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Til Sentralstyret  1 
Kopi Landsstyret 2 
Dato 14. Oktober 2021  3 
Fra Sebastian Teigen Nygård, Organisasjonssekretær 4 
 

5 

6 

 
Møtedato: Tirsdag 19. Oktober 2021    7 
Møtested: Zoom (https://tinyurl.com/SST-17-21)  8 
Møtetid: Tirsdag: 17.00-21:00 9 
Link til skjema for innsending av endringsforslag: https://tinyurl.com/Skjema-SST-17-21  10 
Oversikt over innsendte forslag: https://tinyurl.com/Innsendte-SST-17-21   11 

 

Saksliste 12 

139  Godkjenning av innkalling       V 13 
 
140  Valg av ordstyrer og referent       V 14 
Innstilling: Teodor Bruu, ordstyrer 15 
  Miriam Akkouche, referent 16 
 
141  E-postvedtak siden sist møte       O 17 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 18 
Under denne saken redegjør generalsekretær for eventuelle epostvedtak siden forrige 19 
sentralstyremøte, slik at de kan protokollføres. 20 
 
142  Status fylkeslag         D 21 
v/ Vilhelm Bjørgul, fylkessekretær 22 
Under denne saken redegjør fylkessekretær for hva ståa er i fylkeslagene. Dersom fylkessekretær 23 
ikke kan delta på møtet, sender hen en skriftlig orientering. Det blir mulig for sentralstyret å stille 24 
spørsmål og vi åpner for en diskusjon etter orienteringen. 25 
 
143  Orienteringsrunde        O 26 
Under denne saken redegjør alle for hva de har gjort siden forrige sentralstyremøte.  27 
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- Hva (konkret) har gruppen din gjort siden forrige ordinære møte? 29 
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- Hva skjer i sekretariatet? 37 

Internasjonal kontakt: 38 
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- Hva skjer i det internasjonale arbeidet? 39 
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Til  Sentralstyret 65 
Kopi  Landsstyret 66 
Fra  Jørgen Narvestad Anda, sentralstyremedlem 67 
Dato  06.10.2021 68 
Saksnr.  SST-17-21-145 69 
 70 

71 

72 

Omgrep:  73 

● Mjølkekvote er ei kvote på kor mykje mjølk ein bonde får lov å levere til meieriet. 74 

Ingen får lov å levere mjølk utan å ha kvote for dette, og derfor er dette eit politisk 75 

system for å styre mjølkeproduksjonen i landet. 76 

● Kvotetak: Den maksimale mengda mjølkekvote som eit gardsbruk kan skaffe seg og 77 

disponere. 78 

● Overproduksjon: Høgare produksjon av ein matvare enn forbruket på det gitte 79 

tidspunkt. Dette gjer fallande prisar til bonden.    80 

● Ytelse handlar om kor mykje ei ku/geit produserer av mjølk 81 

● Mjølkebruk: ein “gard” med mjølkedyr som drives av ein eller fleire bønder i ei eining. 82 

Kan bestå av fleire gardseigedommar dersom desse drives og forvaltast av ein bonde 83 

gjennom oppkjøpt/utlegd jord.  84 

● Faglaga: bøndene sine fagorganisasjonar. Noregs Bondelag, som tradisjonelt var dei 85 

store kornbøndene sin organisasjon, er den største. Norsk Bonde- og Småbrukarlag 86 

har færre medlemmar og er dei vi ligg nærmast politisk.  87 

● Struktur handlar om form og størrelse på bruk. Er det små fjellbruk, store bruk eller 88 

noko av alt. 89 

● Strukturrasjonalisering:  større og færre bruk. Handlar om å rasjonalisere strukturen 90 

på bruka slik at man får store sentraliserte bruk. Dette fører til ei tids- og 91 

kostnadseffektivisering av landbruket (fleire tonn mjølk/arbeidstime), men gjer og 92 

færre bruk totalt og vil i stor grad lausrive drift frå areala fordi ein må importere meir 93 

innsatsfaktorar til garden.  94 

● Ressursgrunnlag: ressursane og areala til garden. Det vil sei beiteareal på innmark 95 

(innanfor gjerder) og i utmark (utanfor gjerder som i fjellet/ skogen), dyrka areal 96 

(fulldyrka og overflatedyrka) og kor lang vekstsesongen er (om du kan dyrke mat frå 97 

mai-september, eller frå juni-august). 98 

● Kraftfôr: Energi- og proteinrik mat til husdyr. Oftast ei blanding av norsk og 99 

utanlandsk korn og andre proteinråvarer pressa saman til pellets. 100 

● Grovfôr er blad- og gras-mat. Dette er fôr vi har mykje av i Noreg. Ein drøvtyggar må 101 

ha mest grovfôr i dietten, men di meir kraftfôr du gjer ho, di meir mjølk/kjøt 102 

produserer ho. 103 
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● Sentrale strøk: områder rundt dei store byane og lettdrivne områder. Historisk sett 104 

ligg dei store byane der dei ligg pga. god jordbruksjord og dermed ressursgrunnlag for 105 

mange folk. 106 

● Mjølkekvotebørs: eit namn på dagens leige, kjøp- og sal-ordning for mjølkekvoter, der 107 

det er blitt store pengar i å spekulere med mjølkekvoter slik ein spekulerer med aksje.  108 

● Lokale ressursar er dei resursane ein har der ein er. T.d. vil dei lokale resursane på ein 109 

fjellgard i Valdres (beiter, små teigar, grasmark med kort vekstsesong, brattlendt) vere 110 

heilt annleis enn dei lokale resursane på ein gard i Lier (store teigar, flat mark, 111 

fulldyrka, lang vekstsesong) 112 

● Kostnadseffektivitet:  å produsere mest mogleg for minst mogleg pengar. Her reknar 113 

ein ikkje inn opphav eller berekraft på innsatsfaktorane (t.d. fôret og arbeidskraft), 114 

berre kostnadane ut vs. kostnadane inn i produksjonen.   115 

● Etableringskvote: At produsentar utan mjølkekvote, som ønsker å starte opp nye 116 

mjølkebruk, har moglegheita til dette ved å få tildelt/kjøpe ein etableringskvote.  117 

 118 

Bakgrunn  119 

Vi i utvalet for landbruk og dyrevelferd har m.a. jobba med temaet mjølkekvotepolitikk dette 120 

året. Eit av krava landbruket stilte under jordbruksoppgjeret i år, der det vart brot i 121 

forhandlingane, var at dei trengte ei endring i mjølkekvoteordninga. Den blåblå regjeringa 122 

liberaliserte mjølkekvoteordninga i 2014, og no med ei ny raud-grøn regjering som har lova 123 

eit løft for landbruket, er det viktig at vi er med å styre debatten. Liberaliseringa som vart 124 

gjort kom med ei rekke uheldige konsekvensar og derfor har fleire aktørar tatt til orde for å få 125 

ei betre ordning for forvaltning av mjølkekvoter. Både Noregs Bondelag og Norsk Bonde og 126 

Småbrukarlag, som er begge faglaga innan landbruk, har gjeve uttrykk for å dei ynskjer å 127 

forhandle om ordninga. Derfor er det viktig at Grøn Ungdom no er på ballen og bidrar til å dra 128 

utviklinga i riktig retning. Her har vi ein viktig moglegheit til å fronte vår gode 129 

landbrukspolitikk og vinne tillit i distriktsnoreg og i landbrukssektoren.  130 

Kva er mjølkekvoter? 131 

For å kunne produsere mjølk må bøndene ha produksjonskvoter, som bestemmer kor mykje 132 

kvar enkelt bonde kan levere til meieriet. Dette gjeld både produksjon av ku- og geitemjølk. 133 

Korleis kvotesystemet blir innretta og regulert har svært stor betydning for strukturen i 134 

mjølkeproduksjonen, altså kor mange mjølkebønder det er og om bruka blir store eller små. 135 

Ordninga har og stor betydning for kvar mjølka blir produsert. Blir den produsert på 136 

grasområda i distrikta, der me ynskjer at hovudtyngda av mjølkeproduksjonen skal vere, eller 137 

konkurrerer mjølkeproduksjonen om areal som like gjerne kunne produsert menneskemat 138 

direkte slik som kornjord?. 139 

Historie 140 

Mjølkekvoteordninga blei innført i 1983, som eit resultat av overproduksjon. Det viktigaste 141 

formålet med ordninga er derfor å hindre overproduksjon på mjølk som er viktig for å klare å 142 

balansere marknaden. Om alle kunne produsere so mykje mjølk dei ville, ville 143 

overproduksjonen presse ned prisen, slik at gardane med enklast drifttilhøve (typisk i 144 

kornområdet, som har billigast drift) sto igjen som vinnere som utkonkurerte vanskeleg drivne 145 

bruk (typisk områda ein kallar grasområda). Eit viktig prinsipp i norsk jordbruk, og den grøne 146 
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politikken, er at jordbruket fyrst og fremst skal dekke matforbruket til eige land. Kvoter er ein 147 

veldig effektiv og kraftfull reiskap for å regulere produksjonen, og sørger for at den norske 148 

produksjonen av mjølk vert avpassa til norsk forbruk. 149 

 150 

Siden innføringa av mjølkekvoteordninga i 1983 har det opp gjennom åra skjedd ei rekke 151 

forandringar. Her skal me kort utgreie for dei viktigaste, men oppmyking, utholing og 152 

liberalisering er viktige stikkord. Då ordninga starta i 1983 blei kvotane tildelt av staten på 153 

bakgrunn av gardens ressursgrunnlag og historisk produksjon på bruket. I dei første 20? åra 154 

av mjølkekvoteordninga var det staten som forvalta kvotane, og bestemte kven og kvar 155 

mjølka skulle produserast. På denne måten kunne staten (legge dei landbrukspolitiske måla til 156 

grunn?), syte for at gardane eksempel hadde nok grovfôrareal, og ikkje fôra unødvendig 157 

mykje med kraftfôr, og at kvotene blei værande i grasområda. Dette blei endra i 2003 då 158 

(venstre og sponheim?) liberaliserte ordninga, og opna opp for fullt kjøp og sal av 159 

mjølkekvotane. Ved kjøp og sal har ein del av kvoten måtte seljast tilbake til staten ved sal til 160 

andre bønder. Videre i 2009 blei ordninga endå meir liberalisert, gjennom å opne for utleige 161 

av kvotene. Desse sentrale endringane har gjort at det er marknaden som bestemmer kvar 162 

kvotene hamner, og har lagt til rette for ein voldsom strukturrasjonalisering. Ordninga blei 163 

meget fleksibel slik at kvotelitrane fritt og enkelt kunne, og har vandra til dei større bruka og 164 

inn i sentrale strøk. 165 

 166 

Dei blåblå toppa denne kransekaka i 2014. Då dei nærast tredobla kvotetaket for enkeltbruk 167 

over natta, frå 350 000 L til 900 000 liter.  168 

Drøfting 169 

Mjølkekvotebørsen 170 

Ved at det blei opna for kjøp og sal av kvoter vart mjølkekvotebørsen oppretta! Bønder som 171 

har overskot til det kunne altså kjøpe inn kvoter, utvide drifta og slik auke si eiga inntekt. 172 

Dette gjer at ein får større bruk som kan produsere meir mjølk på mindre arbeidskraft, altså 173 

fører det til ei driftseffektivisering. Likevel må vi hugse at når eit mjølkebruk ekspanderer må 174 

andre legge ned. Ei auke i produksjonen som skjer på bakgrunn av størrelsen på lommeboka 175 

(moglegheit til å kjøpe kvoter som berre blir dyrare og dyrare) og ikkje på bakgrunn av 176 

ressursane du har på garden, fører til det motsette av det landbruket vi i Grøn Ungdom 177 

ynskjer oss.  178 

Auka kvotetak → mjølka flyter frå beita i distrikta til dyrkamark i sentrale strøk 179 

Då Listhaug og dei blåblå i 2014 auka kvotetaka vart det som bensin på bålet! Kvoteprisane 180 

gjekk i taket, dei store kunne bli endå større, og kvotene forflytta seg endå fortare inn i 181 

sentrale strøk. Bruka i sentrale strøk hadde størst potensial til å vekse, i tillegg til at dei høge 182 

kvoteprisane og den dårlege økonomien til dei små i distrikta stimulerte endå hardare til 183 

kvotesal og nedlegging i distrikta.  184 

Strukturrasjonaliseringa, der mjølkekvotene hamnar hos dei store i sentrale strøk, har kunne 185 

skje fordi forvaltinga er “rydda av banen”. Dei som i utgangspunktet var tenkt å legge 186 

premisser for heilskaplege mål for ressursbruk har altså blitt erstatta av eit marknadsliberalt 187 

system, og som resultat har kvoteliterane flytta seg, gjennom sal og leige, frå dei meir 188 

tungdrivne grasområda til meir sentrale strøk. 189 
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Mjølka blir i dag produsert i mykje større grad produsert på større gardsbruk, og på areal som 190 

også er godt egna til å dyrke menneskemat.    191 

Å senke eit kvotetak 192 

Når vi ønsker å senke kvotetaket er det fordi vi ikkje trur at struktur- og driftsrasjonalisering 193 

er det mest rasjonelle kva gjeld eit berekraftig landbruk. Vårt forslag om eit kvotetak på 400 194 

000 liter for kyr og 200 000 liter for geit handlar om å tilpasse produksjonen til norske 195 

forhold. Eit slikt forslag vil få enorme konsekvensar for bønder som allereie har gjort 196 

investeringar i fjøs og utstyr. Hugs at ein bonde er eit enkeltmannsføretak og økonomien på 197 

garden er bonden sin private økonomi. Det vil vere naudsynt å diskutere korleis ein skal sikre 198 

at ein gradvis går ned i kvotetak. Skal det få tilbakeverkande effekt? Vi konkluderer med at 199 

ein bør unngå det, men synest dette er eit viktig punkt til diskusjonen. 200 

Store eller små bruk? 201 

Det er ikkje slik at eit stort bruk er utelukkande dårlegare enn eit lite bruk. Vi er ikkje negative 202 

til at det finnast store bruk. Det finnast mange stordriftsfordelar, men vi skal også hugse på 203 

stordriftsulemper. Eit av dei store problema med strukturrasjonalisering er at vanskelegare 204 

drivne areal går ut av produksjon. Dette er areal som er dyrka opp over mange generasjonar. I 205 

fjellandet Noreg, der i underkant av 3% av arealet er dyrkbart, må vi ta vare på den dyrka 206 

jorda vi har. Alternativet til å drive den dyrka jorda vår, er enten nydyrking og beslaglegging 207 

av nye naturområder i Noreg eller  import med beslaglegging av større areal i utlandet. Vi har 208 

for ofte sett at vår produksjon på jord i utlandet enten direkte eller indirekte fører til at 209 

viktige areal, som tropisk regnskog, blir lagt under sterkt press eller beslaglagt. Derfor må vi i 210 

Noreg av solidaritet til natur, dyr og folk i andre land bruke vår eiga jord klokt. Vi er nøydt å 211 

prioritere god jord i sentrale strøk til korn/menneskematplanter, og bruke dei tungdrivne 212 

grasareala til fôrproduksjon til dyr.  213 

Argument for mjølkekvotebørsen 214 

Høgresida likar dagens mjølkekvoteordning, då den gjer det dei kallar fleksibilitet i 215 

kvotefordeling. Det vil heile tida vere dei som produserar mjølk mest økonomisk effektivt 216 

som sit på kvotene. På den måten får vi eit mest mogleg kostnadseffektivt landbruk, og mat 217 

produsert så billeg som råd. Dei snakkar også varmt om “den frie bonden” som kan velgje å 218 

selje kvotene sine eller leige dei ut, og slik tene pengar på denne måten. Dette er ein fridom 219 

dei ønsker at bonden skal ha. 220 

Talfesting av bønder 221 

Det er eit problem at antal bønder synker. Det er som nemnt dei små og mellomstore gardane 222 

som bukkar under, og bruka som står att blir stadig større. Store besetningar og auka trykk på 223 

mjølkedyra fører med seg stordriftsulemper, slik som auka smittepress og ofte vanskelegare å 224 

nytte beiter i særleg grad. Det vil også vere fleire dyr å halde greie på, og slik sett potensielt 225 

vanskelegare å oppdage sjukdom i store besetningar kontra små besetningar. Desse faktorane 226 

er i stor grad knytt til menneskelege ressursar, og når det blir færre menneskelege ressursar 227 

per dyr, kan det få negativt utfall på dyrevelferd.  228 

Vi har snakka om at det bør vere eit tal på kor mange bønder vi skal ha i landet. Tanken vår er 229 

at vi på den måten sikrar at det blir gjort tiltak for å oppretthalde “bondepopulasjonen” og slik 230 

sikrar at det er gode vilkår for bonden. Vi trur at ei talfesting der ein må bruke politiske 231 
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verkemiddel for å sikre at det blir nyrekruttering  til landbruket, og at det er levelege forhold 232 

for bønder, vil ha ei positiv innverknad på alt frå dyrevelferd til sjølvforsyning. Skal vi sikre oss 233 

trygg og berekraftig mat produsert på norske ressursar med eit regelverk vi sjølv setter, er vi 234 

nøydt til å sikre at tal bønder ikkje held fram å stupe slik dei har gjort dei siste fire-fem tiåra.  235 

Spørsmål til diskusjon 236 

• Kva er fordelar og ulemper ved strukturrasjonalisering, og kva gjer best grunnlag for å 237 

føre eit landbruk som tek vare på miljø, natur og klima? 238 

• Skal vi talfeste eit kvotetak? Bør ein heller snakke meir generelt om at ein ønskar ei 239 

senking? 240 

• Korleis skal dette handsamast? Skal det få tilbakeverkande effekt på bruk som allereie 241 

har lagt opp drifta på eit produksjonsvolum over “vårt” kvotetak? Her er det gjort 242 

millioninvesteringar i fjøs og andre driftsmidlar ut frå bonden sin eigen privatøkonomi. 243 

• Skal vi talfeste kor mange bønder vi ønsker? Korleis skal vi bestemme kor mange 244 

dette skal vere? Vil dette kunne bidra til å sikre eksistensen også til mindre bruk, slik 245 

at tungdrivne areal blir heldt i produksjon i framtida? 246 

Saksbehandlars konklusjon 247 

Det har vore ein villa politikk for strukturrasjonalisering utført på ein måte som har vekt minst 248 

mogleg oppsikt og så “usynleg” som mogleg. Det er viktig at vi i Grøn Ungdom og Miljøpartiet 249 

dei grøne ytrar oss mot dette, og tek til orde for å drive i tråd med dei stadgjevne ressursane. 250 

Det er ved eit landbruk som brukar jorda for det ho er verd, at vi kan produsere mat på mest 251 

mogleg berekraftig måte.  252 

Derfor er vi nødd å engasjere oss i debatten om mjølkekvoter og syte for at mjølka blir 253 

produsert av dyr som går på beiter, at små bønder overlever og den beste matjorda blir 254 

forbeholdt produksjon av matplanter til folk framfor fôrvekster til dyr. 255 

 256 

Forslag til vedtak 257 

F1: Det politiske fråsegnet  «Ingen mjølkebønder å miste. Halver kvotetaket no.» innstillast på 258 

til landsstyret slik den føreligger. 259 

 260 

Vedlegg: - Ingen mjølkebønder å miste. Halver kvotetaket no! 261 
 262 

Med vennleg helsing  263 

 264 
Jørgen Narvestad Anda, 265 

På vegne av Politisk utval for landbruk og dyrevelferd  266 
Ås, 06. oktober 2021 267 
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268 

269 

Norge har ingen mjølkebønder å miste. For å ivareta god ressursnytting og god dyrevelferd 270 

treng me fleire hender i jordbruket. Strukturrasjonaliseringa og det einsretta fokuset på 271 

kostnadseffektivisering i mjølkeproduksjonen har gått for langt. Dette gagnar verken 272 

dyrevelferda eller resursnyttinga. Grøn Ungdom ser med uro på at mjølkekvotane, og dermed 273 

mjølkeproduksjonen, i større grad har flytta seg frå marginale områder, typisk i distrikta, til 274 

meir lettdrivne areal, som er betre egna til å dyrke menneskemat direkte. 275 

Mjølkeproduksjonen treng eit økonomisk løft, og må i mykje større grad ta tilbake 276 

beitebruken i inn- og utmark, samt stølsproduksjon. Mjølkekvoteordninga er ei svært viktig 277 

marknadsregulerande tiltak som aktivt må brukast til å oppnå desse måla, og ikkje motverke 278 

dei, slik det er blitt med dagens liberaliserte modell.    279 

 280 

Grøn Ungdom vil: 281 

● Redusere kvotetaket for mjølkeproduksjon, frå dagens nivå på 900 tonn, til 400 tonn 282 

for kumjølk og til 200 tonn for geitemjølk, utan tilbakeverkande kraft.  283 

● Gjenopprette ordninga for etableringskvoter for å sikre rekruttering av nye 284 

mjølkebruk. 285 

● Stimulere til seterdrift og utmarksbeitebruk ved å tildele etableringskvote på 100 tonn 286 

til mjølkebruk som skal hente ein definert del fôret frå utmarksbeite. Dette kan 287 

eksempel oppfyllast ved å drive med seterdrift.  288 

● Fase ut ordninga for ope kjøp, sal og leige av mjølkekvoter og overføre forvaltninga av 289 

kvotene til staten. 290 

● Sørge for at kvotene på sikt samsvarer med ressursgrunnlaget og sikre ein 291 

desentralisert struktur, med animalsk produksjon fortrinnsvis i distrikta og marginale 292 

strøk. 293 

● Ha ein låg fastpris eller ingen pris på mjølkekvoter, slik at det blir eit reint 294 

produksjonsløyve, og ikkje eit spekulasjonsobjekt. 295 

● Ved tildeling av kvoter skal bruk i distrikta med egna ressursgrunnlag bli prioritert, 296 

jamfør mål om auka utmarks- og seterproduksjon.  297 

● Om behov, opprette ei overgangsordning frå dagens system til det nye 298 

● Auke driftstilskotet for mjølkebruk med 100 000 kr for å sikre at dei små og 299 

mellomstore mjølkebruka skal gå rundt økonomisk.  300 

● Talfeste antalet mjølkebønder i Norge til minst 10 000. 301 
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● Sikre investeringspakke for alle båsfjøs for ombygging til det nye lausdriftskravet, 302 

2034, utan krav om auka produksjon på garden.  303 
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Til  Sentralstyret 304 
Kopi  Landsstyret 305 
Fra  Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 306 
Dato  05.10.2021 307 
Saksnr.  SST-17-21-146 308 
 309 

310 

311 

312 

Saksfremlegg  313 

1.0 Bakgrunn 314 

Til SST: 315 

Politisk utvalg for bioteknologi har sendt denne politiske uttalelsen til LS-3, men rakk ikke 316 

sakspapirfristen for å få den SST-behandlet før LS. For å få en best mulig uttalelse og debatt på LS 317 

ønsker vi at SST får behandlet denne som en D-sak.  318 

 319 

Politisk utvalg for bioteknologi begynte på en uttalelse som handlet om reproduktiv helse, 320 

men oppdaget at MDGs politikk på feltet var god og det var få endringer utvalget ønsket å gå 321 

inn for. I tillegg ble det kjent for utvalget at andre politiske utvalg utarbeidet politikk på 322 

reproduktivhelse. MDGs politikk på kvinnehelse er mindre dekkende og GU har sjeldent 323 

behandlet politikk på feltet, derfor endte utvalget opp med å skrive en uttalelse som er noe 324 

på siden av hva vårt mandat egentlig er.  325 

 326 

Det er systematiske forskjeller mellom kjønn når det gjelder helse. De siste årene har det blitt 327 

tydelig at man vet mindre om kvinners helse enn menns helse, fordi det er mannen som er 328 

normen når man forsker på sykdommer. Det forskjeller i hvilke sykdommer som rammer 329 

kvinner og menn, i tillegg til at samme sykdom ofte gir ulike symptomer for de biologiske 330 

kjønnene. Kvinner er overrepresentert i sykefravær- og uførestatistikken, er mer utsatt for 331 

autoimmune sykdommer og kroniske plager som angst, muskel- og skjelettplager, og ME, for 332 

å nevne noe1. I tillegg finnes det en rekke sykdommer som kun rammer kvinner, hvor det er 333 

store mangler knyttet til kunnskap og behandling.  334 

 335 

Videre er det store helseforskjeller blant kvinner. Papirløse migranter i Norge har i dag et 336 

mangelfullt helsetilbud noe som forverrer situasjonen til denne sårbare gruppen. Særlig 337 

sårbare er kvinnelige papirløse migranter ettersom vi vet at det er store forskjeller blant menn 338 

 
1
 https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-partner/fortsatt-et-

mysterium-at-disse-sykdommene-rammer-flere-kvinner-enn-menn/1648995  

https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-partner/fortsatt-et-mysterium-at-disse-sykdommene-rammer-flere-kvinner-enn-menn/1648995
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-partner/fortsatt-et-mysterium-at-disse-sykdommene-rammer-flere-kvinner-enn-menn/1648995
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og kvinner når det kommer til sykdommer og helse. Derfor kommer denne uttalelsen også til 339 

å ta for seg papirløse migranter, fordi utvalget mener det er viktig kvinnehelsepolitikk.  340 

 341 

1.1 Begreper  342 

● Kvinnehelse kan forstås som helseforhold som gjelder kvinner spesielt.  343 

● Kvinnesykdom vil her forstås som sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.  344 

● Papirløse migranter er mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i det landet de 345 

befinner seg. De fleste er asylsøkere som har fått avslag på søknaden. Gruppen består 346 

også av personer som ikke har papirer ved ankomst til andre land og personer som 347 

aldri har vært registrert hos myndighetene. Noen er såkalte ureturnerbare. Det betyr 348 

at de ikke kan reise tilbake til opprinnelseslandet, blant annet fordi opprinnelseslandet 349 

ikke aksepterer tvangsreturer eller retur uten identifikasjonspapirer2. 350 

 351 

1.2 Avgrensning 352 

Kvinnehelse er et stort felt hvor det er mye politikk man kan behandle. I denne uttalelsen 353 

rekker vi ikke ta for oss alle relevante saker. Noen temaer har vi droppet fordi MDG har god 354 

politikk på det fra før og andre av kapasitetshensyn. Utvalget har forsøkt å utvikle politikk der 355 

hvor MDG har lite eller ingen politikk fra før. Denne uttalelsen er ment som et supplement til 356 

MDGs eksisterende politikk.  357 

 358 

2.0 Drøfting  359 
2.1 Kvinnehelse 360 
Det er store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sykdom. Kvinner og menn har 361 

ofte ulike symptomer for samme sykdom og det er forskjeller i hvilke sykdommer som 362 

rammer de biologiske kjønnene. Kvinner rammes som nevnt oftere av kroniske lidelser og 363 

topper uføre- og sykefraværsstatistikken. 34 prosent av alle uføretrygdede kvinner har en 364 

muskel- eller skjelett sykdom, sykdommer som rammer kvinner i mye større grad enn menn3. 365 

Til tross for ulikheter mellom kvinner og menn er det en forholdsvis ny trend i medisinen å 366 

«kjønne» sykdomsforskning4. Tidligere har man i liten grad tatt høyde for kjønnsforskjellene i 367 

medisinen, som har bidratt til at man vet langt mindre om kvinnehelse enn det man gjør om 368 

menns helse. Dette gjelder både sykdommer som i hovedsak rammer kvinner og sykdommer 369 

hvor kvinner og menn har ulike symptomer. Med andre ord er det en stor skjevhet mellom 370 

kvinnelig og mannlig helse når det gjelder kunnskap og behandling. 371 

De to siste årene har det vært mye fokus på kvinnesykdommen endometriose (sterke smerter 372 

i underlivet). Det tar i snitt fem år å få stilt diagnosen på bakgrunn av blant annet dårlig 373 

kunnskap om sykdommen i helsevesenet og befolkningen forøvrig. Konsekvensene av dette 374 

er store for kvinner ettersom smertene kan føre til uførhet og fravær fra skole eller jobb, i 375 

tillegg har sykdommen en sammenheng med infertilitet5. 376 

 
2 https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117  
3 https://forskning.no/arbeid-helse-kjonn-og-samfunn/hvorfor-har-kvinner-mye-hoyere-sykefravaer-enn-
menn/263187  
4 https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse  
5 https://tidsskriftet.no/2021/06/kronikk/se-opp-endometriose  

https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117
https://forskning.no/arbeid-helse-kjonn-og-samfunn/hvorfor-har-kvinner-mye-hoyere-sykefravaer-enn-menn/263187
https://forskning.no/arbeid-helse-kjonn-og-samfunn/hvorfor-har-kvinner-mye-hoyere-sykefravaer-enn-menn/263187
https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse
https://tidsskriftet.no/2021/06/kronikk/se-opp-endometriose


12/30 
 

Et annet eksempel på mangelfull kunnskap om kvinnehelse er hjerte- og karsykdommer. 377 

Hjerte- og karsykdom er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant norske kvinner. Likevel vet 378 

man fortsatt mer om hjertesykdom hos menn enn hos kvinner. Behandlingstilbudet er 379 

tilpasset hjertesykdom hos menn. Det vil si at én av fire kvinner med hjerteinfarkt ikke har 380 

nytte av dagens standardbehandling. Standardbehandlingen har ført til at flere har fått en 381 

uopprettelig skade i hjertet etter hjerteinfarktet som igjen fører til sykelighet og nedsatt 382 

livskvalitet6. 383 

Mer kunnskap og bedre behandling 384 

For å kunne bedre kvinners situasjon i møte med sykdom og helsevesenet er det helt 385 

essensielt å vite mer om kvinnesykdommer og hvordan sykdommer påvirker og slår ut ulikt 386 

avhengig av kjønn. I dag er det mannen som er normen når man forsker på sykdommer. De 387 

siste årene har regjeringen bevilget mer penger (15 millioner) til kvinnehelseforskning og har 388 

satt ned et utvalg som skal levere en utredning på feltet7. Likevel kritiseres regjeringen av 389 

forskere på feltet for å ikke gjøre nok. Blant annet for at satsningen på kvinnehelseforskning 390 

ikke er stor nok og at behandlingstilbudet for sykdommer som i stor grad rammer kvinner 391 

ikke er godt nok8.  392 

Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 393 

- Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer hvor 394 

kvinner og menn påvirkes ulikt for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn 395 

innenfor helse.   396 

- Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til kjønnsforskjeller.  397 

I MDGs program står at at man ønsker å øke satsingen på kvinnehelseforskning9. Utvalget 398 

foreslår å tallfeste et beløp som er det tredobbelte av hva regjeringen har bevilget i 2020. 399 

Med andre ord er det ikke et sterkt faglig grunnlag for dette beløpet som foreslås. Man kan 400 

mene at dette er for mye eller for lite. Ikke minst bør vi diskutere hvorvidt vi skal tallfeste det 401 

overhodet.  402 

Å forbedre behandlingstilbudet avhenger i stor grad av mer kunnskap på feltet. Likevel er det 403 

også andre grep som kan gjøres i dag for å gjøre behandlingstilbudet bedre. Eksempelvis kan 404 

man opprette pakkeforløp for kroniske sykdommer som muskel- og skjelettplager og ME. Et 405 

pakketilbud er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning 406 

og behandlingsstart uten unødvendig ventetid10. Eksempelvis har man pakkeforløp for 407 

psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og en rekke krefttyper11. Et pakketilbud for kroniske 408 

sykdommer som i større grad rammer kvinner kan forbedre forutsigbarheten og kvaliteten i 409 

behandlingstilbudet deres. Et bedre behandlingstilbud og en større kunnskap om 410 

 
6 https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse  
7 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-forskning-pa-kvinners-helse/id2702019/  
8 https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse  
9 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_
2021-2025_bokmal.pdf?1631475774  
10 https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/pakkeforlop-for-kreft/  
11 https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=pakkeforlop  

https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-forskning-pa-kvinners-helse/id2702019/
https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/pakkeforlop-for-kreft/
https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=pakkeforlop
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kvinnesykdommer og andre sykdommer som er årsaker til uførhet og sykefravær kan 411 

forhåpentligvis også gjøre noe med sykefravær og uførestatistikken. Likevel er det flere 412 

kroniske sykdommer som det trengs mer forskning på før man kan etablere et formålstjenlig 413 

pakkeforløp.  414 

Det kan være verdt å nevne at regjeringen har blitt kritisert for å fokusere for mye på 415 

pakkeforløp og for lite på andre tiltak for å bedre kvinnehelse.12 416 

Vi vet at det er store variasjoner i helsetilbudet geografisk.13 Det er essensielt, mener 417 

utvalget, at helsetjenester i hele landet har ressurser til avdekke og gi den nødvendige 418 

behandlingen til kvinnesykdommer slik at kvaliteten på helsetilbudet ikke varier ut fra hvor 419 

man bor. Til sist fordrer et bedre behandlingstilbud at helsepersonell har bedre kunnskap om 420 

kvinnesykdom og kvinnehelse, ettersom man vet at denne ofte er lav og varierende14.  421 

Videre er det viktig at kunnskapen om kvinnehelse ikke forblir i forskningsmiljøer, men når ut 422 

til de som møter og behandler pasienter. En måte å sikre det på er å styrke kompetansen til 423 

de ansatte gjennom utdanning. En annen måte er å etablere kompetansesentre ved flere 424 

universitetssykehus og sikre et godt samarbeid med primærhelsetjenesten som blant annet 425 

fastlegen er en del av. Det finnes i dag et15 kompetansesenter for kvinnehelse knyttet til 426 

universitetssykehuset i Oslo hvor de styrker kunnskapen til ulike helsearbeidere. I Norge har 427 

vi åtte universitetssykehus spredt rundt i landet og utvalget mener det er nyttig å overføre 428 

ordningen til flere steder i landet16.  429 

Det er viktig å nevne at utvalget ikke har fått tak i noen evaluering av ordningen med 430 

kompetansesenter for kvinnehelse, så vi vet med andre ord ikke hvor effektivt det er. Likevel 431 

er kompetansesentre mer og mer brukt for en spesialisering innenfor ulike fagfelt innenfor 432 

medisin.  433 

Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 434 

- Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, slik 435 

som muskel- og skjelettplager. 436 

- Sikre at helsetjenester i landet har ressurser til å avdekke og gi behandling til 437 

kvinnesykdommer. 438 

- Styrke kunnskapen om kvinnesykdommer og kvinners helse blant helsepersonell, 439 

gjennom å jobbe for at kvinnehelse blir et større tema i relevante utdanninger.  440 

- Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 441 

godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling. 442 

   

 
12 https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse  
13 https://sykepleien.no/2018/04/fortsatt-store-forskjeller-i-helse-norge  
14 https://sykepleien.no/2018/05/norge-trenger-en-nettportal-om-kvinnehelse  
15 
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144684&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=59
77  
16 https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_sykehus  

https://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/kritiserer-regjeringens-satsing-pa-kvinnehelse
https://sykepleien.no/2018/04/fortsatt-store-forskjeller-i-helse-norge
https://sykepleien.no/2018/05/norge-trenger-en-nettportal-om-kvinnehelse
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144684&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5977
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144684&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5977
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_sykehus
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Livmorhalskreft   443 

Innen 2039 kan livmorhalskreft være utryddet i Norge, dersom vaksinasjonsdekningen og 444 

antallet som tar årlige celleprøver forblir høyt17. Rundt 350 kvinner får sykdommen årlig i 445 

Norge og det er den fjerde vanligste krefttypen blant kvinner på verdensbasis. Det er rundt 446 

90 som dør av sykdommen årlig i Norge. All livmorhalskreft skyldes en langvarig infeksjon 447 

med humant papillomavirus (HPV), som smitter ved seksuell kontakt18. Kreftypen rammes 448 

ofte unge kvinner under 45 år.19 De siste årene er det en økning i antall unge som får 449 

krefttypen, årsakene til dette kjenner man ikke men utviklingen er skremmende.20 Derfor kan 450 

det være nødvendig med politiske grep for å sikre at krefttypen faktisk er utryddet innen 18 451 

år. 452 

Forebygging av sykdommen skjer gjennom vaksine mot HPV og en celleprøve som tas hos 453 

gynekologen eller hos fastlegen. Vaksinen var gratis i en periode (2016-2019)21, men koster 454 

nå penger (4000kr)22. HPV-vaksinen kan også gis til gutter som et forebyggende tiltak 455 

ettersom viruset som forårsaker krefttypen kan overføres ved samleie23. Det er mest effektivt 456 

å ta vaksinen før seksuell debut. I tillegg får alle kvinner som har fylt 25 år innkalling til 457 

legetime for å ta en celleprøve. Kreftforeningen melder om at tre av ti kvinner ikke tar 458 

celleprøve av livmorhalsen tross omfattende informasjons- og påminnelseskampanjer. Av 459 

disse er halvparten innvandrerkvinner. Kreftforeningen peker på at nyankomne innvandrer 460 

kvinner kan har begrenset innsikt i norske helsetjenester og begrensede norskkunnskaper 461 

som gjør det vanskelig å få tilgang på nødvendig helseinformasjon24.  462 

Forebygging av sykdommer er heldig for både kvinner og helsebudsjettet, derfor foreslår 463 

utvalget følgende tiltak: 464 

- Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  465 

- Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn 466 

fra 12 til 30 år. 467 

- Jobbe for at stadig flere minoritetskvinner mottar nødvendig helseinformasjon særlig 468 

når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft.   469 

Prevensjon 470 

Prevensjon er viktig for kvinners selvbestemmelse og frigjøring. For noen er det også et viktig 471 

verktøy for å kunne regulere menstruasjonssyklusen. MDG har allerede politikk på å 472 

inkludere jenter under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, gjøre det mulig for 473 

 
17 https://www.fhi.no/nyheter/2021/livmorhalskreft-nesten-utryddet-i-norge-innen-ar-2039/  
18 https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-vaksine-til-unge-kvinner/hpv-og-kreft/  
19 https://nhi.no/sykdommer/kreft/gynekologisk-kreft/livmorhalskreft/?page=2  
20 https://www.nrk.no/trondelag/livmorhalskreft-og-hpv_-flere-unge-kvinner-rammes_-kreftregisteret-er-
bekymret-1.15322259  
21 https://www.fhi.no/nyheter/2019/40-000-kvinner-ma-skunde-seg/  
22 https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-vaksine-til-unge-kvinner/hpv-vaksine/  
23 https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-
barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/  
24 https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/  

https://www.fhi.no/nyheter/2021/livmorhalskreft-nesten-utryddet-i-norge-innen-ar-2039/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-vaksine-til-unge-kvinner/hpv-og-kreft/
https://nhi.no/sykdommer/kreft/gynekologisk-kreft/livmorhalskreft/?page=2
https://www.nrk.no/trondelag/livmorhalskreft-og-hpv_-flere-unge-kvinner-rammes_-kreftregisteret-er-bekymret-1.15322259
https://www.nrk.no/trondelag/livmorhalskreft-og-hpv_-flere-unge-kvinner-rammes_-kreftregisteret-er-bekymret-1.15322259
https://www.fhi.no/nyheter/2019/40-000-kvinner-ma-skunde-seg/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-vaksine-til-unge-kvinner/hpv-vaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/
https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/
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helsepersonell å skrive ut prevensjon til denne aldersgruppen og gjøre prevensjon gratis for 474 

alle under 30 år25.  475 

Prevensjon er i stor grad forbeholdt kvinner i dag. I dag finnes følgende prevensjonsmidler for 476 

kvinner: p-piller, mini-piller, p-sprøyte, p-ring, p-stav, hormonspiral, kobberspiral, p-plaster og 477 

nødprevensjon som angrepille. For menn er det eneste prevensjonsmiddelet som er i bruk i 478 

Norge i dag er kondom26. De fleste av de kvinnelige prevensjonsmidlene har en rekke 479 

bivirkninger som økt risiko for blodpropp, hudforandringer, humørsvingninger og hodepine, 480 

for å nevne noe. Det kan for enkelte være en stor belastning å ta i bruk prevensjon27. 481 

Prevensjon for menn har vært mye forsket på og allerede for ti år siden var det utviklet p-482 

piller for menn. Forskere pekte da på at bivirkningene for disse var de samme som for de 483 

kvinnelige hormonelle prevensjonsmidlere og derfor ønsket ingen menn å ta de i bruk28. De 484 

siste årene har det blitt utviklet mer og flere typer prevensjon for menn, blant annet en 485 

kroppsgelé29. Det er med andre ord fullt mulig å dele på den byrden det kan være å benytte 486 

hormonell prevensjon. Sjansen for uønsket graviditet under samleie skal ikke bare være 487 

kvinnens anliggende, derfor er det viktig at menn også kan ta i bruk hormonell prevensjon. 488 

Det er flere insentiver å ta i bruk for å få på plass bruken av mannlige prevensjonsmidler. 489 

Utvalget foreslår følgende tiltak:  490 

- Jobbe for at at mannlige hormonelle prevensjonsmidler finnes på det norske markedet 491 

om senest fem år. 492 

- Mannlige hormonelle prevensjonsmidler skal være gratis for alle under 30 år.  493 

Mer generelle motargumenter 494 
Det er vanskelig å være mot å satse mer på kvinnehelse og mange av tiltakene drøftet 495 
ovenfor er det mange partier som stiller seg bak og dermed ikke veldig kontroversielle. 496 
Likevel er det verdt å merke seg at politikken som foreslås i denne uttalelsen er dyr. Det er 497 
ikke listet opp noen forslag for hvor disse pengene skal hentes fra eller hva som skal kuttes i 498 
for å få råd til eksempelvis mer forskning på kvinnehelse. Sammen med resten av MDGs og 499 
Grønn Ungdoms dyre politikk kan det derfor være relevante motargumenter å kutte i noen av 500 
de dyre forslagene som foreslås i uttalelsen. Å ha gjennomførbar og realistisk politikk betyr 501 
også at man faktisk har råd til all politikken man ønsker å implementere. 502 

På en annen side kan man mene at tiltakene ikke går langt nok. Et godt helsetilbud er et viktig 503 
fundament i en velferdsstat og derfor kan man mene at flere tiltak, også kostnadstunge, er 504 
nødvendig for å sikre et god kvinnehelse i årene fremover.  505 

Videre kan man også innvende at tiltakene ikke skiller oss godt nok ut sammenlignet med 506 
andre partier. Som nevnt er de fleste partiene ganske enige i mye i helsepolitikken. Utvalget 507 
foreslår å bevilge mer til forskning på kvinnehelse, men det er likevel ingen radikal forskjell. 508 
Forslagene uttalelsen foreslår så langt er kanskje ikke banebrytende nok for et ungdomsparti 509 

 
25https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram
_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774  
26 https://nhi.no/sykdommer/kvinne/prevensjon/hormonell-prevensjon-bivirkninger/  
27 https://nhi.no/sykdommer/kvinne/prevensjon/hormonell-prevensjon-bivirkninger/  
28 https://www.nrk.no/livsstil/derfor-far-ikke-menn-p-piller-1.7909838  
29 https://www.nrk.no/trondelag/nar-kommer-hormonell-prevensjon-for-menn_-glem-p-piller-for-menn_-snart-
kommer-p-geleen-1.15442725  

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/prevensjon/hormonell-prevensjon-bivirkninger/
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/prevensjon/hormonell-prevensjon-bivirkninger/
https://www.nrk.no/livsstil/derfor-far-ikke-menn-p-piller-1.7909838
https://www.nrk.no/trondelag/nar-kommer-hormonell-prevensjon-for-menn_-glem-p-piller-for-menn_-snart-kommer-p-geleen-1.15442725
https://www.nrk.no/trondelag/nar-kommer-hormonell-prevensjon-for-menn_-glem-p-piller-for-menn_-snart-kommer-p-geleen-1.15442725
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som stadig flytter debatter. Eller så kan man innvende at ulike tiltak ikke er målretta nok for 510 
problemet man forsøker å bedre.  511 
 512 
2.2 Minoritetskvinner helse 513 
Utvalget ønsket å dykke nærmere inn i kvinner med minoritetsbakgrunns helse. Vi vet at 514 
mennesker med lav sosioøkonomisk status har dårligere helse enn mennesker med høy, i 515 
tillegg vet vi at kvinner rammes oftere av sykdom enn menn. Derfor mener utvalget at det er 516 
høyst relevant å inkludere papirløse migranter helserettigheter når vi behandler politikk på 517 
kvinnehelse.  518 
 519 
Papirløse migranter 520 
I Norge er det omtrent 12.000 - 18.000 papirløse migranter 30. Dette er en gruppe 521 
mennesker med generelt dårligere helse enn den øvrige befolkningen. Eksempelvis skårer 522 
gruppen lavt på livskvalitet. Dette kan forklares av mulige traumatiske opplevelser før og 523 
under flukt og en vanskelig livssituasjon knyttet til lav eller ingen inntekt og usikker juridisk 524 
status for å nevne noe31. Gruppens lave livskvalitet forverres også blant annet av mangel på 525 
tilgang til nødvendige helse- og sosialtjenester. Videre vet vi at det er en generell tendens at 526 
kvinner har dårligere helse enn menn, som gir grunn til å tro at det særlig er papirløse kvinner 527 
er utsatt. 528 
 529 
I dag drifter Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors et helsesenter hvor det gis gratis nødvendig 530 
helsehjelp av frivillig helsepersonell32. Senteret ble opprettet med hensikt å fylle et hull i 531 
behandlingstilbudet til papirløse migranter.  532 
 533 
Papirløses rettigheter 534 
I dag har papirløse som oppholder seg i Norge rett på øyeblikkelig hjelp og må betale de 535 
faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar, med mindre behandlingsstedet velger å 536 
betale de for dem33. Videre har de også rett på nødvendig behandling fra 537 
kommunehelsetjenesten som kan innebære helsekontroll til barn34. Å ha krav på øyeblikkelig 538 
hjelp vil si at det er kun i situasjoner hvor det er snakk om liv og død, avverge alvorlig 539 
helseskade, hindre store forverringer i helsetilstanden til pasienten eller hindre sterke 540 
smertetilstander35. Det vil si at det er kun i alvorlige og akutte tilfeller papirløse migranter har 541 
rett til helsehjelp, med unntak at de helsetjenestene kommunen har ansvar for som eksempel 542 
legevakt og jordmortjeneste. Som nevnt må papirløse betale full pris for disse tjeneste de har 543 
rett på.  544 
 545 
Rettighetene til papirløse er hullete, ettersom de ikke har rett til fastlege men til 546 
spesialisthelsetjenesten til tross for at det er fastlegen som skal henvise pasienter til 547 
spesialisthelsetjenesten.  548 
 549 
Forskere på feltet trekker frem at det er mange eksempler på veldig syke mennesker som ikke 550 
får hjelp. Eksempelvis kan det være folk med diabetes som ikke får insulin, eller som ikke kan 551 
skaffe seg nødvendig medisinsk utstyr som eksempelvis stomiutstyr ved utvalgt tarm. Det er 552 
også tilfelles hvor kreftsyke opplever mangel på hjelp og det er stort sett umulig å få tilgang til 553 
psykisk helsehjelp36.  554 

 
30 https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter  
31 https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117  
32 https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter  
33 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf  
34 https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter  
35 https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter  
36

https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117  

https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter
https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117
https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf
https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter
https://tidsskriftet.no/2010/04/helse-og-jus/rett-til-helsehjelp-papirlose-migranter
https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117
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 555 

Argumenter for og mot økte rettigheter og økt finansiering 556 
For: 557 

- Papirløse migranter er en marginalisert og sårbar gruppe som er dårligere stilt enn 558 

resten av befolkningen. Mange kan ikke returnere til hjemlandet og kan risikere å 559 

oppholde seg i Norge store deler av livet sitt. Forebygging og tidlig hjelp kan være 560 

avgjørende i mange sykdomsforløp. Videre bidrar mangelfulle helserettigheter til å 561 

forverre den allerede dårlige livssituasjonen til gruppen. En lovgivning som 562 

ekskluderer enkelte grupper kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter om 563 

likeverd og ikke-diskriminering37.  564 

- Helsepolitikken skal ikke være et middel i innvandringspolitikken. Mennesker flykter 565 

på grunn av krig og konflikt, ikke på grunn av helsetilbud. Helsepersonell skal redde 566 

liv, ikke gjøre situasjonen for sårbare flyktninger vanskeligere. Slik situasjonen er i dag 567 

blir helsepersonell satt i en vanskelig situasjon når de blir nødt å fravike fra prinsippet 568 

om å gi omsorg og medisinsk behandling ut ifra behov38. Både kravet om 569 

egenfinansiering og akutte helsesituasjoner gjør at papirløse ofte ikke kan behandles 570 

for sykdom, til tross for at helsebehandlingen er nødvendig.  571 

- Det er billigere å forebygge enn med akutt helsehjelp. Dagens system er allerede dyrt 572 

fordi man venter med å behandle til situasjonen er akutt. Videre står 573 

egenfinansieringskravet i veien for rettighetene til papirløse, ettersom de færreste har 574 

pengene som skal til for å kunne betale for behandlinger og medisiner som er 575 

livsnødvendige.  576 

 577 
Mot:  578 

- De som er mot å utvide rettighetene til papirløse peker ofte på at generøse 579 

velferdsordninger gjør det mer lukrativt å dra til å søke oppholde i Norge eller å ikke 580 

dra fra Norge selv etter man har fått avvist forespørsel om opphold. En utvidelse av 581 

velferdsstaten for papirløse kan bidra til at flere papirløse velger å oppholde seg i 582 

Norge.  583 

- Å utvide rettighetene og fjerne dagens krav om finansiering kan bli dyrt. Å skulle 584 

bruke så mye penger på en gruppe som ikke har lovlig oppholdstillatelse mener noen 585 

motstandere at er dårlig bruk at skattebetalernes penger. Videre kan man som nevnt 586 

hevde at en utvidelse av rettighetene fører til at flere papirløse bli, som kan igjen få 587 

økonomiske konsekvenser gjennom at det er flere som har krav på nødvendig 588 

helsehjelp.  589 

 590 
MDGs politikk på feltet 591 
Fra før har MDG følgende politikk på feltet: “Sikre tilgang til nødvendige helsetjenester og 592 
medisiner til papirløse medmennesker”39. Utvalgets forslag til politikk bygger på dette men 593 
går noe mer i dybden. Vi foreslår følgende tiltak: 594 

- Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  595 

- Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 596 

fastlegeordningen.  597 

 
37 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf  
38 https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf  
39https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram
_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774  

https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/01/PRM-Helsehjelp-til-papirl%C3%B8se.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/4124/attachments/original/1631475774/Arbeidsprogram_2021-2025_bokmal.pdf?1631475774
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- Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 598 

refundert gjennom statlige ordninger.   599 

 600 

3.0 Saksbehandlers konklusjon 601 
Å styrke kunnskapen og behandlingstilbudet til kvinnehelse er en viktig del av likestillinga. 602 
Altfor lenge har kvinners helse vært systematisk nedprioritert innenfor medisin og dermed 603 
også i helsevesenet. Å få mer kunnskap om feltet er viktig for å kunne bedre 604 
behandlingstilbudet, likevel er det flere andre grep som kan iverksettes for å bedre 605 
situasjonen som er nevnt i uttalelsen. I tillegg er det viktig likestillingspolitikk å inkludere 606 
hormonell prevensjon for alle kjønn. 607 
 608 
Det er store forskjeller blant kvinner når det gjelder helse. En særlig sårbar gruppe er 609 
papirløse migranter som har svake helserettigheter i Norge. Å styrke deres rett til behandling 610 
og fjerne dagens egenfinansieringskrav er viktige tiltak for å styrke en av de aller mest 611 
sårbare kvinnene når det gjelder sykdom og behandlingstilbud.  612 
 613 
3.1 Spørsmål til diskusjon  614 

● Er det andre tiltak som kan bedre kvinners situasjon når det gjelder sykdom og helse? 615 

● Er uttalelsen for dyr? Finner det andre billigere tiltak? 616 

● Er dette riktig uttalelse å behandle papirløses rettigheter? 617 

 618 
Forslag til vedtak 619 
F1: Den politiske uttalelsen «Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktivhelse nå!» 620 
innstilles på til landsmøtet slik den foreligger. 621 
 622 
Vedlegg: - Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktivhelse nå! 623 
 624 
Med vennlig hilsen 625 
Elisabeth Udjus, 626 
På vegne av politisk utvalg for bioteknologi 627 
Oslo, 5.oktober 2021 628 
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629 

630 

631 

Kvinnehelse 632 

Tross store forskjeller mellom de biologiske kjønnene når det gjelder helse, er menn normen 633 

når man forsker på sykdommer og helse. Det har ført til en skjevhet mellom kjønnene når det 634 

gjelder kunnskap og behandling i dagens helsevesen. Vi trenger mer kunnskap om kvinners 635 

helse og sikre et bedre behandlingstilbud i hele landet.   636 

 637 

Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 638 

● Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer hvor 639 

kvinner og menn påvirkes ulikt for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn 640 

innenfor helse.   641 

● Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til kjønnsforskjeller.    642 

● Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, som i 643 

størst grad rammer kvinner, slik som muskel- og skjelettplager. 644 

● Styrke kunnskapen om kvinnesykdommer og kvinners helse blant helsepersonell, 645 

gjennom å jobbe for at kvinnehelse blir et større tema i relevante utdanninger.  646 

● Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 647 

godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling. 648 

Livmorhalskreft kan utryddes i Norge innen 2039 dersom vaksinasjonsgraden forblir 649 

høy og en høy andel kvinner fortsetter å ta celleprøve jevnlig. For at dette skal bli en 650 

realitet trengs politiske tiltak som styrker de forebyggende tiltakene mot 651 

livmorhalskreft. Videre er det viktig at stadig flere møter opp til celleprøven, og at 652 

man forsøker å nå de gruppene som ikke møter opp.  653 

Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 654 

● Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  655 

● Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn 656 

fra 12 til 30 år.  657 
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● Jobbe for at stadig flere minoritetskvinner mottar nødvendig helseinformasjon særlig 658 

når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft.   659 

Prevensjonsmidler er kvinnefrigjørende. Likevel kan det være en byrde å benytte 660 

hormonell prevensjon ettersom bivirkningene er mange. Å beskytte seg om uønsket 661 

graviditet er ikke bare kvinnens ansvar og derfor er det viktig at det hormonell 662 

prevensjon til menn blir en realitet i nærmeste framtid.  663 

Derfor mener Grønn Ungdom at: 664 

● Jobbe for at at mannlige hormonelle prevensjonsmidler finnes på det norske markedet 665 

om senest fem år. 666 

● Mannlige hormonelle prevensjonsmidler skal være gratis for alle under 30 år.  667 

 668 

Papirløse migranter 669 

Papirløse migranter en en gruppe som er særlig sårbar i møte med sykdom. Rettighetene 670 

deres er få og mange får ikke den hjelpen de trenger. Å styrke rettighetene deres er en viktig 671 

kvinnehelse sak ettersom dette er særlig utsatt gruppe som har dårligere helse og levekår enn 672 

andre kvinner i Norge.  673 

 674 

Derfor mener Grønn Ungdom at: 675 

● Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  676 

● Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 677 

fastlegeordningen.  678 

● Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 679 

refundert gjennom statlige ordninger. 680 

  681 
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Til  Sentralstyret 682 
Kopi  Landsstyret 683 
Fra  Miriam Akkouche, sentralstyremedlem 684 
Dato  12.10.2021 685 
Saksnr.  SST-17-21-147                                                                                                                                                                                     686 
 687 

688 

Bakgrunn  689 

Vi ønsker ikke folkefulle byer og forlatte hus i distriktene. Klima- og naturkrisen rammer 690 

alle mennesker uavhengig av hvor man bor i landet. I tillegg til klima og naturkrisen, står 691 

distrikt- og øysamfunn overfor utfordringer slik som økende fraflytting, mangel på 692 

arbeidsplasser, nedlagte tilbud og lange avstander.  693 

I Norge i dag har vi rundt 300 helårsbebodde øysamfunn med et lavt antall innbyggere.1 694 

Grønne øysamfunn skal være det vi i miljøbevegelsen viser til når folk lurer på hva vi 695 

ønsker skal skje langs kysten i fremtiden, eller hvordan vi ser det for oss. Langs 696 

norskekysten har vi utallige antall øyer og med sine samfunn i forskjellige størrelser, 697 

noen ubebodd og mange med få innbyggere. Alle disse trenger arbeidsplasser, tilgang 698 

på strøm, og gode levevilkår slik at beboerne skal ønske å bli boende i lang tid framover. 699 

I denne uttalelsen ønsker vi å samle sammen god grønn politikk for øysamfunnene vi 700 

har langs den langstrakte norskekysten og foreslå ny politikk som kan være med å bidra 701 

til å løfte øysamfunnene, gjøre de mer attraktive og inkludere de i det grønne 702 

prosjektet.  703 

Drøfting  704 

I denne uttalelsen har vi både valgt å resirkulere og gjenbruke gammel politikk, men 705 

også valgt å foreslå ny politikk. Denne uttalelsen er også ment som et forarbeid til en 706 

kommende politisk plattform for enten industri eller distriktspolitikk. Målet er å 707 

innlemme mange av punktene foreslått i denne uttalelsen i en framtidig plattform. MDG 708 

og Grønn Ungdom har mye god politikk for distriktene og industrien, men utvalget er 709 

enig om at partiet har et formidlingsproblem på dette feltet.  710 

 711 

Ordet “ferge” har vært på alles tunger tidligere i år og overbudskonkurransen hvor 712 

partiene har lovet billigere og bedre fergetilbud fra de største partiene har preget 713 

mediene.2 Helsestjenester blir for dyre og legges ned, uten at man har klart å tilrettelegge 714 

for bedre og mer mobile tjenester.3 Lokale fiskemottak som har vært viktige 715 

arbeidsplasser i distriktene har blitt nedlagt og svekket.4 Folk flytter fra distriktene og 716 

mange kommer aldri til å flytte tilbake.  717 

 
1 https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med -strom/  
2 Fergeopprøret: https://www.nrk.no/nordland/fergeoppror-i-more-og-romsdal-og-nordland-_-
samferdselsminister-jon-georg-dale-avviser-inngripen-1.14849734  
3 NOU 2020:15 – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/?ch=11   
4 Fiskemottak kan bukke under: https://e24.no/naeringsliv/i/wev0LG/fiskemottak-kan-bukke-under-foer-det-
store-vinterfisket-er-over  

https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med%20-strom/
https://www.nrk.no/nordland/fergeoppror-i-more-og-romsdal-og-nordland-_-samferdselsminister-jon-georg-dale-avviser-inngripen-1.14849734
https://www.nrk.no/nordland/fergeoppror-i-more-og-romsdal-og-nordland-_-samferdselsminister-jon-georg-dale-avviser-inngripen-1.14849734
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/?ch=11
https://e24.no/naeringsliv/i/wev0LG/fiskemottak-kan-bukke-under-foer-det-store-vinterfisket-er-over
https://e24.no/naeringsliv/i/wev0LG/fiskemottak-kan-bukke-under-foer-det-store-vinterfisket-er-over
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Med denne uttalelsen ønsker vi å koble oss på distriktsdebatten å formidle vår 718 

distriktspolitikk enda bedre. Grønne øysamfunn bør være en naturlig del av den grønne 719 

omstillingen uten at dette skal føre til ubeboelige og fordyrende tiltak i distriktene. 720 

Distriktene gjøres attraktive, både ved å foreslå gode tiltak men også ved å anerkjenne 721 

utfordringene innbyggerne står overfor.  722 

Ferger og ferjetakster  723 

Fergesambandene er en del av veinettet. De frakter personer, biler, lastebiler og er 724 

dermed viktig for at samfunnet langs kysten skal gå rundt. Det finnes rundt 130 725 

ferjesamband i Norge, der 17 er statlige mens fylkeskommunene har ansvaret for resten. 726 

For mange av innbyggerne langs kysten er ferjer en del av hverdagen, folk er derfor 727 

avhengig av ferger for å komme seg til jobb, skole, osv.  728 

Mange som i dag er avhengig av ferger ønsker å bli landfast. Argumentene for å bygge 729 

broer eller tunneller er at man i dag betaler «bompenger» til evig tid, og at man må 730 

forholde seg til ferjeavgangene når man skal til fastlandet. I tillegg er mange av 731 

ferjesambandene stengt om natten. For mange betyr dette at man ikke har tilgang på de 732 

samme offentlige tjenestene, eller  733 

nødvendige butikker som de som bor på fastlandet. Bygger man landforbindelse 734 

betaler man bompenger i en viss periode, for så å få gratis, døgnåpent samband når 735 

forbindelsen er nedbetalt.  736 

Alternativet til ferjer er broer eller tunneler. Å bygge broer eller tunneler for å erstatte 737 

ferjer er sjeldent positivt i et klimaperspektiv5, men for fylkeskommunene og brukerne 738 

kan det fort bli økonomisk lønnsomt. Dersom man skal ha en troverdig politikk som går 739 

mot store ferjeavløsningsprosjekt, må man også ha en politikk som prioriterer et godt og 740 

rimelig priset ferjetilbud. Teknologien på ferjer utvikler seg i takt med samfunnet ellers. 741 

Autonome elektriske ferjer kan være en realitet på flere samband i nær fremtid6, og det 742 

kan dermed være et billigere, bedre og mer klimavennlig alternativ til å bygge nye broer 743 

eller tunneler.  744 

AutoPass er innført på de fleste ferjesamband i landet. En av konsekvensene av dette 745 

er at passasjerer og de som reiser uten bil reiser gratis. I utgangspunktet høres dette 746 

bra ut, men fergekaiene står sjeldent der folk bor. Det finnes eksempler på familier 747 

som bruker over 100.000 på ferjebilletter i året7. Dette gjør at det for eksempel er 748 

billigere å kjøpe seg en ny bil, og ha en på hver side, enn å faktisk betale for 749 

ferjeturen. Det er dette som har vært den utløsende faktoren til fergeopprøret, som 750 

har presset frem løfter om lavere priser fra flere parti.  751 

Vannscooter  752 

Kysten bør være et område hvor naturen ivaretas og mennesker og dyr trygt kan ferdes. 753 

Under GULS-4-20 vedtok GU politikk på vannscootere (Naturpolitikk for 2020-tallet). 754 

 
5 https://samferdsel.toi.no/forskning/el-ferjer-kan-utkonkurrere-tunneler-og-bruer-article34122-
2205.html?fbclid=IwAR3zkqqAj2omcty37G7excu9hQbvj6YRacgZMANVk3x4znvCslIxtJrjpZk  
6 https://www.trollheimsporten.no/innveno-naeringsliv-surnadal-kommune/lofaldli--framleis-overbevist-om-at-
autonome-ferjer-er-loysinga-pa-enkle-fjordkryssingar/111440  
7 https://www.vg.no/nyheter/i/pL5pEG/nye-fergepriser-vi-kommer-til-aa-betale-mer-for-fergene-enn-huslaanet  

https://samferdsel.toi.no/forskning/el-ferjer-kan-utkonkurrere-tunneler-og-bruer-article34122-2205.html?fbclid=IwAR3zkqqAj2omcty37G7excu9hQbvj6YRacgZMANVk3x4znvCslIxtJrjpZk
https://samferdsel.toi.no/forskning/el-ferjer-kan-utkonkurrere-tunneler-og-bruer-article34122-2205.html?fbclid=IwAR3zkqqAj2omcty37G7excu9hQbvj6YRacgZMANVk3x4znvCslIxtJrjpZk
https://www.trollheimsporten.no/innveno-naeringsliv-surnadal-kommune/lofaldli--framleis-overbevist-om-at-autonome-ferjer-er-loysinga-pa-enkle-fjordkryssingar/111440
https://www.trollheimsporten.no/innveno-naeringsliv-surnadal-kommune/lofaldli--framleis-overbevist-om-at-autonome-ferjer-er-loysinga-pa-enkle-fjordkryssingar/111440
https://www.vg.no/nyheter/i/pL5pEG/nye-fergepriser-vi-kommer-til-aa-betale-mer-for-fergene-enn-huslaanet


23/30 
 

Utvalget foreslår at denne politikken også blir med i denne resolusjonen. I sakspapirene 755 

til GULS argumenterte politisk utvalg for Klima og natur slik:  756 

Vannscooter ble først lovlig i Norge i 2013, da med flere begrensninger, og ikke før våren 757 

2017 ble bruken av vannscooter likestilt med bruken av vanlig fritidsbåt. På lik linje med 758 

MDG mener utvalget at man burde forby fornøyelseskjøring med vannscooter. Her 759 

legger man til grunn at vannscooter er et motorisert fartøy som i hovedsak brukes til 760 

fornøyelseskjøring. Det finnes også alternativer til vannscooter – nemlig båter – så det er 761 

derfor få som trenger å benytte seg av dette som nyttefartøy. I tillegg får politiet mange 762 

klager på uvettig og ulovlig bruk av vannscooter, og antall varslede ulykker med 763 

vannscooter stiger samtidig som varslede ulykker med fritidsbåt synker. Derfor kan man 764 

ved å gjøre fornøyelseskjøring med vannscooter ulovlig bidra til en tryggere og bedre 765 

kyst som tar vare på både natur og mennesker.  766 

Hurtigbåt og lokalbåt  767 

Båtene i øysamfunnene er som bussen i byen, uten båtene har de ikke kontakt med 768 

fastlandet og mange mister fort kritiske samfunnstjenester uten de. Fremtiden til disse 769 

samfunnene er avhengig av båttransport som hurtigbåt og lokalbåt. Mange av de på 770 

øyene har også egne fritidsbåter for å komme seg fra den minste øya uten større kai, til 771 

en annen øy der lokalbåt/hurtigbåt/ferge er tilstede. Mange ønsker å bo på disse 772 

områdene, men blir ofte truet med å miste alt av kontakt med fastlandet, da 773 

fylkeskommunen kan som et eksempel synes det er for dyrt å opprettholde 774 

kollektivtilbudet (hurtigbåt/lokalbåten) til distrikts-øyene.  775 

Det anslås at ti prosent (10%) av norsk befolkning bor på de største femti øyene, 776 

det er to hundre og førti tusen (240 000) øyer og åtti tusen skjær (80 000) langs 777 

norskekysten.  778 

Hurtigruten, formelt kystruten Bergen–Kirkenes, er en skipsrute langs norskekysten 779 

fra Bergen til Kirkenes, med gods, post og passasjerer. Totalt 34 havner anløpes, og 780 

en rundtur Bergen–Kirkenes–Bergen tar i underkant av elleve døgn. Etter en 781 

anbudsavtale med staten startet ruten 2. juli 1893 på strekningen Trondheim–782 

Hammerfest.  783 

Driften har alltid foregått med statsstøtte, året 1893 var tilskuddet 70.000 kroner, og 784 

731,5 millioner i 20168. Dermed er det viktig at det tilrettelegges for at denne flåten kan 785 

drives på en bærekraftig og framtidsrettet måte.  786 

Fornybar strømproduksjon i distriktene  787 

Vi trenger selvforsynte øysamfunn, og i dag lider mange øyer av mangel på midler og 788 

tiltak for å tilrettelegge for at dette skal bli mulig.  789 

Mange små øysamfunn i Norge er helt avhengig av strømkabler fra land for at de skal få 790 

strøm på øya. Mange av disse kablene er blitt gamle, og i enkelte tilfeller har øyer stått 791 

uten strøm i så mye som to måneder når det har blitt brudd på strømkabelen. Når de 792 

gamle strømkablene blir ødelagte er de som oftest for dyre til å fikse, og øyene blir totalt 793 

avhengig av dieselaggregat for å få strøm.  794 

 
8 https://no.wikipedia.org/wiki/Hurtigruten  

https://no.wikipedia.org/wiki/Hurtigruten
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Norge har rundt 300 helårsbebodde øyer som alle er avhengige av strøm for å fungere9. 795 

Med så mange bebodde øyer må vi sikre at øysamfunn som i dag er avhengige av gamle 796 

strømkabler skal kunne etablere fornybar strømproduksjon i distriktene hvor målet er at 797 

de skal være selvforsynte (innen 2030). Å benytte seg av dieselaggregat, fordi man ikke 798 

har råd til andre alternativer viser at øysamfunnene trenger flere konkrete tiltak og 799 

midler for å tilrettelegge for fornybar strømproduksjon. Blant annet har det blitt utforsket 800 

forskjellige metoder for fornybar strømproduksjon blant annet ved bruk av bølgekraft, sol 801 

og vind.  802 

Fiskeri og havet  803 

Fiske har vært og er tradisjon, kultur og er en viktig næring for Norge (så lenge vi kan 804 

huske). Fiskeri langs kysten er selve livsnerven til mange øyer i landet, og det må vi 805 

sikre i all fremtid med å fortsette strenge krav til bærekraft i næringen. 806 

Kvotefordelingen må favorisere mindre båter som er enklere å elektrifisere, og med 807 

gode lokale mottak der man kan foredle fisken å selge den videre.  808 

De som bor langs kysten på øyene lever ikke bare av fiskerinæringen og skal ikke det 809 

heller. Det må legges godt til rette for lokale produsenter og utnyttelse av lokale varer. 810 

Det bør utbygges kraftverk med fornybar kraft som kan forsyne med strøm til hver enkelt 811 

øy evt med en større øy å kabler til de mindre.  812 

Kvinnelige fiskere er dessverre mangelvare i fiskeriene og tidligere i år har det blitt 813 

publisert en rapport på likestilling i fiskeriene10. Trakassering har også vist seg å være et 814 

stort problem, spesielt blant unge kvinnelige fiskere som har stått fram i media med krav 815 

til fiskeriorganisasjoner11.Rapporten konkluderer med at mulige tiltak er 816 

holdningsskapende arbeid knyttet til å opprette kvinnenettverk, skape kvinnelige 817 

forbilder, tilbud av lederopplæring og oppfølging i undervisningssektoren. I tillegg er det 818 

behov for å se på rettigheter knyttet til fødselspermisjon og gravide12. 819 

Landbruksorganisasjoner har blant annet implementert dette i sine etiske retningslinjer, 820 

hvor medlemmer kan bli straffet med blant annet ekskludering. Mer forskning og tiltak 821 

trengs likevel på dette feltet.  822 

Fiskerimottak  823 

Fiskerinæringen er en av de viktigste næringene i Norge, med en verdiskaping på litt 824 

under 23 milliarder kroner. Ved utgangen av 2019 var det registrert over 11000 fiskere 825 

og om lag 6000 fiskefartøy. Den minste kystflåten er avhengig av at det finnes 826 

fiskerimottak i nærhet til fiskefelt og fartøyets hjemmehørende havn. Riksrevisjonens 827 

undersøkelse av endringene i kvotesystemet i kyst- og havfisket viser at det har blitt 828 

betydelig færre mottak, og at dette har hatt negative konsekvenser for flere 829 

kystsamfunn.  830 

 
9 https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med-strom/  
10 https://www.regjeringen.no/contentassets/5ccdb74e206f4f00b1743904fec2df1d/rapport-15-2021-bedre-
likestilling-i-fiskeriene.pdf  
11 https://www.nrk.no/ytring/feil-kjonn-om-bord-1.15643159  
12 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-ha-flere-kvinner-om-bord/id2869089/  

https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med-strom/
https://www.regjeringen.no/contentassets/5ccdb74e206f4f00b1743904fec2df1d/rapport-15-2021-bedre-likestilling-i-fiskeriene.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5ccdb74e206f4f00b1743904fec2df1d/rapport-15-2021-bedre-likestilling-i-fiskeriene.pdf
https://www.nrk.no/ytring/feil-kjonn-om-bord-1.15643159
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-ha-flere-kvinner-om-bord/id2869089/
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Det finnes mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge13. Disse står for større utslipp enn vår 831 

samlede fiskeflåte14. Overgangen til nullutslipp må komme også her, og vi mener at man 832 

bør innføre momsfritak på fritidsbåter med nullutslipps framdrift. I tillegg ønsker vi å 833 

endre på dagens avgiftsfritak på diesel for fritidsbåter til å kun gjelde innbyggere på øyer 834 

uten fastlandsforbindelse og som bør avvikles innen 2050. Grunnen til dette er fordi 835 

enkelte har behov for båt som hovedtransport, og inntil ladenett er bygget ut bør vi 836 

tilrettelegge for et eget alternativ. I tillegg må vi bygge et sammenhengende ladenett for 837 

elektriske fritidsbåter langs kysten15.  838 

Gode levevilkår og bolyst  839 

Grønne øysamfunn skal også være med i omstillinga til et grønnere samfunn og å 840 

bekjempe klimakrisa. For å få til dette så trenger vi gode tiltak og som anerkjenner 841 

utfordringene man står ovenfor i distriktene og samtidig tilrettelegger for omstilling, slik 842 

at vi kan få grønne øysamfunn. Vi ønsker i tillegg at våre øysamfunn skal bli livlige og 843 

hyggelige lokalsamfunn, hvor mennesker ønsker å bosette seg og unge ønsker å bli igjen. 844 

Vi må skape gode lokalsamfunn som øker bolyst, hindrer fraflyttning og tiltrekker seg 845 

innflytterer. For at folk skal bli boende i distriktet må man tilrettelegge for gode tjenester, 846 

gode kulturtilbud og grønne arbeidsplasser slik at spesielt unge har lyst til å bli igjen16.  847 

Ifølge en nylig rapport melder 3 av 10 unge kvinner at de ikke er interessert i å flytte 848 

tilbake til bygda de kommer fra17. Mange av disse oppgir blant annet at en grunn til dette 849 

er fordi de mener at det er for smalt bilde av hvem som passer inn og mye mobbing. 850 

Dette kan vi ikke godta for unge kvinner og vi trenger tiltak for å bøte med disse 851 

problemene.  852 

En måte å sikre at unge blir igjen er å gjøre muligheten til utdannelse lettere tilgjengelig 853 

for unge. Etter koronapandemien har mange forelesere og professorer måtte lært seg 854 

hvordan man tar opptak av forelesninger, kaller inn til zoom-møter og organiserer emner 855 

digitalt. Derfor er det viktig at unge får muligheten til ta en bachelor fra bygda si, uten at 856 

det skal koste skjorta med nettstudier. Derfor bør vi tilrettelegge for å utvide tilbudet for 857 

hvilke nettstudier som er gratis og tilgjengelig.  858 

I tillegg er det viktig at unge studenter som er ferdig utdannet får muligheten til å flytte 859 

tilbake til hjembygda og tjene på det. En måte man kan gjøre dette på er ved å 860 

videreføre og også utvide ordningen for nedskriving av studielånet som idag finnes i 861 

Finnmark og Nord-Troms. Samtidig kan man vurdere å øke nedskrivingssummen, for 862 

hvert nye år man bor i disse områdene.  863 

Mange offentlige bygg i distriktene er forfalne og sliter med å opprettholde nye 864 

byggestandarder18. Distriktsskolene og andre offentlige bygg er dyre å vedlikeholde og 865 

konsekvensen er ofte at man enten velger en billigere løsning ved å bygge et helt nytt 866 

 
13 https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/antall-fritidsbater-narmer-seg-1-million-i-norge/  
14 https://www.tu.no/artikler/det-er-pa-tide-a-snakke-om-batskam-motorbaten-er-en-versting-br/469614  
15 https://www.tu.no/artikler/batferie-langs-kysten-er-verre-for-klima-enn-storbyferie-i-london-hevder-
forskere/469840  
16 https://nsr.no/nsr/nsrs-samiske-tilflyttingsplan/  
17 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-
opp-i  
18 https://www.multiconsult.no/behov-for-omfattende-oppgradering-av-offentlige-bygg/  

https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/antall-fritidsbater-narmer-seg-1-million-i-norge/
https://www.tu.no/artikler/det-er-pa-tide-a-snakke-om-batskam-motorbaten-er-en-versting-br/469614
https://www.tu.no/artikler/batferie-langs-kysten-er-verre-for-klima-enn-storbyferie-i-london-hevder-forskere/469840
https://www.tu.no/artikler/batferie-langs-kysten-er-verre-for-klima-enn-storbyferie-i-london-hevder-forskere/469840
https://nsr.no/nsr/nsrs-samiske-tilflyttingsplan/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-opp-i
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-opp-i
https://www.multiconsult.no/behov-for-omfattende-oppgradering-av-offentlige-bygg/
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bygg fra bunnen. Brukbare og opppussbare skolebygg blir dermed forlatt til fordel for 867 

nybygg. Derfor bør vi har en grønn pott til små kommuner som går konkret til 868 

opprustning og vedlikehold av skolebygg, samtidig som kommuner må innføre en 869 

“vedlikeholdskultur” tidlig i byggeprosessen.  870 

Arbeidsgiveravgift  871 

Differensiert arbeidsgiveravgift er en av de mest omfattende distriktspolitiske 872 

virkemiddelene i Norge. Avgiften betales av arbeidsgiver som en andel av arbeidstakers 873 

lønn. Satsene varierer etter hvor i landet virksomheten er lokalisert, og er lavere i 874 

distriktene enn i sentrale strøk. Landet er delt inn i syv ulike soner (sone 1, 1a, 2, 3, 4, 4a 875 

og 5), der satsene varierer mellom 14,1% i de mest sentrale områdene og 0% i Finnmark 876 

og en del av Troms.  877 

Spørsmål til diskusjon  878 

• Arbeidstittel på dette var «Grønne øysamfunn», og det er gjort et forsøk på å ta 879 

med alt som går under denne kategorien. Noe som mangler? Er det noen drastiske 880 

tiltak som mangler og som er gjennomførbare?  881 

• Ting som ikke er tatt med: All fiskeripolitikk knyttet til kvotesystem o.l., fordi vi 882 

mener MDG allerede har svært god politikk på dette feltet.  883 

• Andre spørsmål til diskusjon er skissert i drøftingen over?  884 

Saksbehandlers konklusjon  885 

Basert på drøftingene ovenfor har utvalget vurdert det som nødvendig å tilrettelegge for et 886 

bredt utvalg av tiltak som skal forbedre situasjonen for små øysamfunn og samtidig gjøre de 887 

til en vinner på klima og miljø. Vi må tilrettelegge for gode levevilkår basert på de 888 

utfordringene distriktene står ovenfor. MDG bør være et naturlig valg for folk i distriktene 889 

som ønsker å bidra i kampen mot klima og naturkrisen, uten at de skal føle at tapet er for 890 

stort. Derfor har vi både forslått skattefordeler og avgiftsletter for el-båter og skipstrafikk, 891 

samtidig som vi har foreslått muligheter for å ta utdannelse og få muligheten til nedskriving 892 

av studielån. Vi trenger langsiktige mål som innbyggerne i distriktene kan relatere seg til.  893 

Forslag til vedtak  894 

F1: Den politiske uttalelsen «Grønne øysamfunn» vedtas slik den foreligger.  895 

Vedlegg: - Grønne øysamfunn  896 

Med vennlig hilsen  897 

Miriam Akkouche,  898 

På vegne av Politisk utvalg for industri og distriktspolitikk  899 

Bergen, 12. oktober 2021 900 
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901 

Klima- og naturkrisen rammer alle mennesker uavhengig av hvor man bor i landet. I tillegg til 902 
klima og naturkrisen, står distrikt- og øysamfunn overfor utfordringer slik som økende 903 
fraflytting, mangel på arbeidsplasser, nedlagte tilbud og lange avstander. 904 
 905 
I Norge i dag har vi rundt 300 helårsbebodde øysamfunn med et lavt antall innbyggere. 906 
Grønne øysamfunn skal være det vi i miljøbevegelsen viser til når folk lurer på hva vi ønsker 907 
skal skje langs kysten i fremtiden, eller hvordan vi ser det for oss. Langs norskekysten har vi 908 
utallige antall øyer og med sine samfunn i forskjellige størrelser, noen ubebodd og mange 909 
med få innbyggere. Alle disse trenger arbeidsplasser, tilgang på strøm, og gode levevilkår slik 910 
at beboerne skal ønske å bli boende i lang tid framover. 911 
 
Vi må gjøre grønne øysamfunn attraktive: 912 

• Innføre månedskort for bil på ferger, slik at de som bor på øyene og er 913 
avhengig av fergen har et maksbeløp å betale i måneden.  914 

• Innføre rabatt til industritransport på fergene, for å 915 
opprettholde industriarbeidsplassar på øyer og uten å bli veldig belastet.  916 

• Gi kommunene/fylker mulighet til å differensiere fergeprisen mellom 917 
fastboende og besøkende eller turister i turist-måneder, slik at turister må 918 
betale en høyere pris. 919 

• Opprette et pilotprosjekt med autonome ferjer på enkle fjordkryssinger.  920 

• Tilrettelegge slik at man til enhver tid har tilgjengelige beredskapsferjer  921 

• Endre reglene for ferdsel med vannscooter til å kun tillate nytteformål, ikke 922 
fornøyelseskjøring, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser 923 
settes først. Skjerpe håndhevingen av eksisterende regler knyttet til ferdsel 924 
med snøscooter, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser 925 
fortsatt ivaretas.  926 

• Gi flere lærlingeplasser og veier inn til fiskeri og landbruket i distriktet.  927 

• Gi støtte til kvinnelige fiskerinettverk som bidrar til å støtte opp rundt 928 
kvinners rettigheter i yrket  929 

• Innføre tiltak for å motarbeide trakassering av kvinnelige fiskere  930 

• Utrede en kombinasjon av helsetjenester og lokalbåt/hurtigbåt med fastlege 931 
om bord. 932 

• Legge til rette for mer fjernundervisning og samlingsbaserte kurs på 933 
universitet og høyskoler, slik at folk kan bli boende i distriktene og fortsatt ha 934 
tilgang til høyere utdannelse.  935 
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• Opprettholde mulighet til nedskriving av studielån i Nord-Troms og Finnmark 936 
og utrede muligheten for å innføre en lignende ordning i kommuner og fylker 937 
som har hatt sterk befolkningsnedgang.  938 

• Oppjustere nedskrivingssummen for hvert nye år man bor i distriktet, slik at 939 
det blir insentiver for å bli boende langvarig.  940 

• Øremerke midler som skal gå til finansiering av vedlikeholdsetterslep på 941 
offentlige bygg, slik som skoler og barnehager.  942 

• Grønn søkbar pott øremerket til offentlige bygg i distriktene hvor 943 
distriktskommuner kan søke om støtte til grønne prosjekter.  944 

• Såkornfond for grønne bedrifter i distriktskommuner.  945 

Vi må gjøre det lettere å velge miljøvennlig i grønne øykommuner:  946 

• Ha et mål om at vi bare skal ha nullutslippsfartøy på norsk farvann innen 947 
2035, med unntak for nord for polarsirkelen som skal ha samme mål innen 948 
2050.  949 

• Etablere nødvendig ladeinfrastruktur og nødvendig nullutslipps struktur som 950 
er sammenhengende til sjøs og til lands innen 2035  951 

• Innføre momsfritak på fritidsbåter med elektrisk framdrift.  952 

• Oppheve dagens avgiftsfritak på diesel for fritidsbåter.  953 

• Innføre skattefritak på fritidsbåter med elektrisk framdrift for fastboende på 954 
øyene uten fastlandsforbindelse innen 2025.  955 

• Innføre turistskatt i øykommuner med mål om at midlene skal gå tilbake til 956 
øykommunene.  957 

• For å opprettholde kystflåtens betydning for kystsamfunnene må vi legge til 958 
rette for en desentralisert struktur for fiskemottak og tilrettelegge for flere 959 
lokale fiskemottak.  960 

• Forlenge området for 0% arbeidsgiveravgift langs hele kysten til alle 961 
kommuner som ansees som små kommuner, evt x nivå av næringsliv.  962 

• Kartlegge øysamfunn som er avhengig av gamle strømkabler, lage en plan for 963 
selvforsynte øysamfunn. 964 

• Øremerkede midler til fornybare prøveprosjekter på hydrogenanlegg i 965 
distriktet966 
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Til  Sentralstyret 967 
Kopi  Landsstyret 968 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 969 
Dato  14.10.2021 970 
Saksnr.  SST-16-21-135                                                                                                                                                                                     971 
 972 

973 

974 

Sakspapirene til denne saken ble ettersendt ved forrige møte, se disse for videre behandling 975 
av saken.976 
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Til  Sentralstyret 977 
Kopi  Landsstyret 978 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 979 
Dato  14.10.2021 980 
Saksnr.  SST-17-21-148                                                                                                                                                                                     981 
 982 

983 

984 

Bakgrunn 985 
LS! Vi skal gå gjennom internprogrammet og snakke om hvilke oppgaver vi har. 986 
Internprogrammet ferdigstilles ikke før neste uke, du finner det i mappa Landsstyret -> LS-3-987 
21. 988 
 
Med vennlig hilsen 989 
 
Miriam Langmoen, 990 
Generalsekretær  991 
 
Oslo, 14. Oktober 2021  992 


