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PRAKTISK INFORMASJON 1 

 2 

 3 
 4 

Påmelding 5 
Påmelding skjer her:  6 
 7 

Dekking av reise 8 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei tur-retur Oslo. Bestill reise så 9 
fort som mulig! Dere trenger ikke å kjøpe refunderbare billetter eller avbestillingsforsikring 10 
(med mindre reisen koster mer enn 3000 kr totalt). Kjøp billetten som er billigst og 11 
miljøvennlig :) 12 
 13 
Dersom du eller fylkeslaget ditt ikke har mulighet til å legge ut for reise, kan du kontakte 14 
fylkessekretær Vilhelm Bjørgul på vilhelm@gronnungdom.no, slik at Grønn Ungdom sentralt 15 
kan bestille reisen. NB: Grønn Ungdom dekker sovekupé på nattog for reiser til og fra 16 
landsstyremøter. 17 
 18 
Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler er veldig 19 
uhensiktsmessig. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få 20 
deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, eller hvis helsemessige 21 
årsaker tilsier det. I alle slike tilfeller må flyreisen godkjennes av generalsekretær før bestilling.  22 
 23 
Vi dekker også utgifter til munnbind for reisen. 24 
 25 
Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltageren er på hele arrangementet. Ved 26 
uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. Dersom du har 27 
luftveissymptomer skal du selvfølgelig holde deg hjemme, og vi dekker reise i så fall.  28 
 29 
Signert refusjonsskjema med bilag sendes til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter 30 
arrangementets slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Du finner 31 
refusjonsskjemaet her: https://tinyurl.com/refusjon2021  32 
 33 

Overnatting 34 
De som har bedt Grønn Ungdom ordne overnatting for seg får praktisk informasjon om dette 35 
senere. Hvis du trenger overnatting søndag-mandag, må dette gis beskjed om til 36 
generalsekretær Miriam i god tid i forveien. 37 
 38 

Mat 39 
Maten som serveres er vegetarisk. Den tilpasses allergier og veganisme dersom det meldes fra 40 
om på forhånd.  41 
 42 

Dato: 29.-31. oktober 2021   

Møtested: Oslo, oppmøte i Hausmanns gate 19 

(mer info kommer til påmeldte delegater) 

Møtetid: 15:00 (fredag) - 15:00 (søndag) 
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 43 

Møtested 44 
Oppmøte fredag kl 15:00 er på MDGs partikontor i Hausmanns gate 19, Oslo, med inngang rett 45 
ved siden av Extra. Mer info om møtested kommer til de påmeldte. 46 
 47 

Forberedelser og innsending av endringsforslag 48 
Det forventes at alle fylkeslag som stiller på landsstyremøtet avholder LS-forberedende møter 49 
hvor man går gjennom sakspapirene med styret/medlemmer. Si fra til fylkessekretær Vilhelm 50 
hvis dere trenger tilgang til nasjonalt sin Zoom-konto eller hjelp med å arrangere et digitalt LS-51 
forberedende møte! 52 
 53 
fylkeslag må tegne seg i starten av hver debatt for å redegjøre for hva fylket mener om saken. 54 
Redegjørelsen kan være kort eller lang, men dere må altså være forberedt på å si noe om hva 55 
dere/fylkeslaget i utgangspunktet mener. (Det er lov å si «Vi var veldig usikre i saken og landet 56 
på at vi ikke har noen sterke meninger»!) 57 
 58 
Det er også ofte greit å forberede innlegg til debattene på forhånd. I tillegg anbefaler vi at dere 59 
fordeler sakene / innleggene mellom dere, slik at begge delegater (og gjerne også observatøren) 60 
får deltatt i debattene. 61 
 62 

Fylkenes runde og beretningssaker 63 
I løpet av helga kommer ulike organer i Grønn Ungdom (som sentralstyret og kontrollkomiteen) 64 
til å redegjøre for hva de har gjort siden forrige landsstyremøte. Her har vi også fylkenes runde, 65 
der hvert fylkeslag får noen minutter til å snakke om hva de har gjort de siste månedene. 66 
Forbered dere godt, og vær så konkrete som mulig: 67 
 68 

• Hvilke arrangementer har dere hatt? 69 
• Hva har styret prioritert å jobbe med? 70 
• Hvordan var årsmøtet? Hvordan har ting gått med det nye styret? 71 
• Hvordan gikk skolevalgkampen? 72 
• Hvordan jobber dere med å aktivisere nye medlemmer etter skolevalgkampen? 73 
• Hva planlegger dere framover? 74 
• Hva har funket ekstra bra eller ikke så bra? 75 
• Hvilke utfordringer trenger dere hjelp eller råd med? 76 

 77 
Fylkenes runde og beretningsdebatten etterpå er også en god anledning til å spørre andre 78 
fylkeslag om tips og erfaringer. 79 

 80 

Innsending av endringsforslag 81 
Det er åpent for å sende endringsforslag for møtet.  82 
 83 
Endringsforslag sendes inn her: https://forms.gle/rkPNYtXbB4Fwj4hJ9 84 
Endringsforslag til vedtektene sendes inn her: https://forms.gle/jpb8AS9ctgTXf1Jc8 85 
Innkomne forslag (unntatt vedtektene) kan sees her: https://tinyurl.com/2j87aj9m 86 
Innkomne forslag til vedtektene kan sees her: https://tinyurl.com/3h9dk9ae 87 
 88 

Politisk fravær 89 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 90 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut denne:  91 
http://xn--politiskfravr-fgb.no/ 92 

93 
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SAKSLISTE  93 

 94 

Møtekonstituering 95 
01 Valg av ordstyrer og referent      V 96 
Innstilling: Ordstyrer innstilles senere  97 
  Sebastian Teigen Nygård, referent 98 
 99 
02 Godkjenning av innkalling       V 100 
 101 
03 Godkjenning av møteregler (s. 5)      V 102 
 103 
04 Godkjenning av dagsorden (s. 7)      V 104 
 105 
05 Valg av redaksjonskomité       V 106 
Innstilling: Elisabeth Udjus (leder)        107 
  Miriam Akkouche 108 
  Jørgen Narvestad Anda 109 
  Christine Evjen 110 
 111 

Beretningssaker 112 
06 Sentralstyrets beretning        O 113 
 114 
07 Sekretariatets beretning       O 115 
 116 
08 Økonomisk beretning        O 117 
 118 
09 Internasjonal kontakts beretning       O 119 
 120 
10 Kontrollkomiteens  beretning       O 121 
 122 
11 Koronaberetning         O 123 
 124 
12 Fylkenes runde         O 125 
 126 
13 Beretningsdebatt         O 127 
 128 

Behandlingssaker 129 
14 Orientering fra valgkomiteen      O 130 
v/ Guri Barka Martins, leder av valgkomiteen 131 
 132 
15 Revidering av Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer   V 133 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 134 
 135 
16 Arbeidsplan 2022        V 136 
v/ Teodor Bruu, talsperson 137 
 138 
17 Budsjett 2022         V 139 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 140 
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18 Dagsorden og møteregler for Grønn Ungdoms landsmøte 2021  V 141 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 142 
 143 
19 Valg av forberedende redaksjonskomité (ettersendes)   V 144 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 145 
 146 
20 Innstilling til nasjonal valgkomité (ettersendes) V 147 
v/ forberedende valgkomité 148 
 149 
21 Diskusjonssak om mangfoldsstrategien     D 150 
v/ Pauline Tomren, internasjonal kontakt 151 
 152 
22 Diskusjon om valgkampevaluering      D 153 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 154 
 155 
 156 

Politiske saker (forslagsstiller i parentes)  157 
23 Grønn Ungdom krever rettferdig klimabistand (PU: Fred, migrasjon og utvikling, 158 
 sentralstyret)         V 159 
v/ Teodor Bruu, talsperson 160 
 161 
24 Ingen mjølkebønder å miste — halvér kvotetaket no! (PU: Landbruk og dyrevelferd, 162 
 sentralstyret)         V 163 
v/ Jørgen Anda, sentralstyremedlem 164 
 165 
25 Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktiv helse     V 166 
 (PU: Bioteknologi)  167 
v/ Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 168 
 169 
26 Unngå elbil-ladekøer (PU: Klima og natur)      V 170 
v/ Peter Struthers, sentralstyremedlem171 
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SAK 03 – MØTEREGLER  172 

 173 

Generelt 174 
§ 1 - Formalia 175 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og de etiske 176 
retningslinjene. 177 
 178 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-179 
flertall.  180 
 181 
Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk 182 
for saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 183 
endres med alminnelig flertall. 184 
 185 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 186 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som 187 
best mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 188 
 189 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 190 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet (jubling, 191 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  192 
 193 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra møtet. 194 
 195 

Representasjon 196 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 197 
Delegater og observatører på landsstyremøtet skal være tilstede så lenge møtet er satt. 198 
Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon. 199 
 200 
§ 4 - Representanter 201 
Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved 202 
fylkeslagets årsmøte eller supplert inn av fylkesstyret eller et medlemsmøte. Ved frafall av 203 
årsmøtevalgt representant kan fylkesstyret eller et medlemsmøte velge ny representant. Hele 204 
sentralstyret har tale– og forslagsrett. Observatører overtar stemmeretten til en delegat fra 205 
samme fylke dersom delegaten ikke er tilstede. 206 
 207 
§ 5 – Ansatte 208 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 209 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 210 
 211 
§ 6 - Andre gjester 212 
Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet som gjester. Gjester kan 213 
individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall. 214 
 215 
§ 7 - Lukkede dører 216 
Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 217 
medfører at kun delegater og sentralstyret har anledning til å overvære landsstyremøtet. 218 
 219 
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Saksgang og konstituering 220 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 221 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 222 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal 223 
påtale upassende oppførsel på landsstyremøtet. 224 
 225 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 226 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 227 
skal voteres over. 228 
 229 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 230 
 231 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 232 
Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 233 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå 234 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 235 
 236 
§ 10 - Referenter og protokoll 237 
Det velges minst én referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være 238 
en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 239 
alle forslag og alle voteringer. 240 
 241 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 242 
Dersom alle kandidater samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 243 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 244 
 245 

Debatter 246 
§ 11 - Innlegg 247 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt 248 
to minutter, men landsstyremøtet kan vedta annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek 249 
er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 250 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 251 
innlegget, men i beretningsdebatten kan replikk også benyttes til å svare på direkte spørsmål 252 
som fremkommer i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. 253 
 254 
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 255 
 256 
§ 12 - Saksinnledninger 257 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 258 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 259 
 260 
§ 13 - Redegjørelse for fylkenes syn 261 
En representant for hvert fylke må tegne seg minst én gang i alle politiske saker samt alle større 262 
organisatoriske saker, for å redegjøre for fylkets syn på saken. 263 
 264 
§ 14 - Strek og strykning av taleliste 265 
Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 266 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 267 
 268 
Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 269 
talelisten.  270 
 271 
§ 15 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 272 
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Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 273 
oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden. 274 
 275 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 276 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 277 
ordstyrerbordet. 278 
 279 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 280 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 281 
 282 
§ 16 - Frister 283 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 284 
 285 
§ 17 - Forslagenes utforming 286 
Alle forslag skal fremmes digitalt her:  287 
Forslag til vedtektsendringer skal fremmes her: https://forms.gle/jpb8AS9ctgTXf1Jc8 288 
 289 
Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. Forslagsstiller 290 
oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 291 
 292 
§ 18 - Avstemninger 293 
Ingen kan forlate eller komme inn i møtet under avstemninger, før stemmegivningen er 294 
avsluttet. 295 
 296 
Avstemninger foregår digitalt i Zoom, ved å trykke på ikonene «Yes» eller «No» under 297 
kontrolltavlen for møtedeltagere.  Delegatene skal samtidig rekke opp hånda, for å sikre at 298 
salen kan se hvem som stemmer på hva. 299 
 300 
Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan 301 
overprøves av landsstyremøtet med 2/3-flertall. 302 
 303 
§ 19 - Stemmelikhet 304 
Stemmelikhet ved voteringer håndteres på følgende måte: 305 
1. Første stemmelikhet 306 

a) Første gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 307 
forslag gjentas voteringen umiddelbart. 308 
 309 

2. Andre stemmelikhet  310 
a) Andre gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 311 
forslag kan hver side av saken holde et innlegg på 1 minutt for sitt syn i saken.  312 
b) Forslagsstiller(e) har førsterett på å holde dette innlegget, så lenge de taler i tråd med 313 
forslagets intensjon.  314 

I) Er det mer enn en forslagsstiller for forslag(et), bestemmes det innbyrdes 315 
hvem som skal holde innlegget.  316 
II) Dersom denne retten ikkje benyttes, er det den som først melder seg, som 317 
tidligere har votert i tråd med synspunktet det skal argumenteres for, som får 318 
holde innlegget. 319 
 320 

3. Tredje stemmelikhet 321 
a) Tredje gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 322 
forslag, kan organet velge å sende saken videre til behandling hos et høyere organ, med 323 
delt innstilling på de(t) aktuelle forslag.  324 

I) En slik videresendelse bestemmes med absolutt flertall. 325 
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b) Dersom voteringen ikke videresendes, kan organet åpne strek for å diskutere de(t) 326 
aktuelle forslag videre.  327 

I) Å åpne strek på denne måten krever et kvalifisert, absolutt flertall på 2/3.  328 
II) Strek settes umiddelbart etter første inntegning. 329 
III) Bare møtedeltagere med stemmerett kan tegne seg under denne debatten. 330 
IV) Maks 6 talere tegnes på slik, med like mange talere for hver side av saken. 331 
V) Ingen andre tema enn de(t) aktuelle forslag skal debatteres.  332 
VI) Taletiden begrenses til 1 minutt per delegat. 333 
VII) Når talerlisten er tom, voteres det umiddelbart over de(t) aktuelle forslag. 334 

i) Her kreves det absolutt flertall. 335 
c) Dersom man ikke oppnår flertall i hverken 3a) eller 3b), avgjøres saken ved å slå 336 
«krone eller mynt». Dette gjøres på valgfri måte, så lenge det bare finnes to binære 337 
utfall, med like stor forekomstsjanse. 338 

 339 
§ 20 - Valg 340 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en 341 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 342 
innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 343 
kandidat som stiller til verv er 2 minutter, med unntak av talsperson- og 344 
generalsekretærkandidater som får 3. 345 
 346 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 347 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 348 
2. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale. 349 
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen ved 350 

akklamasjon. 351 
 352 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 353 
1. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 354 
2. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat. 355 

 356 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 357 
valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 358 

1. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 359 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke 360 
opptellingen. 361 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 362 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 363 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 364 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen, og man voterer på nytt 365 
over de gjenstående kandidatene. 366 

 367 

Annet 368 
§ 21 - Rusmidler 369 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler under landsstyremøtet. Berusede 370 
personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 371 

372 
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SAK 04 – DAGSORDEN 372 

 373 
Disse sakspapirene sendes ut før generalsekretær rekker å lage dagsorden. Beklager! Det er oppmøte 374 
kl 15:00 på fredag og vi er ferdige kl 15:00 på søndag. Et detaljert forslag til dagsorden blir sendt ut til 375 
LS og SST senere. Ta kontakt hvis du har konkrete praktiske spørsmål.  376 
 377 

378 
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Til Landsstyret  378 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 379 
Fra Sentralstyret 380 
Dato 08.10.21  381 
Saksnr GULS-3-21-15 382 

 383 

REVIDERING AV GUS 384 

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 385 

 386 

Bakgrunn 387 
Vi skal revidere de økonomiske retningslinjene på LS. De nåværende retningslinjene kan du 388 
lese her: https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2019/05/2019-389 
%C3%98konomiske-retningslinjer-1.pdf 390 
 391 
Dette er (åpenbart) en sak hvor habilitet er ekstra viktig. I følge retningslinjene kan kapittel 7 392 
(som blant annet handler om hvor mye lønn ledelsen får) bare revideres av landsstyret. 393 
Kontrollkomiteen har kommet med en tolkning om at de ikke kan innstille på kapittel 7 om lønn.  394 
 395 
Du er inhabil i diskusjonen om dagens punkt 7.1, 7.2 og 7.5 (foreslått punkt 7.1, 7.2 og 7.3) 396 
hvis du sitter i ledelsen eller stiller til ledelsen for 2022. 397 
 398 

Foreslåtte endringer 399 
Struktur 400 
Vi har foreslått å dele dagens kapittel 7 i to, sånn at vi får kapittel 7 om ledelsen (der deler av 401 
SST er inhabile) og kapittel 8 om de ansatte og sentralstyret (der ingen i SST er inhabile). På den 402 
måten kan kapittel 7 fortsatt behandles separat, men sentralstyret får tilbake retten til å 403 
innstille på punktene om ansattes lønn. 404 
 405 
Sovekupé 406 
Det er foreslått å myke opp reglene rundt sovekupé. I praksis er ofte alternativet til nattog fly, 407 
og da mener sentralstyret at det mer hensiktsmessig (og humant) at GU dekker kupé. Sovekupé 408 
må fortsatt klareres med ansvarlige økonomiansvarlige. 409 
 410 
Tapt inntekt 411 
Det er foreslått å fjerne punktet om at sentrale tillitsvalgte kan få utbetalt 200 kr per døgn som 412 
kompensasjon for tapt inntekt ved reiser. I praksis har dette punktet ikke blitt brukt de siste 413 
årene. Det er også usikkert hvor rettferdig punktet egentlig blir, all den tid mange sentrale 414 
tillitsvalgte for eksempel er studenter, eller jobber i fleksible stillinger der det er vanskelig å 415 
dokumentere tapt arbeidsinntekt fordi man tar de vaktene man kan. 416 
 417 
Diettpenger 418 
Det er foreslått å oppjustere hvor mye penger man får til mat på reise, fra 200 kr til 250 kr per 419 
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døgn. I en del sammenhenger, særlig ved lengre bilreiser, kan det være vanskelig å finne steder 420 
å spise for under 200 kr.  421 
 422 
Støttemedlemskap 423 
GU har ikke lenger støttemedlemskap, så pris på støttemedlemskap er foreslått fjerna. 424 
 425 
Lønn for ansatte (nytt kapittel 8) 426 
Sentralstyret foreslår å endre dagens punkt 7.6 (nytt punkt 8.1) slik at det er sentralstyret, ikke 427 
landsstyret, som vedtar lønnsramme for ansatte. Dagens modell fungerer greit for 428 
prosjektstillinger og lignende, men er veldig vanskelig å forholde seg til når man har fast ansatte 429 
over lengre tid og det for eksempel blir aktuelt å forhandle om lønnsøkning. Det er veldig 430 
kronglete dersom GUs ansatte skal måtte forhandle lønn med hele LS. Sentralstyret tror det er 431 
ryddigere at landsmøtet vedtar en sekkepost for lønn, og at sentralstyret får mandat til å vedta 432 
stillingshjemler og lønnsrammer innenfor denne posten. Det er også lagt til en setning om at 433 
SST kan gi generalsekretær og/eller et nedsatt utvalg i SST mandat til å forhandle lønn.  434 
 435 

Obs om kapittel 7! 436 
Kapittel 7 handler om ledelsens lønn. I de økonomiske retningslinjene står det at 437 
kontrollkomiteen skal innstille på dette, men kontrollkomiteen har nå levert en tolkning rett før 438 
sakspapirfristen, på at de ikke har anledning til å innstille. Det betyr at vi ikke har noen 439 
innstilling. 440 
 441 

Spørsmål til diskusjon 442 
• Sovekupé er dyrt. Er det innafor å åpne opp for det såpass mye? 443 
• Er det lurt at SST overtar ansvaret for lønnshjemler for de ansatte? 444 
• Skal vi fjerne punktet om 200 kr/døgn i erstatning for tapt inntekt på reise? Eller skal vi 445 

bare begynne å praktisere det i stedet? 446 

 447 

Forslag til vedtak 448 
F1: Landsstyret vedtar kapittel 1-6 og 8 i de økonomiske retningslinjene slik de foreligger. 449 
 450 
F2: Landsstyret vedtar kapittel 7 i de økonomiske retningslinjene slik det foreligger. 451 
 452 
F3: Det nye kapittel 8 (om ansattes lønn) trer i kraft umiddelbart etter landsstyrets vedtak, og 453 
venter ikke til 1. januar 2022 før det er gyldig. 454 
 455 

Vedlegg 456 
 1 - Økonomiske retningslinjer  457 
 458 
Med vennlig hilsen 459 
 460 
Miriam Langmoen,  461 
generalsekretær 462 
 463 
Oslo, 8. oktober 2021  464 

465 
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 465 

Økonomiske retningslinjer 466 

 467 

1. Generelt 468 
1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom.  469 
 470 
1.2  Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske vurderinger. 471 
 472 
1.3  De økonomiske retningslinjene skal til enhver tid være tilgjengelige på 473 

organisasjonens hjemmesider.  474 
 475 
1.4  Retningslinjene revideres en gang annet hvert år på det 3. landsstyremøtet og 476 

ellers ved behov.  477 
 478 
1.5  Kapittel 7 om lønn av ledelsen kan bare revideres av landsstyret etter innstilling fra 479 

kontrollkomitéen.  480 
 481 
1.6  Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke annet er 482 

vedtatt.  483 
 484 

2. Disposisjonsrett og ansvar  485 
2.1  Grønn Ungdoms prokura innehas av generalsekretær og én av talspersonene. Kun 486 

disse kan undertegne økonomiske dokumenter eller tegne økonomiske avtaler for 487 
Grønn Ungdom.  488 

 489 
2.2  Generalsekretær har det overordnede ansvaret for at budsjettet overholdes og 490 

påser at regnskapet føres i samsvar med partiloven og partilovforskriften.  491 
 492 
2.3  Generalsekretær har hovedansvar for utbetalinger fra Grønn Ungdoms konto, og 493 

skal godkjenne alle betalinger som gjøres. En av talspersonene skal månedlig se 494 
gjennom kontoutskrift for Grønn Ungdoms hovedkonto.  495 

 496 
2.4  Generalsekretær administrerer Grønn Ungdoms nettbank og holder bankkort for 497 

Grønn Ungdom. Kortinformasjon skal ikke gjøres kjent for andre enn sentralt 498 
tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. 499 

 500 
2.5  Sentralstyret skal holdes orientert om organisasjonens økonomiske situasjon.  501 
 502 
2.6  Alle underslag anmeldes.  503 
 504 
2.7  Generalsekretær plikter å holde revisor oppdatert om betydelige endringer i 505 

organisasjonens økonomiske situasjon.  506 
 507 
2.8  Grønn Ungdom er i utgangspunktet ikke ansvarlig for skader på utstyr som er lånt 508 

ut til enkeltpersoner.  509 
 510 

3. Refusjoner og reiser  511 
3.1  Grønn Ungdom kan som hovedregel dekke billigste og mest miljøvennlige reisevei. 512 
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Ved reiser med nattog dekker Grønn Ungdom en soveplass i kupé, dersom reisen er 513 
til et landsstyremøte. Alle reiser og utlegg som foretas på organisasjonens regning 514 
skal klareres med den aktuelle økonomiansvarlige.  515 

 516 
3.2  Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternativ reisemåte er svært 517 

uhensiktsmessig. Flyreiser skal alltid avklares med den aktuelle økonomiansvarlig.  518 
 519 
3.3  Om ikke annet er avklart med den aktuelle økonomiansvarlige forhånd, dekkes 520 

reiser kun om den aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Dette gjelder 521 
ikke dersom det oppstår uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll. Disse må 522 
i så fall dokumenteres.  523 

 524 
3.4  Ved reiser på vegne av organisasjonen kan dyrere reise innvilges ved spesielle 525 

behov. Slike unntak gjøres etter avtale med den aktuelle økonomiansvarlig. Grønn 526 
Ungdom kan også dekke soveplass i kupé ved reise med nattog, dersom reisen 527 
svært vanskelig lar seg gjennomføre uten nattog og dette er avtalt med den 528 
aktuelle økonomiansvarlige. 529 

 530 
3.5  Bruk av bil skjer bare der hvor dette er eneste hensiktsmessige transportmiddel. 531 

Dette skal alltid avtales med den aktuelle økonomiansvarlig på forhånd. 532 
Kilometergodtgjørelse dekkes med en kilometersats på 4,10. Ved bruk av elbil 533 
(gjelder ikke hybridbiler) gjelder en kilometersats på 4,20. Eventuelle utgifter til 534 
parkering, bompenger m.m. må dokumenteres med egne bilag.  535 

 536 
3.6  Refusjon med bilag skal sendes inn til sekretariatet innen én måned etter det 537 

aktuelle arrangementets slutt.  538 
 539 
3.7  Som hovedregel ytes ikke forskudd ved utlegg.  540 
 541 
3.8  Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan tillitsvalgte 542 

og andre frivillige få utbetalt kr 200,- døgnet som kompensasjon for tapt 543 
arbeidsinntekt. Dette skal avtales med den aktuelle økonomiansvarlige på 544 
forhånd.  545 

 546 
3.8  Ved reisevirksomhet på vegne av Grønn Ungdom utover 24 timer kan tillitsvalgte 547 

og andre frivillige få dekket kostnader til kost med opptil kr 250,- døgnet. Dette 548 
skal avtales med den aktuelle økonomiansvarlige på forhånd.  549 

 550 
3.9  Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) overstiger kr. 3 000,- skal 551 

avbestillingsforsikring kjøpes.  552 
 553 
3.10  Ved ekstern representasjon på nasjonalt nivå (kafé-møter ol.) dekker Grønn 554 

Ungdom inntil 100 kr av utgifter til mat og drikke.  555 
 556 
3.11  I alle invitasjoner til arrangementer skal det informeres om kravene som stilles til 557 

refusjon av utlegg i disse økonomiske retningslinjene.  558 

 559 

4. Deltageravgifter  560 
4.1  Det er som hovedregel deltageravgift på Grønn Ungdoms landsmøte og på den 561 

årlige sommerleiren.  562 
 563 
4.2  Deltageravgift kan refunderes før påmeldingsfristen har gått ut. Etter 564 
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påmeldingsfristen refunderes den kun ved fremvist legeerklæring.  565 
 566 
4.3  Sentralstyret betaler ikke deltageravgift på nasjonale arrangementer.  567 

 568 

5. Økonomi i lokalledd  569 
5.1  Lokalledd kan vedta egne økonomiske retningslinjer. Retningslinjene skal følge 570 

prinsippene vedtatt i dettet dokumentet der det er relevant.  571 
 572 
5.2  Grønn Ungdom sentralt skal bistå lokallagene med å opprette lokallagskonto.  573 
 574 
5.3  Generalsekretær skal gis disposisjonsrett til fylkeslagenes bankkonti.  575 
 576 

6. Inntektsskapende arbeid  577 
6.1  Medlemskontingenten i Grønn Ungdom ligger på 50 kroner i året. 578 

Støttemedlemskap ligger på 250 kroner i året.  579 
 580 
6.2  Alle fakturaer skal følges opp til oppgjør finner sted.  581 

 582 

7. Lønn og godtgjørelser av ledelsen 583 
7.1  Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 85 % stilling med lønn i samsvar 584 

med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens Lønnsregulativ. Der det 585 
foreligger flere lønnsregulativer i staten benyttes det som gir høyest lønn ved det 586 
laveste lønnstrinnet. Utbetaling av godtgjørelser skjer første virkedag i påfølgende 587 
måned.  588 

 589 
7.2  Avtroppende talspersoner og generalsekretærer skal ha en overlappsavtale som 590 

inneholder hva hens oppgaver skal være i overlappsmåneden og hva hen skal gi 591 
opplæring i. Fratredelsesytelse gis for 1 måned ved fullført overlappsavtale.  592 

 593 
7.3  Der betingelsene for godtgjørelse til generalsekretær og talspersoner fastsettes 594 

har hverken generalsekretær, talspersonene eller kandidater til disse vervene tale-, 595 
forslags-, eller stemmerett.  596 

 597 

8. Ansatte og sentralstyret 598 
8.1  Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med sentralstyrets stillingshjemmel. 599 

Sentralstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen. 600 
Sentralstyret kan gi generalsekretær eller et mindre utvalg mandat til å 601 
forhandle om lønn med ansatte, innenfor en vedtatt lønnsramme. 602 
 603 

8.2 Sentralstyret fastsetter lønnen for kortere vikariater eller engasjementer.  604 
 605 
8.3 Sentralstyret sine medlemmer tar ut minst fem uker ferie i året (fra landsmøte til 606 

landsmøte).  607 
608 
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Til Landsstyret  608 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 609 
Fra Sentralstyret 610 
Dato 06.10.21  611 
Saksnr GULS-3-21-16 612 

 613 

ARBEIDSPLAN 2022 614 

Bakgrunn 615 
Landsmøtet i november skal vedta arbeidsplan for 2022. Landsstyret skal innstille på 616 
dokumentet overfor landsmøtet. Arbeidsplanen er et overordnet dokument for hele Grønn 617 
Ungdom som skal gi sentralstyret og andre organer i organisasjonen et beskjed om hva som skal 618 
arbeides med og prioriteres i det kommende året. De siste årene har arbeidsplanen vært ganske 619 
lite konkret og dermed vært opp til konkretisering av det påtroppende sentralstyret, men 620 
tidligere år har det vært mye mer konkret. Begge deler går an, men det innstilles på å fortsette 621 
med en mindre konkret variant, da sentralstyret ser på det som mer hensiktsmessig og 622 
fleksibelt, samtidig som det peiler diskusjonene i landsstyret og på landsmøtet inn på de store 623 
og viktige delene av arbeidsplanen.  624 
 625 

Hva er annerledes fra i årets arbeidsplan? 626 
Vi går inn i et mellomvalgsår, valget er over, og det foreslås at prioriteringene i arbeidsplanen 627 
speiler det. Det foreslås at organisasjonsbygging prioriteres opp, mens ekstern kommunikasjon 628 
prioriteres ned. Med dette forslaget vil de tre viktigste oppgavene for det neste sentralstyret 629 
være å sørge for mye medlemsaktivitet i hele landet, skolering av medlemmer og tillitsvalgte og 630 
verving av nye medlemmer. Ulempen med det vil være at ekstern kommunikasjon og 631 
påvirkningsarbeid i MDG vil måtte prioriteres ned, selv om dette også er viktig.  632 
 633 
Det er foreslått å ta flere punkter opp fra lista med «løpende» oppgaver nederst i dokumentet, 634 
opp på nummerert plass. Argumentet for dette er at det vil gi sentralstyret en tydeligere 635 
pekepinn på hva de faktisk skal prioritere og at det bedre speiler det at det faktisk må gjøres 636 
prioriteringer mellom mange av de ganske løpende oppgavene også.   637 
 638 
På punktet om ekstern kommunikasjon – som tross alt fortsatt foreslås relativt høyt opp på 639 
prioriteringslista – så er sosiale medier lagt mer vekt på enn tidligere, og det er også lagt inn en 640 
formulering om at sentralstyret bør vurdere å utvide aktiviteten vår til nye plattformer. Her har 641 
vi hatt for eksempel TikTok i bakhodet, men innstillingen er at det bør være opp til en 642 
kommunikasjonsstrategi hva som skal være detaljene i kommunikasjonsarbeidet.  643 
 644 
Det er foreslått å ta noen nye ting inn i arbeidsplanen. Det ene er arbeid med 645 
nominasjonsprosessene i MDG. Det er noe som tok mye tid og krefter for deler av sentralstyret 646 
sist, og som vi bør ha et mer overordnet, strategisk arbeid med. Det andre er arbeid i MDGs 647 
stortingsgruppe. Det blir en viktig påvirkningsarena fremover, og det er derfor nevnt eksplisitt 648 
under punktet om relasjon med MDG. I tillegg er arrangering av landsstyremøter og landsmøte 649 
nevnt med eksplisitt enn før. 650 
 651 
Arbeidsplanen regulerer hvilke og hvor mange politiske utvalg vi skal sette ned (hvis noen i det 652 
hele tatt). Forslagsstiller innstiller på tre, altså betydelig færre enn dagens syv. Det er 653 
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sentralstyrets oppfatning at det er lettere å følge opp færre politiske utvalg på en god måte, 654 
samt at hvert enkelt politiske utvalg vil oppleve arbeidet sitt som viktigere hvis de er en blant få 655 
enn en blant mange. Med få politiske utvalg vil landsmøtet bedre ta stilling til hvilke 656 
politikkområdet de faktisk ønsker at Grønn Ungdom skal sette inn støtet på det neste året. Det 657 
kan også være lettere å rekruttere faglig sterke og dedikerte medlemmer til alle utvalgene, hvis 658 
det ikke er så mange utvalg. På den andre siden så gir mange utvalg oss kanskje mulighet til å 659 
utvikle politikk enda bredere og engasjere enda flere til å være med og utvikle politikk gjennom 660 
de politiske utvalgene.  661 
 662 
Sentralstyret har innstilt på «Helse, sosial og omsorg» og «Skole og utdanning» (i tillegg til 663 
«Klima, miljø og natur») som politiske utvalg fordi det er viktige politiske områder som mange 664 
velgere er opptatt av, men som vi har grunnleggende lite kompetanse på i Grønn Ungdom. 665 
Kanskje dette er mellomvalgsåret vi starter med å bygge allround-politikere og forsøker å delta 666 
i ordskiftet på de «generelle» politiske områdene? Andre utvalg som ble vurdert sterkt av 667 
forslagsstiller (Teodor) var «Arbeid og sosial», «Arbeid og næring», «Skatt og fordeling» og 668 
«Liberale verdier». Uavhengig av dette kan det være gode grunner til å uansett ha politiske 669 
utvalg på de politikkområdene vi også ender opp med komitéplass om på stortinget, men 670 
utfallet av det vet vi ikke ennå. 671 
 672 

Spørsmål til diskusjon 673 
Les forslaget til arbeidsplan nøye! Hva bør stå under de ulike punktene? Hva bør stå hvor i 674 
prioriteringslista? Er det noe som mangler i arbeidsplanen, eller bør tas ut? 675 
 676 

Forslag til vedtak 677 
 678 
F1: Arbeidsplan 2022 innstilles til landsmøtet slik den foreligger.  679 
 680 
 681 
Teodor Bruu, 682 
på vegne av sentralstyret 683 
Oslo, 6. oktober 2021684 



 
18 

 685 
 686 
 687 

ARBEIDSPLAN 2022 688 

 689 
I prioritert rekkefølge: 690 
  691 
1. Organisasjonsbygging og medlemsaktiviteter 692 
Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang på et 693 
lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud, samt reell politisk innflytelse. Det skal legges mye 694 
innsats i å gjøre medlemstilbudet så hyppig og tilgjengelig som mulig i hele landet. Grønn Ungdom skal 695 
være den selvfølgelige møteplassen for politisk engasjerte i de store byene.   696 
 697 
2. Verving 698 
Grønn Ungdom skal jobbe strategisk for å verve og engasjere nye medlemmer, både gjennom sosiale 699 
medier og gjennom direkte kontakt med potensielle medlemmer. Over 50% av medlemmene våre skal 700 
ha betalt kontingenten når året er omme. 701 
 702 
3. Skolering 703 
Grønn Ungdom skal trene opp medlemmene i organisasjon, politikk, verving og debatteknikk.  704 
Talentprogrammet og folkevalgtprogrammet skal videreutvikles. 705 
 706 
4. Sommerleir 707 
Grønn Ungdoms sommerleir 2021 skal ha flere deltakere enn tidligere år og være en trygg, sosial og 708 
inspirerende møteplass for grønne ungdommer fra hele landet. 709 
 710 
5. Ekstern kommunikasjon 711 
Grønn Ungdom skal være relevante og engasjerende på sosiale medier og vurdere å bygge seg opp på 712 
nye plattformer. Grønn Ungdom skal være en relevant aktør i det offentlige ordskiftet og løfte de 713 
politiske hovedsakene i media i tråd med vedtatt kommunikasjonsstrategi.  714 
 715 
6. Politikkutvikling 716 
Grønn Ungdom skal være et spennende politisk verksted som alltid skal være først ute med ny og viktig 717 
klima- og miljøpolitikk, men som også bygger kompetanse og troverdighet på andre politikkområder. 718 
Det skal settes ned tre politiske utvalg. Disse er: “Klima, miljø og natur”, “Helse, sosial og omsorg” og 719 
“Skole og utdanning”.  720 
 721 
7. Landsstyremøter og landsmøte i Grønn Ungdom 722 
Grønn Ungdom skal gjennomføre gode og trygge nasjonale møter. Alle fylkeslag skal være godt 723 
representert på og forberedt til landsstyremøter og landsmøtet.  724 
 725 
8. Relasjon til Miljøpartiet De Grønne 726 
Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer og nettverk. 727 
Det skal spesielt arbeides med å påvirke den politiske og organisatoriske retningen til MDG gjennom 728 
aktiv og konstruktiv tilstedeværelse i partiets stortingsgruppe, landsstyre og sentralstyre. Grønn 729 
Ungdom skal arbeide for en stadig bedre relasjon til MDG, lokalt og sentralt.  730 
 731 
9. Valgkampstrategi 732 
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Grønn Ungdom skal utarbeide  en valgkampstrategi for valget i 2023, med god og bred forankring.  733 
 734 
10.  Internasjonalt arbeid 735 
Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 736 
bevegelsen og Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 737 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Vi skal prioritere å 738 
delta på sommerleir på Åland, delta på Global Young Greens sin kongress i 2022 og opprette et 739 
internasjonalt arbeidsutvalg. 740 
  741 
11. Forberedelser til nominasjonsprosesser i MDG 742 
Grønn Ungdom skal forberede seg godt til nominasjonsprosessene i MDG. Dette innebærer å arbeide 743 
for å få mange av Grønn Ungdoms medlemmer til å stille på kommune- og fylkestingslistene, ta godt 744 
vare på kandidatene både før, under og etter nominasjonsprosessene, samt arbeide for at 745 
valgprosessene blir så ryddige og gode som mulig, både i Grønn Ungdom og MDG.  746 
  747 
12. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 748 
Grønn Ungdom skal sette agendaen og jobbe for å få gjennomslag for vår vedtatte politikk på 749 
landsmøtet til MDG. Det skal være et trygt sosialt miljø for alle grønne ungdommer som deltar på 750 
møtet. 751 
  752 
 753 
  754 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 755 
 756 
13. Sekretariat 757 
 Grønn Ungdom skal jobbe for å være en god arbeidsgiver for våre ansatte, og vurdere å utvide 758 
sekretariatet dersom det er hensiktsmessig og økonomien tillater det. 759 
  760 
14. Sentralstyret 761 
Sentralstyret skal jobbe for å nå målene i arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle og 762 
forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste generasjon. Sentralstyret har 763 
et spesielt ansvar for Grønn Ungdoms politiske og organisatoriske utvikling og forventes å ta initiativ 764 
for å utvikle politikk og ta plass i det offentlige ordskiftet på vegne av organisasjonen.  765 
 766 

767 
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Til Landsstyret  767 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 768 
Fra Sentralstyret 769 
Dato 06.10.21  770 
Saksnr GULS-3-21-17 771 

 772 

BUDSJETT 2022 773 

Bakgrunn 774 
Landsmøtet skal vedta budsjett, etter innstilling fra landsstyret, etter innstilling fra 775 
sentralstyret.  776 
 777 
Denne saken må sees i sammenheng med arbeidsplanen. Hvis vi innstiller på å prioritere noe 778 
høyt i arbeidsplanen så bør vi også innstille på å sette av mye penger til det! 779 
 780 
I vedlegget er innstillingen sammenlignet med budsjettet for 2020 før covid, så vi kan se hva 781 
som er et «normalt» mellomvalgsår-budsjett. 782 
 783 

Hva er GUs økonomiske situasjon? 784 
Vi har mye penger! Det har vært korona og lite aktivitet, og selv etter å ha brukt mye penger i 785 
valgkampen ligger vi an til å ende året med ca. 850 000 kr i egenkapital.  786 
 787 
Dette budsjettutkastet er basert på noen hovedprinsipper: 788 
1. Vi skal fortsatt ha trygg økonomisk styring, og alltid ha egenkapital tilsvarende minst tre 789 
måneders drift i banken. (I februar/mars 2020 lånte vi penger av MDG for å kunne betale lønn 790 
før vi fikk stemmestøtte utbetalt mars 2020 — sånne situasjoner må vi unngå i 2022.) I praksis 791 
betyr det at vi alltid skal ha minst 450 000 kr på bok.  792 
 793 
2. Vi skal spare opp penger fram mot valgåret 2023. 794 
 795 
3. Vi skal bruke mest mulig penger på organisasjonsbygging og bred medlemspleie. Det betyr at 796 
det er satt av betydelig mer penger til skolering enn tidligere, at det er satt av mye penger til 797 
sommerleir og penger til reising. Det er lagt opp til å bruke mer penger i 2022 enn vi pleier å 798 
bruke i mellomvalgsår, for å kompensere for hvor lite vi har kunnet gjøre i 2020 og 2021. 799 
 800 

Hva er de viktigste endringene fra tidligere budsjetter? 801 
Økte inntekter 802 
MDG fikk flere stemmer i 2021 enn i 2017, som betyr at stemmestøtta til GU sentralt 803 
oppjusteres. I tillegg får MDG mer midler på grunn av valgresultatet, og vi får også 10% av disse 804 
midlene. Det er ikke snakk om enormt mye penger, men litt mer blir det. 805 
 806 
Det er foreslått betydelig høyere inntekter fra egenandel på sommerleir. Det er fordi vi legger 807 
opp til en sommerleir med 130+ deltagere.  808 
 809 
I tillegg ligger det inne 50 000 kr i inntekter fra «Andre støtteordninger». Her tenker 810 
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sentralstyret for eksempel at vi kan søke midler fra LNU for å avholde ulike skoleringer eller 811 
internasjonale arrangementer. 812 
 813 
Lønn 814 
Posten til lønn er foreslått økt. Dette må sees i sammenheng med de foreslåtte endringene til 815 
de økonomiske retningslinjene, der sentralstyret foreslår at landsstyret ikke lenger skal vedta 816 
lønnsrammen for de ansatte, men at dette skal gjøres av sentralstyret.  817 
 818 
Sentralstyret mener det er prinsipielt viktig at GU skal kunne tilby sine ansatte en (litt) bedre 819 
lønn enn i dag. Det handler både om at vi skal være en anstendig arbeidsgiver, at vi skal klare å 820 
holde på flinke folk over flere år, og at vi skal kunne konkurrere med andre 821 
ungdomsorganisasjoner som prøver å rekruttere de samme folka som oss til ansettelser.  822 
 823 
I tillegg tror sentralstyret det er bra at dette blir en større «sekkepost» der sentralstyret 824 
og/eller generalsekretær får litt slingringsmonn til å kunne forhandle om lønn med de ansatte.  825 
 826 
Merk: Dette budsjettet legger bare opp til å videreføre de organisasjonsstillingene vi har i dag 827 
(fylkessekretær i 100% og organisasjonssekretær i 40%, totalt 1,4 årsverk). Hvis du vil at GU 828 
skal øke antall årsverk på organisasjon neste år så må du sende inn endringsforslag på 829 
budsjettet. 830 
 831 
Obs! Hvis man ønsker å diskutere den andelen av lønnsposten som går til de frikjøpte (ledelsen) 832 
så må man si tydelig fra om det, så vi kan ha en egen diskusjonsbolk om det. I så fall skal dagens 833 
ledelse + alle som stiller til ledelsen neste år erklære seg inhabile og midlertidig forlate møtet 834 
(jf. de økonomiske retningslinjene punkt 7.5: Der betingelsene for godtgjørelse til generalsekretær 835 
og talspersoner fastsettes har verken generalsekretær, talspersonene eller kandidater til disse vervene 836 
tale-, forslags-, eller stemmerett.) 837 
 838 
Ansette kommunikasjonsrådgiver? 839 
Det er satt av 170 000 kr til å fast ansette en rådgiver på politikk og kommunikasjon. Dette 840 
tilsvarer ca. utgiftene til en 40%-stilling.  841 
 842 
I 2021 har Grønn Ungdom hatt en fulltidsansatt rådgiver på politikk og kommunikasjon fra 1. 843 
januar til etter valget. Dette har hjulpet oss veldig mye med å profesjonalisere arbeidet vi gjør 844 
på sosiale medier og med å profilere de unge stortingskandidatene. Ikke minst frigjør dette 845 
veldig mye arbeidskapasitet i sentralstyret. Sentralstyret tror det er en god prioritering å 846 
fortsette å bruke penger på å ansette noen til å jobbe med kommunikasjon, i en deltidsstilling. 847 
 848 
Skolering, internasjonalt og MDGLM 849 
Det er satt av 200 000 kr til skolering — dette er mer enn GU har brukt i tidligere 850 
mellomvalgsår. Litt av tanken er at skolering er høyt prioritert i den innstilte arbeidsplanen, og 851 
at et større økonomisk spillerom kan gjøre det mulig å for eksempel avholde debattskoleringer 852 
eller andre skoleringer som når flere medlemmer enn tidligere.  853 
 854 
I tillegg er det satt av mer penger til internasjonalt arbeid. Dette er i håp om at vi skal kunne 855 
opp-prioritere internasjonale besøk neste år, etter to år med stengte grenser.  856 
 857 
Egenkapital 858 
Vi sparer opp mindre egenkapital enn tidligere. Sentralstyret tenker at dette kan 859 
rettferdiggjøres fordi vi har hatt så lave utgifter 2020-2021, men det kan for eksempel bety at 860 
vi har igjen mindre penger etter valget i 2023 og at 2024 derfor blir et økonomisk strammere 861 
år.  862 
 863 
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Økonomirådgiver 864 
Posten «Bemanning drift» er justert ned. Dette er fordi sentralstyret har vedtatt å justere ned 865 
hvor mange prosent av MDGs økonomirådgiver Vegard Setroms stilling vi kjøper, og heller øke 866 
organisasjonssekretær Sebastian Teigen Nygård sin stillingsprosent. 867 
 868 

Spørsmål til diskusjon 869 
• Bør vi prioritere å ansette en rådgiver på politikk og kommunikasjon fast, eller er det 870 

dårlig pengebruk? Eventuelt ansette noen i en mindre prosent (20%?)? Hvor mye får vi 871 
ut av en ansettelse her? Er det verdt 170 000 kr? 872 

• Er det greit at vi sparer opp mindre egenkapital enn tidligere? 873 
• Er det riktig å videreføre dagens ordning med 65% bidrag av stemmestøtta fra 874 

fylkeslagene? Bør prosentandelen være lavere? Høyere?  875 
• Er det riktig å sette av så mye penger til sommerleir og skolering men for eksempel ikke 876 

sette av masse mer penger til landsmøte? 877 

 878 

Forslag til vedtak 879 
F1: Budsjettet for 2022 innstilles til landsmøtet slik det foreligger.  880 
 881 

Vedlegg 882 
 1 - Budsjett 2022 883 
 884 
 885 
Med vennlig hilsen 886 
 887 
Miriam Langmoen, 888 
generalsekretær 889 
 890 
Oslo, 6. oktober 2021  891 

892 
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 892 

  
BUDSJETT 

  

  
Innstilling 

2022 
Vedtatt 2020 

(før covid) 
 

Note til prognose 

      

1 Sum inntekter 3 703 000 3 550 000   

1.1 
Statlig støtte etter 
partiloven 335 000 275 000   

1.2 Medlemskontingent 60 000 50 000   

1.3 
Inntekter 
forretningsvirksomhet 20 000 0   

1.4 

Andre inntekter (inkl 
egenandeler LM og 
sommerleir) 150 000 85 000  

35.000 til landsmøtet, 110.000 
til sommerleir, 5.000 til 
skoleringer 

1.5 
Bidrag privatpersoner og 
foretak     

1.6 
Bidrag andre 
organisasjoner (LNU) 550 000 550 000  

310.000 Frifond, 50.000 Andre 
støtteordninger, 190.000 
Momskompensasjon, 0 
Koronakompensasjon 

1.7 Støtte fra MDG 1 450 000 1 265 000   

1.8 Overføring fra lokallag 1 138 000 1 325 000  

65% av stemmestøtten 
fylkeslagene mottar. Ingen 
fylkeslag skal sitte igjen med 
mindre enn 40 000 kr i 
stemmestøtte. 

      

      

      

      

 Sum kostnader 3 423 000 3 216 000   
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2 Drift 268 000 317 000   

2.1 Bemanning drift (faste) 40 000 119 000  Økonomimedarbeider 

2.2 
Husleie, kontor, regnskap, 
o.l. (fast) 188 000 158 000  

90.000 Datasystemer, 33.000 
Revisjon, 60.000 Husleie, 5.000 
Kontorutgifter 

2.3 Andre kostnader drift 40 000 40 000  Medlemsskap FYEG 

      

3 

Kommunikasjon og 
valgkamp 240 000 60 000   

3.1 
Bemanning 
kommunikasjon (faste) 170 000 0  

Fast ansettelse, rådgiver på 
politikk og kommunikasjon 

3.2 
Ekstra bemanning 
valgkamp 0 0   

3.3 Materiell 50 000 50 000   

3.4 Markedsføring (luft) 20 000 10 000   

3.5 
Åpne møter, verving, arr. 
(bakke) 0 0   

3.6 Annet valgkamp 0 0   

      

      

4 Org og møter 2 620 000 2 592 000   

4.1 
Bemanning organisasjon 
(faste) 1 550 000 1 662 000  

900.000 Lederverv, 650.000 
andre ansatte 

4.2 Sentralstyret (SST) 100 000 95 000  

70.000 skal gå til reise til 
fylkeslag 

4.3 Landsstyret (LS) 160 000 160 000   

4.4 Landsmøte (GULM) 200 000 185 000   

4.5 
Skolering, internasjonalt, 

260 000 210 000  
200.000 Skolering, 35.000 
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komiteer og annet Internasjonalt, 5.000 
Valgkomiteen, 0 
Kontrollkomiteen, 20.000 
MDGLM-delegasjonen 

4.6 Sommerleir 350 000 280 000   

      

      

5 Lokallag og andre 295 000 247 000   

5.1 
Utbetaling LNU-midler til 
fylkeslag 295 000 247 000   

5.2 Støtte fylkeslag     

5.3 Utlegg lokallag     

5.4 
Tilbakebetaling ubrukte 
midler til LNU     

      

      

      

 Årsresultat 280 000 334 000   

      

 Egenkapital 01.01 850 000 410 000   

 Egenkapital 31.12 1 130 000 744 000   

 893 
894 
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Til Landsstyret  894 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 895 
Fra Sentralstyret 896 
Dato 08.10.21  897 
Saksnr GULS-3-21-18 898 

 899 

DAGSORDEN OG MØTEREGLER  900 

TIL GULM21 901 

Dagsorden 902 
I 2019 varte det fysiske landsmøtet fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. Det kom mange 903 
tilbakemeldinger i fjor på at det ble for kort tid til å behandle politikk. I 2020 hadde vi et veldig 904 
kort ordinært (digitalt) landsmøte, uten politisk behandling. 905 
 906 
Vi har lagt opp til at landsmøtet 2021 (GULM21) skal vare fra fredag morgen til søndag 907 
ettermiddag, og at vi skal bruke mye tid på å behandle politikk.  908 
 909 
Saksbehandler innstiller på at landsstyret ikke vedtar en dagsorden, men gir SST mandat til å 910 
utforme en dagsorden gitt visse premisser.  911 
 912 
Disse premissene er som følger: 913 
 914 
1. Vi skal ha digitale formøter i forkant av det faktiske møtet. På denne måten kan noen fra 915 
sentralstyret eller sekretariatet delta i forkant og forberede fylkenes delegasjoner til møtet. 916 
SST skal vurdere om det også er nødvendig å ha formøte på selve møtet, så folk forstår hvordan 917 
talerstolen og mikrofonene fungerer osv.  918 
 919 
2. I 2018 og 2019 hadde vi en modell der man diskuterte politiske saker i mindre grupper før 920 
man tok plenumsdebatten. Dette var det også meningen at vi skulle gjøre i 2020. 921 
Saksbehandler er imidlertid usikker på om dette vil fungere godt på et eventuelt digitalt 922 
arrangement og planlegger å gå bort fra det.  923 
 924 
3. Tidligere år har vi  brukt en del møtetid på å diskutere og votere over hvilke politiske saker vi 925 
skulle drøfte på landsmøtet — og deretter behandlet nøyaktig de sakene forberedende 926 
redaksjonskomité hadde innstilt på at vi skulle behandle. For å spare tid i år ønsker 927 
saksbehandler at dette avgjøres gjennom en digital votering på forhånd, etter at forberedende 928 
redaksjonskomité har lagt fram en innstilling og sakspapirene er sendt ut. 929 
 930 
4. Vi trenger nok tid til å debattere politikk. 931 
 932 
5. Vi skal debattere mange og viktige vedtektsendringer. Det må settes av mye tid til dette. 933 
 934 
7. Det skal avholdes valg, og må beregnes nok tid til dette. 935 
 936 
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Møteregler 937 
MDGLM gikk veldig bra. Er det noen elementer derfra vi har lyst til å stjele?  938 
 939 
Saksbehandler er særlig interessert i å drøfte begrensninger i hvor mye hver enkelt delegat kan 940 
tegne seg. På MDGLM kunne man bare ta to innlegg i løpet av programdebatten, som i praksis 941 
dekket hele helga. Det gjorde at mange kom til orde, folk var godt forberedte og debatten ble 942 
jevnt over veldig ryddig. Kanskje vi kan prøve noe lignende?  943 
 944 
Saksbehandler og sentralstyret foreslår å skrive i møtereglene at hver delegat får tegne seg til 945 
maks fire innlegg og én replikk i løpet av helga. Da får fylkeslagene også et insentiv til å hjelpe 946 
de mest urutinerte delegatene med å forberede seg, og vi slipper en situasjon der kun LS-947 
representanter og SST-medlemmer tegner seg. Dette er foreslått i møtereglenes §11, om 948 
innlegg.  949 
 950 

Spørsmål til diskusjon 951 
• Har vi lyst til å kopiere MDGLMs strategi med å begrense antall innlegg per delegat i 952 

løpet av helgen? Hvor mange innlegg er i så fall en god begrensning? 953 
 954 

• Er det greit å legge opp til at SST vedtar dagsorden? 955 
 956 

• Hvordan legger vi opp til best mulig debatt? 957 
 958 

Forslag til vedtak: 959 
F1: Landsstyret vedtar følgende: 960 

Sentralstyret får mandat til å utforme forslag til dagsorden for det ekstraordinære landsmøtet, 961 
nærmere møtetidspunktet. Dagsordenen skal utformes etter følgende prinsipper: 962 
1. Det skal settes av minst 30 minutter til plenumsdebatt per politiske uttalelse landsmøtet skal 963 
behandle. 964 
2. Det skal settes av minst 75 minutter til debatt om vedtektsendringer. 965 
3. Det skal settes av hensiktsmessig tid til valg samt debatt om arbeidsplan og budsjett. 966 
 967 

F2: Landsstyret innstiller på møteregler slik de foreligger. 968 
 969 
Vedlegg:  970 
 1 - Forslag til møteregler til Grønn Ungdoms landsmøte 2021 971 
 972 
 973 
 974 
Med vennlig hilsen,  975 
 976 
 977 
Miriam Langmoen, 978 
generalsekretær  979 
 980 
Oslo, 8. oktober 2021    981 
 982 
 983 

984 
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 984 

MØTEREGLER FOR GULM21 985 

Generelt 986 
§ 1 - Formalia 987 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 988 
retningslinjer. 989 
 990 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-991 
flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 992 
tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 993 
endres med alminnelig flertall. 994 
 995 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 996 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 997 
mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 998 
 999 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 1000 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 1001 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  1002 
 1003 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 1004 
 1005 

Representasjon 1006 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 1007 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 1008 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon til 1009 
generalsekretær. 1010 
 1011 
§ 4 - Representanter 1012 
Landsmøtet består av årsmøtevalgte delegater fra fylkene, samt sentralstyret. For å få innvilget 1013 
stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 1014 
 1015 
Medlemmer av valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet, uavhengig av medlemskap i 1016 
Grønn Ungdom og delegatstatus.  1017 
 1018 
§ 5 - Andre gjester 1019 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester, gitt at dette 1020 
anses å være smittevernmessig forsvarlig. Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett 1021 
med alminnelig flertall. 1022 
 1023 
§ 6 – Ansatte 1024 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 1025 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 1026 
 1027 
§ 7 - Lukkede dører 1028 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 1029 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet. 1030 
 1031 
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Saksgang og konstituering 1032 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 1033 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 1034 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 1035 
upassende oppførsel på landsmøtet. 1036 
 1037 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 1038 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 1039 
skal voteres over. 1040 
 1041 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 1042 
 1043 
§ 9 - Redaksjonskomitéen 1044 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 1045 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomiteen kan også samordne forslag, foreslå 1046 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 1047 
 1048 
§ 10 - Referenter og protokoll 1049 
Det velges minst én referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 1050 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 1051 
forslag og alle voteringer. 1052 
 1053 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 1054 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 1055 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 1056 
 1057 

Debatter 1058 
§ 11 - Innlegg 1059 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er normalt 2 1060 
minutter, men landsmøtet kan vedta en annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 1061 
satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 1062 
svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 1063 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt.  1064 
 1065 
En delegat kan ikke tegne seg til innlegg mer enn fire ganger i løpet av landsmøtet, og kan 1066 
maksimalt ta én replikk hver. Taler i forbindelse med saken «Valg» anses ikke som innlegg.   1067 
 1068 
§ 12 - Saksinnledninger 1069 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 1070 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål til 1071 
saksforbereder, men ikke anledning ytterligere replikker/kommentarer. 1072 
 1073 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 1074 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 1075 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 1076 
 1077 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 1078 
talelisten. 1079 
 1080 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 1081 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 1082 
oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 1083 
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 1084 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 1085 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 1086 
ordstyrerbordet. 1087 
 1088 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 1089 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 1090 
 1091 
§ 15 - Frister 1092 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 1093 
 1094 
§ 16 - Forslagenes utforming 1095 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. Forslagsstiller skal 1096 
underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 1097 
 1098 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 1099 
 1100 

Votering 1101 
§ 17 - Avstemninger 1102 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen stemmeberettigede kan forlate eller komme 1103 
inn i salen eller møtet før stemmegivningen er avsluttet. 1104 
 1105 
Avstemninger foregår digitalt. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen 1106 
foregå anonymt. Et slikt krav kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 1107 
 1108 
§ 18 - Stemmelikhet 1109 
Stemmelikhet ved voteringer håndteres på følgende måte: 1110 
1. Første stemmelikhet 1111 

a) Første gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 1112 
forslag gjentas voteringen umiddelbart. 1113 
 1114 

2. Andre stemmelikhet  1115 
a) Andre gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 1116 
forslag kan hver side av saken holde et innlegg på 1 minutt for sitt syn i saken.  1117 
b) Forslagsstiller(e) har førsterett på å holde dette innlegget, så lenge de taler i tråd med 1118 
forslagets intensjon.  1119 

I) Er det mer enn en forslagsstiller for forslag(et), bestemmes det innbyrdes 1120 
hvem som skal holde innlegget.  1121 
II) Dersom denne retten ikkje benyttes, er det den som først melder seg, som 1122 
tidligere har votert i tråd med synspunktet det skal argumenteres for, som får 1123 
holde innlegget. 1124 
 1125 

3. Tredje stemmelikhet 1126 
a) Tredje gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 1127 
forslag, kan organet velge å sende saken videre til behandling hos et høyere organ, med 1128 
delt innstilling på de(t) aktuelle forslag.  1129 

I) En slik videresendelse bestemmes med absolutt flertall. 1130 
b) Dersom voteringen ikke videresendes, kan organet åpne strek for å diskutere de(t) 1131 
aktuelle forslag videre.  1132 

I) Å åpne strek på denne måten krever et kvalifisert, absolutt flertall på 2/3.  1133 
II) Strek settes umiddelbart etter første inntegning. 1134 
III) Bare møtedeltagere med stemmerett kan tegne seg under denne debatten. 1135 
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IV) Maks 6 talere tegnes på slik, med like mange talere for hver side av saken. 1136 
V) Ingen andre tema enn de(t) aktuelle forslag skal debatteres.  1137 
VI) Taletiden begrenses til 1 minutt per delegat. 1138 
VII) Når talerlisten er tom, voteres det umiddelbart over de(t) aktuelle forslag. 1139 

i) Her kreves det absolutt flertall. 1140 
c) Dersom man ikke oppnår flertall i hverken 3a) eller 3b), avgjøres saken ved å slå 1141 
«krone eller mynt». Dette gjøres på valgfri måte, så lenge det bare finnes to binære 1142 
utfall, med like stor forekomstsjanse. 1143 

 1144 

Valg 1145 
§ 19 - Valg 1146 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 1147 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke 1148 
er innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Innstilte personer 1149 
som ønsker å stille mot en annen kandidat dersom de selv taper valget om sin innstilte plass, må 1150 
også annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. 1151 
 1152 
Taletiden for valgtale er 2 minutter, med unntak av talsperson- og generalsekretærkandidater 1153 
som får 3 minutter. 1154 
 1155 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 1156 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 1157 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 1158 

landsmøte. Det gjelder heller ikke for valg av medlemmer til kontrollkomiteen og 1159 
valgkomiteen, med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 1160 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen med 1161 
akklamasjon. 1162 
 1163 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 1164 
1. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid for hver kandidat. 1165 

Valgkomiteens presentasjon av innstillingen ansees som en forslagstale for den innstilte 1166 
kandidaten. 1167 

2. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 1168 
3. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid per kandidat. 1169 

 1170 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 1171 
valg følges følgende rutine: 1172 

1. Hver delegat voterer digitalt og anonymt. Opptelling gjøres av tellekorpset. En 1173 
representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 1174 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 1175 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 1176 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 1177 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen og man voterer på nytt 1178 
over de gjenstående kandidatene. 1179 

 1180 

Annet 1181 
§ 20 - Rusmidler 1182 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsmøtet. Berusede personer vises 1183 
bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 1184 
 1185 

1186 
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Til Landsstyret  1186 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1187 
Fra Sentralstyret 1188 
Dato 08.10.21  1189 
Saksnr GULS-3-21-21  1190 

 1191 

MANGFALDSSTRATEGIEN 1192 

Dagsorden 1193 
Bakgrunn 1194 
Det ble vedtatt på Grøn Ungdom sitt landsmøte i 2020 at det skal skrivast ein 1195 
mangfaldsstrategi i årsplanen for 2021. Sentralstyret har sett den eit mangfaldsstrategiutval 1196 
beståande av Pauline Tomren (leiar), Jørgen Anda, Anna Sambor, Marthe Sponberg og 1197 
Elisabeth Udjus. Dei har jobba med dette arbeidet, og det er laga eit utkast til strategi. 1198 
På SST-16 vedtok sentralstyret å sende saka tilbake til mangfaldsstrategi fordi dei ønska fleire 1199 
forslag til tiltak, og ville at fleire av medlemma i Grøn Ungdom skal involverast i prosessen 1200 
ettersom dette er ein veldig viktig strategi for Grøn Ungdom.  1201 
 1202 
Når saka blir utsett, blir det meir tid til å arrangere workshopper, sende utkastet på høyring, og 1203 
få generelle innspel frå flest mogleg av medlemma, som kan gi eit best mogleg resultat med god 1204 
forankring i heile organisasjonen. Medlemma i GU har veldig ulike tanker om kva mangfald 1205 
betyr, og kva som skal til for at vi skal bli ein best mogleg organisasjon. Derfor ønsker 1206 
sentralstyret å vedta strategien på LS-1 i 2022. Da vil det vere såpass tidleg på året i 2022 at 1207 
det vil bli mogleg å iverksette strategien det året.  1208 
 1209 
På den andre sida vil ei utsetting betyr at det ikkje blir tid til å gjere mangfaldsstrategien ferdig 1210 
innan Grønn Ungdom sitt landsmøte, og punktet som blei vedtatt i årsplanen for 2021 blir ikkje 1211 
ferdigstilt innan tidsfristen som landsmøtet har sett.  1212 
 1213 
Det finnes eit utkast til strategi som LS kan innstille på å oversende til landsmøtet, men 1214 
sentralstyret har gjort vedtak på at vi heller ønsker å vedta denne på LS-1 i 2022 for å få til ein 1215 
breiare prosess.  1216 
 1217 
Når det er sagt, er både landsstyret og landsmøtet høgare organ enn sentralstyret, og har lov til 1218 
å gjere andre vedtak enn det sentralstyret foreslår. Derfor kan landsstyret velje å vedta 1219 
strategien før arbeidsåret til sentralstyret er ferdig. Dette vil likevel sentralstyret fraråde fordi 1220 
vi meiner at ei breiast mogleg forankring er svært viktig i mangfaldsstrategien.  1221 
 1222 
Landsstyret kan lese 1. utkastet her: https://docs.google.com/document/d/1jLxx7EEp_vjxC-1223 
jm84vAwCZjDY2v9AJN/edit?usp=sharing&ouid=101207593993984680329&rtpof=true&sd1224 
=true 1225 
(Dokumentet er ikkje tilgjengelig for alle utanfor LS, fordi det inneheldt mykje sensitiv 1226 
informasjon om medlemsmassa vår.) 1227 
 1228 
Diskusjon  1229 
Mangfaldsstrategiutvalet ønsker innspel frå landsstyret til kva som vil vere best mogleg vidare 1230 
prosess. Med utgangspunkt i 1. utkast til strategien, ønsker mangfaldsstrategiutvalet innspel til 1231 
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vidare prosess. Vi ønsker alle innspel de kan komme med, men har også forslag til spørsmål som 1232 
de kan svare på: 1233 

- I kor stor grad skal den nasjonale strategien legge føringar for arbeid i lokallaga? 1234 
- Kor mykje ressursar bør settast av til å følgje opp mangfaldsstrategien? 1235 
- Kor konkret bør tiltaka til mangfaldsstrategien vere? 1236 
- Det er mange grupper som er underrepresentert i GU som vi bør jobbe for å inkludere. 1237 

Kva for grupper skal vi prioritere dei neste åra? 1238 
- Er det ting som mangler i strategien? 1239 
- Skal vi bruke overskrifta «Etnisitet og kulturell bakgrunn», eller «Nasjonale minoriteter 1240 

og innvanderbakgrunn»? Kanksje de har andre forslag? 1241 
- Utakstet til strategien inneheldt mykje sensitiv informasjon om medlemsmassa vår. 1242 

Korleis kan vi sikre at flest mogleg i GU blir involvert i høyringsrunder og samtidig 1243 
hindre at informasjon kjem på avvege? 1244 

 1245 
Med vennleg helsing,  1246 
 1247 
 1248 
Pauline Tomren, 1249 
internasjonal kontakt  1250 
 1251 
Tromsø, 8. oktober 2021    1252 

1253 
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Til Landsstyret  1253 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1254 
Fra Sentralstyret 1255 
Dato 08.06.21  1256 
Saksnr GULS-3-21-23 1257 

 1258 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1259 

Grønn Ungdom krever en 1260 

rettferdig klimabistand! 1261 

 1262 

Bakgrunn 1263 
I våres vedtok MDGs landsmøte følgende punkt: 1264 
Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av 1265 
nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring 1266 
i utviklingsland. 1267 
 1268 
Følgende tekst blir også stående i programmet: 1269 
I tillegg til den ordinære bistandsprosenten vil De Grønne gi én klima- og naturprosent av 1270 
bruttonasjonalinntekten til miljøformål. Denne bistanden skal rettes mot tiltak som kutter 1271 
klimautslipp, hindrer ødeleggelse av natur og miljø, restaurerer ødelagte økosystemer og legger 1272 
naturbaserte løsninger til grunn. Eksempler er: fornybar energi og utslippsfrie transportsystemer, 1273 
klimatilpasning, bærekraftig og økosystembasert natur- og naturressursforvaltning, bekjempelse av 1274 
marin forsøpling, samt utvikling av grønn matproduksjon og industri. Bistanden skal prioritere de mest 1275 
sårbare statene og menneskene som er mest utsatt. 1276 
 1277 
Målet med denne resolusjonen er å være på ballen så tidlig som mulig for å utdype og 1278 
konkretisere denne politikken. Vi ønsker å presentere et dokument som fungerer som en 1279 
presisering av hvordan klima- og naturprosenten skal fungere.  1280 
 1281 

Hva menes med klimabistand? 1282 
 1283 
På norsk fungerer begrepet «klimabistand» mye bedre enn tilsvarende ville vært på engelsk. 1284 
Når internasjonale aktører snakker om bistand og klima snakker de derfor om ulike saksfelt 1285 
samtidig. Bak klimabistand-begrepet kan man finne en rekke initiativ, som for eksempel 1286 
klimatilpasning, utslippskutt, motstandsdyktighet, risiko og sårbarhet, katastroferespons, 1287 
varslingssystemer, skogplanting, grønn vekst, etc. Vi kommer inn på de ulike dimensjonene ved 1288 
klimabistanden senere, men først vil vi vise til et mer overordnet rammeverk for å avklare hva 1289 
klimabistand er. Legg merke til at definisjonene er oversatt av saksbehandler. Derfor er det 1290 
vedlagt et dokument hvor definisjonene er direkte sitert, noe som kan være kjekt å se på 1291 
dersom man er interessert i en mer presis fremstilling.  1292 
 1293 
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Alle OECD-land rapporterer hvor stor andel av bistandsmidlene de overfører som går til 1294 
klimabistand, eller «aid in support of environment». Alle norske bistandsoverføringer 1295 
«screenes» mot et sett med kriterier for hva som kan kalles klimabistand. Disse kriteriene er 1296 
ulike for ulike underkategorier, men de har til felles at de rangeres med tallene 2, 1 eller 0. En 1297 
rangering på 0 betyr at bistandsmidlene ikke er rettet mot klima, miljø- eller naturtiltak. 1298 
Rangeringen 1, også kalt «significant», vil si at klimaet, naturen, eller miljøet er eksplisitt nevnt 1299 
som et mål, men ikke som grunnleggende drivkraft eller motivasjon for å gjennomføre 1300 
prosjektet. Bistandsprosjekter rangert med 2, eller «principal», er prosjekter der klima, natur- 1301 
eller miljøtiltak er eksplisitt nevnt som hovedmål og grunnleggende for motivasjonen eller 1302 
designet til prosjektet.1 Flere land, deriblant EU, opererer med at minst 40% av midlene i et 1303 
prosjekt må brukes på relevante måter for å oppnå kategori 1, og 100% for å oppnå kategori 22. 1304 
Når man måler hvor mye som er klimabistand teller man både kategori 1 og 2. 1305 
 1306 
Som tidligere nevnt kan klimabistand brytes ned i mange svært ulike sektorer og typer 1307 
prosjekter. Det er på ingen måte selvsagt at lån fra en stat til en annen til bygging av 1308 
strømkabler faller i samme kategori som penger til en organisasjon som passer på neshorn. 1309 
Derfor er det utviklet et sett med spesifikke kriterier for ulike typer prosjekter som brukes til å 1310 
avgjøre hvilken rangering (2, 1, 0) prosjektet skal få. Disse kalles Rio-markører, etter Rio-1311 
konvensjonene fra FNs «Earth summit» i 1992, som dreier seg om biologisk mangfold, 1312 
klimaendringer og ørkenspredning3. Det er de tre feltene, i tillegg til klimatilpasning, som man 1313 
vurderer prosjekter opp i mot. Definisjonene og kriteriene er for lange og detaljerte til å gå inn 1314 
på her, men de ligger tilgjengelige i vedlegg 1, med eksempler som gjør det relativt oversiktlig. 1315 
 1316 

Hva skal vi mene med klimabistand? 1317 
 1318 
Rio-markørene er ett rammeverk som fungerer til å avgjøre om et gitt prosjekt kan kalles 1319 
klimabistand eller ikke. Et annet relevant rammeverk er FNs bærekraftsmål. Av de 17 målene 1320 
er flere relevante, og vi ønsker å peke på en liste over hvilke av de 169 delmålene og 1321 
indikatorene som kan være relevante for klima- og naturprosenten. Den oversikten finner dere 1322 
vedlagt i Tabell A. Utover dette spesifiserer programpunktene tre satsinger - klimatiltak, 1323 
naturbevaring og klimatilpasning. Dette legger overordnede føringer for hva midlene skal 1324 
brukes til og hva målene skal være. For eksempel vil ikke, slik punktet står, et prosjekt med mål 1325 
om å kutte utslipp av kreftfremkallende svevestøv i en by kunne kvalifisere for disse midlene. 1326 
Saksbehandler understreker at det er en bokstavelig tolkning av programmet. 1327 
 1328 

Grønn vekst, utvikling og bistand 1329 
 1330 
Mye av den norske bistanden som klassifiseres som klimabistand går til initiativer for å fremme 1331 
grønn vekst. Begrepet grønn vekst kan bety så mangt, og ulike aktører definerer det ulikt, men i 1332 
hovedsak er det forstått som vekst i økonomien uten vekst i utslipp, materialbruk, eller 1333 
arealbeslag. Det legges til grunn at dette er mulig (se tidligere GU-politikk «Tja til økonomisk 1334 
vekst» for en utdypende drøfting). Bistandsmidlene som går til dette brukes i hovedsak til å 1335 
hjelpe stater i det globale sør med å tilrettelegge og planlegge for grønn vekst, gjennom 1336 
regulering, finans, lovverk osv. Et eksempel på noe vi er med på å finansiere er GGGI - Global 1337 
Green Growth Institute, uttales «Three G I» - som er et samarbeid mellom mange giverland og 1338 
mottakerland, og som skaper broer mellom statsapparatene i dem. GGGI sin strategi er å få til 1339 
grønn vekst gjennom å være en katalysator for en rekke «flows» fra giverland til mottakerland, 1340 

1340 
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Climate-
related-development-finance-in-2018.pdf  
2 https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/short-guide-use-rio-markers  
3 https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992  
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der investeringsmidler, hjelp med kapasitetsbygging, infrastruktur og teknologi, og 1341 
kunnskapsoverføring er det viktigste. Dette er bare et eksempel, men et ganske typisk ett for 1342 
hvordan utviklingshjelp til grønn vekst fungerer. Tanken bak er at den eneste måten å både nå 1343 
klimamålene og redusere fattigdom og ulikhet er å ha én holistisk utviklingsmodell  som 1344 
adresserer alt samtidig. Grunnen til å understreke det er å vise at klimabistanden, humanitær 1345 
bistand og utviklingshjelp nesten alltid foregår på samme budsjetter, gjennom de samme 1346 
systemene, og med de samme rammeverkene i bånn.  1347 
 1348 
En umiddelbar tanke som melder seg fra et grønt politisk standpunkt er at det burde være en 1349 
selvfølge at all næringsutvikling, infrastruktur og vekst skal være grønn. Ingen norske 1350 
bistandsmidler skal finansiere prosjekter som skaper vekst på bekostning av klimaet eller 1351 
naturen, uten at det betyr at all norsk bistand skal kalles klimabistand. Det er viktig å 1352 
understreke at spørsmålet ikke er om vi skal bidra til grønn vekst i det globale sør eller ikke. 1353 
Spørsmålet er om pengene fra oljefondprosenten skal kunne gå til det? Som vi tidligere har 1354 
vært inne på skal midlene brukes til kutt i klimagassutslipp, naturbevaring og klimatilpasning. 1355 
Spørsmålet vi må stille oss er da om støtte til grønn vekst, f.eks sånn som det som ble beskrevet 1356 
lengre opp, er en god strategi for å nettopp kutte utslipp, bevare natur, og tilpasse seg til 1357 
klimaendringene. 1358 
 1359 
Et sentralt argument mot er naturligvis det at rammeverket grønn vekst ikke legger opp til å 1360 
kutte i klimagassutslipp eller bevare natur. Kjernen er tanken om økonomisk vekst som er 1361 
klima- og naturnøytral i seg selv, slik at man ikke legger nye utslipp oppå de gamle. Nåværende 1362 
utslipp, tap av biologisk mangfold, endringer i landoverflate og lignende adresseres ikke. 1363 
Naturligvis implementeres grønne vekstprosjekter ulikt, og mange av dem både kutter i utslipp 1364 
og verner om villmark eller truede arter, men det er ingen selvfølge eller klausul innebygd i 1365 
grønne vekstprosesser om at det skal skje. Et godt eksempel kan være et prosjekt om å sette 1366 
solcellepaneler på tak i et område som tidligere ikke var koblet til strømnettet. Det bidrar til 1367 
vekst (dersom lokale elektrikere, produsenter og/eller materialer er brukt, slik vi vil), det bidrar 1368 
til at mottakerne får tilgang til energi som kan øke levestandarden, og det skaper marginalt 1369 
med utslipp. Alle er enige om at det er et supert bistandsprosjekt som vi på alle måter heier på, 1370 
men vi er også enige om at det ikke kutter i utslipp og at det ikke bevarer natur. Det et sånt 1371 
prosjekt derimot oppnår er å gjøre mottakerne mindre sårbare for klimaendringer, da stabil 1372 
tilgang til energi muliggjør variasjon i inntektskilder og frigjør arbeidskraft. Nå var dette kun et 1373 
eksempel, men mer generelt kan man si at midler til grønn vekst (i hvert fall isolert sett) kutter 1374 
beskjedent i nåværende utslippsnivåer og bidrar til lite naturbevaring, i så fall sekundært og 1375 
uforutsigbart. 1376 
 1377 
Når det er sagt må det også understrekes at den fremstillingen er en forenkling. Viktige tiltak 1378 
innenfor støtte til grønn vekst kan innebære å bygge opp kunnskap om, og kapasitet til å gjøre 1379 
korrekte beregninger av eksternaliteter fra økonomisk aktivitet. Det kan for eksempel være å 1380 
inkludere de økonomiske kostnadene av luftforurensning fra et kullkraftverk i et budsjett eller 1381 
en «cost/benefit»-analyse, eller å sette riktig verdi på økosystemtjenester fra et våtområde. 1382 
Effektene av å korrekt gjøre rede for de samfunnsøkonomiske kostnadene av forurensning, 1383 
klimagassutslipp og naturtap vil være bedre utnyttelse og høyere verdsetting av ressurser som 1384 
ren luft, rent vann, biologisk mangfold og urørt natur. Det er et argument for å bruke 1385 
oljefondmidler til grønn vekst-initiativer. Denne typen kapasitetsbygging kan selvfølgelig også 1386 
støttes uten at det skjer som en del av en «grønn vekst-pakke». I seg selv vil også vekst i 1387 
økonomien føre til at kapasiteten for å kutte klimagassutslipp, ta vare på natur, og tilpasse seg 1388 
klimaendringer vokser. Et land med ressurser til overs er mer robust mot kriser, og kan også i 1389 
større grad «ta seg råd til» å sette naturen og klimaet først. Et svært fattig land kan ikke 1390 
prioritere klimakutt over et statsbudsjett.  1391 
 1392 
Et annet argument for å bruke oljefondprosenten på grønn vekst er at alternativet kan være 1393 
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grå vekst. Vi burde ikke vekk fra målsettinger om at økonomiene i mange land i det globale sør 1394 
burde vokse. Vi trenger ikke være for eller mot vekst i verdensøkonomien, men vi burde, selv 1395 
på vårt mest vekstfiendtlige, være for omfordeling fra rike land til fattige. Det innebærer vekst 1396 
hos noen, og den veksten MÅ være grønn. Grønn vekst krever, i mange tilfeller, mer av 1397 
statsapparatene i de relevante landene enn grå vekst gjør - eller sagt med andre ord - det kan 1398 
være fristende og enkelt på kort sikt for voksende økonomier å investere i grå vekst. Det er de 1399 
rike landene, som har stått for størsteparten av historiske utslipp, sin rolle å sørge for at 1400 
midlene er tilgjengelige slik at det blir mer fristende å investere i grønn vekst. Er det for få 1401 
midler og for lite støtte tilgjengelig blir det fort til at den veksten vi ønsker oss i land i det 1402 
globale sør skjer på fossile brensler og rasert natur. Hvis vi godtar premisset om at disse 1403 
landene burde ha økonomisk vekst, og at det til en viss grad kommer til å skje, vil penger vi stiller 1404 
til rådighet for grønn vekst kutte utslipp og verne natur. Ikke dagens utslipp, men 1405 
morgendagens. Et tillegg til dette er at de fattigste landene typisk har et veldig lavt 1406 
eksisterende utslippsnivå. I et land med høyt utslippsnivå, slik som Norge, vil det å måle 1407 
klimatiltak opp mot såkalte referansebaner, altså hva man kunne ha sluppet ut i framtida 1408 
dersom man ikke gjennomførte et tiltak, være veldig lite nyttig fordi klimakrisa krever at vi 1409 
kutter til null, absolutt. I tillegg er de mulige fremtidige utslippene våre en lav andel av de totale 1410 
utslippene våre, nettopp fordi vi allerede har sluppet ut så store mengder klimagasser. I et 1411 
lavutslippsland med voksende økonomi vil derimot mulige framtidige utslipp potensielt være 1412 
mange ganger større enn de nåværende, og derfor kan referansebaner være nyttige å måle 1413 
tiltak opp mot, selv om det er det totale utslippet vi skal få ned til null. De landene som mottar 1414 
bistand OG har høyere utslippsnivå er land som enten produserer mye olje eller er i vekst, sånn 1415 
som India, Kazakhstan, Iran, Tyrkia, Egypt osv. Det kan tenkes at den eneste «veien inn» for å 1416 
støtte klima- og naturprosjekter i land som disse er med en grønn vekst-agenda.  1417 
 1418 
I et langt perspektiv er det ikke godt å si om midler til grønn vekst er en effektiv vei til lavere 1419 
utslipp og mer bevart natur. Det er avhengig av veksten i verdensøkonomien som helhet, av 1420 
valgene til stater som produserer fossil energi, av etterspørselen etter landbruksprodukter, 1421 
mineraler og andre goder som i dag produseres på bekostning av natur, og helt sikkert en rekke 1422 
ting som vi ikke har tenkt på. Det kan hende vi sitter om femti år og sier «Fankern ass, vi skulle 1423 
overført mer penger til grønn vekst, så hadde ikke den store veksten i det globale sør blitt så 1424 
grå» eller så sier vi kanskje «Dæven, det var dumt av oss å bruke alle de pengene på grønn 1425 
vekst, for ingen av de eksisterende utslippene ble kutta av den grunn». Én ting er likevel sikkert. 1426 
Når vi overfører penger til grønn vekst-prosjekter vil alle involverte stille seg spørsmålet 1427 
«hvordan skal økonomien vokse» og deretter spørsmålet «hvordan gjør vi det uten å øke 1428 
utslipp/naturtap/tap av biologisk mangfold?». Man vil først og i hovedsak rapportere vekst i 1429 
BNP, og deretter rapportere om utslippene har økt eller ikke. Et grønn vekst-prosjekt som 1430 
kutter ti millioner tonn CO2-ekvivalenter i året, men som ikke gir noen vekst i økonomien er et 1431 
mislykka prosjekt. Men alle prosjekter for grønn vekst er ikke like. Det er stor forskjell på en 1432 
workshop for byråkrater og en kapitalinnsprøyting i et solcelleprosjekt. Selv om konseptet med 1433 
grønn vekst i seg selv ikke innebærer noen kutt i utslipp eller bevaring av natur må vi tørre å 1434 
peke på de typene prosjekter som har større sannsynlighet for å gjøre det allikevel.  1435 
 1436 

Tredelingen, samstemthet og avkobling 1437 
 1438 
Det er noe helt nytt med et eget budsjett for klima-, miljø- og naturbistand. Derfor må vi også 1439 
diskutere i hvor stor grad de midlene skal være avkoblet resten av «bistandsindustrien». De 1440 
Grønne er veldig opptatt av samstemthet i utenrikspolitikken, og en helhetlig strategi, samtidig 1441 
som de strukturene som kjennetegner dagens bistand ikke alltid passer særlig godt med vårt 1442 
bilde av hva bistand burde være. Derfor er det relevant å spørre seg om klimaprosenten skal 1443 
være «blind» for utviklingsmål som går på fattigdom, ulikhet, helse og lignende, og kun telle 1444 
klima- og miljøparametre, eller om den skal underligge en helhetlig vurdering av utviklingen. 1445 
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Litt av hovedbudskapet til klimabevegelsen er at et grønnere samfunn også er et friere, og mer 1446 
sosialt bærekraftig samfunn som verdsetter det viktigste i livet. Det vi må drøfte er om dette 1447 
eksplisitt skal inngå i en strategi når klimaprosenten skal brukes, eller om vi ser på det som en 1448 
automatisk bivirkning av klima-, natur- og miljøtiltak. 1449 
 1450 
Som vi tidligere har vært inne på er satsingen tredelt, med klima, natur og tilpasning. De tre 1451 
feltene er naturligvis tett knytta sammen, i hovedsak fordi de springer ut fra problemer skapt 1452 
av menneskenes rovdrift på jordkloden. Samtidig er tiltak for klima, natur og tilpasning svært 1453 
ulike. Ofte er et tiltak for å bevare natur helt avkobla fra lokalbefolkningens sårbarhet for 1454 
kriser, og et tiltak for å heve motstandsdyktigheten i et lokalsamfunn kan helt fint bidra til 1455 
større utslipp og tap av naturmangfold uten at det slutter å være et tiltak for klimatilpasning av 1456 
den grunn. Disse tiltakene burde naturligvis bli bedre på å se utenfor sin egen kontekst, og vi 1457 
skal på ingen måte etterstrebe tiltak som ikke gjør det, men denne typen praksiser 1458 
understreker at avstanden mellom de ulike typene tiltak er store. Det betyr at med mindre man 1459 
er svært uttalt bevisst på dette, kan fort et klimatiltak gjøre folk i nærområdet mer sårbare for 1460 
kriser, og det kan skade biologisk mangfold. Derfor er samstemthet viktig. Det er selvfølgelig 1461 
lett å si - vi kan ha et punkt i resolusjonen som sier nettopp det, men det er betraktelig verre å 1462 
gjennomføre. Hva er det politiske tiltaket for å sørge for at alle prosjekter som blir finansiert 1463 
med oljefondprosenten er kontekstfølsomme, samstemte, og ikke stikker kjepper i hjulene for 1464 
hverandre? Norsk bistand har blitt kritisert for å svikte på dette feltet4. Dette begrenser seg 1465 
naturligvis ikke bare til de tre feltene som akkurat disse midlene skal brukes på. Vi skal ikke 1466 
bruke disse pengene på å finansiere likestillingstiltak eller vaksinasjon, men prosjektene som 1467 
finansieres skal heller ikke forverre kvinners posisjon i samfunnet eller øke risikoen for 1468 
sykdomssmitte.  1469 
 1470 
Et naturlig sted å starte er å se på hvordan man kan bruke utredningsarbeidet i forkant av et 1471 
prosjekt til å adressere nettopp dette. Man kan ha dedikerte stillinger -  «kontekst- og 1472 
samstemthetsansvarlige» i apparatene som skal dele ut midler. Man kan sette nullvisjoner for 1473 
økt utslipp, naturtap, tap av biologisk mangfold, økt sårbarhet for klimaendringer, økt ulikhet, 1474 
etc. innbakt i kravene til prosjekter. Ulempene med disse type løsningene er at: 1475 

1. De er dyre tiltak som gjør at en større andel av midlene brukes i organiseringen av 1476 
bistanden heller enn på selve prosjektene 1477 

2. De kan bidra til en større organisatorisk og byråkratisk byrde på mottakerne, slik at 1478 
mindre aktører i praksis kan bli umulige å samarbeide med fordi de ikke har kapasitet til 1479 
å ta stilling til alle problemstillinger samtidig 1480 

3. Det kan gjøre prosjekter mindre fleksible og mer avhengige av økonomiske 1481 
«cost/benefit»-analyser 1482 

 1483 
Et annet felt hvor de tre satsingene er svært ulike er i premissene som ligger til grunn. All norsk 1484 
bistand skal gå på mottakernes premisser. Når vi deler ut midler til klimakutt og naturbevaring 1485 
har vi allerede satt premissene ganske tydelig. Vi har på forhånd identifisert «trusselbildet» og 1486 
bestemt tiltakene. Det er selvfølgelig helt riktig at klimakrisa og naturkrisa er enorme trusler 1487 
mot liv og livskvalitet, spesielt i land i det globale sør. Det er selvfølgelig heller ikke sånn at 1488 
lokalbefolkningen ikke skal involveres i design, utforming, og utførelse av disse prosjektene, 1489 
men premissene er satt av oss. Vi kutter klimagassutslipp og verner om biologisk mangfold minst 1490 
like mye for oss selv og våre egne barn som for folk som bor i det globale sør. Det at vi taper 1491 
stort dersom disse tiltakene ikke gjennomføres, det at vi har bygget diskursen og premissene, 1492 
og det at vi i stor grad er skyld i krisene gjør at det unektelig i hovedsak er vårt ansvar å ordne 1493 
opp. Vi skal gjøre vår del for å dekke omstilling, og for å dekke skader. De samme realitetene 1494 

1494 
4 Eriksen, et. Al. (2021). Adaptation interventions and their effect on vulnerability in developing 
countries: Help, hindrance or irrelevance? World Development, 141. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20305118?via%3Dihub  
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gjør også at vi neppe kan kalle det for bistand, slik vi er vant til å snakke om bistand, og slik vi 1495 
har vedtatt at bistand skal foregå. Hvem er mottakerne av vernet regnskog? Det er i større grad 1496 
tyskere, nordmenn og amerikanere enn fattige bønder i D.R Kongo. Derfor er det naturligvis 1497 
slik at skogeiende land blir kompensert for å verne skog, men når kompensasjonen matcher det 1498 
økonomiske tapet ved å ikke hugge skog er det ikke bistand, kun en ren handel med varen skog. 1499 
For at en pengeoverføring skal være bistand må den gjøre den økonomiske situasjonen til 1500 
mottakerne bedre. Så er det naturligvis ikke sånn at klimakutt og naturbevaring ikke gagner 1501 
befolkningen i det globale sør, det kan til og med bidra til økonomisk vekst, bedre helse og en 1502 
rekke andre fordeler i tillegg til å gjøre de fremtidige utfordringene knyttet til klimaendringer og 1503 
naturtap mindre. Det er heller ikke slik at annen bistand, selv svært veldesignet, utelukkende 1504 
gagner dem som mottar den. Vinn-vinn er en svært sentral del av bistanden. Når vi gir bort 1505 
penger, men ber om å få noe spesifikt tilbake er det ganske annerledes. Vi bruker penger på 1506 
klimakutt i utlandet med grunnlag i en samfunnsøkonomisk rasjonale. Så lenge man kan sette 1507 
spørsmålstegn ved om primærintensjonen delvis involverer å hjelpe seg selv, noe man ganske 1508 
tydelig kan når det gjelder klimakutt og naturbevaring, burde man ikke omtale det som bistand.  1509 
 1510 
Med midler til klimatilpasning blir det annerledes. Når man tenker på klimatilpasning tenker 1511 
man ofte på direkte tilpasninger som flomvern, brønner og annen grunnvann-infrastruktur, 1512 
varslingssystemer for ekstremvær, og lignende. Men klimatilpasning er mye mer enn det. Å 1513 
flytte kan være en klimatilpasning, å bytte hva slags planter man sår, å rullere beite annerledes, 1514 
å ta en sesongjobb et annet sted, å flytte arbeidstimer til kjøligere timer i døgnet, og så videre. 1515 
Mennesker, husholdninger og samfunn velger helt ulike strategier for hvordan de tilpasser seg 1516 
klimaendringene. Det betyr at de selv setter premissene for hvordan de ønsker å endre 1517 
lokalsamfunnet, levebrødet, eller til og med statsapparatet. Slike tilpasninger kan være 1518 
kostbare eller billige, de kan være på mikronivå eller påvirke flere stater samtidig, og de kan 1519 
adressere klimaendringene direkte (slik som flomvern) eller indirekte (slik som diversifisering 1520 
av levebrød). At Norge frigjør midler til slik omstilling styrt av mottakerne passer svært godt 1521 
med det bildet vi har av hva bistand er og burde være. Det skiller seg ganske klart fra norske 1522 
«bestillinger» av klimakutt eller naturbevaring. 1523 
 1524 
Selv om man skulle ta en realitetsdebatt og lande på at noe av dette faktisk ikke er bistand i ren 1525 
form kan det hende man vil kalle det bistand allikevel. Å skille de tre feltene, og si at penger til 1526 
klimakutt og naturbevaring ikke er bistand men heller «samarbeidsmidler», eller et annet mye 1527 
kulere begrep, kan virke som en snarvei og et «loophole». Da trenger vi plutselig ikke bry oss 1528 
om god bistandspraksis lengre. I seg selv er det fristende, fordi vi kan kreve noe av 1529 
samarbeidspartnerne våre, vi kan forhandle, og sørge for at utslipp blir kutta effektivt og natur 1530 
blir vernet. Dette skader selvfølgelig både kredibiliteten til det etablerte bistandssystemet, og 1531 
oss som bistandsaktør. Hvorfor skal man bry seg om hva MDG mener god bistandspraksis er 1532 
hvis vi snor oss unna våre egne premisser bare ved å kalle det noe annet? Vi kritiserer jo dagens 1533 
bistandssystem for å være tynget ned av betingelser, også vil vi sette betingelsene selv? I tillegg 1534 
til det blir budskapet vårt til andre land at «there is no such thing as klimabistand». Dessverre er 1535 
det lite trolig at andre land vil ønske å «gi fra seg» milliarder til klimatiltak i andre land hvis de 1536 
ikke får smykke seg med bistandsbegrepet. Buzzord er mektige saker, og vi kan i verste fall ta 1537 
livet av buzzordet klimabistand i den politiske korrekthetens navn. Det beste blir fort det godes 1538 
verste fiende. For ikke å snakke om all den nåværende bistanden vi implisitt diskrediterer med 1539 
en slik inngang. Budskapet kan fort fanges opp som at bistand ikke virker.  1540 
 1541 

Hvordan skal midlene fordeles? 1542 
 1543 
Som resolusjonen tidligere har vært inne på vil det finnes prosjekter som slår flere fluer i en 1544 
smekk, og trekker i riktig retning for utslippskutt, vern av natur og klimatilpasning samtidig. 1545 
Allikevel vil nok dette være unntaket. Som hovedregel må vi forvente å måtte gjøre en 1546 
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avveining mellom de tre formålene (kutte utslipp, bevare natur, og styrke motstandsdyktighet 1547 
mot klimaendringer), og hvor mye vi skal bevilge til hver av dem.  1548 
 1549 
Disse rammene kan settes ganske rigide, eller de kan være fullstendig fleksible. Det finnes 1550 
fordeler og ulemper med begge deler. Fordelene med en streng fordeling mellom de tre 1551 
formålene er i hovedsak forutsigbarhet, og at man unngår politisk spill og hestehandel med 1552 
andelene. Hvis rammene ligger fast vil den eneste uforutsigbarheten rundt størrelsen på 1553 
midlene være hvor stor BNI blir for neste år. Dermed vil man i større grad kunne forplikte seg 1554 
til lengre prosjekter, faste avtaler og fremtidige utbetalinger fordi man er sikrere på størrelsen 1555 
på pengesekken i flere år fremover. Dette er spesielt gunstig dersom vi skulle velge å skille ut 1556 
deler av disse midlene som bistand/ikke-bistand. Man unngår også at fordelingen mellom 1557 
formålene blir en arena for å markere seg politisk. Et eksempel på dette kan være at et parti går 1558 
til valg på å flytte store penger fra tilpasning til klimakutt og går ut i media med budskapet om 1559 
at de bevilger mer til klimakutt enn andre partier. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere at dette 1560 
ikke skjer uansett. Ulempene med en rigid rammestruktur er at verden ikke alltid er spesielt 1561 
forutsigbar, og at vi står låst til en fordeling selv om realitetene skulle endre seg. Kanskje klarer 1562 
verdens ledere å nå nullutslipp, men ikke stoppe naturtapet, og kanskje det blir omvendt. En 1563 
annen mulighet er at det dukker opp nye teknologier eller løsninger som vi ønsker å finansiere, 1564 
men at det krever en omfordeling av midler. Da er vi avhengig av å ha bygget inn en fleksibilitet 1565 
i fordelingene slik at vi kan møte nye behov så effektivt som mulig. Ulempen med det igjen er at 1566 
vi da ofrer noe forutsigbarhet.  1567 
 1568 
Én mulighet er selvfølgelig å ikke sette noen rammer overhodet for fordelingen mellom de tre 1569 
formålene. Hvis vi går inn for å dele opp slik at klimatilpasning foregår som bistand, men ikke 1570 
klimakutt og naturvern vil det bli fryktelig vanskelig, men dersom vi holder formålene samlet på 1571 
samme bord vil det være mulig. I praksis vil da UD stå for å skape sin egen interne 1572 
forutsigbarhet på det nivået de ser som formålstjenlig. Andre alternativ er å sette en ufravikelig 1573 
fordeling mellom formålene, og dermed sette det i stein. Et tredje alternativ er å sette en 1574 
veiledende fordeling, men spesifisere at det er rom for fleksibilitet på et visst nivå.  1575 
 1576 
Dersom vi skal tallfeste en fordeling er det jo uendelige muligheter, men det er et par som 1577 
stikker seg ut. Å dele midlene i tre like store deler er den ene, og 25/25/50 med mest til 1578 
klimatilpasning er den andre. For å ta det siste først. Det kan intuitivt virke spesielt å hevde at 1579 
klimatilpasning er så mye viktigere enn kutt i klimagassutslipp og bevaring av natur at det skal 1580 
gå dobbelt så mye til det. Allikevel er det, som vi tidligere har vært inne på, et skarpere skille 1581 
mellom klimatilpasning og de to andre formålene enn det er mellom klimakutt og 1582 
naturbevaring, i hvert fall sett fra et bistandsperspektiv. To av formålene forebygger kriser, 1583 
mens klimatilpasning demper konsekvensene av krisene. Det er dermed en 50/50-fordeling 1584 
mellom forebygging og brannslukking. En slik fordeling har et større fokus på at krisen er her nå 1585 
for verdens fattigste. I tillegg følger den i større grad en diskurs om at vi, de rike, skylder de 1586 
fattige en gjeld i det at vi har skapt disse krisene. Det andre alternativet likestiller i større grad 1587 
de tre formålene, og kan leses som at den beste tilpasningen til en krise er å sørge for at den 1588 
ikke vokser i omfang. Utover det følger den i større grad en diskurs der vi skylder naturen en 1589 
gjeld i det at vi har skapt disse krisene, og at naturens egenverdi og ville dyr som aktører har en 1590 
lik rett til beskyttelse som mennesker. 1591 
 1592 
Det er alltid en fare i bistandsprosjekter at de kan bidra til korrupsjon og å støtte en stats 1593 
overgrep mot egen befolkning. Om man gir bistandsmidlene til en elite vil dette ofte gagne 1594 
denne eliten på bekostning av andre aktører. Et eksempel er et grønn vekst-prosjekt i Etiopia 1595 
som førte til tvangsbosetting av gjetere, noe som igjen førte til lavere matsikkerhet for dem 1596 
som ble berørt av prosjektet.5 En måte å sikre at bistandsmidlene bidrar til demokrati og sterke 1597 
1597 
5 Eriksen et al. (2021), art. op. cit 
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lokalsamfunn som kan stå på egne bein er derfor å gi midlene direkte til bistandsprosjektets 1598 
laveste nivå der dette er mulig. Om man skal investere i fornybar energi for en landsby bør man 1599 
heller bruke landsbyforeningen som samarbeidspartner enn staten eller energiselskapet alene. 1600 
Å gå utenom staten kan være problematisk, da det kan svekke statens legitimitet og makt over 1601 
eget territorium. Vi regner det likevel som viktigere å forhindre overgrep fra en sentralmakt 1602 
som kan være langt unna bistandsprosjektet og å styrke folks selvbestemmelse. 1603 
 1604 
 1605 

Vedlegg 1606 
1- Hva er klimabistand? - Direkte siterte definisjoner  1607 
2- Tabell A bærekraftsmål.pdf  1608 
 1609 
 1610 

Forslag til vedtak 1611 
 1612 
F1: Landsstyret vedtar den politiske uttalelsen om rettferdig klimabistand slik den foreligger.  1613 
 1614 
Med vennlig hilsen  1615 
 1616 
Teodor Bruu, 1617 
på vegne av politisk utvalg for fred, migrasjon og utvikling 1618 
 1619 
Oslo, 8. juni 2021 1620 
 1621 
 1622 
 1623 
 1624 
 1625 
 1626 
 1627 
 1628 
 1629 
 1630 
 1631 
 1632 
 1633 
 1634 
 1635 
 1636 
 1637 
 1638 
 1639 
 1640 
 1641 
 1642 
 1643 
 1644 
 1645 
 1646 
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 1647 

 1648 

 1649 

Grønn Ungdom krever en 1650 

rettferdig klimabistand! 1651 

 1652 
Formålet med klima- og naturprosenten er tredelt. Prosjektene som finansieres skal skape kutt 1653 
av klimagassutslipp, de skal bevare natur og biologisk mangfold, og de skal styrke 1654 
motstandsdyktigheten mot klimaendringer. Samtidig skal gjennomføringen av prosjekter som 1655 
finansieres være følsom for menneskerettigheter, likestilling, ulikhet og økonomisk sårbarhet, 1656 
men dette skal ikke danne grunnlaget for å gjennomføre et prosjekt. Midler til klimatilpasning 1657 
skal forvaltes som klassisk bistand, og skal ha svært høy terskel for å gå på bekostning av andre 1658 
bærekraftsmål. Midler til kutt av klimagassutslipp og bevaring av natur er først og fremst tiltak 1659 
for å bøte på klimakrisa og naturkrisa, og er dermed ikke betingelsesløs bistand. Det er allikevel 1660 
store praktiske fordeler ved å omtale dette som klimabistand og la det flyte gjennom de samme 1661 
systemene. Disse tiltakene skal så langt det lar seg gjøre ikke svekke annen utvikling, men vi må 1662 
se for oss å tåle at utslippskutt og naturbevaring også har noen negative konsekvenser.  1663 
 1664 
Maktubalansen mellom Nord og Sør, stat og lokalbefolkning, fastboende og nomader svekker i 1665 
dag klimabistanden. Klimabistand skal derimot aldri bidra til maktmisbruk og overgrep. Lokale 1666 
erfaringer og kunnskap om omstendighetene danner grunnlaget for effektiv klimatilpasning, 1667 
naturvern og klimakutt i en lokal kontekst. Urfolks kunnskap, erfaringer og rettigheter er 1668 
nøkkelen til bærekraftig forvaltning. Derfor er lokalt eierskap og rettigheter essensielt. 1669 

 1670 
 1671 
Grønn Ungdoms krav til klima- og naturprosenten er som følger: 1672 
 1673 

● Alle midlene fra klima- og naturprosenten skal gå til prosjekter som scorer «principal 1674 
activity (2)» basert på Rio-markørene, og 100% av pengene som overføres skal gå til 1675 
tiltak som dekkes av markørene. 1676 
 1677 

● Sammen med dette skal bærekraftsmålene i Tabell A legge grunnlag for aktivitetene 1678 
som fremmes med midlene. 1679 
 1680 
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1681 

 1682 
 1683 
 1684 

● Midlene skal fordeles slik at (utvalget anbefaler B eller C) 1685 
A) 50 %  går til klimatilpasning, 25% til kutt av klimagassutslipp, og 25% til 1686 
naturbevaring. 1687 
B) 50% går til klimatilpasning, og 50% til kutt av klimagassutslipp og naturbevaring 1688 
uten en låst fordeling mellom de sistnevnte. 1689 
C) Minst 50 % går  til klimatilpasning. Naturbevaring har forrang over kutt av 1690 
klimagassutslipp. 1691 
D) ⅓ går til hvert av formålene, klimatilpasning, kutt av klimagassutslipp, og 1692 
naturbevaring.  1693 
E) ⅓ går til klimatilpasning, og ⅔ til kutt av klimagassutslipp og naturbevaring uten en 1694 
låst fordeling mellom de sistnevnte 1695 
F) behovet for fleksibilitet avgjør hvor mye som går til hvilket formål. 1696 
 1697 

● Prosjekter for grønn vekst er også klimabistand, men klima- og naturprosenten skal kun 1698 
benyttes til grønn vekst-prosjekter dersom de beviselig har effekt på nåværende eller 1699 
framtidige klimagassutslipp og tap av natur. Dette inkluderer blant annet grønn 1700 
industri, fornybar energi, bærekraftig landbruk, grønn skatteinfrastruktur og 1701 
bærekraftig havbruk, men ekskluderer workshops, konferanser, og overføring av “best 1702 
practice”-erfaringer.    1703 
 1704 

● Noe ressurser må brukes på å utrede prosjekter slik at fremdrift på ett bærekraftsmål i 1705 
minst mulig grad svekker fremgang på andre bærekraftsmål. Til dette skal det være 1706 
ansatt dedikerte kontekst- og samtstemthetsansvarlige i den norske 1707 
bistandsforvaltningen. 1708 
 1709 

● Klimabistanden skal støtte sterke lokalsamfunn, ha lokalt eierskap, og i størst mulig 1710 
grad forvaltes på bistandsprosjektets nærmeste beslutningsnivå. 1711 

 1712 
 1713 

1714 
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Til Landsstyret  1714 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1715 
Fra Politisk utvalg for landbruk og dyrevelferd 1716 
Dato 06.10.21  1717 
Saksnr GULS-3-21-24 1718 

 1719 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1720 

INGEN MJØLKEBØNDER Å MISTE!  1721 

HALVÉR KVOTETAKET NO! 1722 

 1723 

Omgrep:  1724 

● Mjølkekvote er ei kvote på kor mykje mjølk ein bonde får lov å levere til meieriet. Ingen 1725 
får lov å levere mjølk utan å ha kvote for dette, og derfor er dette eit politisk system for 1726 
å styre mjølkeproduksjonen i landet. 1727 

● Kvotetak: Den maksimale mengda mjølkekvote som eit gardsbruk kan skaffe seg og 1728 
disponere. 1729 

● Overproduksjon: Høgare produksjon av ein matvare enn forbruket på det gitte 1730 
tidspunkt. Dette gjer fallande prisar til bonden.    1731 

● Ytelse handlar om kor mykje ei ku/geit produserer av mjølk 1732 
● Mjølkebruk: ein “gard” med mjølkedyr som drives av ein eller fleire bønder i ei eining. 1733 

Kan bestå av fleire gardseigedommar dersom desse drives og forvaltast av ein bonde 1734 
gjennom oppkjøpt/utlegd jord.  1735 

● Faglaga: bøndene sine fagorganisasjonar. Noregs Bondelag, som tradisjonelt var dei 1736 
store kornbøndene sin organisasjon, er den største. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har 1737 
færre medlemmar og er dei vi ligg nærmast politisk.  1738 

● Struktur handlar om form og størrelse på bruk. Er det små fjellbruk, store bruk eller 1739 
noko av alt. 1740 

● Strukturrasjonalisering:  større og færre bruk. Handlar om å rasjonalisere strukturen 1741 
på bruka slik at man får store sentraliserte bruk. Dette fører til ei tids- og 1742 
kostnadseffektivisering av landbruket (fleire tonn mjølk/arbeidstime), men gjer og 1743 
færre bruk totalt og vil i stor grad lausrive drift frå areala fordi ein må importere meir 1744 
innsatsfaktorar til garden.  1745 

● Ressursgrunnlag: ressursane og areala til garden. Det vil sei beiteareal på innmark 1746 
(innanfor gjerder) og i utmark (utanfor gjerder som i fjellet/ skogen), dyrka areal 1747 
(fulldyrka og overflatedyrka) og kor lang vekstsesongen er (om du kan dyrke mat frå 1748 
mai-september, eller frå juni-august). 1749 

● Kraftfôr: Energi- og proteinrik mat til husdyr. Oftast ei blanding av norsk og utanlandsk 1750 
korn og andre proteinråvarer pressa saman til pellets. 1751 

● Grovfôr er blad- og gras-mat. Dette er fôr vi har mykje av i Noreg. Ein drøvtyggar må ha 1752 
mest grovfôr i dietten, men di meir kraftfôr du gjer ho, di meir mjølk/kjøt produserer ho. 1753 



 
45 

● Sentrale strøk: områder rundt dei store byane og lettdrivne områder. Historisk sett ligg 1754 
dei store byane der dei ligg pga. god jordbruksjord og dermed ressursgrunnlag for 1755 
mange folk. 1756 

● Mjølkekvotebørs: eit namn på dagens leige, kjøp- og sal-ordning for mjølkekvoter, der 1757 
det er blitt store pengar i å spekulere med mjølkekvoter slik ein spekulerer med aksje.  1758 

● Lokale ressursar er dei resursane ein har der ein er. T.d. vil dei lokale resursane på ein 1759 
fjellgard i Valdres (beiter, små teigar, grasmark med kort vekstsesong, brattlendt) vere 1760 
heilt annleis enn dei lokale resursane på ein gard i Lier (store teigar, flat mark, fulldyrka, 1761 
lang vekstsesong) 1762 

● Kostnadseffektivitet:  å produsere mest mogleg for minst mogleg pengar. Her reknar 1763 
ein ikkje inn opphav eller berekraft på innsatsfaktorane (t.d. fôret og arbeidskraft), 1764 
berre kostnadane ut vs. kostnadane inn i produksjonen.   1765 

● Etableringskvote: At produsentar utan mjølkekvote, som ønsker å starte opp nye 1766 
mjølkebruk, har moglegheita til dette ved å få tildelt/kjøpe ein etableringskvote.  1767 

 1768 

Bakgrunn  1769 
Vi i utvalet for landbruk og dyrevelferd har m.a. jobba med temaet mjølkekvotepolitikk dette 1770 
året. Eit av krava landbruket stilte under jordbruksoppgjeret i år, der det vart brot i 1771 
forhandlingane, var at dei trengte ei endring i mjølkekvoteordninga. Den blåblå regjeringa 1772 
liberaliserte mjølkekvoteordninga i 2014, og no med ei ny raud-grøn regjering som har lova eit 1773 
løft for landbruket, er det viktig at vi er med å styre debatten. Liberaliseringa som vart gjort 1774 
kom med ei rekke uheldige konsekvensar og derfor har fleire aktørar tatt til orde for å få ei 1775 
betre ordning for forvaltning av mjølkekvoter. Både Noregs Bondelag og Norsk Bonde og 1776 
Småbrukarlag, som er begge faglaga innan landbruk, har gjeve uttrykk for å dei ynskjer å 1777 
forhandle om ordninga. Derfor er det viktig at Grøn Ungdom no er på ballen og bidrar til å dra 1778 
utviklinga i riktig retning. Her har vi ein viktig moglegheit til å fronte vår gode landbrukspolitikk 1779 
og vinne tillit i distriktsnoreg og i landbrukssektoren.  1780 
 1781 
Kva er mjølkekvoter? 1782 
For å kunne produsere mjølk må bøndene ha produksjonskvoter, som bestemmer kor mykje 1783 
kvar enkelt bonde kan levere til meieriet. Dette gjeld både produksjon av ku- og geitemjølk. 1784 
Korleis kvotesystemet blir innretta og regulert har svært stor betydning for strukturen i 1785 
mjølkeproduksjonen, altså kor mange mjølkebønder det er og om bruka blir store eller små. 1786 
Ordninga har og stor betydning for kvar mjølka blir produsert. Blir den produsert på 1787 
grasområda i distrikta, der me ynskjer at hovudtyngda av mjølkeproduksjonen skal vere, eller 1788 
konkurrerer mjølkeproduksjonen om areal som like gjerne kunne produsert menneskemat 1789 
direkte slik som kornjord?. 1790 
 1791 
Historie 1792 
Mjølkekvoteordninga blei innført i 1983, som eit resultat av overproduksjon. Det viktigaste 1793 
formålet med ordninga er derfor å hindre overproduksjon på mjølk som er viktig for å klare å 1794 
balansere marknaden. Om alle kunne produsere so mykje mjølk dei ville, ville 1795 
overproduksjonen presse ned prisen, slik at gardane med enklast drifttilhøve (typisk i 1796 
kornområdet, som har billigast drift) sto igjen som vinnere som utkonkurerte vanskeleg drivne 1797 
bruk (typisk områda ein kallar grasområda). Eit viktig prinsipp i norsk jordbruk, og den grøne 1798 
politikken, er at jordbruket fyrst og fremst skal dekke matforbruket til eige land. Kvoter er ein 1799 
veldig effektiv og kraftfull reiskap for å regulere produksjonen, og sørger for at den norske 1800 
produksjonen av mjølk vert avpassa til norsk forbruk. 1801 
 1802 
Siden innføringa av mjølkekvoteordninga i 1983 har det opp gjennom åra skjedd ei rekke 1803 
forandringar. Her skal me kort utgreie for dei viktigaste, men oppmyking, utholing og 1804 
liberalisering er viktige stikkord. Då ordninga starta i 1983 blei kvotane tildelt av staten på 1805 
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bakgrunn av gardens ressursgrunnlag og historisk produksjon på bruket. I dei første 20? åra av 1806 
mjølkekvoteordninga var det staten som forvalta kvotane, og bestemte kven og kvar mjølka 1807 
skulle produserast. På denne måten kunne staten (legge dei landbrukspolitiske måla til grunn?), 1808 
syte for at gardane eksempel hadde nok grovfôrareal, og ikkje fôra unødvendig mykje med 1809 
kraftfôr, og at kvotene blei værande i grasområda. Dette blei endra i 2003 då (venstre og 1810 
sponheim?) liberaliserte ordninga, og opna opp for fullt kjøp og sal av mjølkekvotane. Ved kjøp 1811 
og sal har ein del av kvoten måtte seljast tilbake til staten ved sal til andre bønder. Videre i 1812 
2009 blei ordninga endå meir liberalisert, gjennom å opne for utleige av kvotene. Desse 1813 
sentrale endringane har gjort at det er marknaden som bestemmer kvar kvotene hamner, og 1814 
har lagt til rette for ein voldsom strukturrasjonalisering. Ordninga blei meget fleksibel slik at 1815 
kvotelitrane fritt og enkelt kunne, og har vandra til dei større bruka og inn i sentrale strøk. 1816 
 1817 
Dei blåblå toppa denne kransekaka i 2014. Då dei nærast tredobla kvotetaket for enkeltbruk 1818 
over natta, frå 350 000 L til 900 000 liter.  1819 
 1820 

Drøfting 1821 
Mjølkekvotebørsen 1822 
Ved at det blei opna for kjøp og sal av kvoter vart mjølkekvotebørsen oppretta! Bønder som 1823 
har overskot til det kunne altså kjøpe inn kvoter, utvide drifta og slik auke si eiga inntekt. Dette 1824 
gjer at ein får større bruk som kan produsere meir mjølk på mindre arbeidskraft, altså fører det 1825 
til ei driftseffektivisering. Likevel må vi hugse at når eit mjølkebruk ekspanderer må andre legge 1826 
ned. Ei auke i produksjonen som skjer på bakgrunn av størrelsen på lommeboka (moglegheit til 1827 
å kjøpe kvoter som berre blir dyrare og dyrare) og ikkje på bakgrunn av ressursane du har på 1828 
garden, fører til det motsette av det landbruket vi i Grøn Ungdom ynskjer oss.  1829 
 1830 
Auka kvotetak → mjølka flyter frå beita i distrikta til dyrkamark i sentrale strøk 1831 
Då Listhaug og dei blåblå i 2014 auka kvotetaka vart det som bensin på bålet! Kvoteprisane 1832 
gjekk i taket, dei store kunne bli endå større, og kvotene forflytta seg endå fortare inn i sentrale 1833 
strøk. Bruka i sentrale strøk hadde størst potensial til å vekse, i tillegg til at dei høge 1834 
kvoteprisane og den dårlege økonomien til dei små i distrikta stimulerte endå hardare til 1835 
kvotesal og nedlegging i distrikta.  1836 
Strukturrasjonaliseringa, der mjølkekvotene hamnar hos dei store i sentrale strøk, har kunne 1837 
skje fordi forvaltinga er “rydda av banen”. Dei som i utgangspunktet var tenkt å legge premisser 1838 
for heilskaplege mål for ressursbruk har altså blitt erstatta av eit marknadsliberalt system, og 1839 
som resultat har kvoteliterane flytta seg, gjennom sal og leige, frå dei meir tungdrivne 1840 
grasområda til meir sentrale strøk. 1841 
Mjølka blir i dag produsert i mykje større grad produsert på større gardsbruk, og på areal som 1842 
også er godt egna til å dyrke menneskemat.    1843 
 1844 
Å senke eit kvotetak 1845 
Når vi ønsker å senke kvotetaket er det fordi vi ikkje trur at struktur- og driftsrasjonalisering er 1846 
det mest rasjonelle kva gjeld eit berekraftig landbruk. Vårt forslag om eit kvotetak på 400 000 1847 
liter for kyr og 200 000 liter for geit handlar om å tilpasse produksjonen til norske forhold. Eit 1848 
slikt forslag vil få enorme konsekvensar for bønder som allereie har gjort investeringar i fjøs og 1849 
utstyr. Hugs at ein bonde er eit enkeltmannsføretak og økonomien på garden er bonden sin 1850 
private økonomi. Det vil vere naudsynt å diskutere korleis ein skal sikre at ein gradvis går ned i 1851 
kvotetak. Skal det få tilbakeverkande effekt? Vi konkluderer med at ein bør unngå det, men 1852 
synest dette er eit viktig punkt til diskusjonen. 1853 
 1854 
Store eller små bruk? 1855 
Det er ikkje slik at eit stort bruk er utelukkande dårlegare enn eit lite bruk. Vi er ikkje negative 1856 
til at det finnast store bruk. Det finnast mange stordriftsfordelar, men vi skal også hugse på 1857 
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stordriftsulemper. Eit av dei store problema med strukturrasjonalisering er at vanskelegare 1858 
drivne areal går ut av produksjon. Dette er areal som er dyrka opp over mange generasjonar. I 1859 
fjellandet Noreg, der i underkant av 3% av arealet er dyrkbart, må vi ta vare på den dyrka jorda 1860 
vi har. Alternativet til å drive den dyrka jorda vår, er enten nydyrking og beslaglegging av nye 1861 
naturområder i Noreg eller  import med beslaglegging av større areal i utlandet. Vi har for ofte 1862 
sett at vår produksjon på jord i utlandet enten direkte eller indirekte fører til at viktige areal, 1863 
som tropisk regnskog, blir lagt under sterkt press eller beslaglagt. Derfor må vi i Noreg av 1864 
solidaritet til natur, dyr og folk i andre land bruke vår eiga jord klokt. Vi er nøydt å prioritere 1865 
god jord i sentrale strøk til korn/menneskematplanter, og bruke dei tungdrivne grasareala til 1866 
fôrproduksjon til dyr.  1867 
 1868 
Argument for mjølkekvotebørsen 1869 
Høgresida likar dagens mjølkekvoteordning, då den gjer det dei kallar fleksibilitet i 1870 
kvotefordeling. Det vil heile tida vere dei som produserar mjølk mest økonomisk effektivt som 1871 
sit på kvotene. På den måten får vi eit mest mogleg kostnadseffektivt landbruk, og mat 1872 
produsert så billeg som råd. Dei snakkar også varmt om “den frie bonden” som kan velgje å selje 1873 
kvotene sine eller leige dei ut, og slik tene pengar på denne måten. Dette er ein fridom dei 1874 
ønsker at bonden skal ha. 1875 
 1876 
Talfesting av bønder 1877 
Det er eit problem at antal bønder synker. Det er som nemnt dei små og mellomstore gardane 1878 
som bukkar under, og bruka som står att blir stadig større. Store besetningar og auka trykk på 1879 
mjølkedyra fører med seg stordriftsulemper, slik som auka smittepress og ofte vanskelegare å 1880 
nytte beiter i særleg grad. Det vil også vere fleire dyr å halde greie på, og slik sett potensielt 1881 
vanskelegare å oppdage sjukdom i store besetningar kontra små besetningar. Desse faktorane 1882 
er i stor grad knytt til menneskelege ressursar, og når det blir færre menneskelege ressursar 1883 
per dyr, kan det få negativt utfall på dyrevelferd.  1884 
 1885 
Vi har snakka om at det bør vere eit tal på kor mange bønder vi skal ha i landet. Tanken vår er at 1886 
vi på den måten sikrar at det blir gjort tiltak for å oppretthalde “bondepopulasjonen” og slik 1887 
sikrar at det er gode vilkår for bonden. Vi trur at ei talfesting der ein må bruke politiske 1888 
verkemiddel for å sikre at det blir nyrekruttering  til landbruket, og at det er levelege forhold 1889 
for bønder, vil ha ei positiv innverknad på alt frå dyrevelferd til sjølvforsyning. Skal vi sikre oss 1890 
trygg og berekraftig mat produsert på norske ressursar med eit regelverk vi sjølv setter, er vi 1891 
nøydt til å sikre at tal bønder ikkje held fram å stupe slik dei har gjort dei siste fire-fem tiåra.  1892 
 1893 
 1894 

Spørsmål til diskusjon 1895 
• Kva er fordelar og ulemper ved strukturrasjonalisering, og kva gjer best grunnlag for å 1896 

føre eit landbruk som tek vare på miljø, natur og klima? 1897 
• Skal vi talfeste eit kvotetak? Bør ein heller snakke meir generelt om at ein ønskar ei 1898 

senking? 1899 
• Korleis skal dette handsamast? Skal det få tilbakeverkande effekt på bruk som allereie 1900 

har lagt opp drifta på eit produksjonsvolum over “vårt” kvotetak? Her er det gjort 1901 
millioninvesteringar i fjøs og andre driftsmidlar ut frå bonden sin eigen privatøkonomi. 1902 

• Skal vi talfeste kor mange bønder vi ønsker? Korleis skal vi bestemme kor mange dette 1903 
skal vere? Vil dette kunne bidra til å sikre eksistensen også til mindre bruk, slik at 1904 
tungdrivne areal blir heldt i produksjon i framtida? 1905 

 1906 

Saksbehandlars konklusjon 1907 
Det har vore ein villa politikk for strukturrasjonalisering utført på ein måte som har vekt minst 1908 
mogleg oppsikt og så “usynleg” som mogleg. Det er viktig at vi i Grøn Ungdom og Miljøpartiet 1909 
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dei grøne ytrar oss mot dette, og tek til orde for å drive i tråd med dei stadgjevne ressursane. 1910 
Det er ved eit landbruk som brukar jorda for det ho er verd, at vi kan produsere mat på mest 1911 
mogleg berekraftig måte.  1912 
Derfor er vi nødd å engasjere oss i debatten om mjølkekvoter og syte for at mjølka blir 1913 
produsert av dyr som går på beiter, at små bønder overlever og den beste matjorda blir 1914 
forbeholdt produksjon av matplanter til folk framfor fôrvekster til dyr. 1915 
 1916 

Forslag til vedtak 1917 
F1: Det politiske fråsegnet  «Ingen mjølkebønder å miste. Halver kvotetaket no.» vedtas av 1918 
landsstyret slik den føreligger. 1919 
 1920 
Vedlegg: - Ingen mjølkebønder å miste. Halver kvotetaket no! 1921 
 1922 
Med vennleg helsing  1923 
 1924 
Jørgen Narvestad Anda, 1925 
På vegne av Politisk utval for landbruk og dyrevelferd  1926 
Ås, 06. oktober 2021 1927 
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        1928 
 1929 

INGEN MJØLKEBØNDER Å MISTE! 1930 

HALVÉR KVOTETAKET NO! 1931 

Norge har ingen mjølkebønder å miste. For å ivareta god ressursnytting og god dyrevelferd 1932 
treng me fleire hender i jordbruket. Strukturrasjonaliseringa og det einsretta fokuset på 1933 
kostnadseffektivisering i mjølkeproduksjonen har gått for langt. Dette gagnar verken 1934 
dyrevelferda eller resursnyttinga. Grøn Ungdom ser med uro på at mjølkekvotane, og dermed 1935 
mjølkeproduksjonen, i større grad har flytta seg frå marginale områder, typisk i distrikta, til 1936 
meir lettdrivne areal, som er betre egna til å dyrke menneskemat direkte. Mjølkeproduksjonen 1937 
treng eit økonomisk løft, og må i mykje større grad ta tilbake beitebruken i inn- og utmark, samt 1938 
stølsproduksjon. Mjølkekvoteordninga er ei svært viktig marknadsregulerande tiltak som 1939 
aktivt må brukast til å oppnå desse måla, og ikkje motverke dei, slik det er blitt med dagens 1940 
liberaliserte modell.    1941 
 1942 
Grøn Ungdom vil: 1943 

● Redusere kvotetaket for mjølkeproduksjon, frå dagens nivå på 900 tonn, til 400 tonn 1944 
for kumjølk og til 200 tonn for geitemjølk, utan tilbakeverkande kraft.  1945 

● Gjenopprette ordninga for etableringskvoter for å sikre rekruttering av nye 1946 
mjølkebruk. 1947 

● Stimulere til seterdrift og utmarksbeitebruk ved å tildele etableringskvote på 100 tonn 1948 
til mjølkebruk som skal hente ein definert del fôret frå utmarksbeite. Dette kan 1949 
eksempel oppfyllast ved å drive med seterdrift.  1950 

● Fase ut ordninga for ope kjøp, sal og leige av mjølkekvoter og overføre forvaltninga av 1951 
kvotene til staten. 1952 

● Sørge for at kvotene på sikt samsvarer med ressursgrunnlaget og sikre ein 1953 
desentralisert struktur, med animalsk produksjon fortrinnsvis i distrikta og marginale 1954 
strøk. 1955 

● Ha ein låg fastpris eller ingen pris på mjølkekvoter, slik at det blir eit reint 1956 
produksjonsløyve, og ikkje eit spekulasjonsobjekt. 1957 

● Ved tildeling av kvoter skal bruk i distrikta med egna ressursgrunnlag bli prioritert, 1958 
jamfør mål om auka utmarks- og seterproduksjon.  1959 

● Om behov, opprette ei overgangsordning frå dagens system til det nye 1960 
● Auke driftstilskotet for mjølkebruk med 100 000 kr for å sikre at dei små og 1961 

mellomstore mjølkebruka skal gå rundt økonomisk.  1962 
● Talfeste antalet mjølkebønder i Norge til minst 10 000. 1963 
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● Sikre investeringspakke for alle båsfjøs for ombygging til det nye lausdriftskravet, 2034, 1964 
utan krav om auka produksjon på garden.  1965 

 1966 
1967 
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Til Landsstyret  1967 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 1968 
Fra Det politiske utvalget for bioteknologi 1969 
Dato 05.10.21  1970 
Saksnr GULS-3-21-25 1971 

 1972 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  1973 

VI TRENGER EN SATSNING PÅ 1974 

KVINNE- OG REPRODUKTIVHELSE NÅ! 1975 

1.0 Bakgrunn 1976 
 1977 
Politisk utvalg for bioteknologi begynte på en uttalelse som handlet om reproduktiv helse, men 1978 
oppdaget at MDGs politikk på feltet var god og det var få endringer utvalget ønsket å gå inn for. 1979 
I tillegg ble det kjent for utvalget at andre politiske utvalg utarbeidet politikk på 1980 
reproduktivhelse. MDGs politikk på kvinnehelse er mindre dekkende og GU har sjeldent 1981 
behandlet politikk på feltet, derfor endte utvalget opp med å skrive en uttalelse som er noe på 1982 
siden av hva vårt mandat egentlig er.  1983 
 1984 
Det er systematiske forskjeller mellom kjønn når det gjelder helse. De siste årene har det blitt 1985 
tydelig at man vet mindre om kvinners helse enn menns helse, fordi det er mannen som er 1986 
normen når man forsker på sykdommer. Det forskjeller i hvilke sykdommer som rammer 1987 
kvinner og menn, i tillegg til at samme sykdom ofte gir ulike symptomer for de biologiske 1988 
kjønnene. Kvinner er overrepresentert i sykefravær- og uførestatistikken, er mer utsatt for 1989 
autoimmune sykdommer og kroniske plager som angst, muskel- og skjelettplager, og ME, for å 1990 
nevne noe. I tillegg finnes det en rekke sykdommer som kun rammer kvinner, hvor det er store 1991 
mangler knyttet til kunnskap og behandling.  1992 
 1993 
Videre er det store helseforskjeller blant kvinner. Papirløse migranter i Norge har i dag et 1994 
mangelfullt helsetilbud noe som forverrer situasjonen til denne sårbare gruppen. Særlig 1995 
sårbare er kvinnelige papirløse migranter ettersom vi vet at det er store forskjeller blant menn 1996 
og kvinner når det kommer til sykdommer og helse. Derfor kommer denne uttalelsen også til å 1997 
ta for seg papirløse migranter, fordi utvalget mener det er viktig kvinnehelsepolitikk.  1998 
 1999 
1.1 Begreper  2000 

• Kvinnehelse kan forstås som helseforhold som gjelder kvinner spesielt.  2001 
• Kvinnesykdom vil her forstås som sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.  2002 
• Papirløse migranter er mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i det landet de befinner 2003 

seg. De fleste er asylsøkere som har fått avslag på søknaden. Gruppen består også av 2004 
personer som ikke har papirer ved ankomst til andre land og personer som aldri har 2005 
vært registrert hos myndighetene. Noen er såkalte ureturnerbare. Det betyr at de ikke 2006 
kan reise tilbake til opprinnelseslandet, blant annet fordi opprinnelseslandet ikke 2007 
aksepterer tvangsreturer eller retur uten identifikasjonspapirer. 2008 

 2009 
1.2 Avgrensning 2010 
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Kvinnehelse er et stort felt hvor det er mye politikk man kan behandle. I denne uttalelsen 2011 
rekker vi ikke ta for oss alle relevante saker. Noen temaer har vi droppet fordi MDG har god 2012 
politikk på det fra før og andre av kapasitethensyn. Utvalget har forsøkt å utvikle politikk der 2013 
hvor MDG har lite eller ingen politikk fra før. Denne uttalelsen er ment som et supplement til 2014 
MDGs eksisterende politikk.  2015 
 2016 

2.0 Drøfting  2017 
2.1 Kvinnehelse 2018 
Det er store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sykdom. Kvinner og menn har 2019 
ofte ulike symptomer for samme sykdom og det er forskjeller i hvilke sykdommer som rammer 2020 
de biologiske kjønnene. Kvinner rammes som nevnt oftere av kroniske lidelser og topper uføre- 2021 
og sykefraværsstatistikken. 34 prosent av alle uføretrygdede kvinner har en muskel- eller 2022 
skjelett sykdom, sykdommer som rammer kvinner i mye større grad enn menn. 2023 
 2024 
Til tross for ulikheter mellom kvinner og menn er det en forholdsvis ny trend i medisinen å 2025 
«kjønne» sykdomsforskning. Tidligere har man i liten grad tatt høyde for kjønnsforskjellene i 2026 
medisinen, som har bidratt til at man vet langt mindre om kvinnehelse enn det man gjør om 2027 
menns helse. Dette gjelder både sykdommer som i hovedsak rammer kvinner og sykdommer 2028 
hvor kvinner og menn har ulike symptomer. Med andre ord er det en stor skjevhet mellom 2029 
kvinnelig og mannlig helse når det gjelder kunnskap og behandling. 2030 
 2031 
De to siste årene har det vært mye fokus på kvinnesykdommen endometriose (sterke smerter i 2032 
underlivet). Det tar i snitt fem år å få stilt diagnosen på bakgrunn av blant annet dårlig 2033 
kunnskap om sykdommen i helsevesenet og befolkningen forøvrig. Konsekvensene av dette er 2034 
store for kvinner ettersom smertene kan føre til uførhet og fravær fra skole eller jobb, i tillegg 2035 
har sykdommen en sammenheng med infertilitet. 2036 
 2037 
Et annet eksempel på mangelfull kunnskap om kvinnehelse er hjerte- og karsykdommer. 2038 
Hjerte- og karsykdom er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant norske kvinner. Likevel vet 2039 
man fortsatt mer om hjertesykdom hos menn enn hos kvinner. Behandlingstilbudet er tilpasset 2040 
hjertesykdom hos menn. Det vil si at én av fire kvinner med hjerteinfarkt ikke har nytte av 2041 
dagens standardbehandling. Standardbehandlingen har ført til at flere har fått en uopprettelig 2042 
skade i hjertet etter hjerteinfarktet som igjen fører til sykelighet og nedsatt livskvalitet. 2043 
 2044 
Mer kunnskap og bedre behandling 2045 
For å kunne bedre kvinners situasjon i møte med sykdom og helsevesenet er det helt essensielt 2046 
å vite mer om kvinnesykdommer og hvordan sykdommer påvirker og slår ut ulikt avhengig av 2047 
kjønn. I dag er det mannen som er normen når man forsker på sykdommer. De siste årene har 2048 
regjeringen bevilget mer penger (15 millioner) til kvinnehelseforskning og har satt ned et utvalg 2049 
som skal levere en utredning på feltet. Likevel kritiseres regjeringen av forskere på feltet for å 2050 
ikke gjøre nok. Blant annet for at satsningen på kvinnehelseforskning ikke er stor nok og at 2051 
behandlingstilbudet for sykdommer som i stor grad rammer kvinner ikke er godt nok.  2052 
 2053 
Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 2054 

• Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer hvor 2055 
kvinner og menn påvirkes ulikt for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn 2056 
innenfor helse.   2057 

• Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til kjønnsforskjeller.  2058 
 2059 
I MDGs program står at at man ønsker å øke satsingen på kvinnehelseforskning. Utvalget 2060 
foreslår å tallfeste et beløp som er det tredobbelte av hva regjeringen har bevilget i 2020. Med 2061 
andre ord er det ikke et sterkt faglig grunnlag for dette beløpet som foreslås. Man kan mene at 2062 
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dette er for mye eller for lite. Ikke minst bør vi diskutere hvorvidt vi skal tallfeste det 2063 
overhodet.  2064 
 2065 
Å forbedre behandlingstilbudet avhenger i stor grad av mer kunnskap på feltet. Likevel er det 2066 
også andre grep som kan gjøres i dag for å gjøre behandlingstilbudet bedre. Eksempelvis kan 2067 
man opprette pakkeforløp for kroniske sykdommer som muskel- og skjelettplager og ME. Et 2068 
pakketilbud er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og 2069 
behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Eksempelvis har man pakkeforløp for psykiske 2070 
lidelser, spiseforstyrrelser og en rekke krefttyper. Et pakketilbud for kroniske sykdommer som 2071 
i større grad rammer kvinner kan forbedre forutsigbarheten og kvaliteten i behandlingstilbudet 2072 
deres. Et bedre behandlingstilbud og en større kunnskap om kvinnesykdommer og andre 2073 
sykdommer som er årsaker til uførhet og sykefravær kan forhåpentligvis også gjøre noe med 2074 
sykefravær og uførestatistikken. Likevel er det flere kroniske sykdommer som det trengs mer 2075 
forskning på før man kan etablere et formålstjenlig pakkeforløp.  2076 
 2077 
Det kan være verdt å nevne at regjeringen har blitt kritisert for å fokusere for mye på 2078 
pakkeforløp og for lite på andre tiltak for å bedre kvinnehelse. 2079 
 2080 
Vi vet at det er store variasjoner i helsetilbudet geografisk. Det er essensielt, mener utvalget, at 2081 
helsetjenester i hele landet har ressurser til avdekke og gi den nødvendige behandlingen til 2082 
kvinnesykdommer slik at kvaliteten på helsetilbudet ikke varier ut fra hvor man bor. Til sist 2083 
fordrer et bedre behandlingstilbud at helsepersonell har bedre kunnskap om kvinnesykdom og 2084 
kvinnehelse, ettersom man vet at denne ofte er lav og varierende.  2085 
 2086 
Videre er det viktig at kunnskapen om kvinnehelse ikke forblir i forskningsmiljøer, men når ut 2087 
til de som møter og behandler pasienter. En måte å sikre det på er å styrke kompetansen til de 2088 
ansatte gjennom utdanning. En annen måte er å etablere kompetansesentre ved flere 2089 
universitetssykehus og sikre et godt samarbeid med primærhelsetjenesten som blant annet 2090 
fastlegen er en del av. Det finnes i dag et kompetansesenter for kvinnehelse knyttet til 2091 
universitetssykehuset i Oslo hvor de styrker kunnskapen til ulike helsearbeidere. I Norge har vi 2092 
åtte universitetssykehus spredt rundt i landet og utvalget mener det er nyttig å overføre 2093 
ordningen til flere steder i landet.  2094 
 2095 
Det er viktig å nevne at utvalget ikke har fått tak i noen evaluering av ordningen med 2096 
kompetansesenter for kvinnehelse, så vi vet med andre ord ikke hvor effektivt det er. Likevel er 2097 
kompetansesentre mer og mer brukt for en spesialisering innenfor ulike fagfelt innenfor 2098 
medisin.  2099 
 2100 
Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 2101 
 2102 

• Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, slik 2103 
som muskel- og skjelettplager. 2104 

• Sikre at helsetjenester i landet har ressurser til å avdekke og gi behandling til 2105 
kvinnesykdommer. 2106 

• Styrke kunnskapen om kvinnesykdommer og kvinners helse blant helsepersonell, 2107 
gjennom å jobbe for at kvinnehelse blir et større tema i relevante utdanninger.  2108 

• Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 2109 
godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling.   2110 

 2111 
Livmorhalskreft   2112 
Innen 2039 kan livmorhalskreft være utryddet i Norge, dersom vaksinasjonsdekningen og 2113 
antallet som tar årlige celleprøver forblir høyt. Rundt 350 kvinner får sykdommen årlig i Norge 2114 
og det er den fjerde vanligste krefttypen blant kvinner på verdensbasis. Det er rundt 90 som 2115 
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dør av sykdommen årlig i Norge. All livmorhalskreft skyldes en langvarig infeksjon med humant 2116 
papillomavirus (HPV), som smitter ved seksuell kontakt. Kreftypen rammes ofte unge kvinner 2117 
under 45 år. De siste årene er det en økning i antall unge som får krefttypen, årsakene til dette 2118 
kjenner man ikke men utviklingen er skremmende. Derfor kan det være nødvendig med 2119 
politiske grep for å sikre at krefttypen faktisk er utryddet innen 18 år. 2120 
 2121 
Forebygging av sykdommen skjer gjennom vaksine mot HPV og en celleprøve som tas hos 2122 
gynekologen eller hos fastlegen. Vaksinen var gratis i en periode (2016-2019), men koster nå 2123 
penger (4000kr). HPV-vaksinen kan også gis til gutter som et forebyggende tiltak ettersom 2124 
viruset som forårsaker krefttypen kan overføres ved samleie. Det er mest effektivt å ta 2125 
vaksinen før seksuell debut. I tillegg får alle kvinner som har fylt 25 år innkalling til legetime for 2126 
å ta en celleprøve. Kreftforeningen melder om at tre av ti kvinner ikke tar celleprøve av 2127 
livmorhalsen tross omfattende informasjons- og påminnelseskampanjer. Av disse er halvparten 2128 
innvandrerkvinner. Kreftforeningen peker på at nyankomne innvandrer kvinner kan har 2129 
begrenset innsikt i norske helsetjenester og begrensede norskkunnskaper som gjør det 2130 
vanskelig å få tilgang på nødvendig helseinformasjon.  2131 
 2132 
Forebygging av sykdommer er heldig for både kvinner og helsebudsjettet, derfor foreslår 2133 
utvalget følgende tiltak: 2134 

• Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  2135 
• Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn fra 2136 

12 til 30 år. 2137 
• Jobbe for at stadig flere minoritetskvinner mottar nødvendig helseinformasjon særlig 2138 

når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft.   2139 
 2140 
Prevensjon 2141 
Prevensjon er viktig for kvinners selvbestemmelse og frigjøring. For noen er det også et viktig 2142 
verktøy for å kunne regulere menstruasjonssyklusen. MDG har allerede politikk på å inkludere 2143 
jenter under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, gjøre det mulig for helsepersonell å 2144 
skrive ut prevensjon til denne aldersgruppen og gjøre prevensjon gratis for alle under 30 år.  2145 
 2146 
Prevensjon er i stor grad forbeholdt kvinner i dag. I dag finnes følgende prevensjonsmidler for 2147 
kvinner: p-piller, mini-piller, p-sprøyte, p-ring, p-stav, hormonspiral, kobberspiral, p-plaster og 2148 
nødprevensjon som angrepille. For menn er det eneste prevensjonsmiddelet som er i bruk i 2149 
Norge i dag er kondom. De fleste av de kvinnelige prevensjonsmidlene har en rekke 2150 
bivirkninger som økt risiko for blodpropp, hudforandringer, humørsvingninger og hodepine, for 2151 
å nevne noe. Det kan for enkelte være en stor belastning å ta i bruk prevensjon. 2152 
 2153 
Prevensjon for menn har vært mye forsket på og allerede for ti år siden var det utviklet p-piller 2154 
for menn. Forskere pekte da på at bivirkningene for disse var de samme som for de kvinnelige 2155 
hormonelle prevensjonsmidlere og derfor ønsket ingen menn å ta de i bruk. De siste årene har 2156 
det blitt utviklet mer og flere typer prevensjon for menn, blant annet en kroppsgelé. Det er med 2157 
andre ord fullt mulig å dele på den byrden det kan være å benytte hormonell prevensjon. 2158 
Sjansen for uønsket graviditet under samleie skal ikke bare være kvinnens anliggende, derfor 2159 
er det viktig at menn også kan ta i bruk hormonell prevensjon. Det er flere insentiver å ta i bruk 2160 
for å få på plass bruken av mannlige prevensjonsmidler.  2161 
 2162 
Utvalget foreslår følgende tiltak:  2163 

• Jobbe for at at mannlige hormonelle prevensjonsmidler finnes på det norske markedet 2164 
om senest fem år. 2165 

• Mannlige hormonelle prevensjonsmidler skal være gratis for alle under 30 år.  2166 
 2167 
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Mer generelle motargumenter 2168 
Det er vanskelig å være mot å satse mer på kvinnehelse og mange av tiltakene drøftet ovenfor 2169 
er det mange partier som stiller seg bak og dermed ikke veldig kontroversielle. Likevel er det 2170 
verdt å merke seg at politikken som foreslås i denne uttalelsen er dyr. Det er ikke listet opp 2171 
noen forslag for hvor disse pengene skal hentes fra eller hva som skal kuttes i for å få råd til 2172 
eksempelvis mer forskning på kvinnehelse. Sammen med resten av MDGs og Grønn Ungdoms 2173 
dyre politikk kan det derfor være relevante motargumenter å kutte i noen av de dyre 2174 
forslagene som foreslås i uttalelsen. Å ha gjennomførbar og realistisk politikk betyr også at man 2175 
faktisk har råd til all politikken man ønsker å implementere. 2176 
 2177 
På en annen side kan man mene at tiltakene ikke går langt nok. Et godt helsetilbud er et viktig 2178 
fundament i en velferdsstat og derfor kan man mene at flere tiltak, også kostnadstunge, er 2179 
nødvendig for å sikre et god kvinnehelse i årene fremover.  2180 
 2181 
Videre kan man også innvende at tiltakene ikke skiller oss godt nok ut sammenlignet med andre 2182 
partier. Som nevnt er de fleste partiene ganske enige i mye i helsepolitikken. Utvalget foreslår å 2183 
bevilge mer til forskning på kvinnehelse, men det er likevel ingen radikal forskjell. Forslagene 2184 
uttalelsen foreslår så langt er kanskje ikke banebrytende nok for et ungdomsparti som stadig 2185 
flytter debatter. Eller så kan man innvende at ulike tiltak ikke er målretta nok for problemet 2186 
man forsøker å bedre.  2187 
 2188 
2.2 Minoritetskvinners helse 2189 
Utvalget ønsket å dykke nærmere inn i kvinner med minoritetsbakgrunns helse. Vi vet at 2190 
mennesker med lav sosioøkonomisk status har dårligere helse enn mennesker med høy, i tillegg 2191 
vet vi at kvinner rammes oftere av sykdom enn menn. Derfor mener utvalget at det er høyst 2192 
relevant å inkludere papirløse migranter helserettigheter når vi behandler politikk på 2193 
kvinnehelse.  2194 
 2195 
Papirløse migranter 2196 
I Norge er det omtrent 12.000 - 18.000 papirløse migranter . Dette er en gruppe mennesker 2197 
med generelt dårligere helse enn den øvrige befolkningen. Eksempelvis skårer gruppen lavt på 2198 
livskvalitet. Dette kan forklares av mulige traumatiske opplevelser før og under flukt og en 2199 
vanskelig livssituasjon knyttet til lav eller ingen inntekt og usikker juridisk status for å nevne 2200 
noe. Gruppens lave livskvalitet forverres også blant annet av mangel på tilgang til nødvendige 2201 
helse- og sosialtjenester. Videre vet vi at det er en generell tendens at kvinner har dårligere 2202 
helse enn menn, som gir grunn til å tro at det særlig er papirløse kvinner er utsatt. 2203 
 2204 
I dag drifter Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors et helsesenter hvor det gis gratis nødvendig 2205 
helsehjelp av frivillig helsepersonell. Senteret ble opprettet med hensikt å fylle et hull i 2206 
behandlingstilbudet til papirløse migranter.  2207 
 2208 
Papirløses rettigheter 2209 
I dag har papirløse som oppholder seg i Norge rett på øyeblikkelig hjelp og må betale de 2210 
faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar, med mindre behandlingsstedet velger å betale 2211 
de for dem. Videre har de også rett på nødvendig behandling fra kommunehelsetjenesten som 2212 
kan innebære helsekontroll til barn. Å ha krav på øyeblikkelig hjelp vil si at det er kun i 2213 
situasjoner hvor det er snakk om liv og død, avverge alvorlig helseskade, hindre store 2214 
forverringer i helsetilstanden til pasienten eller hindre sterke smertetilstander. Det vil si at det 2215 
er kun i alvorlige og akutte tilfeller papirløse migranter har rett til helsehjelp, med unntak at de 2216 
helsetjenestene kommunen har ansvar for som eksempel legevakt og jordmortjeneste. Som 2217 
nevnt må papirløse betale full pris for disse tjeneste de har rett på.  2218 
 2219 
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Rettighetene til papirløse er hullete, ettersom de ikke har rett til fastlege men til 2220 
spesialisthelsetjenesten til tross for at det er fastlegen som skal henvise pasienter til 2221 
spesialisthelsetjenesten.  2222 
 2223 
Forskere på feltet trekker frem at det er mange eksempler på veldig syke mennesker som ikke 2224 
får hjelp. Eksempelvis kan det være folk med diabetes som ikke får insulin, eller som ikke kan 2225 
skaffe seg nødvendig medisinsk utstyr som eksempelvis stomiutstyr ved utvalgt tarm. Det er 2226 
også tilfelles hvor kreftsyke opplever mangel på hjelp og det er stort sett umulig å få tilgang til 2227 
psykisk helsehjelp.  2228 
 2229 

Argumenter for og mot økte rettigheter og økt finansiering 2230 
For: 2231 

• Papirløse migranter er en marginalisert og sårbar gruppe som er dårligere stilt enn 2232 
resten av befolkningen. Mange kan ikke returnere til hjemlandet og kan risikere å 2233 
oppholde seg i Norge store deler av livet sitt. Forebygging og tidlig hjelp kan være 2234 
avgjørende i mange sykdomsforløp. Videre bidrar mangelfulle helserettigheter til å 2235 
forverre den allerede dårlige livssituasjonen til gruppen. En lovgivning som ekskluderer 2236 
enkelte grupper kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter om likeverd og 2237 
ikke-diskriminering.  2238 

• Helsepolitikken skal ikke være et middel i innvandringspolitikken. Mennesker flykter på 2239 
grunn av krig og konflikt, ikke på grunn av helsetilbud. Helsepersonell skal redde liv, 2240 
ikke gjøre situasjonen for sårbare flyktninger vanskeligere. Slik situasjonen er i dag blir 2241 
helsepersonell satt i en vanskelig situasjon når de blir nødt å fravike fra prinsippet om å 2242 
gi omsorg og medisinsk behandling ut ifra behov. Både kravet om egenfinansiering og 2243 
akutte helsesituasjoner gjør at papirløse ofte ikke kan behandles for sykdom, til tross 2244 
for at helsebehandlingen er nødvendig.  2245 

• Det er billigere å forebygge enn med akutt helsehjelp. Dagens system er allerede dyrt 2246 
fordi man venter med å behandle til situasjonen er akutt. Videre står 2247 
egenfinansieringskravet i veien for rettighetene til papirløse, ettersom de færreste har 2248 
pengene som skal til for å kunne betale for behandlinger og medisiner som er 2249 
livsnødvendige.  2250 

 2251 
Mot:  2252 

• De som er mot å utvide rettighetene til papirløse peker ofte på at generøse 2253 
velferdsordninger gjør det mer lukrativt å dra til å søke oppholde i Norge eller å ikke dra 2254 
fra Norge selv etter man har fått avvist forespørsel om opphold. En utvidelse av 2255 
velferdsstaten for papirløse kan bidra til at flere papirløse velger å oppholde seg i 2256 
Norge.  2257 

• Å utvide rettighetene og fjerne dagens krav om finansiering kan bli dyrt. Å skulle bruke 2258 
så mye penger på en gruppe som ikke har lovlig oppholdstillatelse mener noen 2259 
motstandere at er dårlig bruk at skattebetalernes penger. Videre kan man som nevnt 2260 
hevde at en utvidelse av rettighetene fører til at flere papirløse bli, som kan igjen få 2261 
økonomiske konsekvenser gjennom at det er flere som har krav på nødvendig 2262 
helsehjelp.  2263 

 2264 
MDGs politikk på feltet 2265 
Fra før har MDG følgende politikk på feltet: “Sikre tilgang til nødvendige helsetjenester og 2266 
medisiner til papirløse medmennesker”. Utvalgets forslag til politikk bygger på dette men går 2267 
noe mer i dybden. Vi foreslår følgende tiltak: 2268 

• Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  2269 
• Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 2270 

fastlegeordningen.  2271 
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• Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 2272 
refundert gjennom statlige ordninger.   2273 

 2274 

3.0 Saksbehandlers konklusjon 2275 
Å styrke kunnskapen og behandlingstilbudet til kvinnehelse er en viktig del av likestillinga. 2276 
Altfor lenge har kvinners helse vært systematisk nedprioritert innenfor medisin og dermed 2277 
også i helsevesenet. Å få mer kunnskap om feltet er viktig for å kunne bedre 2278 
behandlingstilbudet, likevel er det flere andre grep som kan iverksettes for å bedre situasjonen 2279 
som er nevnt i uttalelsen. I tillegg er det viktig likestillingspolitikk å inkludere hormonell 2280 
prevensjon for alle kjønn. 2281 
 2282 
Det er store forskjeller blant kvinner når det gjelder helse. En særlig sårbar gruppe er papirløse 2283 
migranter som har svake helserettigheter i Norge. Å styrke deres rett til behandling og fjerne 2284 
dagens egenfinansieringskrav er viktige tiltak for å styrke en av de aller mest sårbare kvinnene 2285 
når det gjelder sykdom og behandlingstilbud.  2286 
 2287 
3.1 Spørsmål til diskusjon  2288 

• Er det andre tiltak som kan bedre kvinners situasjon når det gjelder sykdom og helse? 2289 
• Er uttalelsen for dyr? Finner det andre billigere tiltak? 2290 
• Er dette riktig uttalelse å behandle papirløses rettigheter? 2291 

 2292 
Forslag til vedtak 2293 
F1: Den politiske uttalelsen «Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktivhelse nå!» 2294 
innstilles på til landsmøtet slik den foreligger. 2295 
 2296 
Vedlegg: - Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktivhelse nå! 2297 
 2298 
Med vennlig hilsen 2299 
Elisabeth Udjus, 2300 
 2301 
På vegne av politisk utvalg for bioteknologi 2302 
 2303 
Oslo, 5. oktober 2021 2304 
 2305 
 2306 
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        2307 
 2308 

VI TRENGER EN SATSNING PÅ KVINNE- OG  2309 

REPRODUKTIVHELSE NÅ! 2310 

Kvinnehelse 2311 
Tross store forskjeller mellom de biologiske kjønnene når det gjelder helse, er menn normen 2312 
når man forsker på sykdommer og helse. Det har ført til en skjevhet mellom kjønnene når det 2313 
gjelder kunnskap og behandling i dagens helsevesen. Vi trenger mer kunnskap om kvinners 2314 
helse og sikre et bedre behandlingstilbud i hele landet.   2315 
 2316 
Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 2317 

• Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer hvor 2318 
kvinner og menn påvirkes ulikt for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn 2319 
innenfor helse.   2320 

• Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til kjønnsforskjeller.    2321 
• Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, som i 2322 

størst grad rammer kvinner, slik som muskel- og skjelettplager. 2323 
• Styrke kunnskapen om kvinnesykdommer og kvinners helse blant helsepersonell, 2324 

gjennom å jobbe for at kvinnehelse blir et større tema i relevante utdanninger.  2325 
• Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 2326 

godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling. 2327 
 2328 
Livmorhalskreft kan utryddes i Norge innen 2039 dersom vaksinasjonsgraden forblir høy og en 2329 
høy andel kvinner fortsetter å ta celleprøve jevnlig. For at dette skal bli en realitet trengs 2330 
politiske tiltak som styrker de forebyggende tiltakene mot livmorhalskreft. Videre er det viktig 2331 
at stadig flere møter opp til celleprøven, og at man forsøker å nå de gruppene som ikke møter 2332 
opp.  2333 
 2334 
Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 2335 

• Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  2336 
• Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn fra 2337 

12 til 30 år.  2338 
• Jobbe for at stadig flere minoritetskvinner mottar nødvendig helseinformasjon særlig 2339 

når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft.   2340 
 2341 
Prevensjonsmidler er kvinnefrigjørende. Likevel kan det være en byrde å benytte hormonell 2342 
prevensjon ettersom bivirkningene er mange. Å beskytte seg om uønsket graviditet er ikke 2343 
bare kvinnens ansvar og derfor er det viktig at det hormonell prevensjon til menn blir en 2344 
realitet i nærmeste framtid.  2345 
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Derfor ønsker Grønn Ungdom: 2346 
• Å jobbe for at at mannlige hormonelle prevensjonsmidler finnes på det norske 2347 

markedet om senest fem år. 2348 
• At mannlige hormonelle prevensjonsmidler skal være gratis for alle under 30 år.  2349 

 2350 
Papirløse migranter 2351 
Papirløse migranter en en gruppe som er særlig sårbar i møte med sykdom. Rettighetene deres 2352 
er få og mange får ikke den hjelpen de trenger. Å styrke rettighetene deres er en viktig 2353 
kvinnehelse sak ettersom dette er særlig utsatt gruppe som har dårligere helse og levekår enn 2354 
andre kvinner i Norge.  2355 
 2356 
Derfor mener Grønn Ungdom at: 2357 

• Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  2358 
• Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 2359 

fastlegeordningen.  2360 
• Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 2361 

refundert gjennom statlige ordninger.  2362 
 2363 

2364 
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Til Landsstyret  2364 
Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne 2365 
Fra Sentralstyret 2366 
Dato 05.10.21  2367 
Saksnr GULS-3-21-26 2368 

 2369 

Po l i t i s k  u t ta l e l s e :  2370 

UNNGÅ EL-BIL-LADEKØER 2371 

 2372 

Bakgrunn 2373 
Med dagens elbilsalg er det utrolig viktig at også infrastrukturen henger med. Dessverre er det 2374 
et kjent problem med at det kan oppstå problem rundt hurtigladenettverket som er bygd ut i 2375 
dag. Man kan ende opp med å stå flere timer i kø før man får ladet på en hurtiglader6. Selv med 2376 
en stor satsing på hurtigladere vil det ta tid før man løser utfordringene knyttet opp mot å 2377 
kunne gi et tilbud om elbil-ladere som strekker seg over hele Norge.   2378 
 2379 
Hurtigladerinfrastruktur 2380 
Hurtigladere lader en elbil ved bruk av DC-strøm (likestrøm), men på strømnettet er det i dag 2381 
AC-strøm (vekselstrøm). Dette betyr at der hvor man skal sette opp en hurtiglader må det 2382 
etableres lokale transformatorer, som ofte er dyrt og tar lang tid å søke om. Dette hindrer da 2383 
hurtigladestasjoner i å bli bygd ut i det tempoet det burde blitt.    2384 
 2385 
Hvor mye AC strøm kan en elbil motta? 2386 
Det eksisterer biler på markedet idag som er laget for å kunne lade på inntil 22 KW effekt fra et 2387 
vanlig AC-strømnett. Det betyr at en elbil med 60 KWh batteripakke kunne teoretisk sett blitt 2388 
fulladet på 3-4 timer eller en tilsvarende rekkevidde på 300 km. Men utfordring her er at vi i 2389 
Norge ikke har tatt i bruk et strømnett som gjør dette mulig til en større grad: vi har noe av 2390 
denne type strømnett, men det var mindre enn 20%7 i 2012.     2391 
 2392 
Forskjell på IT- og TN-nett 2393 
Et IT-nett basere seg på at man har 3 ledere som går inn i et hus med en spenning på 230 volt. Et 2394 
TN-nett har 5 ledere hvor man har mulighet for en separat jording, dette betyr at man kan kjøre 2395 
inn en spenning på 400 V. Dette kan være gunstig for elbilladere, solcelleanlegg, varmepumper, 2396 
induksjonstopper osv. I resten av Europa har man valgt TN-nett som standard. Derfor er det 2397 
ofte slik at man må spesialtilpassede produkter til Norge for at det skal fungere. Det lar seg 2398 
gjøre, men er ofte ikke den mest optimale løsningen.  2399 
 2400 
Hvor lang rekkevidde trenger man på en elbil? 2401 
En elbil i dag har et forbruk på rundt 2 KWh/10 km8 om det er en mellomstor bil, mens er det en 2402 
SUV kan det komme opp i 2,5 KWh/10 km. Det betyr at på 60 KWh kan man kjøre rundt 300 2403 
km, det er nesten det samme som Oslo til Kristiansand (318 km). Så etter en biltur på 3-4 timer 2404 

2404 
6 https://e24.no/privatoekonomi/i/Ep0bL2/frykter-et-ladekaos-uten-like-i-sommer  
7 https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_07.pdf 
 
8 https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/pA6XnX/disse-elbilene-er-billigst-og-dyrest-aa-kjoere  
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er man ofte fremme dit man skal være og kan trenge å lade litt. 2405 
 2406 

Drøfting 2407 
Den politiske uttalelsen tar for seg tiltak som kan øke satsinga på å bygge ut elbilladere 2408 
hurtigere, ved å kunne satse på TN-nett slik at man kan bygge ut flere elbilladestasjoner opp til 2409 
22 KW.  2410 
 2411 
Ladestasjoner 2412 
Ved å bygge ut muligheter til at flere kan lade elbilene sine på AC-strøm rett fra nettet kan 2413 
dette gjøre slik at presset på de eksisterende DC0hurtigladerne går ned. AC-lading er ikke like 2414 
raskt som DC-lading, men det preserver batteriet mye bedre over tid.    2415 
 2416 
Stille krav til elbilprodusenter  2417 
Mange elbiler i dag oppfyller minimumsstandarden til ombord-lader på rundt 6 KW, men om 2418 
man har en batteripakke på 60 KWh vil det da ta 10 timer å lade denne bilen opp. Derfor burde 2419 
staten kunne stille krav til elbilprodusenter om at bilene skal kunne ta imot 22 KW AC strøm. 2420 
 2421 

Spørsmål til diskusjon 2422 
• Kan vi stille krav om at elbiler skal kunne ta imot 22 KW AC-strøm? 2423 
• Hvem skal ta kostnaden for å konvertere fra IT- til TN-nett? Forbrukerne eller staten? 2424 
• Vil dette senke prisen for å lade elbiler kontra bruk av DC-hurtigladere? 2425 

 2426 

Saksbehandlers konklusjon 2427 
For å ha ladeinfrastruktur som vokser i takt med elbilsalg trenger vi å stille krav til industri og gi 2428 
støtte til mer ladeutbygging. 2429 
 2430 

Forslag til vedtak 2431 
F1: Den politiske uttalelsen «Unngå elbilladekøer» vedtas slik den foreligger. 2432 
 2433 
Vedlegg: - Unngå elbilladekøer  2434 
 2435 
Med vennlig hilsen 2436 
 2437 
Peter Struthers 2438 
Grøn Ungdom, 2439 
På vegne av Politisk utvalg klima og natur 2440 
 2441 

2442 
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 2442 

 
 

Unngå el-bil-ladekøer 2443 

Elbilsalget går opp, men hurtigladeinfrastrukturen blir ikke bygd ut fort nok. Derfor må vi satse 2444 
på et fremtidsrettet strømnett som hindrer folk i å velge bort en elbil fordi de er redde for 2445 
timelange ventetider i ladekøer hver gang de skal på langtur. 2446 
 2447 
Vi må kunne lade  2448 

● Staten må ta ansvar for at næringseiendommer med mye passerende trafikk har tilgang 2449 
til TN-nett, slik at 22KW AC-ladere kan etableres.  2450 

● Prisen for å lade på AC-ladestasjoner skal være lik som i et privathjem. 2451 
● Hvis hensiktsmessig kan trafostasjoner brukes til AC -adestasjoner som ladepunkter, 2452 

siden de allerede fordeler ut strømmen. 2453 
● Vi vil styrke ENOVA-tilskudd med at destinasjonsladere (AC lading opp til 22 KW) kan 2454 

bygges ut på kjøpesentre, butikker, hoteller og offentlige parkeringsplasser og støtten 2455 
økes da til 100% fra 40%. Dette skal gjøres for at man har mulighet til å kunne planlegge 2456 
turen sin etter tilgang på ladere som ikke er så hurtige men som kan brukes når man 2457 
ellers gjør andre ting.  2458 

● Sikre at ladepunkter som bygges ut i distriktene plasseres ved lokalbutikker og 2459 
naturlige samlingspunkter. 2460 

● Bruk av lyktestolper i tettbygde strøk til å etablere 22KW ladestasjoner. 2461 
 2462 
Stille krav til elbilprodusenter  2463 

● Alle elbiler med batteripakke over 40 KWh må kunne ta imot 22KW AC strøm  2464 
● Stille krav om at det skal brukes en standardisert ladekabel passer til alle elbiler 2465 

uavhengig av produsent. 2466 
● Stille krav til at elbiler skal kunne fungere som et batteri. Ved behov, når det er mye 2467 

tilgjengelig fornybar energi på markedet fordi sol- og vindenergi er tilgjengelig men ikke 2468 
stort nok forbruk, kan elbiler avlaste strømnettet og sende strøm tilbake ved et evt 2469 
seinere behov.   2470 

● Kreve at elbilaktørene skal oppdatere om elbilladere ikke fungerer, slik at man sikrer 2471 
forutsigbarhet for sjåfører.  2472 


