet med norsk jordbrukspolitikk bør være å produsere mest mulig og best mulig mat 1980 
av de ressursene vi har i Norge. Dette må skje på en måte som bygger opp jordressursene, 1981 
slipper ut minst mulig klimagasser, binder mest mulig karbon og øker naturmangfoldet. De 1982 
Grønne vil være det ledende partiet i utformingen av en slik offensiv jordbrukspolitikk. 1983 
  1984 
Befolkningsvekst, geopolitikk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold, samt mangel på 1985 
vann og utarming av jord globalt, gjør det sårbart for Norge å basere seg på import av mat i 1986 
fremtiden. Både av hensyn til egen matsikkerhet, og internasjonal solidaritet, bør vi øke 1987 
matproduksjonen på egne ressurser. Skal vi få dette til, må dagens jordbrukspolitikk snus. Vi må 1988 
få flere gårdsbruk i drift, og bruken av ressursene i inn- og utmark må styrkes. 1989 
  1990 
De Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som øker norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker 1991 
og matkorn, og som gir oss kjøtt, melk og egg basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Vi 1992 
mener det er helt nødvendig at matproduksjonen også ses i sammenheng med helse- og 1993 
kostholdspolitikken. Jordbrukspolitikken må samtidig stimulere til å ta i bruk miljøvennlige 1994 
dyrkingsmetoder og sikre god dyrevelferd. Virkemidlene over jordbruksavtalen må 1995 
gjennomgås for å sikre at disse ivaretar de overordnede målene i landbrukspolitikken. 1996 
 1997 
 1998 
Grønn Ungdom vil: 1999 
 2000 

• At Norges selvforsyningsgrad, basert på landets egne ressurser, økes til 60 prosent 2001 
innen 2030. Målet skal oppnås spesielt gjennom en kraftig reduksjon i kjøttproduksjon 2002 
basert på importert kraftfôr, og ved å øke produksjonen av matkorn, frukt, bær, 2003 
grønnsaker og belgvekster. 2004 
 2005 

• At norsk kjøttproduksjon ikke burde behøve mer fôr enn det vi kan produsere på norske 2006 
ressurser, og bør ha større krav om beiting. 2007 
 2008 

• Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 blant annet ved å subsidiere innkjøp av 2009 
nullutslippstraktorer og drastisk øke avgiften på CO2-utslipp også fra landbruket, men 2010 
videreføre at utslipp fra biologiske prosesser fritas avgiften.  2011 
 2012 
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• Gi en andel av inntektene fra CO2-avgiften til bønder som subsidier. 2013 
 2014 

• Gjennomgå Enovas ordninger for primærnæringene slik at også små utøvere får støtte 2015 
til å oppgradere eksisterende driftsutstyr til lav- og nullutslippsalternativer. 2016 
 2017 

• Fremme et kosthold som er bra for miljøet, helsen og dyrene ved å sette i gang en 2018 
storsatsing på å øke både etterspørsel og produksjon av plantebasert mat på 2019 
bekostning av kjøtt. 2020 
 2021 

• Heve prisen på kjøtt gjennom økt kraftfôrpris, blant annet gjennom toll på soya. Tiltaket 2022 
må samkjøres med øvrig landbrukspolitikk og markedsbalansering, slik at det ikke fører 2023 
til større press på mindre bruk i distrikta, som har en nøkkelfunksjon for å nå 2024 
ressursmessige og dyrevelferdsmessige mål for landbruket.  2025 
 2026 

• Fjerne momsen på frukt, grønt og bær, og samtidig tredoble doble momsen på kjøtt, 2027 
der en andel av inntektene tilbakeføres til bønder som økt inntjening og resten går til 2028 
omstilling til et mer klima- og dyrevennlig landbruk, samt til å hindre et større press 2029 
på mindre bruk i distrikta. (Peter Struthers og Jørgen Narvestad Anda har tatt dissens på 2030 
dette punktet.) 2031 
 2032 

• Innføre toll på ris og dreie forbruket over på norsk byggryn, for å minimere import av 2033 
metanutslipp som ikke kan forsvares gjennom god ressursbruk i Norge. 2034 
 2035 

• Legge ned opplysningskontorene for kjøtt. 2036 
 2037 

• Øke andelen dyrket areal ved å ta i bruk jord som ligger brakk. Antall bruk i drift må 2038 
økes, og det må settes av midler over jordbruksavtalen til rekruttering og ny drift på 2039 
nedlagte bruk, parselldyrking, urbant landbruk og skolehager. 2040 
 2041 

• Gi hjemmel for varig vern av matjord i jordloven, verne jordressursene og gjøre 2042 
måltallet for nedbygging av matjord rettslig bindende for arealplanleggingen. 2043 
 2044 

• Føre en tilskudds- og kvotepolitikk som opprettholder små og mellomstore bruk og 2045 
sikrer at bruksstørrelsen tilpasses ressursgrunnlaget. 2046 
 2047 

• Opprettholde dagens tollvern som sikrer bøndene regningssvarende priser og tilskudd 2048 
som sikrer geografisk utjevning, utjevning mellom store og små bruk, miljøvennlig 2049 
produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser. 2050 
 2051 

• At statlige investeringsmidler i langt større grad går til nyskaping enn til bygninger og 2052 
maskiner. Rom for investeringer i eksisterende driftsapparat må sikres ved bedring av 2053 
bondens økonomi og mulighet for skattefrie fondsavsetninger. 2054 
 2055 

• At husdyrhold i all hovedsak baserer seg på gras fra beite og arealer som er uegnet for 2056 
dyrking av menneskemat, samt restprodukter som ikke er egnet som menneskemat. 2057 
 2058 

• Sikre at virkemidlene i jordbruksavtalen  stimulerer til økt beitebruk og dyrking av 2059 
proteinrikt fôr. 2060 
 2061 

• Gi seterdriften et nasjonalt løft for å ta vare på kulturlandskap, lokal mat, verdiskaping 2062 
og kunnskap, og for å øke andelen melk og kjøtt produsert på utmarksressurser. 2063 
Hyttebygging og annen bygging i fjell og skog må ikke fortrenge slik bruk.  2064 
 2065 
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• Gi tilskudd til seterdrift og åpne for større grad av lokal foredling og omsetning innen 2066 
drifta. 2067 
 2068 

• Beskytte “seter”-betegnelsen slik at bare produkter produsert i tilknytning til ei seter 2069 
kan bruke den. 2070 
 2071 

• Sette ned et utvalg for å gjennomgå alle tilskudd, krav og forskrifter i jordbruket i lys av 2072 
dyrevelferdslovens krav til god dyrevelferd ut fra artstypiske behov og mulighet for 2073 
naturlig adferd. 2074 
 2075 

• Stimulere til et sirkulært jordbruk som styrker det biologiske mangfoldet og bygger opp 2076 
jorda. Stimulere til at biomasse og næringsstoffer tas vare på og bringes tilbake til jorda. 2077 
 2078 

• Lage en opptrappingsplan for økologisk landbruk, slik at minst 20 prosent av norsk 2079 
matproduksjon er økologisk innen 2030, og stimulere til en økologisering av hele 2080 
jordbruket, med bedre vekstskifte, redusert bruk av syntetiske sprøytemidler og 2081 
redusert jordbearbeiding. 2082 
 2083 

• Jobbe for å videreutvikle regelverket for økologisk landbruk for å sikre at kriteriene er 2084 
mest mulig kunnskapsbaserte og presise. 2085 
 2086 

• At stat, kommuner og fylker bruker innkjøpsmakten sin til å velge kortreist og økologisk 2087 
mat i egen virksomhet, gitt at disse alternativene har en lavere miljøbelastning enn 2088 
alternativet. 2089 
 2090 

• Sikre null netto nedbygging av matjord, og gi dyrkede og dyrkbare arealer et langt 2091 
strengere nasjonalt vern enn i dag. 2092 
 2093 

• At de nasjonale kriselagrene med mat som er til for kriser, naturkatastrofer eller krig 2094 
mangedobles. 2095 
 2096 

• Forsterke arbeidet med planteforedling for å være bedre rustet mot klimaendringer og 2097 
gi mulighet til mer variert produksjon over hele landet. 2098 
 2099 

• Beholde odels- og konsesjonsloven, men sikre at loven brukes for å sikre rekruttering til 2100 
næringa og aktiv drift på brukene. 2101 
 2102 

• Anerkjenne landbrukssamvirket som en forutsetning for landbruk over hele landet, og 2103 
opprettholde dagens ordninger med henteplikt og markedsregulering. 2104 
 2105 

• Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til 2106 
bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i 2107 
området. 2108 
 2109 

• Sikre raskere saksbehandling for søknader om forebyggende tiltak mot rovdyrtap. 2110 
 2111 

• Griseindustrien må enten tilpasse seg bransjens strengeste dyrevelferdsmerkinger eller 2112 
legge ned. 2113 
 2114 

• Jobbe for å øke karboninnholdet i jorda med 4 promille hvert år. 2115 
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 2116 
 2117 

30. SKOGBRUK 2118 
 2119 
Skogen er leveområde for de fleste av artene våre og et viktig rekreasjonsområde for 2120 
mennesker. Fornybare ressurser fra skogen er viktig som blant annet energikilde, råstoff i 2121 
produkter, bygningsmateriale og beite. I det grønne skiftet må disse ressursene benyttes langt 2122 
bedre enn i dag, og skogen må forvaltes i et flerbruksperspektiv. Samtidig er det viktig at vi 2123 
høster av naturen uten at det biologiske mangfoldet og skogens evne til å binde karbon 2124 
svekkes. 2125 
  2126 
En grønn omstilling av treforedlingsindustrien dreier seg om å benytte råvarene bedre i 2127 
innenlandsk foredling og sikre konkurransefordeler basert på andre forhold enn lave 2128 
råvarepriser. Bruk av trevirke som bygningsmateriale og bærekraftig bruk av skogsavfall til 2129 
biodrivstoff og andre produkter står sentralt i dette. 2130 
  2131 
En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er en kartlegging av arter og vegetasjonstyper i 2132 
skogen, samt forekomsten av ulike biologiske ressurser. Et representativt utvalg av norske 2133 
skogtyper og skog skal vernes, særlig gammel skog. Produktiv skog skal drives bærekraftig slik 2134 
at arters leveområder ivaretas. 2135 
  2136 
De Grønne vil: 2137 
 2138 

• Forby planting av fremmede arter i skogbruket og utfase bruken av eksisterende 2139 
fremmede arter. 2140 
 2141 

• Øke konkurransekraften for tre som byggemateriale gjennom økt prioritering av tre i 2142 
offentlige bygg og anlegg, samt krav til livsløpsanalyser i teknisk forskrift i 2143 
byggsektoren. 2144 
 2145 

• At større offentlige prosjekter som nytt regjeringskvartal og ny Campus på NTNU 2146 
bygges med høy andel trevirke. 2147 
 2148 

• Intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger og 2149 
stille krav om at kartlegging av skog utføres av biologisk og økologisk faglig kompetent 2150 
personell. 2151 
 2152 

• Gjøre Statskog til en spydspiss for et mer miljøvennlig skogbruk. 2153 
 2154 

• Stanse ytterligere salg av Statskogs eiendommer for å bevare allmennhetens 2155 
muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, og vurdere tilbakekjøp av solgte eiendommer. 2156 
 2157 

• Satse på bioprospektering av biologiske ressurser fra skog, for å øke kunnskapen om de 2158 
biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde. 2159 
 2160 

• Verne syv prosent av den produktive skogen innen 2025, ti prosent av produktiv skog 2161 
innen 2030 og 25% av produktiv skog innen 2050, med fokus på vern av skog som 2162 
også bidrar til motstandsdyktighet i møte med klimaendringer. 2163 
 2164 

• Øke bevilgningene til frivillig vern av skog. 2165 
 2166 
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• Forby hogst i gammelskog og fjerne subsidier til bygging av skogsbilveier og hogst i 2167 
bratt terreng. 2168 
 2169 

• Videreutvikle miljøkravene til skogsdrift, og redusere bruken av inngripende metoder 2170 
som flatehogst, hogst og veibygging i hekke-/yngleperioder, samt markbearbeiding. 2171 
 2172 

• Redusere bruken av flatehogst, og utrede muligheten til å fase ut bruken av 2173 
flatehogst helt innen 2050 med hjelp av andre hogstmetoder og nye teknologier. 2174 
 2175 

• Etablere støtteordninger for skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom 2176 
skogsdrift som ivaretar hensynet til miljøet.  2177 
 2178 

• Forby planting av fremmede arter i skogbruket. 2179 
 2180 

• Fjerne ville forekomster av fremmede tresorter med stor økologisk påvirkning. 2181 
Forekomster med nærhet til trua naturtyper skal prioriteres 2182 
 2183 

• Forlenge trærnes levetid gjennom å øke rotasjonstid i skogbruket for å ta bedre vare på 2184 
biologisk mangfold og øke karbonlagringen i skog. 2185 
 2186 

• Fase ut bruk av plantevernmidler og gjødsling i skogsområder. 2187 
 2188 

• Videreutvikle norsk treforedlingsindustri gjennom å stimulere til spesialisering og 2189 
innovasjon. 2190 
 2191 

• Legge bedre til rette for riktig skogsbeiting, som kan øke det biologiske mangfoldet. 2192 
 2193 

• Utvikle en programmessig satsing på bioraffinering av de ulike bestanddelene og 2194 
fraksjonene fra biologiske ressurser i skog. 2195 

 2196 
 2197 

33. DYREVERN OG -VELFERD 2198 
 2199 
Grønn politikk bygger på en grunnleggende respekt for alt liv. Menneskene deler jorda med et 2200 
mangfold av ulike livsformer som har iboende verdi. Vi er omgitt av dyr overalt, både i naturen 2201 
og der vi bor og jobber, i byer og bygder. Menneskelig aktivitet påvirker dyrs liv mer enn noen 2202 
gang. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne for et samfunn der solidariteten utvides til å 2203 
omfatte dyr og natur. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville dyr, sikre at 2204 
produksjonsdyr og familiedyr behandles godt og ta større hensyn til dyrs behov i 2205 
samfunnsutviklingen forøvrig. 2206 
  2207 
I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, haller og oppdrettsmerder, og som 2208 
selskapsdyr, forsøksdyr og sportsdyr. At disse dyra har egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi 2209 
for dyra selv, uavhengig av hvor nyttige eller unyttige de er for mennesker. Dyr som holdes i 2210 
fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, 2211 
bevegelse og stimulerende aktiviteter, å være utendørs og få dekket sosiale behov. 2212 
  2213 
De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk. Hvis dyrenes 2214 
rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en 2215 
langt strengere håndheving av dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehold, som 2216 
pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og bør derfor være forbudt. 2217 
Matproduksjonen og produksjonstilskuddene må innrettes slik at det lønner seg å satse på 2218 
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bærekraft og dyrevelferd. 2219 
  2220 
De Grønne vil: 2221 
  2222 
Grunnlovsfeste dyrs egenverdi. 2223 

• Styrke krav til dyrevelferd ved å gå gjennom alle forskrifter og veiledere for dyrehold, 2224 
jakt og fangst og oppdatere disse i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs 2225 
artstypiske og individuelle behov. 2226 
 2227 

• Forby import av utenlandske varer som ikke tilfredsstiller nasjonale krav til 2228 
dyrevelferd, og gi tollfordeler til land som overfyller våre krav. 2229 

 2230 
• Forebygge dyretragedier og dårlig dyrevelferd ved å øke ressursene til tilsyn med 2231 

dyrehold, sikre at inspektører har relevant kompetanse og erfaring, satse på psykisk 2232 
helse i jordbruket, samt omdøpe Mattilsynet til Mat- og Dyretilsynet for å synliggjøre 2233 
at dyr er mer enn mat. 2234 
 2235 

•  Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseproblemer eller 2236 
lidelser for dyrene, som hunder med skjelettlidelser eller for korte nesepartier. 2237 

 2238 
• Omstille norsk kylling-, kalkun- og eggproduksjon ved å kreve sunnere, saktevoksende 2239 

raser og sikre individene mer plass, naturlig stimuli, miljøberikelser, bedre luft og tilgang 2240 
på dagslys og uteområder. 2241 

 2242 
• Forby burhøns og maserasjon av hanekyllinger i eggindustrien. 2243 

 2244 
• Forby kirurgisk kastrering av griser og CO2 som bedøvelsesmetode. 2245 

 2246 
• Pålegge videoovervåking av innendørs kjøttproduksjon, for å ettergå om 2247 

dyrevelferdskrav blir overholdt mellom Mattilsynets sjekker. 2248 
 2249 

• Stille krav om at all grisehold i Norge skal oppfylle dagens krav til 2250 
dyrevelferdsmerket. 2251 
 2252 

• Stille krav om at griseindustrien må legges ned hvis den ikke som en helhet klarer å 2253 
oppfylle disse kravene, samt i stor grad slutte med brudd på dyrevelferdslovgivning. 2254 

 2255 
• Tilby rimelig investeringsstøtte til små og mellomstore fjøs som må ombygges i tråd 2256 

med løsdriftskravet innen 2034, stimulere til rask omlegging og styrke mosjons- og 2257 
luftekravene for besetninger uten løsdrift. 2258 

 2259 
• Stille krav til utemuligheter også for okser. 2260 

 2261 
• Ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke 2262 

overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser. 2263 
 2264 

• Vri produksjonstilskuddene i landbruket fra å favorisere intensiv volumproduksjon av 2265 
kjøtt, egg og melk til å støtte opp om produksjon basert på lokale ressurser med styrket 2266 
dyrevelferd. 2267 

 2268 
• Stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale 2269 

gårdsslakterier og mobile slakterier. 2270 
 2271 
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• Sanksjonere brudd på dyrevelferdsloven i matproduksjon gjennom en generell 2272 
avkortning av eventuelle produksjonstilskudd. 2273 

 2274 
•  Kreve at alle animalske produkter merkes med informasjon som tydeliggjør hvordan 2275 

dyr har blitt behandlet i produksjonen etter modell fra næringsdeklarasjonen. 2276 
 2277 

• Opprette en offentlig merkeordning for produkter med ekstra god dyrevelferd, og 2278 
prioritere produkter som oppfyller krav til ekstra god dyrevelferd i offentlige 2279 
matinnkjøp. 2280 

 2281 
• Stille trengere krav til dyrevelferdhensyn som resultat av menneskelige inngrep i 2282 

natur, for eksempel i forbindelse med veitrafikk, jernbane og vindkraftkonsesjoner. 2283 
 2284 

• Gi tilstrekkelig støtte til forebyggende tiltak mot rovdyrskader og tiltak som bidrar til at 2285 
skadde dyr på beite oppdages tidligere. 2286 

 2287 
 2288 

2289 
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Til Landsstyret  2289 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 2290 
Fra Sentralstyret 2291 
Dato 07.12.20  2292 
Saksnr GULS-1-21-17 2293 

 2294 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  2295 

ORGANISERING OG 2296 

KOMPETANSE I BARNEVERNET 2297 

 2298 

Om utvalgets arbeid 2299 
Det politiske utvalget for helse, velferd og likestilling i 2020 ønsket å skrive en politisk 2300 
plattform om barnevernet, for å kunne se på ulike sider ved barnevernet og hvordan det er 2301 
bygget opp. Ulike medlemmer av utvalget har hatt ansvar for ulike saksfelt.  2302 
 2303 
I utgangspunktet ville utvalget skrive en helhetlig politisk plattform om barnevernet, som 2304 
dekket alle relevante politiske saksfelt. Dette har ikke vært mulig, og vi har derfor begrenset 2305 
den endelige plattformen til å handle i hovedsak om barnevernets organisering og kompetanse.  2306 

 2307 

1. Organisering av barnevernet 2308 
 2309 

Rettssikkerhet 2310 
De siste årene har det norske barnevernet mottatt en del kritikk for sin praksis, nasjonalt og 2311 
internasjonalt. I 2016 ble det avholdt demonstrasjoner mot det norske barnevernet i 19 ulike 2312 
land34. Disse demonstrasjonene omhandlet i stor grad bekymringer knyttet til maktovergrep 2313 
mot familiens rett til familieliv. Selv utenriksministre, presidenter og barneombud i ulike land 2314 
har uttrykt frustrasjon overfor det norske barnevernet1. 2315 
 2316 
Siden 2015 har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tatt inn 35 saker som 2317 
omhandler norsk barnevernspraksis. Syv av sakene er ferdig behandlet, og Norge ble dømt i 2318 
fem av dem, og frikjent i to.35 I sakene har Norge blitt dømt for brudd på Den europeiske 2319 
menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8, som omhandler retten til privatliv og familieliv: 2320 

 2321 
Artikkel 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv 2322 
 2323 
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 2324 

2324 
34 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/ejxPl/massedemonstrasjoner-mot-norsk-barnevern-i-19-land 
 
35 https://www.nrk.no/norge/barnevernssaker-i-hoyesterett_-_-norge-har-fjernet-seg-fra-emds-praksis-
1.14889106 
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 2325 
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt 2326 
når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den 2327 
nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden 2328 
eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og 2329 
friheter.36 2330 

 2331 
Det norske barnevernet virker å ha et overordnet strukturelt problem. De siste årene har det 2332 
vært en dramatisk økning i antall norske barnevernssaker som klages til EMD. Ca. 95% av 2333 
sakene som klages inn til EMD blir avvist av domstolen og ikke behandlet, fordi de anses som 2334 
grunnløse. I 2019 ble for eksempel den norske staten felt i EMD i fire saker som handlet om 2335 
barnevern, mens ca. 100 saker ble avvist.37  2336 
 2337 
Fire saker på ett år er imidlertid en stor økning, tatt i betraktning at Norge kun hadde blitt 2338 
domfelt i 47 saker gjennom hele EMDs historie, fra 1959 til 2018.38 Mange av sakene er ikke 2339 
avgjort ennå, men tatt inn til behandling, det vil si at EMD har akseptert å behandle dem. De 2340 
siste årene er som sagt 35 norske barnevernssaker tatt inn til behandling i EMD. Norsk institutt 2341 
for menneskerettigheter (NIM) har beskrevet dette som «et historisk høyt og 2342 
oppsiktsvekkende antall saker».39 2343 
 2344 
I tillegg har en av disse sakene, om tvangsadopsjon, blitt avgjort i EMDs storkammer i 2020. 2345 
Storkammeret, med 17 dommere, brukes svært sjeldent og vanligvis bare i veldig viktige 2346 
prinsipielle avgjørelser. Denne dommen har allerede hatt konsekvenser for hvordan norske 2347 
domstoler tolker den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.40 2348 
 2349 
Flere av sakene som har vært, og er i behandling av EMD, har aldri vært oppe i Høyesterett. De 2350 
fleste sakene kommer rett fra tingretten. Dette er fordi det er svært vanskelig å anke dommer 2351 
fra tingretten i saker som omhandler barnevernet. Rettssikkerheten er svært dårlig på dette 2352 
området i forhold til de fleste andre områder. Ved hjelp av utvidet ankefrist og ankerett i de 2353 
mest alvorlige sakene, for eksempel saker som omhandler tvungen adopsjon, kan vi begrense 2354 
antall norske saker som omhandler barnevernspraksis i EMD, samtidig som vi gir sterkere 2355 
rettssikkerhet til familier i vanskelige og alvorlige saker. 2356 
 2357 
For å begrense antall norske barnevernssaker i EMD foreslår vi også å endre den norske 2358 
barnevernsloven slik at den gir mer hensyn til artikkel 8 i EMK. Dette løser ikke alle 2359 
problemene, men vi mener det er problematisk at den norske loven spriker fra EMK, som Norge 2360 
også har forpliktet seg til å følge. 2361 
 2362 
Samtidig er det viktig å understreke at barnets beste skal veie tyngst i barnevernsvurderinger. 2363 
Dette står også tydelig i FNs barnekonvensjon. Barnets og foreldrenes beste må veies opp mot 2364 
hverandre, men barnets beste er det viktigste. 2365 
 2366 
Utvalget innstilte på følgende kulepunkt: «At barnets beste skal vurderes i sammenheng med 2367 
familiens beste i vurderingen av omsorgstiltak, at omsorgsovertakelser skal hovedsakelig være 2368 
midlertidige og at staten skal ha et positivt syn på gjenforening. Dette skal innlemmes i 2369 
barnevernloven. Barnets beste skal fortsatt veie tyngst, i tråd med FNs barnekonvensjon.» 2370 

2370 
36 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/ARTIKKEL_8#emkn/ARTIKKEL_8 
37 https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway_ENG.pdf 
38 https://www.nhri.no/arsmelding/arsmelding2019/emd-og-norge-en-historisk-oversikt/ 
39 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-
barnevernslov/id2639982/Download/?vedleggId=37a2ac07-9f5b-47b8-aa42-c6660771054f (side 8) 
40 https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/arkiv/2020/storkammersaker-om-barnevern/ 
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Sentralstyret endte opp med å stryke punktet, etter en lang debatt. Et sentralstyremedlem tok 2371 
dissens på strykningen. Argumentene står under: 2372 
 2373 
Argumenter mot å endre barnevernsloven (sentralstyrets innstilling) 2374 
Dette er ingen garanti for endring, og man endringen kan bli kun symbolsk. Norge, sammen 2375 
med de andre nordiske landene, har tradisjon for å være barnerettighetenes sterkeste støtter. I 2376 
flere av barnevernsakene som har vært behandlet i EMD, er det i stor grad de nordiske landene 2377 
som har konkludert med at Norge ikke bør bli dømt, mot sør-landenes flertall.  2378 
 2379 
Flertallet i sentralstyret landet på at forslaget er et skritt i feil retning i kampen for barns 2380 
rettigheter og rettsvern. Flertallet påpekte også at Grønn Ungdom ikke bør være en 2381 
organisasjon som svekker barns rettsvern. Det er heller ikke nødvendigvis et problem at Norge 2382 
har et sterkere vern for barn enn hva resten av Europa praktisere. I verste fall, hvis man endrer 2383 
loven, kan man risikere at barn blir alvorlig skadelidende. Selv om foreldre og familien også har 2384 
rettigheter, må barnets rettigheter alltid veie tyngst og være det førende prinsippet. 2385 
 2386 
Argumenter for å endre barnevernsloven  2387 
I flere av sakene har prinsippet om «barnets beste» vært det eneste prinsippet som er blitt tatt 2388 
hensyn til, og at det har gitt motsatt effekt — barn har blitt skadelidende, fordi de har blitt tatt 2389 
fra familier som kunne blitt gode omsorgspersoner. Tanken er at endring av loven kan føre til 2390 
grundigere saksbehandling og færre akuttvedtak, ved å gi klart signal om at barnets beste skal 2391 
vurderes i sammenheng med familiens beste. Ved å tilpasse den norske loven til EMK kan det 2392 
også bli enklere å behandle sakene i norsk rettsvesen, og dermed også begrense norske 2393 
barnevernssaker i EMD. Dommene Norge har fått i EMD tilkjennegir grunnleggende feil ved 2394 
det norske barnevernets vurderinger. Barnets interesser har blitt vurdert separat fra familiens 2395 
interesser som en helhet. I én av sakene var ikke gjenforening vurdert av barnevernet.41 2396 
Punktet er også i tråd med forslag fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).42 2397 
 2398 

Mistillit til barnevernet 2399 
I media kommer man ofte over saker som gjelder barnevernet, og barn og unges vonde 2400 
opplevelser i møte med systemet. De siste tiårene har vi blitt mer bevisste og informerte om 2401 
hvordan barn har det og om at det er mange barn og unge som vokser opp med omsorgssvikt og 2402 
utrygghet. Flere saker der barnevernet ikke har gjort en god jobb dukker også opp. I tillegg har 2403 
de siste årene også vært preget av situasjonen med den europeiske 2404 
menneskerettighetsdomstolen, som har gransket over 30 saker fra barnevernet. Slike 2405 
hendelser som dette bidrar totalt sett til å svekke tilliten til systemet og de ansatte.  2406 
 2407 
Til tross for det dårlige ved systemet som man ofte leser om, gjør barnevernet på generell basis 2408 
veldig mye bra. Samtidig er det viktig å ta både kritikken og ros hos barnevernet på alvor. En 2409 
nyere studie viser at befolkningens tillit til barnevernet øker, men de peker ut dette er 2410 
hovedsaklig er mennesker med høyere utdanning og personer som er venstreorienterte 2411 
politisk sett.43 Dette er en positiv fremgang, men hva med de som ikke faller i de kategoriene? 2412 
 2413 

Mangel på tillit i møte med minoritetsfamilier 2414 
Flere i barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn har opplevd at forholdet mellom dem 2415 
ofte er fylt med konflikter, misforståelse og mistillit. Familiene kan oppleve at kontakt med 2416 
barnevernet er forbundet med frykt og skam. Et forskningsprosjekt fra universitetet i Bergen 2417 

2417 
41 https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/09/20/Ny-dom-fra-EMD-Påpeker-alvorlige-mangler-
ved-det-norske-barnevernet-19971435.ece 
42 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-
barnevernslov/id2639982/Download/?vedleggId=37a2ac07-9f5b-47b8-aa42-c6660771054f (side 11-12) 
43 https://blogg.forskning.no/blogg-stat-og-individ/har-befolkningen-tillit-til-barnevernet/1664888 
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som undersøkte foreldre med minoritetbakgrunn sine oppfatninger av barnevernet, fant for 2418 
eksempel at frykt «var et gjennomgripende tema» og at barnevernet ble fremstilt «som en 2419 
tydelig fryktet instans»44. Saksbehandlere kan stå overfor en mengde utfordringer med 2420 
språkforskjeller, kulturelle forskjeller og manglende kulturell kompetanse. Dette skaper 2421 
mistillit hos begge parter. Andregjøring og stereotypier kan også spille inn. Blant annet viste et 2422 
forskningsprosjekt i 2014 hvordan barnevernsansatte «tar for gitt» at problemer i 2423 
minoritetsfamilier skyldes manglende likestilling, og ikke for eksempel dårlig økonomi eller 2424 
problemer med å få seg jobb.45 2425 
 2426 
Mange har gitt uttrykk for at barnevernet trenger mer kulturell kompetanse. Disse  inkluderer 2427 
den norske offentlige utredningen om bedre beskyttelse av barns utvikling46 og en rekke 2428 
fagfolk47. Norsk innvandrerforum og barneombudet har gått ut og sagt at barnevernet trenger 2429 
mer kompetanse innenfor dette temaet. Dette handler både om å øke kompetansen om innad i 2430 
barnevernet og om å gjøre barnevernet mer forståelig for innvandrere. Ansatte i barnevernet 2431 
har tidligere vist en manglende forståelse for kulturforskjeller, og innvandrerfamilier har 2432 
uttrykt at de ønsker at barnevernet møter dem med mer kulturell kompetanse og kulturell 2433 
forståelse.48  2434 
 2435 
Barn og unge med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i barnevernsstatistikken i Norge. 2436 
Der 6,7% av innvandrerbarn og 5,1% av andregenerasjons innvandrerbarn hadde 2437 
barnevernstiltak i 2009, hadde bare 2,9% av barn uten innvandrerbakgrunn tiltak. Imidlertid 2438 
kan deler av denne statistikken forklares ved for eksempel at familier med minoritetsbakgrunn 2439 
har høyere sjanse for å ha dårlig økonomi (noe som statistisk sett gjør det mer sannsynlig at 2440 
familiedynamikken blir vanskelig og at barnevernet blir involvert). Kulturelle faktorer spiller 2441 
også en rolle her, altså alt fra kulturelle misforståelser til ulike meninger om hva som er god 2442 
omsorg.49 2443 
 2444 
Vi drøfter tre ulike tiltak under. 2445 
 2446 
Bruk av tolk 2447 
Barnevernet har fått en del kritikk for å hente ut barn av hjemmene, heller enn å undersøke og 2448 
kommunisere med familier med innvandrergbakgrunn. Familiene opplever selv de ikke får god 2449 
nok informasjon og kommunikasjon fra barnevernets side, og sier en bedre kommunikasjon 2450 
ville hjulpet mye på hvilke tiltak som er «riktige» å gjøre hos familiene.50 Med å innføre et tiltak 2451 
der tolk skal være mer tilgjengelig og øke bruken, kan man kanskje bedre kommunikasjon med 2452 
innvandrerfamilier og unngå omfattende handlinger, som f.eks ta barn ut av hjemmene kanskje 2453 
ikke er nødvendige.  2454 
 2455 
Bruk av en tolk som kan oversette informasjonen til alle parter, uten det skal oppstå mye 2456 
misforståelser, hjelper på kommunikasjonen. Enda en grunn for bruke tolk er at det vil det være 2457 
lettere for begge parter å få nok informasjon og forståelse om situasjonen og prosedyrene. Og 2458 
det kan tenkes dette også vil være med å styrke tilliten for minoritetsfamilier hos barnevernet 2459 

2459 
44 https://www.uib.no/fg/bli/89067/etniske-minoritetsforeldre-og-frykt-barnevernet 
45 https://forskning.no/likestilling-barn-og-ungdom-etnisitet/barnevernet-skylder-pa-manglende-likestilling-i-
minoritetsfamilier/568970 
46 https://www.dagsavisen.no/debatt/minoritetsfamiliers-mistillit-til-barnevernet-kan-ikke-repareres-med-
tillitsfremmende-handlinger-1.446064 
47 https://openarchive.usn.no/usn-
xmlui/bitstream/handle/11250/2490136/Master%20Krasniqi%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
48 https://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article7390403.ece 
49 https://samforsk.no/Publikasjoner/Kunnskapsstatus%20barnevern%20og%20innvandring.pdf 
50 https://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article7390403.ece 
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da de får kunnskap om hvordan barneverntjenesten fungerer, og opplever en følelse at 2460 
barnevernet lytter og forstår dem.   2461 
 2462 
Derimot så kan det være vanskelig å skape en trygg plass for familiene når et ukjent menneske 2463 
skal være tilstede og snakke om vanskelige og tunge ting. Derfor vil det være ekstra viktig når 2464 
man bruke tolk å trygge familiene og ta hensyn. En mulighet i tillegg til tolketiltaket er å lage et 2465 
rammeverk for hvordan gå frem i møte med minoritetsfamilier når tolk er i bildet til 2466 
fagpersoner i barneverntjenesten. 2467 
 2468 
Legge til rette for at de ansatte får mer flerkulturell kompetanse 2469 
Det andre tiltaket vi ønsker er å legge til rette for at de ansatte får mer flerkulturell 2470 
kompetanse. Mye av problematikken rundt minoritetsfamilier og barnevernet bygger på og 2471 
forsterkes av mangel på kommunikasjon, vanskeligheter med språk, ulike oppfatninger og 2472 
bakgrunner og dette skaper mye misforståelser. Ved å ha kursdager for ansatte og lage et 2473 
program på videreutdanninger på høyere utdanning om ulike kulturelle bakgrunner sikrer man 2474 
at de ansatte i barneverntjenesten øker sin kompetanse i dette feltet. Ved å ha kurs innad i 2475 
barneverntjenesten er man sikre på at alle ansatte får tilgang til kompetansen. Og ved å innføre 2476 
en videreutdanning med fordypning på nettopp tverrkulturell kontakt og flerkulturell 2477 
kompetanse i barnevernet har man også tilgang til å få tak i en slik kompetanse.  2478 
 2479 
På den andre siden krever disse tiltakene mye ressurser slik som budsjetter, skaffe fagfolk som 2480 
kan gjennomføre, lokaler osv, men er nødvendig for å sørge for barneverntjenesten 2481 
opprettholder kompetansen sin og er kompetente nok i møte med familier og barn som de har 2482 
et stort ansvar for. 2483 
 2484 
Innføre tilleggspoeng for mennesker med minoritetskulturell bakgrunn på 2485 
barnevernspedagogstudiet 2486 
Det siste tiltaket vi ønsker å innfører er å gi søkere med en særegen kulturell bakgrunn to 2487 
ekstra tilleggspoeng når de søker på barnevernspedagogstudiet på høyere utdanning. En slik 2488 
kvotering kan bidra til at studiet fremstår som mer attraktivt og flere velger å ta denne 2489 
utdanningen. Å ha ansatte med en minoritetskulturell bakgrunn i de kommunale 2490 
barneverntjenestene bidrar til en mangfoldig tjeneste med mer kompetanse og forståelse i 2491 
møte med minoritetsfamilier. Særegen kulturell bakgrunn omhandler mennesker som enten 2492 
har bodd i et annet land, oppvokst i Norge med en annen kultur eller har nærfamilie som har 2493 
innvandringsbakgrunn. Det eksisterer allerede noen former for dette på noen studier, der man 2494 
for eksempel har en egen kvote for samiske studenter.  2495 
 2496 
Barnevernstudier har et flertall av kvinnelige søkere. Det finnes allerede kjønnspoeng for 2497 
mannlige søkere for å jevne ut kjønnsbalansen i yrket. Med å innføre ekstra poeng eller en egen 2498 
kvote til mennesker med minoritetskulturell bakgrunn vil man også oppnå et større mangfoldig 2499 
studie og fremtidig arbeidsplass, som vil bidra positivt i arbeidsmiljøet i tjenesten og i møte med 2500 
minoritetsfamilier. 2501 
 2502 

Fosterhjem 2503 
Et fosterhjem tar vare på barn som ikke kan bo hjemme hos sine egne foreldre. Fosterhjem er 2504 
kommunale og et samarbeid med barneverntjenesten. Fosterforeldrene får en godtgjørelse for 2505 
å ta imot barnet fra kommunen. Når et barn skal plasseres i et fosterhjem benytter barnevernet 2506 
ofte andre familiemedlemmer eller nærkontakter i barnets liv, f.eks lærer eller familievenner. 2507 
Om dette ikke lar seg gjennomføre finnes det eksterne familier som tar imot fosterbarn. I tillegg 2508 
til fosterhjem finnes det også beredskapshjem, men disse er to ulike ordninger selv om det er 2509 
lett å forbinde de som det samme. Ulikt for fosterhjem fungerer beredskapshjem som en akutt 2510 
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og kortvarig plassering frem til en langvarig løsning, som fosterhjem, er på plass.51  2511 
 2512 
Oppfølging av barn i fosterhjem 2513 
Mange fosterbarn får ikke den oppfølgingen de har krav på etter at de er plassert i 2514 
fosterhjemmet.52 53 §7 i “Forskrift om fosterhjem” fastslår blant annet at “Barneverntjenesten i 2515 
omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i 2516 
fosterhjemmet.” Forskriften tilsier også at barnevernstjenesten skal besøke hvert fosterhjem 2517 
minimum 4 ganger i året, med mindre forholdene i hjemmet er vurdert gode og barnet har bodd 2518 
der i over 2 år, da kan grensen settes på 2 besøk i året.54  2519 
 2520 
Bufdirs rapport om tilsyn av fosterhjem refererer til undersøkelser og prosjekter om 2521 
fosterbarns opplevelser av tilsynsordningen: "I disse undersøkelsene og prosjektene forteller 2522 
mange fosterbarn at tilsynsordningen ikke fungerer, enten fordi de ikke har hatt tilsynsperson 2523 
eller fordi de har fått stadig nye tilsynspersoner.” I 2017 var andelen fosterbarn som ikke fikk 2524 
nok oppfølging i fosterhjem hele 23%.55 Det ble også funnet at barn ikke hadde blitt snakket 2525 
med på noen av besøkene, noe som svekker deres rett til medvirkning i egen sak.56  2526 
 2527 
I noen kommuner er det funnet indikasjoner på at det ikke er tilstrekkelig opplæring av 2528 
tilsynspersoner. Det er også funnet at det ofte er gitt for lite informasjon om barnets plassering 2529 
og behov, og at det noen steder er nødvendig å tydeliggjøre hvilken informasjon og 2530 
dokumentasjon tilsynspersonen skal ha, og hvem som har ansvaret for å gi dem dette.57 For å 2531 
forhindre en usikkerhet og lite informasjon rundt barnet og dens situasjon ønsker vi en ordning 2532 
som fører kontrollsikring over hvilken informasjon tilsynspersonene får og har. Opplæringen 2533 
og kompetansen til tilsynspersonene bør også revurderes i lengden og oppdateres, spesielt når 2534 
man får ansvar for barns situasjoner man ikke har erfaring med. 2535 
 2536 
Fosterhjemsgodtgjørelse 2537 
Fosterforeldre mottar fosterhjemsgodtgjørelse, en månedlig sum som består av en 2538 
arbeidsgodtgjørelse som man betaler skatt av, som nå ligger på rundt 8400 kr.58 I tillegg får 2539 
fosterforeldrene en utgiftsdekning for fosterbarnets fritidsaktiviteter, klær og lignende. Dette 2540 
kommer i tillegg til barnetrygd. Disse summene kan motiverer flere til å bli fosterforeldre, da 2541 
det gjør det enklere for de som kanskje ikke har økonomi som strekker til for å kunne ta vare på 2542 
et (annet) barn.  2543 
 2544 
Norge i dag har stor mangel på fosterforeldre, og problemer med å rekruttere flere. 2545 
Sentralstyret innstilte derfor på at vi ønsker å utrede å øke arbeidsgodtgjørelsen for 2546 
fosterforeldre, i håp om å kunne øke rekrutteringen. Det har vært vanskelig å finne god 2547 
forskning og/eller statistikk på hva som skal til for å øke rekrutteringen, men sentralstyret 2548 
mener en økning i arbeidsgodtgjørelsen i alle fall bør vurderes.  2549 
 2550 

Statlig eller kommunalt? 2551 

2551 
51 https://bufdir.no/Fosterhjem/Ulike_typer_fosterhjem/ 
52 https://bufdir.no/globalassets/global/fosterhjem/brosjyrer/veileder-tilsyn-med-barn-i-fosterhjem.pdf 
53 https://www.nrk.no/vestland/1-av-5-fosterbarn-manglar-tilsyn-1.14012353 
54 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659 
55 https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/06/10/195584934/fylkesmannen-har-avdekket-lovbrudd-i-85-
av-159-fosterhjem. 
56 
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/tilsynsmelding/2014/tiilsyn_med_oppfoelgin
g_av_barn_i_fosterhjem.pdf 
57 https://www.fosterhjemsforening.no/wp-
content/uploads/2019/04/Evaluering_av_tilsynsordningen_med_barn_i_fosterhjem_2018.pdf 
58 https://bufdir.no/Fosterhjem/betaling/ 
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Barnverntjenesten er i dag under kommunal styring. I praksis så har dette resultert i store 2552 
kvalitetsforskjeller i barnevernstjenestene fra kommune til kommune.59 Da vi innså at de 2553 
kommunale dyrevernnemndene var alt for dårlige, opprettet vi statlige regionskontorer. 2554 
Saksbehandler mener det er langt på overtid at barnevernet omorganiseres og at ansvaret 2555 
flyttes fra kommune til stat. I en årrekke har vi prøvd å utjevne de store kvalitetsforskjellene i 2556 
barnevernet, uten lykke, fordi kompetansen, økonomien og arbeidskraften i enkelte kommuner 2557 
ikke strekker til. Den eneste måten vi kan sørge for at barn og familier i vanskelige situasjoner 2558 
møter på den samme tjenesten, med høy kompetanse og kvalitet, er ved å flytte ansvaret over 2559 
til staten. 2560 
 2561 
 2562 

2. Saksbehandling i dagens barnevernsystem 2563 
Prosessen i en barnevernssak starter først med en bekymringsmelding.60 2564 
Bekymringsmeldinger kommer enten fra en familie selv som ønsker hjelp av 2565 
barneverntjenesten eller folk rundt barnet og familien som er bekymret. Ofte er det folk som er 2566 
tett på barnet som melder ifra, som f.eks lærer og andre ansatte på skoler eller naboer. 2567 
 2568 
Første steg i prosessen når barnevernet mottar en bekymringsmelding er å vurdere om de skal 2569 
iverksette en undersøkelse eller ikke. Tidsfristen for dette er på en uke. Ser de en bekymring av 2570 
meldingen og ønsker å ta dette videre, opprettes det en undersøkelsessak. 2571 
 2572 
I en undersøkelsefase handler det om å bli mer kjent med barnet og situasjonen rundt 2573 
bekymringen. Barnevernet har tre måneder på å undersøke, for å få mer informasjon og 2574 
kartlegge situasjonen. I denne fasen tar barnevernet kontakt med familien og barnet og drar på 2575 
hjemmebesøk og har samtaler med både barnet for seg selv og foreldrene, og alle samlet. De tar 2576 
også kontakt med andre offentlige instanser som har en relasjon til barnet og familien for å 2577 
høre innspill. På slutten av fasen lager de ansatte en rapport og konklusjon basert på hva de har 2578 
gjort og hvilke inntrykk de har gjort seg opp for.  2579 
 2580 
Konklusjonen kan gå tre ulike veier: 2581 
 2582 

1. De ikke finner noen grunn til bekymring og avslutter saken. 2583 
2. De foreslår hjelpetiltak til barnet og familien i hjemmet. 2584 
3. De vurderer at barnet lever i en alvorlig situasjon med omsorgssvikt hvor hjelpetiltak 2585 

ikke er nok og barnet ikke kan bo hjemme.  2586 
 2587 
I den tredje typen tilfeller blir saken tatt opp til fylkesnemnda. Når en sak er på plass i systemet, 2588 
har barnevernet ansvaret for å utarbeide en tiltaksplan og iverksette hjelpetiltakene. 2589 
Oppfølging og vurderinger rundt barnet og hjelpe tiltakets utvikling over tid er det 2590 
saksbehandleren vil ha ansvar for. Også i de tilfellene der barn blir plassert i andre hjem, er det 2591 
barneverntjenesten som skal ha oppfølging på barnet og fosterhjemmet. 2592 
 2593 
Korte ned på tiden i en undersøkelsefase 2594 
Å bruke opptil tre måneder på å undersøke forholdene i bekymringen rundt barnet er ikke 2595 
akseptabelt. For et barn som først og fremst  lever i en utrygg og sårbar situasjon bør 2596 
barnevernet gripe inn så fort som mulig. Dette er både for å unngå at barnets liv kan havne i 2597 
fare, men også for å vise tydelig overfor barnet at de er her for å hjelpe. Jo fortere et barn føler 2598 
på den tryggheten,vil det  lettere være for barnet å ha en tillit til barnevernet og de ansatte. Å 2599 
ha maks én måneds tid på seg i denne fasen vil være med å legge et press på saksbehandlerne til 2600 

2600 
59 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201004/rapp_201004.pdf 
60 https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Gangen_i_en_barnevernssak/ 
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å jobbe raskere og effektivt for å komme i gang med tiltak. Desto raskere tiltakene er på plass, 2601 
vil også barnet få det betraktelig bedre.  2602 
 2603 
Samtidig kan også en slik endring by på store konsekvenser. Hvis et arbeid for eksempel ikke 2604 
blir gjort grundig nok og man mister viktige elementer i situasjonen, kan resultatet føre til man 2605 
henlegger en sak som i utgangspunktet er for alvorlig til å ikke ta videre. For å unngå slike 2606 
hendelser og samtidig kunne korte ned på tiden er det viktig å få flere ting på plass. Derfor 2607 
ønsker vi også å innføre disse tiltakene, slik at man helhetlig får et grundig og effektivt system i 2608 
de kommunale barneverntjenestene. 2609 
 2610 
Ansette flere i de kommunale barneverntjenestene 2611 
Med flere ansatte fordelt på sakene, får man mer tid til å fokusere hver enkelt sak. Dette kan 2612 
også føre til at én måned vil være nok tid til å innhente og kartlegge informasjon om 2613 
bekymringen. Å ansette flere er høyt prioritert uavhengig av det vil være gunstig for å 2614 
effektivisere barneverntjenesten på andre områder også.  2615 
 2616 
Lenge har saksbehandlere i barneverntjenesten delt frustrasjonen over de ikke klarer å få gjort 2617 
alt som er nødvendig samtidig være tilstede for barnet for tiden blir for knapp og de ikke er nok 2618 
ansatte.61  2619 
 2620 
Samtidig vil også dette ha økonomiske konsekvenser for kommunene. For å sikre at alle 2621 
kommuner skal ha like ressurser og tilbud til tjenestene kreves det en sterk nasjonal 2622 
prioritering.  2623 
 2624 
(MDG fører også allerede en politikk på de vil ha flere ansatte i tjenestene nettopp på grunn av 2625 
dette, men tenker at ved å ha et punkt på dette pusher vi det enda mer, for det er viktig!) 2626 
 2627 
Et tettere og aktiv samarbeid med skole og barnehage 2628 
Barnevernet bør ha et samarbeid med skole og barnehager generelt, men også i bekymrings-2629 
/undersøkelsesfasen. De kommunale barneverntjenestene bør være mer synlige på skolene 2630 
foran elevene. Man kan ha f.eks temauker som er tilpasset alderen på barna, der barnevernet 2631 
har opplegg i samarbeid med lærerne og er fysisk tilstede. Dette gjør at barn kan plassere et 2632 
smilende ansikt på barnevernet og kan bidra til å senke terskelen for å si ifra. 2633 
 2634 
Teambasert arbeid 2635 
Istedenfor å ha ulike seksjoner og avdelinger for de ulike fasene i en barnevernssak, kan det 2636 
tenkes det er bedre å samle et team med folk fra de ulike partene i barneverntjenesten som 2637 
samlet tar for seg bekymring/undersøkelse/og iverksetting hos et barn. Da kan man ha en eller 2638 
to saksbehandlere i teamet som følger opp barnet, uten man skal bytte og forholde seg til noen 2639 
nye for hver fase i prosessen. Fordeler ved en slik løsning er at alle parter er kjent med barnet 2640 
og omstendighetene, man slipper å alltid ha et “bli kjent”-møte med barnet for hver gang saken 2641 
går i en ny fase, barnet slipper å måtte forklare vanskelige ting på nytt hele tiden.  2642 
 2643 
Dette kan gi en mer presis og effektiv vurdering og iverksetting av tiltak, samtidig som også 2644 
barnet føler seg ivaretatt og trygg. Å møte på mange nye mennesker når man er i en sårbar 2645 
situasjon kan gjøre det verre for barnet og dens opplevelse. Derfor er det viktig å skape trygge 2646 
rammer og tillit for barnet med saksbehandleren.  2647 
 2648 
Det kan også finnes ulemper ved løsningen. Ved å bryte “strukturen” i saksbehandlingen kan 2649 
medføre til at behandlingen blir mer uryddig og kronglete. Mer rot kan føre til større sjanse for 2650 

2650 
61 https://www.dagbladet.no/meninger/til-alle-mine-barn-beklager/72988518 
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at uønskede hendelser oppstår. Man kan også spørre seg selv om de involverte har nok 2651 
kompetanse til hver fase? 2652 
 2653 
 2654 

3 Kompetanse og utdanning av tilsette i barnevernet  2655 
 2656 
Krav til relevant utdanning for saksbehandlarare 2657 
Dei fleste som jobber med saksbehandling i barnevernet er utdanna barnevernspedagogar 2658 
(50%). Den nest største gruppa er sosionomar (30%). Ufaglærte som jobbar i barnevernet har 2659 
ofte oppgåver kor det ikkje er behov for høgare utdanning, feks som støttekontakt og ikkje som 2660 
saksbehandlarar.62 2661 
 2662 
Sosionomar og barnevernspedagogar er titlar ein normalt gir til dei som har tatt ein bachelor i 2663 
barnevern, eller sosialt arbeid. Det er også menneske med andre utdanningsbakgrunn som 2664 
jobber med saksbehandling i barnevernet. Det er ingen formelle krav til utdanning for tilsette i 2665 
barnevernet, og titlane sosionom og barnevernspedagog er ikkje beskytta titlar, i motsetnat til 2666 
feks. sjukepleiarar og vernepleiarar som har får ein beskytta tittel og autorisasjon når ein er 2667 
ferdig med utdanninga si. Vi skal drøfte fordeler og ulemper ved å gjere det til ein beskytta 2668 
tittel, og eit krav for ansatte i barnevernet å ha utdanning som barnevernspedagog eller 2669 
sosionom. 2670 
 2671 
Nokre fordeler er at det kan gi aukt status til tilsette i barnevernet dersom dei har ein beskytta 2672 
tittel, og det er krav til denne utdanninga i yrket. Det kan også sikre at ein har relevant 2673 
kompetanse blant tilsette. 2674 
 2675 
Ulemper ved å gi desse utdanningane beskytta tittel, er at ein kan gå glipp av mykje anna viktig 2676 
kompetanse. Andre som jobber i barnevernet kan vere juristar, sosialantropologar, og 2677 
menneske med kunnskap innanfor andre fagfelt som kan vere med å styrke arbeidet til 2678 
barnevernet. Ein vil altså kunne gå glipp av mykje god kunnskap ved å berre tilllate ein 2679 
yrkesgruppe som saksbehandlarar i barnevernet. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet 2680 
(som har ansvar for barnevernet på nasjonalt nivå), meiner at det er for lite samarbeid med 2681 
psykologar og juristar i barnevernet.63 2682 
 2683 
Status på utdanning i barnevernet 2684 
Berre 35% av dei som jobbar som saksbehandlar i barnevernet meiner at dei har fått all 2685 
opplæringa dei treng i utdanninga si. Altså meiner 65% av dei som jobbar i barnevernet at dei 2686 
ikkje har lært nok om praksisfeltet til barnevern gjennnom utdanninga si.64 Mangel på formelle 2687 
krav til utdanning, og kontroll over utdanninga, gjer det vanskeleg å stille krav til innhald. 2688 
 2689 
I høyringsnotat om kompetanse i barnevernet (mars 2020), er det foreslått å stille krav om 2690 
mastergrad blant leiarar i barnevernet innan 2031. Sidan det er dette som er oppe til offentleg 2691 
debatt og ligg som forslag til lovendringar, er det aktuelt å diskutere dette. 2692 
 2693 
Når ein skal heve kompetansen i barnevernet kan ein diskutere om ein vil gjere 2694 
bachelorutdanninga betre, eller om ein vil stille krav til master, eller begge deler. I dag har berre 2695 
2695 
62 https://www.regjeringen.no/contentassets/702b63a92c5243eea4cd68c95b3d0b5a/horingsnotat-om-
kompetanse-i-barnevernet1.pdf (s. 22) 
 
63 https://www.regjeringen.no/contentassets/702b63a92c5243eea4cd68c95b3d0b5a/horingsnotat-om-
kompetanse-i-barnevernet1.pdf (s. 14-15) 
64 
https://www.researchgate.net/publication/341488865_Barnevernets_arbeid_med_barn_og_unge_som_har_erfart
_vold_og_overgrep_i_naere_relasjoner_-_en_litteraturstudie 
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7% av tilsette i barnevernet mastergrad, og berre 13% av desse 7% har mastergrad innanfor 2696 
barnevern. 1 av 5 i barnevernet har ikkje høgare utdanning.65 2697 
 2698 
Eit av dei foreslåtte punkta under tiltak er dette: Stille krav til treårig helse- og sosialfagleg 2699 
utdanning, eventuelt ein anna utdanning med fokus på menneske og samfunn, med master i 2700 
barnevern eller sosialt arbeid for saksbehandlarar i barnevernet.  2701 
 2702 
→ Pros: Dette kan gi aukt status til desse yrkane, og sikre relevant kompetanse. 2703 
→ Cons. Dette gjer det vanskelegare med tverrprofesjonelt samarbeid med juristar, lærarar, 2704 
psykologar og andre relevante yrkesgruppar. Vi kan miste viktige perspektiv utanifrå på 2705 
barnevernet sitt arbeid. 2706 
 2707 

Mastergrad i barnevern 2708 
I studieåret 2019/2020 var det 264 studieplassar på master i barnevern, medan den var 983 2709 
søkarar til desse plassane.66 Det er altså mange som vil ta mastergrad i barnevern, som ikkje får 2710 
ta det. I dag er mastergradane i barnevern stort sett teoretiske, og Bufdir reknar det for å ha 2711 
manglar når det kjem til å kvalifisere til det praktiske arbeidet ein gjer i barnevernet. Viss ein 2712 
ønsker fleire med mastergrad i barnevernet, kan det vere eit alternativ å opprette fleire 2713 
relevante studieplassar i staden for å stille krav til at tilsette må ha mastergrad i barnevern. 2714 
80% av dei tilsette i barnevernet har oppgåver kor dei treng analytiske ferdigheiter for å kunne 2715 
avdekke vald og overgrep. Det er ferdigheiter ein reknar med at ein opparbeidar seg på 2716 
masternivå, og det kan altså vere fordeler med å stille krav om mastergrad for 2717 
saksbehandlarar.67 2718 
 2719 
For å ta master i barnevern er det ikkje krav om å ha bachelor i dei sosialfaglege utdanningane 2720 
barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Det betyr at dei som tar master i barnevern kan ha 2721 
veldig ulik kompetanse som utgangspunkt. Mastergraden i barnevern er fleire stader rekna for 2722 
å vere veldig teoretisk, og ikkje nærliggande det praktiske arbeidet til tilsette i barnevernet. 2723 
Det er feks. ikkje vanleg å ha praksis i barnevernstenesta når ein tar master, som er obligatorisk 2724 
på bachelornivå. Det betyr at nokon som har bachelor i sosialantropologi som tar master i 2725 
barnevern ikkje får øvd seg på å jobbe i barnevernet. Derfor går det an å jobbe meir med å gjere 2726 
masterutdanninga relevant for barnevernsarbeidet. I sjukepleie og grunnskulelærarutdanninga 2727 
er det feks allereie krav til nokre felles emner ein må ta eksamen i, uansett kor i landet ein 2728 
utdannar seg. 2729 
 2730 
Andre fordeler ved mastergrad er at det kan gi aukt status for barnevernsarbeidarar, og gi 2731 
tilsette aukt sjølvtillitt i møte med vanskelege situasjonar. Unge som begynner rett på 2732 
utdanning i barnevern eller sosialt arbeid etter VGS, vil ofte berre vere 22 år gamle når dei er 2733 
ferdig utdanna. Låg alder kan gi manglande respekt hos familiar dei jobbar med, og gjere det 2734 
vanskeleg for nytutdanna å få gjere ein god jobb. 2735 
 2736 
Det er også viktig å ha i bakhodet at regjeringa sitt forslag om krav til mastergrad for tilsette i 2737 
2031 berre gjeldt leiarar i barnevernet. Altså dei som har eit overordna ansvar for 2738 
saksbehandling i barnevernet. Det er altså ikkje alle som vil måtte ha master blant tilsette i 2739 
barnevernet. 2740 
 2741 
2741 
65 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/4-av-5-i-det-kommunale-
barnevernet-har-hoyere-utdanning 
66 https://www.regjeringen.no/contentassets/702b63a92c5243eea4cd68c95b3d0b5a/horingsnotat-om-
kompetanse-i-barnevernet1.pdf (s. 16) 
67 https://www.regjeringen.no/contentassets/702b63a92c5243eea4cd68c95b3d0b5a/horingsnotat-om-
kompetanse-i-barnevernet1.pdf (s. 24) 
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Andre løysingar 2742 
 2743 
Berekraftig og sirkulær kompetanseutvikling 2744 
Når ein tar master i barnevern eller eit anna relevant fagfelt, får ein høgst sannsynleg ein aukt 2745 
kompetanse. Samtidig må vi ha med oss at barnevernet jobber med sosiale problem. Sosiale 2746 
problem er ulike samfunnsutfordringar. Kva vi ser på som sosiale problem kan endre seg over 2747 
tid. Fram til 90-talet var det feks sett på som eit sosialt problem å vere aleinemor, men det er 2748 
det ikkje i dag. Samtidig har vi fått nye område som vi ser på som sosiale problem. I dag er det 2749 
mellom anna aukt fokus på at ein må ha interkulturell kompetanse i barnevernet, som ikkje blei 2750 
sett på som like relevant for 30 år sidan. Så sjølv om ein tar ein utdanning på mastergradsnivå, 2751 
er det ikkje sikkert at det vil gjere deg til ein betre tilsett 30 år etter at du er ferdig med 2752 
masteren: Da er det nye område kor du vil måtte utvikle kompetanse i laupet av yrkeskarriera. 2753 
 2754 
Eit anna viktig argument for å sikre kontinuerleg kompetanseutvikling, er at dei som har 2755 
utdanna seg før ein gjer nye endringar i kompetansekrav og innhaldet i utdanning, ikkje vil få 2756 
dra nytte av endringane: Nokon som er ferdig utdanna i dag, og som skal jobbe i 50 år innanfor 2757 
barnevernet, ikkje vil få styrka kompetanse av at ein endrar på innhaldet i utdanninga for dei 2758 
som er tilsett i barnevernet i åra framover. Det er viktig at alle tilsette har relevant 2759 
kompetanse, uansett når dei utdannar seg. 2760 
 2761 
Viss vi vil ha relevant kompetanse heile tida, går det an å sjå på gode løysingar for å sikre 2762 
kompetanseutvikling blant tilsette. Da kan ein feks. måle styrker og manglar hos den enkelte 2763 
barnevernstenesta i ein kommune/bydel, og tilby relevant kompetanseutvikling med 2764 
utgangspunkt i manglar. Dette går an å innføre i staden for krav til mastergrad, eller som eit 2765 
tillegg til krav om mastergrad. Ein kan feks. fastette eit visst antal dagar tilsette har kvart år til å 2766 
ta kurs eller studiepoeng kvart år. Sånn vil ein over tid kunne sikre at dei tilsette har dagsaktuell 2767 
kompetanse i arbeidet sitt. Eit alternativ er å sette av 1 mnd (30 dagar), eller eit anna antal 2768 
dagar kor tilsette i barnevernet har krav om, og rett til å ta betalt kurs eller studiepoeng ved 2769 
høgskule/fagskule/universitet. Ein kan også tenke at arbeidsutveksling for å sjå korleis dei 2770 
jobber med barnevernet i andre delar av landet eller verda kan reknast som studie. 2771 
 2772 
Desentralisert kompetanseutvikling 2773 
Alle kommunar og bydelar har særeigne trekk og utfordringar. I Finnmark vil det feks. vere 2774 
viktigare at tilsette i barnevernet har forståing for samisk kultur, enn det er i Agder. Å lage 2775 
nasjonale krav til barnevernet på lokalt nivå, kan bidra til å sikre god kvalitet, men det kan også 2776 
skape utfordringar fordi dei ikkje nødvendigvis lar seg tilpasse i den enkelte kommune. Eit 2777 
alternativ til nasjonale krav til kompetanseutvikling og krav til utdanningsnivå hos 2778 
saksbehandlarar i barnevernet, kan vere å ha ei desentralisert ordning for kompetanseutvikling 2779 
 2780 
Ordninga med desentralisert kompetanseutvikling blei tatt i bruk ved vidaregåande skular i 2781 
2019. Målet er å sikre kvaliteten i opplæringa tilpassa den enkelte skule, sine styrkar og 2782 
betringspotensial. Det bidrar til å sikre at kvar enkelt skule kan jobbe med å betre sine eigne 2783 
utfordringar.68 Denne tenkinga kan nok også overførast til forvaltinga av den kommunale 2784 
barnevertenesta, kor det er store forskjellar i eksisterande kompetanse, og behov for ny 2785 
kompetanse. Ved å la tilsette i barnevernet og barn under barnevernet sin omsorg få vere med 2786 
å sei sitt i kva for mål ein skal stille til kompetanseutvikling, vil ein kunne tilpasse 2787 
kompetanseutviklinga til det lokale behovet. 2788 
 2789 

2789 
68 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/desentralisert-ordning/desentralisert-
ordning/#142278 
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Ein utfordring med dette vil kunne vere at dei lokalt tilsette er blind for eigne feil og manglar. 2790 
Det kan ein løyse ved at den statlege delen av barnevernet kan ta del i evalueringa av område 2791 
kor det er rom for å styrke kompetansen, eventuelt at ein har eit uavhengig og eksternt fagleg 2792 
organ som evaluerer det enkelte barnevern. 2793 
 2794 
Ein annan utfordring er at det kan leggast vekt på manglande lokal kompetanse i barnevernet, 2795 
når utfordringar skuldast andre forhold. Feks. at ein har for få tilsettressursar, dårleg 2796 
arbeidsmiljø eller andre forhold. Da kan det frå statleg hald bli lett å skulde på lokalt manglande 2797 
kompetanse i tilfelle kor problemet ligg i for få tilsette grunna for lite statlege overføringar til 2798 
kommunane. 2799 
 2800 
Kompetansen i livserfaring 2801 
I dagens barnevern er dei fleste tilsette etnisk norske kvinner. Samtidig er mange av barna 2802 
under barnevernet si omsorg guttar, og barn frå familier med innvandrarbakgrunn er 2803 
overrepresentert. I dei helse- og sosialfaglege utdanningane (som mange tilsette i barnevernet 2804 
har), er det fokus på at du ikkje kan skille kven du er som privatperson og profesjonell. Derfor er 2805 
det mykje fokus på at du skal vere deg sjølv i jobben (på ein proff måte). Det vil sei at du ikkje 2806 
skal behandle menneska du møter som ting, eller som problem, men vise litt av 2807 
personlegdommen fordi du er eit menneske som møter andre menneske i jobben. Det er også 2808 
naturleg å bruke sine eigne livserfaringar og kompetanse i møte med andre menneske. 2809 
 2810 
I dag er det dumt at ulike grupper, mellom anna menn, skeive, og menneske som ikkje er etnisk 2811 
eller kulturelt heilt norsk er underrepresentert blant dei tilsette i barnevernet. Det gjer at ein 2812 
jamnt over manglar eit mangfald i livserfaringar blant dei tilsette i barnevernet. Når det er sagt, 2813 
betyr ikkje det at nokon gjer ein dårleg jobb i barnevernet, berre fordi ein er ein kvit kvinne, 2814 
men det handlar om at eit manglar mange erfaringa rog perspektiv i den samla kompetansen til 2815 
barnevernet. Dette kan løysast ved å utrede ulike ordningar med tilleggspoeng eller 2816 
kjønnkvotering for menn, menneske med fleirkulturell erfaring og skeive. Det kan ein feks gjere 2817 
gjennom å legge til rette for eit motivasjonsbrev som eit tillegg til karakterpoeng ved opptak til 2818 
helse- og sosialfaglege utdanningar. 2819 
 2820 
Ha et mangfold av ansatte med ulike bakgrunner og kompetanse 2821 
Å ha ansatte med andre utdanninger og bakgrunn enn helse- og sosialfaglige, som 2822 
barnevernspedagog og sosionmer kan gjøre undersøkelse og konklusjon arbeidet lettere for 2823 
saksbehandlerne. Folk med kompetanse innenfor juss og psykologi kan bidra og bistå i større og 2824 
kompliserte saker der kompetansen og kapasiteten til saksbehandlerne ikke er høy nok. En 2825 
mulighet for å opprette et prøveprosjekt med tverrfaglige team som består av ulike 2826 
fagretninger eller ha egne juss/psykologi team kan være med å bidra til et mer gjennomført, 2827 
grundig og effektiv prosess i saksbehandlingen. Ulempene ved en slik ordning er at de andre 2828 
fagfeltene ikke har vært eksponert for barnevernsystemet tidligere, og det kan vanskeliggjøre 2829 
fremgangsmåten deres da de ikke har den kjennskapen saksbehandleren har fått i møte med 2830 
ulike familier og barn. En annen ulempe kan også være det vil bli vanskelig å skille de ulike 2831 
rollene. Det er saksbehandlerne som har hovedansvaret og er de som er i kontakt med barnet 2832 
og familien, mens ansatte med en annen kompetanse skal ha en “rådgiver”-funksjon. 2833 
 2834 

Hva mangler fra plattformen? 2835 
Det er mange saksfelt utvalget ikke hadde kapasitet til å gå inn i i detalj. Eksempler på disse: 2836 
 2837 

• Ettervern 2838 
 2839 

• Institusjonalisering av barn 2840 
 2841 
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• Barnevernets myndighet 2842 
 2843 

• Mange av barnevernets prosesser og strukturer, som bruk av barnevernnemnd 2844 
 2845 
Det finnes også en rekke andre tiltak som kan bidra til å forbedre de kommunale 2846 
barneverntjenestene, men som utvalget og sentralstyret ikke har valgt å ta med i plattformen, 2847 
da det har vært vanskelig å innhente dokumentasjon på hvordan og om tiltakene faktisk 2848 
fungerer. Eksempler på disse: 2849 
 2850 

• Utvikle en konkret og presis handlingsplan for hvordan punkter og vurderinger man 2851 
skal gjør i en undersøkelsesfase kan bidra til en tydelig fordeling og effektivisering. 2852 
 2853 

• Opprette et «brukerråd» for ansatte. Et slikt råd vil bestå av ulike ansatte som 2854 
representerer både kommunale barnevernstjenester, regionale og nasjonale tjenester. 2855 
Disse kan følge og opp og evaluere handlingsplanen, gjennom jevnlige møter. Tanken er 2856 
at et slikt råd kan diskutere hvordan barnevernet oppleves på de ulike nivåene, og 2857 
videreutvikling for å gjøre barnevernet enda bedre, tryggere og mer effektivt for både 2858 
ansatte, og barnet og familien.  2859 
 2860 
Det finnes allerede et lignende råd (brukerråd), men de involverte der kommer utenfra 2861 
og gir innspill fra dette perspektivet.69 Å ha et råd for fagfolkene som jobber innad i 2862 
barnevernstjenesten, kan gi andre perspektiver og vinkler på dilemmaer enn det rådet 2863 
som allerede eksisterer. 2864 

 2865 
 2866 

Spørsmål til diskusjon  2867 
• Hvordan er strukturen i plattformen? Noe vi burde endre på? 2868 

 2869 
• Er det noen undertemaer vi har glemt/burde hatt med som ikke er med? 2870 

 2871 
• Undergraver vi barns rettigheter ved å endre barnevernsloven tilsvarende EMK? 2872 

Hvordan tror vi dette vil tas imot i GU? 2873 
 2874 

• Er det riktig å fjerne kommunalt barnevern fullstendig? 2875 
 2876 
 2877 

Forslag til vedtak: 2878 
F1: Den politiske plattformen om organisering og kompetanse i barnevernet vedtas slik den 2879 
foreligger. 2880 
 2881 
 2882 

Vedlegg:  2883 
- Politisk plattform om organisering og kompetanse i barnevernet 2884 

 2885 
 2886 
 2887 
 2888 
 2889 

2889 
69 https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Brukerradet/ 
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Med vennlig hilsen,  2890 
 2891 
 2892 
Miriam Langmoen, 2893 
generalsekretær 2894 
 2895 
Oslo, 7. desember 2020 2896 
 2897 

2898 
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 2898 
 2899 

 2900 

 2901 

ORGANISERING OG KOMPETANSE 2902 

I BARNEVERNET 2903 

 2904 
 2905 
Grønn Ungdom vil: 2906 
 2907 

• Øke bruken av tolk i barnevernet. 2908 
 2909 

• Legge til rette for at de ansatte får mer flerkulturell kompetanse. 2910 
 2911 

• Innføre tilleggspoeng for mennesker med særegen kulturell forståelse på 2912 
barnevernspedagogstudiet. 2913 
 2914 

• Tilsynspersoner skal ha tydelig informasjon ved barns situasjon, og ved tilsyn skal barns 2915 
mening vektlegges og sikre deres medbestemmelse. 2916 
 2917 

• Se an behovet og situasjonen for å korte ned tiden i undersøkelsesfasen. 2918 
 2919 

• Ansatte flere i de kommunale barneverntjenestene. 2920 
 2921 

• Opprette et prøveprosjekt med tverrfaglige team. 2922 
 2923 

• Få et tettere samarbeid med skole og barnehager. 2924 
 2925 

• Ha teambasert arbeid. 2926 
 2927 

• Utrede å øke arbeidsgodtgjørelsen i fosterhjemsgodtgjørelsen. 2928 
 2929 
• Gi tilleggspoeng til helse- og sosialfaglege utdanningar til menn, menneske som kan 2930 

dokumentere interkulturell kompetanse, til skeive og andre grupper som er 2931 
underrepresentert blant tilsette i barnevernet. 2932 
 2933 

• Jobbe aktivt for at flere familier med flerkulturell bakgrunn blir fosterforeldre. 2934 
 2935 
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• Stille krav til treårig helse- og sosialfagleg utdanning, eventuelt ein anna utdanning med 2936 
fokus på menneske og samfunn, med master i barnevern eller sosialt arbeid for 2937 
saksbehandlarar i barnevernet. 2938 
 2939 

• Ikke stille krav om mastergrad for ledere i barnevernet. 2940 
 2941 

• Masterstudiet i barnevern skal inneholde relevant praksis.  2942 
 2943 

• Innføre desentralisert kvalitets- og kompetanseutvikling av barnevernstjenestene, der 2944 
man legger til rette for videreutdanning, omorganisering, opprustning og oppretting av 2945 
flere stillingar med utgangspunkt i det lokale kompetansebehovet og 2946 
utviklingspotensialet. 2947 
 2948 

• Miriam Langmoen tok dissens på at følgende kulepunkt ble strøket: At barnets beste skal 2949 
vurderes i sammenheng med familiens beste i vurderingen av omsorgstiltak, at 2950 
omsorgsovertakelser skal hovedsakelig være midlertidige og at staten skal ha et 2951 
positivt syn på gjenforening. Dette skal innlemmes i barnevernloven. Barnets beste skal 2952 
fortsatt veie tyngst, i tråd med FNs barnekonvensjon.   2953 

2953 
 


