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PRAKTISK INFORMASJON 1 

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

Sakspapirer og endringsforslag til møtet 6 
Det er sakspapirene vi kommer til å forholde oss til under møtet. Disse har dere nå foran dere.  7 
 8 
Endringsforslag til alle saker sendes inn her: https://tinyurl.com/endringsforslagGULM21 9 
Innsendte endringsforslag kan sees her: https://tinyurl.com/innsendteGULM21 10 
 11 

Møtetid og -sted  12 
Landsmøte avholdes i Oslo. Det er oppmøte fredag morgen kl 09:00. Info om oppmøtested 13 
kommer i løpet av neste uke, direkte til delegatene. Landsmøtet avsluttes senest kl. 17:00 på 14 
søndag. 15 
 16 

Refusjon og dekking av reise  17 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei. Om man skal fly må dette 18 
avklares med generalsekretær på forhånd.  19 
 20 
Reise dekkes kun dersom du er med på hele arrangementet. Hvis du ikke har møtt opp innen 21 
09:30 på fredag, og ikke gitt beskjed om dette på forhånd, så refunderer vi ikke 22 
reiseutgiftene dine. 23 
 24 
Obs: Grønn Ungdom nasjonalt dekker ikke sovekupé på tog til landsmøtet. Fylkeslaget ditt 25 
kan eventuelt vedta å dekke sovekupé for sine delegater. 26 
 27 
Send signert refusjonsskjema med bilag til okonomi@gronnungdom.no innen én måned etter at 28 
landsmøtet er slutt. NB! Husk å signere nederst på refusjonsskjemaet. Du finner 29 
refusjonsskjemaet her: https://tinyurl.com/refusjon2021 30 
 31 
Hvis du ikke kan legge ut for reise, ta kontakt med fylkessekretær Vilhelm på 32 
vilhelm@gronnungdom.no, så kan Grønn Ungdom bestille for deg :) 33 
 34 

Overnatting 35 
Vi skal sove på Thon Hotel Linne. Det er obligatorisk for alle deltagerne å sove på hotellet, også 36 
dersom du bor i Oslo til vanlig.  37 
 38 

Sikkerhet og trivsel  39 
Det er viktig for oss at Grønn Ungdom skal være en trygg arena å være på for alle. Vi har 40 
nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler på våre arrangementer.  41 
 42 
Grenseoverskridende adferd blir slått hardt ned på av Grønn Ungdom. Vi tar grensesetting, 43 
aldersforskjeller og organisasjonskultur alvorlig, og vi kommer til å snakke med alle deltagerne 44 
om dette på starten av møtet.  45 
 46 
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Det kommer til å være to trivselsansvarlige av ulikt kjønn man kan snakke med om det skulle 47 
være noe. Generalsekretær Miriam L. har hovedansvar for organisasjonen, og er også å få tak i 48 
på telefonnummer 932 91 554 hele døgnet under arrangementet.  49 
 50 

Forberedelser  51 
Det forventes at alle fylkeslag forbereder seg godt og har åpne medlemsmøter hvor man går 52 
gjennom sakspapirene med delegasjonen. Fylkessekretær Vilhelm kan hjelpe dere med å 53 
arrangere forberedende møter. 54 
 55 
Husk at møter hvor dere bestemmer hva fylket skal mene om enkeltsaker bør være åpent for 56 
alle medlemmene, ikke bare de som sitter i delegasjonen eller styret! Dere skal tross alt 57 
representere hele fylkets syn. 58 
 59 
I de foreslåtte møtereglene så får hver delegat bare fire innlegg og fire replikker i løpet av hele 60 
helga. Da er det lurt å forberede innlegg på forhånd, og fordele sakene dere i mellom! Sånn 61 
sikrer dere at fylkets syn er representert i alle sakene. 62 
 63 

Hvilke politiske saker skal vi behandle? 64 
Det vil bli holdt en digital avstemming uka før landsmøtet, for å bestemme hvilke (og hvor 65 
mange) politiske saker vi skal behandle på landsmøtet. Alle delegatene har stemmerett og får 66 
info. 67 
  68 

Politisk fravær 69 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av landsmøtet, 70 
kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut denne:  71 
http://xn--politiskfravr-fgb.no/ og sende den til fylkessekretær Vilhelm Bjørgul 72 
(vilhelm@gronnungdom.no) for signering. 73 
 74 
 75 
 76 
Vi gleder oss til å se dere!  77 
 78 
Grønne hilsener,  79 
Sentralstyret 80 

81 
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HOW TO #GULM 81 

Hva er GULM? 82 
Landsmøtet som avholdes hvert år er Grønn Ungdoms høyeste organ. For at du skal kunne 83 
være med på å bruke det demokratiske redskapet landsmøtet skal være, kan det være greit å ta 84 
en kikk på innføringen her. Husk at ingen spørsmål er for dumme! Hvis det er noe i 85 
sakspapirene eller underveis i møtet som du ikke forstår, snakk med delegasjonslederen din 86 
eller noen fra sentralstyret (SST).  87 
 88 
På landsmøtet bestemmer vi hvordan Grønn Ungdom skal jobbe fram til neste landsmøte, 89 
høsten 2022. Vi diskuterer og vedtar politikk, legger planer og vedtar strategier, og velger 90 
personer til forskjellige tillitsverv.  91 
 92 
På GULM har alle som er valgt til delegater av fylkesårsmøtet sitt stemmerett, i tillegg til tale- 93 
og forslagsrett. Det betyr at du som medlem av Grønn Ungdom kan være med på å bestemme 94 
på lik linje med alle andre medlemmer!  95 
 96 
De fleste organisasjoner har et sett med møteregler. Møtereglene er kjøreregler for hvordan 97 
møtet skal foregå, sånn at møtet blir så effektivt og så rettferdig som mulig. Møtereglene 98 
bestemmer blant annet hvordan du kan ta ordet i møtet, hvordan du fremmer forslag eller 99 
hvordan du kan stille spørsmål. Det kan være vanskelig å følge med på møtereglene på starten! 100 
Vi kommer til å ha formøter før møtet for å forklare møtereglene og gjøre dem så forståelige 101 
som mulig. Hvis de fortsatte er uklare underveis i møtet, er det lov å si fra eller spørre noen i 102 
SST. 103 
 104 

Sakspapirer  105 
Alle Grønn Ungdoms medlemmer har hatt mulighet til å sende inn saker til landsmøtet. 106 
Resultatet er sakspapirene som du har foran deg nå! Det er viktig at du leser disse nøye. Det 107 
blir lettere å følge med i debattene og valgene dersom du har snakket deg gjennom 108 
sakspapirene med andre som skal på landsmøtet. Hvert fylkeslag bør arrangere 109 
delegasjonsmøter før GULM, der dere går gjennom sakspapirene sammen i delegasjonen. Skriv 110 
gjerne ned egne notater, særlig om det er noe du er uenig i – det kan du endre på. Jo bedre 111 
forberedt du er, jo bedre kan du selv påvirke landsmøtet! 112 
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MØTEORDLISTE 113 

Det er ofte vanskelig å forstå språket som brukes på offisielle møter. Her har du en ordliste som 114 
kan hjelpe deg underveis! 115 
 116 
Arbeidsplan En plan som forteller hva man skal gjøre i løpet av det neste året. 117 
 118 
Avstemming/votering Å stemme. 119 
 120 
Bilag eller vedlegg Dokumenter som sendes sammen med vanlige dokumenter. 121 
 122 
Budsjett En økonomisk plan over hvor mye penger vi forventer å få/tjene og hvor mye penger 123 
vi forventer å bruke. Budsjettet sier også hva vi skal bruke pengene på. 124 
 125 
Dagsorden Tidsplanen for møtet. Der står det når vi har tenkt å behandle de forskjellige sakene 126 
og hvor mye tid som er satt av til hver av dem. 127 
 128 
Delegat En deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. (Delegater er noe 129 
annet enn observatører, som deltar på møtet men ikke har stemmerett.) 130 
 131 
Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til noen andre. 132 
 133 
Dissens Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet. Hvis et fylkeslag er 134 
veldig uenig i noe vi vedtar på landsmøtet, kan det for eksempel ta dissens. Da blir det skrevet i 135 
referatet at dette fylkeslaget tar dissens og altså ikke støtter det som er vedtatt. Man tar 136 
dissens ved å gi beskjed til referenten. 137 
 138 
Drøfte Diskutere. 139 
 140 
Endringsforslag Noe du kan sende inn dersom du vil endre noe av det vi behandler på møtet, 141 
for eksempel et punkt i en sak vi skal vedta. Det kan som regel gjøres før møtet og i løpet av 142 
møtet. 143 
 144 
Enstemmig Alle med stemmerett var enige i forslaget, altså fikk forslaget 100% flertall. 145 
 146 
Federation of Young European Greens (FYEG) Paraplyorganisasjonen for grønne 147 
ungdomspartier i Europa. 148 
 149 
Forretningsorden Et vanskelig ord for møteregler. 150 
 151 
Fremme forslag Betyr å komme med et forslag. Forslag må sendes inn digitalt ved hjelp av 152 
lenken i praktisk info. Vi stemmer over alle forslag, med mindre forslaget blir trukket under 153 
debatten. Du kan trekke forslag du har fremmet, fram til voteringen (avstemmingen) skjer.  154 
 155 
Fylkessekretær En ansatt person som har i oppgave å følge opp fylkeslag i Grønn Ungdom. 156 
 157 
Gå inn for Mene. 158 
 159 
Heve møtet Avslutte møtet. 160 
 161 
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Innkalling Formell invitasjon til møte. 162 
 163 
Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på i debatter. Da får du to 164 
minutter til å si hva du mener om saken. Landsstyret har foreslått at alle delegatene får lov til å 165 
tegne seg til maks fire innlegg i løpet av landsmøtet.  166 
  167 
Innstilling Anbefaling, nominasjon, forslag til vedtak. 168 
 169 
Inntegning Når det er mulig å tegne seg til innlegg (til talelista). Ordstyrer spør ofte om noen vil 170 
tegne seg. Inntegningen kommer til å foregå digitalt og åpne før møtet begynner. 171 
 172 
Internasjonal kontakt (IK) En person i sentralstyret som er ansvarlig for Grønn Ungdoms 173 
internasjonale aktiviteter. 174 
 175 
Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling. 176 
 177 
Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak. 178 
 179 
Konstituere seg Fordele oppgaver eller sette et møte. 180 
 181 
Kontingent (Medlems)avgift. 182 
 183 
Landsstyret (LS) Grønn Ungdoms viktigste nasjonale styre (organ) mellom landsmøtene. I 184 
landstyret sitter to representanter fra hvert fylke, pluss talspersonene. 185 
 186 
Landsmøtet (LM/GULM) Nasjonalt årsmøte og Grønn Ungdoms høyeste besluttende organ. 187 
 188 
Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak. 189 
 190 
Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten. Dette kan for eksempel være fordi saken 191 
man behandler er sensitiv eller konfidensiell og ikke skal spres til offentligheten. 192 
 193 
Mandat Lov/tillit til å gjøre noe. Hvis det for eksempel står at landsstyret har mandat til å vedta 194 
noe, så betyr det at landsstyret har fått lov/tillit til å bestemme noe i den saken. 195 
 196 
Mindretall Ikke flertall. 197 
 198 
Motforslag Et forslag som er motstridende et annet forslag. 199 
 200 
Motstridende To forslag eller meninger er motstridende hvis det ikke er mulig å mene begge to 201 
samtidig.  202 
 203 
Nestleder Leder nr 2, eller leders stedfortreder. 204 
 205 
Observatør En person som deltar på møtet, men som ikke har stemmerett. 206 
 207 
Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg, og sørger for at møtet 208 
følger dagsorden og møteregler. 209 
 210 
Organ Et styre, en gruppe eller en komité. Det høyeste ( = mektigste) organet i Grønn Ungdom 211 
er landsmøtet, som møtes én gang i året. Det nest høyeste nasjonale organet er landsstyret. 212 
 213 
Orientering Til informasjon. 214 
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 215 
Politisk uttalelse En tekst som sier hva Grønn Ungdom mener om noe. 216 
 217 
Protokollunderskriver En som sjekker at det som står i referatet er riktig, og signerer referatet 218 
når det er ferdig. 219 
 220 
Redaksjonskomité En gruppe mennesker valgt av landsmøtet til å foreslå voteringsorden, altså 221 
lage et forslag til hvordan vi skal stemme over alle forslagene som har kommet inn. 222 
Redaksjonskomiteen kan også foreslå mindre endringer som ikke endringer meningen i 223 
forslagene, for eksempel bedre språk eller å slå sammen to forslag som betyr det samme.  224 
 225 
Referat Møtets notater eller protokoll. I referatet står det hvem som var på møtet, hvilke saker 226 
vi behandlet og hva vi bestemte. 227 
 228 
Referent Personene som skriver referatet. 229 
 230 
Replikk Den gis med én gang etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som 231 
ønsker replikk, tegner seg digitalt mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være kort og 232 
svare direkte på talerens innlegg. Landsstyret har foreslått at du bare kan ta replikk etter at 233 
strek er satt og hvis du er uenig i det taleren sier. Landsstyret har også foreslått at det er maks 234 
fire replikker per delegat i løpet av landsmøtet. 235 
 236 
Resolusjon Et annet ord for politisk uttalelse. 237 
 238 
Saksliste Listen over saker som er meldt opp til behandling på møtet. 239 
 240 
Saksbehandler En person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til 241 
vedtak eller svar. 242 
 243 
Saksopplysning En faktaopplysning. Hvis du kommer med en saksopplysning kan du ikke si noe 244 
om hva du mener om saken, bare komme med oppklarende fakta eller opplysninger som er 245 
nødvendige for at debatten skal gå riktig for seg.  246 
 247 
Strek i debatten Dette betyr at det settes sluttstrek på talerlisten. Da kan man ikke lenger 248 
tegne seg til innlegg for å si noe i denne saken. (Det er fortsatt mulig å ta replikk på de som 249 
snakker.) 250 
 251 
Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en organisasjon. 252 
 253 
Taleliste Liste over hvem som skal snakke i en sak. 254 
 255 
Talerett Personer med talerett har lov å delta i debatten (snakke) på møtet. 256 
 257 
Talspersoner Grønn Ungdom har to talspersoner som representerer oss utad, i stedet for 258 
leder/nestleder. 259 
 260 
Tegne seg til talerlista Inntegning, du må tegne deg til talerlista, for å be om ordet når du skal si 261 
noe.  262 
 263 
Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer. 264 
 265 
Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til det. 266 
 267 
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Tiltak Et virkemiddel for å få gjort noe. 268 
 269 
Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges. 270 
 271 
Vara Erstatning, vikar. Et varamedlem/vararepresentant stepper inn når et vanlig medlem ikke 272 
kan delta på for eksempel et styremøte. 273 
 274 
Vedta Bestemme noe, avgjøre noe. 275 
 276 
Vedtekter Organisasjonens grunnlov. Vedtektene overstyrer alle andre dokumenter og 277 
personer i organisasjonen. Vedtekter trenger ⅔ flertall for å endres. 278 
 279 
Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er ferdig debattert, kan man gå til 280 
votering.  281 
 282 
Voteringsorden Regler og rekkefølge på hvordan en avstemning skal foregå. 283 
 284 
Årsmelding En årsmelding eller årsberetning forteller hva som er gjort i løpet av året.285 
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1.7 – MØTEREGLER  286 

 287 

Generelt 288 
§ 1 - Formalia 289 
Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 290 
retningslinjer. 291 
 292 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-293 
flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 294 
tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 295 
endres med alminnelig flertall. 296 
 297 
§ 2 - Opptreden på landsmøtet 298 
Delegatene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best mulig 299 
bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 300 
 301 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 302 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 303 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  304 
 305 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 306 
 307 

Representasjon 308 
§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 309 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 310 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon til 311 
generalsekretær. 312 
 313 
§ 4 - Representanter 314 
Landsmøtet består av årsmøtevalgte delegater fra fylkene, samt sentralstyret. For å få innvilget 315 
stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 316 
 317 
Medlemmer av valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet, uavhengig av medlemskap i 318 
Grønn Ungdom og delegatstatus.  319 
 320 
§ 5 - Andre gjester 321 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester, gitt at dette 322 
anses å være smittevernmessig forsvarlig. Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett 323 
med alminnelig flertall. 324 
 325 
§ 6 – Ansatte 326 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 327 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 328 
 329 
§ 7 - Lukkede dører 330 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 331 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet. 332 
 333 
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Saksgang og konstituering 334 
§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 335 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for 336 
å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 337 
upassende oppførsel på landsmøtet. 338 
 339 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 340 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 341 
skal voteres over. 342 
 343 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 344 
 345 
§ 9 - Redaksjonskomiteen 346 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 347 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomiteen kan også samordne forslag, foreslå 348 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 349 
 350 
§ 10 - Referenter og protokoll 351 
Det velges minst én referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 352 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 353 
forslag og alle voteringer. 354 
 355 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 356 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 357 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 358 
 359 

Debatter 360 
§ 11 - Innlegg 361 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er normalt 2 362 
minutter, men landsmøtet kan vedta en annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 363 
satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 364 
svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 365 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt.  366 
 367 
En delegat kan ikke tegne seg til innlegg mer enn fire ganger i løpet av landsmøtet, og kan 368 
maksimalt ta fire replikker hver. Taler i forbindelse med saken «Valg» anses ikke som innlegg.   369 
 370 
§ 12 - Saksinnledninger 371 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 372 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål til 373 
saksforbereder, men ikke anledning til ytterligere replikker/kommentarer. 374 
 375 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 376 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 377 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 378 
 379 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 380 
talelisten. 381 
 382 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 383 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 384 
oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 385 
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 386 
Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 387 
dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 388 
ordstyrerbordet. 389 
 390 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 391 
oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 392 
 393 
§ 15 - Frister 394 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 395 
 396 
§ 16 - Forslagenes utforming 397 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. Forslagsstiller skal 398 
underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 399 
 400 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 401 
 402 

Votering 403 
§ 17 - Avstemninger 404 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen stemmeberettigede kan forlate eller komme 405 
inn i salen eller møtet før stemmegivningen er avsluttet. 406 
 407 
Avstemninger foregår digitalt. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen 408 
foregå anonymt. Et slikt krav kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 409 
 410 
§ 18 - Stemmelikhet 411 
Stemmelikhet ved voteringer håndteres på følgende måte: 412 
1. Første stemmelikhet 413 

a) Første gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 414 
forslag gjentas voteringen umiddelbart. 415 
 416 

2. Andre stemmelikhet  417 
a) Andre gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 418 
forslag kan hver side av saken holde et innlegg på 1 minutt for sitt syn i saken.  419 
b) Forslagsstiller(e) har førsterett på å holde dette innlegget, så lenge de taler i tråd med 420 
forslagets intensjon.  421 

I) Er det mer enn én forslagsstiller for forslag(et), bestemmes det innbyrdes 422 
hvem som skal holde innlegget.  423 
II) Dersom denne retten ikke benyttes, er det den som først melder seg, som 424 
tidligere har votert i tråd med synspunktet det skal argumenteres for, som får 425 
holde innlegget. 426 
 427 

3. Tredje stemmelikhet 428 
a) Tredje gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 429 
forslag, kan landsmøtet åpne strek for å diskutere de(t) aktuelle forslag videre.  430 

I) Å åpne strek på denne måten krever et kvalifisert, absolutt flertall på 2/3.  431 
II) Strek settes umiddelbart etter første inntegning. 432 
III) Bare møtedeltagere med stemmerett kan tegne seg under denne debatten. 433 
IV) Maks 6 talere tegnes på slik, med like mange talere for hver side av saken. 434 
V) Ingen andre tema enn de(t) aktuelle forslag skal debatteres.  435 
VI) Taletiden begrenses til 1 minutt per delegat. 436 
VII) Når talerlisten er tom, voteres det umiddelbart over de(t) aktuelle forslag. 437 
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i) Her kreves det absolutt flertall. 438 
c) Dersom man ikke oppnår flertall i hverken 3a) eller 3b), avgjøres saken ved å slå 439 
«krone eller mynt». Dette gjøres på valgfri måte, så lenge det bare finnes to binære 440 
utfall, med like stor forekomst/sjanse. 441 

 442 

Valg 443 
§ 19 - Valg 444 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 445 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke 446 
er innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Innstilte personer 447 
som ønsker å stille mot en annen kandidat dersom de selv taper valget om sin innstilte plass, må 448 
også annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. 449 
 450 
Taletiden for valgtale er 2 minutter, med unntak av talsperson- og generalsekretærkandidater 451 
som får 3 minutter. 452 
 453 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 454 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 455 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 456 

landsmøte. Det gjelder heller ikke for valg av medlemmer til kontrollkomiteen og 457 
valgkomiteen, med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 458 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen med 459 
akklamasjon. 460 
 461 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 462 
1. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid for hver kandidat. 463 

Valgkomiteens presentasjon av innstillingen ansees som en forslagstale for den innstilte 464 
kandidaten. 465 

2. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 466 
3. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid per kandidat. 467 

 468 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 469 
valg følges følgende rutine: 470 

1. Hver delegat voterer digitalt og anonymt. Opptelling gjøres av tellekorpset. En 471 
representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 472 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 473 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 474 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten av 475 
stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen og man voterer på nytt 476 
over de gjenstående kandidatene. 477 

 478 

Annet 479 
§ 20 - Rusmidler 480 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsmøtet. Berusede personer vises 481 
bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 482 
 483 

484 
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1.8 – DAGSORDEN 484 

Landsstyret har gitt sentralstyret mandat til å foreslå en dagsorden. Sentralstyret vil 485 
oppdatere sakspapirene på nettsiden så snart dette er vedtatt.  486 
 487 
 488 
 489 
 490 
 491 
 492 
 493 

494 
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 494 

 495 

2 496 

ÅRSMELDINGER 497 

498 
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2.1 — SENTRALSTYRET 498 

Dette er sentralstyrets årsmelding for 2021. Her redegjøres det for måloppnåelsen under de 499 
ulike kapitlene i arbeidsplanen. Det redegjøres også for hvordan koronasituasjonen har blitt 500 
håndtert og hvordan det har preget arbeidet i sentralleddet.  501 
 502 

Koronasituasjonen 503 
Koronasituasjonen har preget Grønn Ungdoms virke også i 2021, spesielt første halvår. Vi har 504 
hele tiden måttet forholde oss til myndighetenes og MDGs smittevernregler. Det har betydd 505 
mindre aktivitet i den første halvdelen av året enn i et normalår, og at mer av aktiviteten har 506 
vært digital. Dette har medført at deler av organisasjonen har vært mer slitne og mindre 507 
motiverte i perioder og at oppladningen til valgkampen ikke ble optimal. Sentralstyret opplever 508 
likevel at organisasjonen har kommet sterkt gjennom pandemien, gjennomført en solid 509 
valgkamp og har et godt grunnlag for et enda sterkere 2022.  510 
 511 
I prioritert rekkefølge fra den vedtatte arbeidsplanen for 2021: 512 
 513 

1. Stortingsvalget 2021 514 
Målet var at Grønn Ungdom skulle gjennomføre den vedtatte valgkampstrategien for 2021. 515 
Det opplever sentralstyret at har blitt gjort, og at vi har gjennomført en valgkamp vi kan være 516 
stolte av. Vi har vært til stede på nesten alle videregående skoler i landet, hatt et godt skolert 517 
debattlag og mange frivillige som har stått på og snakket med elever om Grønn Ungdom og 518 
MDGs politikk. I skolevalget fikk Grønn Ungdom 6 %, noe som var en nedgang fra 2017, men 519 
som betyr at norske elever fortsatt vil ha MDG trygt over sperregrensa. 520 
 521 

2. Ekstern kommunikasjon 522 
Målet var at vi skulle løfte de politiske hovedsakene i mediebildet, nasjonalt og lokalt, i tråd 523 
med vedtatt kommunikasjonsstrategi, og at sosiale medier skal prioriteres. Grønn Ungdom har 524 
hatt sterk vekst på sosiale medier, spesielt Instagram og klart å engasjere både nye og gamle 525 
grupper. Vi har vært synlige i mediebildet, spesielt gjennom stortingskandidatene i 526 
valgkampen.  527 
 528 

3. Skolering 529 
Målet var at Grønn Ungdom skulle prioritere valgkamprelevant skolering, og ellers dekke 530 
skoleringsbehovet i organisasjonen for nye og erfarne medlemmer. Talentprogrammet og 531 
folkevalgtprogrammet skulle videreutvikles. Folkevalgtprogrammet ble videreført, blant annet 532 
med en fysisk helgeskolering i  Oslo. Talentprogrammet ble bakt inn i valgkampskoleringen: 533 
Grønn Ungdom har hatt et nasjonalt skoleringsopplegg for skoledebattanter, over tre 534 
skoleringer.  535 
 536 

4. Sommerleir 537 
Målet var at Grønn Ungdom skulle avholde en trygg, valgkamprettet og nivådelt sommerleir i 538 
2021 med flere deltakere enn tidligere år. Sommerleiren ble gjennomført som det første store 539 
fysiske arrangementet på lang tid, var en suksess, men måtte ha færre deltagere enn ønsket 540 
grunnet pandemien. Sommerleiren ble ikke gjort nivådelt utover at det nasjonale debattlaget 541 
hadde eget opplegg noen av dagene.  542 
 543 
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5. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 544 
Målet var at Grønn Ungdom skulle jobbe systematisk for å få gjennomslag for vår vedtatte 545 
politikk i Miljøpartiet De Grønnes stortingsprogram, og skape et trygt, sosialt miljø for alle 546 
grønne ungdommer som deltok på møtet. Landsmøtet ble digitalt. Grønn Ungdom fikk flere 547 
gode gjennomslag i MDGs program, blant annet på fjerning av abortnemdene, utredningen av 548 
flykvoter, mer forskning på kjernekraft og for en mer radikal dyrevelferdspolitikk.  549 
 550 

6. Medlemspleie 551 
Målet var at  Grønn Ungdom skulle jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang på 552 
et lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud, samt reell politisk innflytelse. 553 
Medlemstilbudet har vært dårligere enn i et normalår uten pandemi, men spesielt fra 554 
valgkampen og ut høsten har det vært et stadig mer hyppig tilbud.  555 
 556 

7. Verving 557 
Målet var at  Grønn Ungdom skulle jobbe strategisk for å verve og engasjere nye medlemmer, 558 
særlig i valgkampen, og at over 50% av medlemmene våre skulle ha betalt kontingenten når 559 
året er omme. Grønn Ungdom har 2537 registrerte medlemmer pr. 5. november og 906 560 
betalende. Det er litt flere registrerte og litt færre betalende enn i fjor, og målet om at 561 
halvparten av medlemmene skal ha betalt kontingenten ser ikke ut til å bli nådd.  562 
 563 

8. Fylkes- og lokallag 564 
Målet var at Grønn Ungdom skulle ha fungerende styrer i alle fylker ved utgangen av 2021. Det 565 
målet er nådd! 566 
 567 

9. Politikkutvikling 568 
Målet var at Grønn Ungdom skulle være et politisk verksted også i valgkampåret, og vi skulle 569 
sette ned syv politiske utvalg. Utvalgene ble satt ned med totalt flere titalls medlemmer, og alle 570 
utvalgene har produsert politikk som har blitt eller vil bli behandlet i enten sentralstyret, 571 
landsstyret eller på landsmøtet i løpet av året. Mengden politikkutvikling har likevel blitt 572 
påvirket av at organisasjonen har vært i valgkampmodus.  573 
 574 

10. Mangfold 575 
Målet var at Grønn Ungdom skulle utarbeide en strategi for hvordan vi kan øke mangfoldet i 576 
organisasjonen. Den strategien har blitt jobbet med og vil etter planen bli ferdigbehandlet på 577 
første landsstyremøte neste år.  578 
 579 
 580 
Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 581 
 582 

11. Internasjonalt arbeid 583 
Se internasjonal kontakts beretning.  584 
 585 

12. Representasjon 586 
Målet var at Grønn Ungdom skulle etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes 587 
organer og nettverk. Grønn Ungdom har vært representert på alle MDGs sentralstyremøter og 588 
landsstyremøter, samt i valgkamputvalget til MDG og i den nye stortingsgruppa etter valget i 589 
september.  590 
 591 
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13. Sekretariat 592 
Se sekretariatets beretning.  593 
 594 

14. Organisering 595 
Målet var at Grønn Ungdom skulle gjennomføre landsstyremøter og landsmøte,  596 
evaluere hvilke digitale plattformer og løsninger vi bruker, sette ned et utvalg med ansvar for å 597 
sikre at organisasjonen utøver antirasisme i hele sitt virke og evaluere 598 
nominasjonsprosessene som fant sted i 2020.  599 
 600 
Som erstatning for at forrige landsmøte ble digitalt, var det planlagt et ekstraordinært 601 
landsmøte i april eller mai, men det ble avlyst på grunn av at pandemien fortsatt var god i 602 
gassen. Det ordinære landsmøtet i november ligger an til å bli avholdt fysisk og i tråd gjeldende 603 
vedtekter. Vi har hatt tre landsstyremøter i 2021. Sakspapirene til det første og det tredje 604 
landsstyremøtet ble sendt ut for seint. Vedtektene til Grønn Ungdom sier at landsstyret ikke er 605 
vedtaksdyktig hvis nettopp sakspapirene har kommet for seint, så det resulterte i landsstyret 606 
ikke fikk gjort vedtak i alle de sakene det var planlagt å gjøre vedtak i. Det er sentralstyrets 607 
ansvar å sikre at sakspapirene blir sendt ut i tråd med vedtektene, så her gjorde vi ikke jobben 608 
vår.  609 
 610 
Det har blitt gjort løpende vurderinger av hvilke digitale plattformer og løsninger vi bruker. 611 
Arbeidet for å sikre antirasisme i organisasjonen ble lagt til mangfoldsstrategiutvalget (jamfør 612 
punkt 10) og evalueringen av nominasjonsprosessene er i ferd med å bli fullført.  613 
 614 

15. Sentralstyret 615 
Målet var at sentralstyret skulle jobbe for å nå målene i arbeidsplanen, og at sentralstyret 616 
skulle forenkle og forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste 617 
generasjon. Sentralstyret opplever at flesteparten av målene i arbeidsplanen er nådd og at vi 618 
leverer organisasjonen i gode hender til neste sentralstyret. Sentralstyret har ikke gjort en god 619 
nok jobb for å sikre gode rutiner for sakspapirer og referater. Sakspapirene til to av 620 
landsstyremøtene har blitt sendt ut for seint, og sentralstyret ferdigstilte og offentliggjorde 621 
ikke referatene fra alle sentralstyremøtene fra mai til oktober før i november. I kjølvannet av 622 
det har nå sentralstyret vedtatt nye og bedre rutiner for sakspapirer og referater som vi håper 623 
kan sikre en bedre ordning på dette i 2022.  624 
 625 
 626 

Sentralstyret har i 2021 bestått av: 627 
 628 
Talsperson: Hulda Holtvedt 629 
Talsperson: Teodor Bruu 630 
Generalsekretær: Miriam Langmoen 631 
Internasjonal kontakt: Pauline Tomren 632 
 633 
Sentralstyremedlem: Jørgen Anda 634 
Sentralstyremedlem: Elisabeth Udjus 635 
Sentralstyremedlem: Sigurd Sønstelie 636 
Sentralstyremedlem: Miriam Akkouche 637 
Sentralstyremedlem: Peter Struthers 638 
Sentralstyremedlem: Christine Evjen 639 
Sentralstyremedlem: Tobias Stokkeland 640 

641 
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2.2 — INTERNASJONAL KONTAKT 641 

Internasjonal kontakt 642 
På landsmøtet til Grøn Ungdom i 2020 blei underteikna valt til vervet som internasjonal 643 
kontakt i Grøn Ungdom. Internasjonal kontakt har i oppgåve å halde kontakt med søsterpartia 644 
til Grøn Ungdom i andre land. I starten av året brukte IK ein del tid på å bli kjent med vervet, og 645 
våre samarbeidspartnare i FYEG, Norden og Global Young Greens.  646 
 647 

 648 
 649 
Foto: Internasjonal kontakt i 2021, Pauline Tomren 650 
 651 

Internasjonal årsplan 652 
Årsplanen er det som bestemmer kva IK skal prioritere å jobbe med. For 2020 var 653 
internasjonalt arbeid rangert som løpande arbeid, som vil sei at det verken var prioritert opp 654 
eller ned, men som ein del av den daglege drifta. I årsplanen var det bestemt at IK skulle jobbe 655 
med følgande:  656 
 657 
“Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale bevegelsen og 658 
Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og opprettholde gode 659 
relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene, og utveksle valgkamperfaring og 660 
kunnskap på tvers av landegrenser.  661 
 662 
Det er et mål å involvere tillitsvalgte i hele landet i det internasjonale samarbeidet, sånn at flest mulig i 663 
Grønn Ungdom skal få bidra med sin erfaring i den internasjonale klimabevegelsen, og lære av 664 
erfaringer til våre søsterpartier i andre land.” 665 
 666 

Kontakt med søsterparti 667 

Kontakt med FYEG 668 
Federation of Young European Greens er den europeiske ungdomsorganisasjonen som Grøn 669 
ungdom er del av. Vi har fortsett å betale 1% av inntekta vår i medlemskapsavgift dette året, og 670 
hatt god kontakt med dei, spesielt landa i dei nordlege regionane. I FYEG har vi deltatt på 671 
månadlege regionale møter for å høyre korleis det går med søsterpartia våre nord i Europa og 672 
dele informasjon om den politiske situasjonen i landet vårt.  673 
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 674 

Demokratiet i FYEG 675 
Grøn Ungdom har deltatt i dei demokratiske organa til FYEG. I vår var Pauline og 676 
generalsekretær Miriam L. på member-organization forum (tilsvarande Grøn Ungdom sitt 677 
landsstyremøte) på vegne av Grøn Ungdom. Der blei det jobba med innspel til FYEG sitt nye 678 
partiprogram. Møtet blei digitalt som følge av koronapandemien.  679 
 680 
På General Assembly (FYEG sitt landsmøte) deltok Pauline (fredag, laurdag og søndag), Jenny 681 
Furevik Riise (fredag og deler av laurdag) og Lara Scharrer (torsdag og deler av fredagen) på 682 
vegne av Grøn Ungdom, og var med å debattere og diskutere det nye partiprogrammet til 683 
FYEG. Det er IK sin vurdering at vi deler mange felles verdiar med søsterpartia våre i Europa, 684 
og det er mange ting i plattformen som stemmer overens med GU sin politikk.  685 
 686 
Der vi er ueinig med politikken til søsterpartia våre, handlar det ofte om kulturforskjeller og at 687 
vi har ulike utfordringar å forholde oss til i ulike land.  688 
 689 
På landsmøtet til FYEG blei det valt mange nye medlemmer til sentralstyret til FYEG, deriblant 690 
to nye talspersoner. Alle i det nye sentralstyret til FYEG er kvinner eller ikkje-binære (altså 691 
ingen menn). Generalsekretæren blei gjenvalt. 692 
 693 

Deltaking i FYEG sin COP-delegasjon 694 
I tillegg til arbeidet vi deltar på som medlemsorganisasjon i FYEG, har vi tatt del i eit 695 
arbeidsutval etter at det blei vedtatt å forsøke å sende GU sine medlemmer på klimatoppmøtet. 696 
Pauline fekk plass i FYEG sin delegasjon til klimatoppmøtet.  697 
 698 

Kontakt med GYG 699 
Global Young Greens er det globale nettverket som Grøn Ungdom og FYEG er ein del av. Her er 700 
det grøne ungdomsparti frå heile verda. Det er ikkje like mange faste møtepunkt med Global 701 
Young Greens, men vi har likevel hatt kontakt med eit søsterparti i Kenya for å snakke om 702 
biologisk mangfald og natur på eit webinar, og gjennom arbeid fram mot klimatoppmøtet, kor vi 703 
var representart ved sentralstyremedlem Miriam Akkouche. Miriam A. fekk plass i 704 
arbeidsgruppa til GYG opp mot COP26, og jobba jamnleg saman med delegater frå andre land 705 
med å førebu deltaking på klimatoppmøtet.  706 
 707 

Kontakt med Nordiske Grøn Ungdom 708 
Grøn Ungdom Norden er ein organisasjon for Grøn Ungdom Noreg, Finland og Sverige kor vi 709 
har lite aktivitet, men har årsmøter for å velge ein delegat til Nordisk ministerråd sin 710 
ungdomsfraksjon. I år har norske Grøn Ungdom hatt vara til ungdommens ministerråd 711 
representert ved Elin Ekanger, medan finske GU har hatt representanten.  712 
 713 
27. oktober hadde vi årsmøte i Norden Grøn Ungdom. Fordi det har vore lite kontakt i 714 
ungdomsrådet som følge av korona, blei det bestemt at Finland skulle få gjenval til 715 
representantplassen, og at Noreg skal få den neste år. Elin Ekanger blei gjenvalt til å vere vår 716 
vararepresentant. Det blei også bestemt at Noreg skal få representanten neste år, og at vi 717 
deretter skal rulere kvart år med Sverige som vara neste år.  718 
 719 
Pauline blei valt til president (leiar) av Nordiske Grøn Ungdom. Vi bestemte oss for å auke 720 
aktiviteten og ha fire møter i året før Nordisk ungdomsråd skal møtes, sånn at vi kan komme 721 
med innspel til politikken. Vi bestemte oss også for å søke om midlar til å arrangere ein 722 
sommarleir på Åland i 2022.  723 
 724 
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 725 
Bilde: Vara til Nordisk Ungdomsråd, Elin Ekanger 726 
 727 

Sommerleir på Åland 728 
Vi har samarbeida med medlemslanda i Grøn Ungdom Norden, samt søsterpartiet vårt på 729 
Åland-øyane (Håldbart-initiativet) om å arrangere sommarleir på Åland. I forkand av leiren blei 730 
det gjennomført arbeidsgruppemøter annankvar veke kor Pauline og Elin Ekanger deltok i 731 
planlegginga av leiren, som blei avholdt 9.-12.i august.  732 
 733 
Vi fekk lov til å delta med åtte delegater, men på grunn av strenge koronarestriksjoner ved 734 
heimreise til Noreg, måtte mange av delegatane melde avbod i siste liten. Vi deltok med ein 735 
leiar frå Noreg (Pauline) og fire deltakare. Tilbakemeldinga er at deltakarane hadde det kjekt, 736 
og hadde utbytte av å snakke om politikk og FN sine berekraftmål med søsterpartia.  737 
 738 

 739 
Foto: Norske deltakere på Sommerleir på Åland i 2021 740 
 741 

Representasjon i MDG sitt internasjonale utval 742 
Grønn Ungdom har vore representert i MDG sitt internasjonale utval ved internasjonal 743 
kontakt. Utvalet har jobba med programinnspel, diskutert politiske plattformar som skulle 744 
handsammast på European Green Party sitt General Assembly, og har elles hatt pause i 745 
valkampen og lite aktivitet i etterpå.  746 
 747 
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Engasjere medlemmer i det internasjoanle arbeidet 748 
For å nå dette målet er det gjort tre ting 749 

1. Alle fylkeslag fekk tilbod om å ha ein internasjonalt ansvarleg som IK kunne bruke som 750 
kontaktpunkt for å tipse om internasjonale arrangement og bruke som råd i spørsmål 751 
om avgjerder som skulle tas. Dette blei brukt ein del i vår, men grunna låg respons blei 752 
denne ordninga lite brukt.  753 
 754 

2. Ved starten av året samarbeida IK med Sverige sitt internasjonal utvalg med å opprette 755 
eit vennskapslagsprosjekt kor dei kunne få eit søsterfylke med GU Sverige.  756 
→ Vestfold & Telemark samarbeida med Oslo om å ha vennskapslag i Gøteborg.  757 
→ Vestland og Agder samarbeida om å ha vennskapslag i Lund. 758 
→ Trøndelag hadde Stockholm som vennskapslag. 759 

 760 
Vestland og Agder hadde eit webinar med sitt søsterparti om EU-politikk som fekk 761 
mange deltakare. Dei andre vennskapslaga hadde noko kontakt, men hadde ikkje (til IK 762 
sin kjennskap) nokre fleire møter. Det blei forsøkt å intvitere medlemmer frå 763 
vennnskapslaga til å delta i valkampen i dei ulike fylka spm var med, men dette lot seg 764 
ikkje gjennomføre på grunn av strenge koronarestriksjonar i valkampen som gjorde det 765 
vanskeleg for svensker å reise inn til Noreg.  766 

 767 
Vennskapslaga har fått noko oppfølging frå kvar sin kontaktperson frå nasjonalt hald i 768 
enten sverige eller Noreg, men IK og internasjonalt utval i Sverige har vore tydeleg på at 769 
det er opp til kvart enkelt fylkeslag kor mykje aktivitet dei ønsker å ha.  770 

 771 
Det blei dessverre mindre kontakt enn ønska med vennskapslaga, mellom ana grunna 772 
korona. Nokre av fylkeslaga hadde sett av penger i budsjettet sitt til å reise og besøke 773 
kverandre, men det blei dessverre ikkje noko av på grunn av korona.  774 
 775 

3. Det er blitt delt info om om arrangement og diverse på facebook i gruppa Grøn Ungdom 776 
internkommunikasjon, kor mange av dei aktive medlemmene våre er med. Responsen 777 
på deling av info har vore positiv, og det framstår som at mange av dei aktive medlemma 778 
har fått med seg mange arrangement dei kunne søke om å delta på.  779 

 780 

Andre ting 781 

Politisk arbeid 782 
I 2021 har ikkje internasjonal kontakt hatt noko særleg politisk arbeid. Det er likevel gjort litt 783 
samarbeid med diverre utval og organisasjoner.  784 
 785 
I januar og februar fortsette Grøn Ungdom eit pågåande samarbeid med representanter for 786 
den Norske Uighurkomitéen, kor vi jobba med ei uttale om å sei opp normaliseringsavtalen, og 787 
sei nei til frihandelsavtale med Kina. Bakgrunnen er menneskerettsbrota Kina gjer ved å 788 
diskriminere uighurfolket og plassere deler av denne folkegruppa i assimileringsleirer, kor dei 789 
opplever tortur og utvisking av kulturarven sin.  790 
 791 
Det har også vore kontakt og samarbeid mellom IK og GU sitt internasjonale utval for fred, 792 
migrasjon og utvikling om å lage sende eit brev til statsministeren og utanriksministeren kor vi 793 
fordømmer bombinga av Palestina som pågjekk i mai.  794 
 795 
I samarbeid med dette utvalet har IK også jobba med programinnspel til Europeisk ungdom sin 796 
nye politiske plattform (dei inviterte ungdomspartia til å komme med innspel) kor vi spelte inn 797 
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at dei måtte ha mål om å redusere utsleppskutt, og hjelpe flyktningar i Middelhavet med å 798 
respektere internajsonal sjøfartslov og finne eit betre alternativ til Dublin-avtalen.  799 
 800 

 801 
 802 

Klimatoppmøtet 803 
I vår blei det gjort eit vedtak i sentralstyret på at vi ønskte at Grøn Ungdom skulle delta på 804 
klimatoppmøtet i Glasgow den 1.-12. november. Pauline Tomren og Miriam Akkouche frå 805 
sentralstyret blei valt til prioriterte delegater, og deretter Elisabeth Udjus og Peter Struthers. 806 
Det blei forsøkt å sende alle på klimatoppmøtet gjennom ulike delegasjoner. Pauline fekk plass i 807 
FYEG sin delegasjon, Miriam i GYG sin, og Peter fekk plass på eit aktivist-arrangement som 808 
FYEG arrangerte. Elisabeth fekk ikkje moglegheit til å delta.  809 
 810 
I tillegg deltok to andre medlemmer på det samme arrangementet som Peter. Dette 811 
arrangementet blei dessverre påverka negativt av eit korronautbrot, som gjorde at fleire 812 
deltakare satt igjen med dårlege opplevingar.  813 
 814 

Libanon-prosjekt 815 
Vi samarbeider med andre ungdomsparti i Noreg og Libanon med eit demokrati-assistanse-816 
prosjekt finansiert av Norad. Vi hadde eit møte i januar kor vi snakka om skuleval i Noreg og 817 
studentval i Libanon, men elles har det vore lite aktivitet i prosjektet som følge av korona.  818 
 819 

Kommunikasjon på klimatoppmøtet 820 
Det blei laga ein kommunikasjonsstrategi på hausten som skulle brukast til å kommuisere kva 821 
som skjer på klimatoppmøtet. Denne strategien blei gjennomført, og vi fekk mykje interesse frå 822 
fleire nasjonale media, med dekning på radio, TV og presseoppslag i aviser. Alle som deltok på 823 
klimatoppmøtet frå Grøn Ungdom fekk skolering i korleis komme på i media, og blei oppfordra 824 
til å prøve å komme på. Vi klarte altså å nå måla i kommunikasjonsstrategien med god margin.  825 
 826 
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 827 
Foto: Pauline og Miriam A. som reiser med buss og tog til klimatoppmøtet.  828 
 829 

Nettverksarbeid 830 
Under klimatoppmøtet har vi fått verdifulle kontaktar med NGOar som jobber med klima og 831 
miljø i Noreg, men også organisasjoner internasjonalt. IK vil spesielt trekke fram kontakten 832 
med Global Young Greens som svært verdifull. Dei siste åra har det vore lite kontakt mellom 833 
Grøn Ungdom og Global Young Greens. Derfor var det veldig kjekt å møte representantane frå 834 
GYG, og representantane våre blei kjent med delegater frå GYG med sentrale verv. Det er 835 
derfor mogleg for Grøn Ungdom å bygge vidare på denne kontakten i framtida.  836 
 837 

Oppsummering av internasjonal årsplan 838 
Det internasjonale arbeidet i 2021 har vore prega av korona, kor det har blitt mange digitale 839 
aktiviteter. Det har gjort deler av det internasjonale arbeidet utfordrande. Samtidig har det gitt 840 
oss moglegheit til å få tettare band til nye søsterparti, som vi feks har gjort gjennom eit webinar 841 
med kenyanske Grøn Ungdom. IK opplever at vi har manglande relasjoner til søsterpartia våre i 842 
FYEG frå spesielt Sør- og Aust-Europa. I tilegg har ikkje Grøn Ungdom hatt kontakt med 843 
søsterpartiet vårt i Danmark (Ålternativet) det siste året som følge av at dei har hatt interne 844 
konflikter og ein uavklart situasjon. Kontakten med søsterparitet vårt i Danmark er noko som 845 
IK vil trekke fram som eit område kor vi kan ha meir kontakt i framtida.  846 
 847 
På grunn av korona har det vore vanskeleg å drive utveksling av vaklamperfaring, som vi la opp 848 
til å gjere via besøk med svenske søsterparti. Dette er likevel noko som IK har fulgt opp på 849 
møter med søsterpartia vår ei Nord-Europa, og det er planlagt ein felles møtehelg med 850 
sentralstyret til svenske GU i 2022 kor dette kan følgast opp vidare. 851 
 852 

853 
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2.3 — KONTROLLKOMITEEN 853 

Kontrollkomiteen for 2020/2021 har bestått av: 854 
Leder: Per Silnes Tandberg 855 
Medlem: Balder Bryn Morsund 856 
Medlem: Danielle Johanna Hansen 857 
Medlem: Tora Tveiten 858 
Medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen 859 
 860 

Kontrollkomiteens mandat 861 
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål, jf. vedtektene § 8.2. Utenom å avsi 862 
bindende tolkningsuttalelser, besvarer kontrollkomiteen også enkle og ukontroversielle 863 
spørsmål om vedtektene fortløpende.  Videre kontrollerer komiteen at Grønn Ungdoms drift 864 
skjer i samsvar med vedtektene og har ansvar for å vurdere om oppdaterte lokal- og 865 
fylkeslagsvedtekter kan godkjennes etter vedtektene § 10.5. 866 
 867 

Generelt om året 868 
Kontrollkomiteen konstituerte seg selv  21. desember 2020. På konstituerende møte ble 869 
komiteen skolert i vedtektstolkning, i tillegg til at vi fastsatte rutiner for saksbehandling og 870 
planer for året. 871 
 872 
Årets kontrollkomité har fulgt opp og videreutviklet interne rutiner for behandling av kontroll- 873 
og tolkningssaker utarbeidet av fjorårets komité.1 Vedtektsregisteret, som bl.a. gir en oversikt 874 
over kontrollkomiteens tidligere tolkningsuttalelser og relevante sakspapirer, har vært 875 
benyttet aktivt ved utformingen av samtlige tolkningsuttalelser. Dette har gitt seg synlig utslag 876 
ved at sakene er grundigere utredet enn tidligere. 877 
 878 
Videre har kontrollkomiteens instruks for oppfølging av vedtektsbrudd konsekvent blitt fulgt i 879 
komiteens kontrollarbeid. Instruksen har satt komiteens kontrollsaker i system, og gjort 880 
oppfølgingen av vedtektsbrudd mer effektiv. Videre kan det nok ikke utelukkes at instruksen 881 
også har bidratt til en bevisstgjøring av komiteens kontrollmandat, og på den måten medført en 882 
økning i antall kontrollsaker. 883 
 884 
Per 5. november 2021 har kontrollkomiteen avsagt syv tolkningsuttalelser. Dette er det nest 885 
høyeste antallet i komiteens historie, og antall produserte sider er tredoblet sammenliknet med 886 
tidligere år. Selv om kvantitet ikke nødvendigvis er lik kvalitet, indikerer utviklingen at 887 
kontrollkomiteen fanger opp flere relevante argumenter enn tidligere, noe som trolig kan 888 
forklares i det nye vedtektsregisteret. 889 
 890 
Kontrollkomiteen satte seg som mål om å ferdigstille alle innsendte tolkninger innen 21 dager 891 
fra første henvendelse. Dette har vi klart i alle saker utenom to: KT-1-21 ble forsinket fordi den 892 
hang igjen fra fjorårets komité. KT-5-21 ble forsinket på grunn av stor pågang i tolkningssaker i 893 
forbindelse med planlegging av ekstraordinært landsmøte. 894 
 895 
Kontrollkomiteens tolkningsuttalelser er lastet opp i Grønn Ungdoms ressursbank og sendt ut 896 
til landsstyret per e-post. Videre har kontrollkomiteen sørget for å publisere en oppdatering på 897 
Grønn Ungdoms interne facebook-gruppe i forbindelse med hver nye tolkningsuttalelse. Nytt 898 

898 
1 Disse er nærmere beskrevet i kontrollkomiteens årsmelding i sakspapirene til GULM 2020. 
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av året er at kontrollkomiteens tolkningsuttalelser også publiseres på Grønn Ungdoms 899 
nettsider: https://www.gronnungdom.no/om-oss/kontrollkomiteen/tolkninger/ 900 
 901 

Oversikt over avgitte tolkninger: 902 
KT 1-2021 – Om hvem som kan møte i landsstyret som representant for fylkeslagene.  Vedtatt 903 
14.01.2021. 904 
KT 2-2021 – Om LS-1-21 er vedtaksdyktig. Vedtatt 19.01.2021. 905 
KT-3-2021 – Om innkalling til ekstraordinært landsmøte. Vedtatt 02.03.2021. 906 
KT-4-2021 – Om fylkesdelegater til ekstraordinært landsmøte. Vedtatt 07.03.2021. 907 
KT-5-2021 – Om habilitet etter etiske retningslinjer og Kontrollkomitéens tolkningsmyndighet av 908 
disse. Vedtatt 20.03.2021. 909 
KT-6-2021 – Om kontrollkomiteen kan innstille på vedtak i landsstyret om revisjon av kapittel 7 i 910 
økonomiske retningslinjer. Vedtatt 07.10.2021. 911 
KT-7-2021 – Om LS-3-21 er vedtaksdyktig. Vedtatt 28.10.2021. 912 
 913 
Kontrollkomiteen har som praksis å være tilstede med en observatør på samtlige 914 
landsstyremøter for å kontrollere at Grønn Ungdoms drift foregår i samsvar med vedtektene, 915 
og  være synlige og tilgjengelige for spørsmål. Kontrollkomiteen holder også beretning om 916 
komiteens arbeid i starten av møtene. Kontrollkomiteen har hatt en observatør til stede på alle 917 
landsstyremøtene i 2021. 918 
 919 
Utenom dette har kontrollkomiteen  920 

● Oppdatert nettsidene med informasjon om kontrollkomiteen. 921 
● Gjennomført halvtårsevalueringsmøte 13. juni 2021. 922 
● Utformet forslag til vedtektsendringer. 923 
● Kontrollert at Grønn Ungdoms drift skjer i samsvar med vedtektene ved gjennomgang 924 

av referater fra GULM 2020, møter i sentralstyret og landsstyret. 925 
● Hatt flere kontrollsaker der vedtektsbrudd er blitt avdekket og reparert. 926 
● Deltatt på et møte i sentralstyret. 927 

 928 

Utviklingstrekk: Økning i kontrollsaker og kontroversielle 929 

tolkningsuttalelser 930 
2021 har vært et spesielt år på flere måter. Foruten at verden har stått midt oppi en global 931 
pandemi, klima- og naturkrisa fortsetter å true, og partiet har gjennomført nok et stortingsvalg, 932 
er det også enkelte organisatoriske forhold som gjør at året skiller seg ut. 933 
 934 
For det første har det generelt vært flere kontrollsaker for komiteen enn tidligere. 935 
Vedtektsbrudd  fra tid til annen er imidlertid neppe til å unngå. Paradoksalt nok kan det også 936 
være et sunnhetstegn: Det viser at aktiviteten i organisasjonen har tatt seg opp igjen 937 
sammenliknet med pandemiåret 2020, og kanskje også at kontrollkomiteen klarer å avdekke 938 
flere vedtektsbrudd enn tidligere. 939 
 940 
For det andre vil kontrollkomiteen særlig gjøre landsmøtet oppmerksom på 941 
tolkningsuttalelsene i KT-2-21 og KT-7-21, der komiteen konkluderte med at landsstyret ikke 942 
var vedtaksdyktig utenom i hastesaker. Bakgrunnen for sakene var at det i vedtektene § 5.3 943 
står at landsstyret skal kalles inn senest fem uker før møtet, og at sakspapirene skal sendes ut 944 
senest tre uker før møtestart. Videre står det i § 5.4 at landsstyret bare er vedtaksdyktig når 945 
“møtet er innkalt i samsvar med vedtektene”.  Til tross for vedtektenes klare ordlyd var det 946 
ingen som hadde reagert på slike vedtektsbrudd tidligere, og det var vanlig at man godkjente 947 
innkalling med merknad i referatet om at innkalling eller sakspapirer var sendt ut for sent. 948 
 949 
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Begge avgjørelsene var kontroversielle. Til tross for et visst “press” utenfra, har 950 
kontrollkomiteen – som uavhengig kontrollorgan bare underlagt landsmøtet –  gjort sitt 951 
ytterste for å tolke vedtektene så lojalt som mulig. Når det viser seg at disse 952 
tolkningsuttalelsene har skapt debatt og fremprovosert vedtektsendringsforslag, er dette 953 
utelukkende et gode. Nettopp slike saker avdekker eventuelle svakheter i Grønn Ungdoms 954 
viktigste regler, og gjør dermed vedtektene til et levende styringsdokument i kontinuerlig 955 
videreutvikling som er en demokratisk organisasjon verdig.  956 
 957 
For det tredje vil kontrollkomiteen gjøre landsmøtet oppmerksom på tolkningsuttalelsene i KT-958 
5-21 og KT-6-21, der kontrollkomiteen tok stilling til egen kompetanse. I KT-5-21 konkluderte 959 
kontrollkomiteen med at den ikke har kompetanse til å tolke etiske eller økonomiske 960 
retningslinjer utenom i vedtektssaker, og i KT-6-2021 kom kontrollkomiteen til at den heller 961 
ikke kunne innstille på revidering av økonomiske retningslinjer selv om dette var uttrykkelig 962 
bestemt i de økonomiske retningslinjene. 963 
 964 
Med disse to avgjørelsene er det konstatert at kontrollkomiteens oppgaver over tid er blitt en 965 
del begrenset sammenliknet med oppgavene som kontrollkomiteen opprinnelig hadde da 966 
landsmøtet valgte kontrollkomité for første gang i mars 2015. Ettersom det bare er landsmøtet 967 
som kan overprøve kontrollkomiteens tolkninger er det grunn til å fremheve disse 968 
tolkningsuttalelsene i årsmeldingen, slik at landsmøtet eventuelt kan drøfte og eventuelt 969 
korrigere utviklingen i kontrollkomiteens mandat. 970 

971 
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2.4 — GODKJENNING AV REGNSKAP 971 

Et regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember. Det betyr at regnskapet for 2021 ikke kan 972 
ferdigstilles før etter 31. desember 2021. Derfor skal vi ikke behandle regnskapet for 2021 nå, 973 
men regnskapet for 2020 (som altså har blitt ferdig i år, etter at regnskapsåret for 2020 var 974 
over). 975 
 976 
Landsmøtet kan velge å godkjenne eller ikke godkjenne dette regnskapet. Det er ikke mulig å 977 
gjøre om på regnskapet, i og med at dette er penger som allerede er brukt. Realiteten av å ikke 978 
godkjenne regnskapet er å sende en kraftig beskjed til sentralstyret og til den som har styrt 979 
økonomien i 2020 om at dette ikke var pengebruk i tråd med landsmøtets bestilling i 980 
budsjettet.  981 
 982 
På møtet vil regnskapet bli gått gjennom og det vil bli redegjort for de stedene det er avvik 983 
mellom budsjettet og regnskapet. 984 
 985 

Overordnet om regnskapsåret 2020 986 
Grønn Ungdom hadde 3 646 046 kroner i inntekter og 2 447 500 kroner i kostnader. Derfor 987 
gikk Grønn Ungdom med 1 198 546 kroner i overskudd. 988 
 989 
Det reviderte budsjettet til LS-2b-20 planla et overskudd på 377 000 kroner. Vi gikk altså 990 
veldig mye mer i overskudd enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes korona og at svært 991 
mange nasjonale arrangementer ble digitale i stedet for fysiske. 992 
 993 
OBS! Dette betyr ikke nødvendigvis at Grønn Ungdom har blitt 1,2 millioner kroner rikere på 994 
lang sikt. I disse beløpene ligger det også en del midler som ble brukt i 2021 i stedet, eller som 995 
har blitt tilbakebetalt i 2021.  996 
 997 
For eksempel mottok Grønn Ungdom 190 000 kr fra LNU i 2020, for å arrangere to 998 
folkevalgtsamlinger. Det ble det ikke noe av på grunn av pandemien. Med LNUs tillatelse ble 999 
pengene overført til 2021, der ca. halvparten ble brukt til å arrangere en folkevalgtsamling og 1000 
resten ble tilbakebetalt til LNU. Det betyr at 190 000 kr av overskuddet i 2020 egentlig ikke er 1001 
penger som Grønn Ungdom kan spare eller bruke som vi vil, men penger LNU lot oss overføre 1002 
til neste år og som «forsvinner» ut av GU i 2021.  1003 
 1004 
Et annet eksempel: I 2020 måtte vi ha digitalt landsmøte. Pengene vi skulle brukt på 1005 
landsmøtet i 2020 har i stedet blitt brukt til å finansiere debattskolering og et ekstra stort 1006 
landsmøte i 2021.  1007 
 1008 
Et tredje eksempel: Landsstyret satte av penger til å ansette en rådgiver på politikk og 1009 
kommunikasjon i 60% fra og med 1. november 2020. Stillingsbrøken ble senere endret sånn at 1010 
den ansatte bare jobbet fra 1. desember 2020 (og bare i 20% den første måneden), og i stedet 1011 
jobbet tilsvarende mer i 2021. Den totale mengden penger vi brukte på den ansatte er den 1012 
samme, men vi brukte mindre i 2020 og mer i 2021.  1013 
 1014 

Vedlagt oversikt budsjett mot regnskap 1015 
Dette vedlegget viser avvik mellom budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet 2019 og revidert 1016 
på LS-2b-20 i 2020, og regnskapet for 2020. De fleste store avvikene skyldes korona, enten 1017 
gjennom avlysninger eller fordi ting ble betydelig dyrere på grunn av smittevern. 1018 
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 1019 

Revisors beretning 1020 
Grønn Ungdoms regnskap kontrolleres hvert år av et revisorselskap (vi benytter oss av RSM), 1021 
som går gjennom og sjekker at alt er i orden. Revisors beretning fra kontroll av 2020-1022 
regnskapet lastes opp i mappen lenket til under. Beretningen er «uten merknader til 1023 
regnskapet». Altså anser revisor at regnskapet er ført i tråd med lover og god regnskapsskikk.  1024 
 1025 

Innstilling 1026 
F1: Landsmøtet godkjenner Grønn Ungdoms regnskap for 2020. 1027 
 1028 

Vedlegg 1029 
 1 - Regnskap 2020 mot landsmøtevedtatt og landsstyrerevidert budsjett for 2020 1030 
 2 - Usignert årsregnskap 2020 (er fordi det signerte er vanskelig å lese) 1031 
 3 - Signert årsregnskap 2020 1032 
 4 - Revisors beretning ang. regnskapet for 2020 1033 
 1034 
Årsregnskap og revisors beretning lastes opp her: https://tinyurl.com/regnskapGULM21 1035 
 1036 
 1037 

1038 
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 1038 

 2020 
 

Vedtatt  
GULM 19 

Revidert  
LS-2b-20 

Regnskap 

    

Sum inntekter 3 493 000 3 568 000 3 646 046 

Statlig støtte etter partiloven 275 000 275 000 267 526 

Medlemskontingent 50 000 50 000 58 586 

Inntekter forretningsvirksomhet    

Andre inntekter (inkl egenandeler LM og leir) 85 000 70 000 48 598 

Bidrag privatpersoner og foretak   11 400 

Bidrag andre organisasjoner (LNU) 550 000 640 000 649 091 

Støtte fra MDG 1 265 000 1 265 000 1 299 204 

Overføring fra lokallag (stemmestøtte) 1 268 000 1 268 000 1 268 283 

Andre overføring fra lokallag   43 358 

    

    

Sum kostnader 3 216 000 3 191 000 2 447 498 

    

Drift 317 000 327 000 380 787 

Bemanning drift (faste) 126 000 126 000 126 000 

Husleie, kontor, regnskap, o.l. (fast) 151 000 161 000 193 152 

Andre kostnader drift 40 000 40 000 61 635 

    

Kommunikasjon og valgkamp 60 000 80 000 91 200 

Bemanning kommunikasjon (faste)    

Ekstra bemanning valgkamp   5 005 
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Materiell 50 000 50 000 85 781 

Markedsføring (luft) 10 000 30 000 414 

Åpne møter, verving, arr. (bakke)    

Annet valgkamp    

    

Org og møter 2 592 000 2 432 000 1 733 697 

Bemanning organisasjon (faste) 1 692 000 1 492 000 1 252 109 

Sentralstyret (SST) 95 000 115 000 133 088 

Landsstyret (LS) 160 000 160 000 80 880 

Landsmøte (GULM) 185 000 250 000 6 780 

Skolering, internasjonalt, komiteer og annet 210 000 200 000 53 387 

Sommerleir 250 000 215 000 207 453 

    

Lokallag og andre 247 000 352 000 241 814 

Utbetaling LNU-midler til fylkeslag 247 000 247 000 226 459 

Støtte fylkeslag    

Utlegg lokallag    

Tilbakebetaling ubrukte midler til LNU  105 000 15 355 

    

    

    

    

Sum inntekter 3 493 000 3 568 000 3 646 046 

Sum kostnader 3 216 000 3 191 000 2 447 498 

Årsresultat 277 000 377 000 1 198 548 

 1039 
1040 
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2.5 — SEKRETARIATET 1040 

Grønn Ungdoms sekretariat har i 2021 bestått av: 1041 
 1042 
Generalsekretær: Miriam Langmoen 1043 
Rådgiver på politikk og kommunikasjon: Erle Runde  1044 
Organisasjonssekretær: Sebastian Teigen Nygård  1045 
Fylkessekretær: Vilhelm Bjørgul  1046 
Fylkessekretær: Saida Tufa  1047 
Fylkessekretær: Kristina Moe-Karlsen  1048 
 1049 

Hvem er sekretariatet? 1050 
Sekretariatet består av Grønn Ungdoms ansatte, og ledes av generalsekretær (som er 1051 
landsmøtevalgt). Sekretariatet har vært rekordstort i år, men krympet etter valget. Det er 1052 
delvis fordi Erle har jobbet i en prosjektstilling knyttet til valgkampen, og delvis fordi både 1053 
Saida og Kristina sluttet i GU 1. oktober, for å skrive bok og ha studiepraksis.  1054 
 1055 
Da Saida og Kristina varslet at de kom til å slutte vedtok sentralstyret å tilby Vilhelm å jobbe 1056 
100% som fylkessekretær, heller enn å lyse ut nye deltidsstillinger. Sebastian jobber nå 40% og 1057 
tar gradvis over mer økonomiansvar fra Vegard (som jobber for MDG). I dag har Grønn 1058 
Ungdom to ansatte i totalt 1,4 årsverk. 1059 
 1060 

Hva gjør sekretariatet? 1061 
Sekretariatet gjør mye av arbeidet «bak scenen» for at Grønn Ungdom skal gå rundt. I år har det 1062 
arbeidet blant annet dreiet seg om: 1063 

• Arbeid med videoer, grafikker og innholdsproduksjon 1064 
• Design og produksjon av materiell 1065 
• Planlegge skoleringer (folkevalgtsamling, debattskoleringer, leder- og 1066 

økonomiansvarligskolering, styreskolering) 1067 
• Planlegge landsstyremøter og landsmøtet 1068 
• Arbeid med medlemsregister, nettsider og Grønn Ungdoms databaser 1069 
• Arbeid med sakspapirer og referater 1070 
• Bistå fylkeslagene med årsmøtesesongen 1071 
• Bistå fylkeslagene med medlemsmøter og aktiviteter 1072 
• Bistå fylkeslagene med økonomihåndtering og regnskap 1073 
• Bistå fylkeslagene med planlegging og gjennomføring av valgkampen.  1074 

 1075 
2021 har vært preget av pandemi. Vi har hatt et mål i arbeidsplanen om å «jobbe for å være en 1076 
god arbeidsgiver for våre ansatte», og det etterstreber vi, men hjemmekontor har selvfølgelig 1077 
gjort ting vanskeligere.  1078 
  1079 

Hva skal sekretariatet i 2022? 1080 
Det er fortsatt en ganske ny ting at Grønn Ungdom har ansatte i det hele tatt! Derfor er det et 1081 
work in progress å finne ut av hvordan sekretariatet skal organiseres og hvordan oppgaver skal 1082 
fordeles mellom sekretariatet og sentralstyret eller ledelsen. Målet er å bli en stadig mer 1083 
profesjonell arbeidsplass og arbeidsgiver, særlig etter hvert som vi vender tilbake til en mer 1084 
normal kontorhverdag.  1085 
 1086 

1087 
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 1087 

 1088 

3 1089 

STYRINGSDOKUMENTER 1090 

1091 
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3.1 — VEDTEKTSENDRINGER 1091 

Vedtektene er Grønn Ungdoms grunnlov! De revideres på landsmøtet annenhvert år.  1092 
 1093 
Landsstyret har hatt mulighet til å innstille på de fleste av disse vedtektsendringene, og gjorde 1094 
dette i vår. (Planen var å behandle vedtektsendringer på det ekstraordinære landsmøtet i 1095 
april/mai, men det måtte avlyses på grunn av fortsatt pandemi.) Kontrollkomiteen, 1096 
sentralstyret og landsstyret har brukt litt ekstra mye tid i år på å gå grundig gjennom 1097 
vedtektene.  1098 
 1099 
I tillegg til vedtektene, som gjelder for Grønn Ungdom nasjonalt, så har vi også 1100 
standardvedtekter for fylkes- og lokallag. Dette er vedtekter som gjelder for alle fylkes- og 1101 
lokallag, med mindre disse har vedtatt egne, separate vedtekter. Disse skal også revideres i år.  1102 
 1103 
I disse sakspapirene er forslagene sortert etter tema. For hvert tema foreligger det en 1104 
innledning, med argumenter for og mot.  1105 
 1106 
Merk at sentralstyret har oversendt alle endringsforslagene man behandlet i vår, også de 1107 
forslagene som landsstyret (og sentralstyret) ikke innstiller på, altså ikke anbefaler. Dette er 1108 
for at landsmøtet skal kunne ha en grundig debatt og gjøre avveiinger mellom flere ulike 1109 
alternativer i viktige prinsipielle saker for Grønn Ungdom.  1110 
 1111 
Obs! Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag på forslag til vedtektsendringer, og fristen 1112 
for å sende inn forslag gikk ut 29. oktober. Disse endringene vedtas eller faller slik de 1113 
foreligger. 1114 
 1115 
Under følger diskusjon om og forslag til alternativer til et utvalg vedtekter. Der det er snakk 1116 
om standardvedtektene, er det satt en «S» foran (for eksempel «S §1.1»). 1117 
 1118 
Det kreves 2/3 flertall på landsmøtet for å endre en vedtekt. 1119 
 1120 
Du kan finner dagens vedtekter her: https://tinyurl.com/97c8hm38 1121 
Dagens standardvedtekter ligger her: https://tinyurl.com/3xv99uvr 1122 
Her finner du «vedtektsblekka», oversikten over alle endringsforslagene, med landsstyrets 1123 
innstilling: https://tinyurl.com/vedtekterGULM21 1124 
 1125 

1126 
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DISKUSJON NR. 1: DELE POLITIKK 1126 

MED MDG ELLER IKKE? 1127 

§ 2.2 i vedtektene lyder:  1128 
Politikken som vedtas i Grønn Ungdoms nasjonale organer står som gjeldende fram til annet blir 1129 
vedtatt i tilsvarende eller høyere organer i Grønn Ungdom eller ved neste revidering av Miljøpartiet 1130 
De Grønnes arbeidsprogram. 1131 
 1132 
Sentralstyret og landsstyret har drøftet å endre vedtekten til følgende: 1133 
 1134 
F1: Endre § 2.2 til Politikken som vedtas i Grønn Ungdoms nasjonale organer står som gjeldende 1135 
fram til annet blir vedtatt i tilsvarende eller høyere organer i Grønn Ungdom. Miljøpartiet De Grønnes 1136 
partiprogram fungerer som Grønn Ungdoms politikk der Grønn Ungdom ikke har vedtatt noe annet. 1137 
 1138 

Argumenter for å beholde dagens politikkdeling med MDG 1139 
Vi er det eneste ungdomspartiet for et stortingsparti som deler politikk med moderpartiet sitt, 1140 
og sånn har vi lenge eller kanskje alltid hatt det i Grønn Ungdom. Slik vi gjør det i Grønn 1141 
Ungdom med dagens vedtekter, er at alle våre politiske uttalelser og plattformer egentlig bare 1142 
er innspill til MDGs programprosess. Når MDG vedtar nytt program hver fjerde år, blir MDGs 1143 
program Grønn Ungdoms politikk før en ny fireårsperiode med politikkutvikling starter på 1144 
nytt. Grønn Ungdoms egenvedtatte politikk slettes altså hvert fjerde år og erstattes av MDGs 1145 
partiprogram. 1146 
 1147 
En fordel med denne løsningen, er at vi holder oss tett på MDG og ikke risikerer å på sikt få en 1148 
politikk som strider totalt med MDG sin, slik man kanskje kan se at har skjedd i andre partier. 1149 
Det gjør kanskje at vi både føler oss mer hjemme i moderpartiet, og at moderpartiet lytter mer 1150 
til oss og opplever at vi er på lag. 1151 
 1152 
En annen fordel er at det er mer ærlig overfor velgere og medlemmer. Grønn Ungdom driver 1153 
valgkamp for MDG og en stemme på oss er derfor alltid en stemme på MDG, og vi bør derfor 1154 
kunne stå inne for politikken deres. Dagens ordning åpner uansett for en del fleksibilitet: vi 1155 
står inne for MDGs politikk, men kan markere uenigheter gjennom midlertidige politiske 1156 
uttalelser.  1157 
 1158 
En annen fordel med dagens ordning er at det kanskje gjør oss mer skjerpa og bedre på å ta 1159 
diskusjoner på nytt og ikke låse oss til tidligere løsninger. Vi kan ikke vedta uttalelser eller 1160 
plattformer og bare hvile oss på dem i flere år. Vi må aktivt inn og vedta politikk på nytt dersom 1161 
vi ønsker å beholde den. Det gjør at nye medlemmer blir invitert inn til å føle mer eierskap til 1162 
Grønn Ungdoms politikkutvikling, og vi unngår at vi sitter med politikk vi har vedtatt for veldig 1163 
mange år siden og som det er da er uklart om gjelder eller ikke gjelder lenger. Dessuten åpner 1164 
dagens ordning for at vi ikke trenger å behandle politiske områder der vi tenker at Grønn 1165 
Ungdom ikke har noe spesielt å utsette på MDGs politikk, vi kan konsentrere oss om de 1166 
områdene der vi føler at MDG må utfordres. 1167 
 1168 

Argumenter for å være politisk fristilt fra MDG 1169 
Som sagt, har alle de andre store ungdomspartiene helt fristilt politikk, gjerne egne politiske 1170 
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programmer. Det finnes det også en del fordeler med. 1171 
 1172 
En fordel med den ordningen er at det gir mer selvstyre til Grønn Ungdom. Vi kan til en hver tid 1173 
mene akkurat det vi ønsker å mene. Hvis vi alltid gjør hele MDGs program til vår egen politikk, 1174 
kan vi spesielt rett etter at nytt program er vedtatt offisielt mene ting som det er et stort 1175 
flertall mot å mene i Grønn Ungdom. Overgangen fra å ha store mengder egen politikk vedtatt 1176 
over en fireårsperiode til å ikke ha noe politikk utover MDGs program, er veldig brå. Hvis det 1177 
er synspunkter Grønn Ungdom har jobbet aktivt for å få gjennomslag for i en programprosess, 1178 
men så taper, vil det kanskje virke unaturlig at vi da automatisk endrer vår offisielle mening om 1179 
saken, når alle vet at vi «egentlig» mener det vi mente før. Dagens ordning krever at alle som 1180 
snakker på vegne av politikken vår må gjøre tolkninger på hva Grønn Ungdom «egentlig» 1181 
mener, spesielt den første tiden etter nytt vedtatt program, før vi har rukket å behandle 1182 
politikken på nytt. Hvis det er en ungdomspartilederdebatt rett etter MDGs landsmøte, og 1183 
temaet er oljesluttdato, skal vi da si at vi mener 2035, som kanskje er det MDG vedtar, eller 1184 
2030, som er det Grønn Ungdom mente inntil programmet ble vedtatt? Den som deltar i 1185 
debatten må da gjøre tolkninger, og det vil ligge mye makt i dette. 1186 
 1187 
En annen fordel med ordningen med å være politisk fristilt MDG, er at vi med den kanskje vil 1188 
føle oss nødt til å behandle mer politikk på flere områder enn vi gjør nå. Det kan øke 1189 
kunnskapsnivået i Grønn Ungdom og bidra til at vi stiller sterkere i politiske diskusjoner i 1190 
MDG. I hvilke rammer vi ordner politikken vår med en sånn modell, er en annen diskusjon og 1191 
trenger ikke bestemmes av vedtektene. Noen ungdomspartier har ett helhetlig 1192 
ungdomspartiprogram, mens andre har flere mindre programmer som revideres på ulike 1193 
tidspunkter. Man kan også være politisk fristilt MDG uten å ha eget program, men heller vedta 1194 
uttalelser løpende slik vi har gjort til nå. 1195 
 1196 

1197 



 
38 

DISKUSJON NR. 2: LEDELSESMODELL 1197 

Spørsmålet om hvilken ledelsesmodell vi skal ha, reguleres av § 6.2, men henger også sammen 1198 
med § 5.2, § 6.3 og § 7.1. Endringer i § 6.2 vil også medføre at det må gjøres endringer i Grønn 1199 
Ungdoms økonomiske retningslinjer. Denne innledningen tar utgangspunkt i § 6.2, og så vil de 1200 
ulike alternativene for § 6.2 også medføre endringer for § 5.2, § 6.3, § 7.1 og et nytt § 6.x.  1201 
 1202 
§ 6.2 lyder i dag:  1203 
Sentralstyret består av følgende verv: 1204 

• to talspersoner av forskjellig kjønn 1205 
• generalsekretær 1206 
• inntil syv styremedlemmer 1207 
• internasjonal kontakt  1208 

 1209 
§ 5.2 lyder: Landsstyret består av talspersoner og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 10.2. Hele 1210 
sentralstyret har tale- og forslagsrett. 1211 
 1212 
§ 6.3 lyder: Talspersonene har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom og har 1213 
særskilt ansvar for organisasjonens politiske arbeid. 1214 
 1215 
§ 7.1 lyder: Ledelsen består av talspersonene og generalsekretæren. Ledelsen har ikke 1216 
varamedlemmer. 1217 
 1218 
Dersom landsmøtet ønsker å endre denne vedtekten, så er følgende de alternativene som 1219 
sentralstyret og landsstyret har drøftet: 1220 
 1221 
F2: Leder/nestleder-modell 1222 
§ 6.2: Sentralstyret består av følgende verv: 1223 

• leder 1224 
• nestleder 1225 
• generalsekretær 1226 
• inntil syv styremedlemmer 1227 
• internasjonal kontakt  1228 

 1229 
(Med tilsvarende endringer av § 5.2, § 6.3 og § 7.1, og et nytt § 6.x.) 1230 
 1231 
F3: Leder/nestledere-modell  1232 
§ 6.2: Sentralstyret består av følgende verv: 1233 

• leder 1234 
• to nestledere 1235 
• generalsekretær 1236 
• inntil seks styremedlemmer 1237 
• internasjonal kontakt  1238 

 1239 
(Med tilsvarende endringer av § 5.2, § 6.3 og § 7.1, og et nytt § 6.x.) 1240 
 1241 
F4: Leder og nummererte nestledere 1242 
§ 6.2: Sentralstyret består av følgende verv: 1243 

• leder 1244 
• første nestleder 1245 
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• andre nestleder 1246 
• generalsekretær 1247 
• inntil seks styremedlemmer 1248 
• internasjonal kontakt  1249 

 1250 
(Med tilsvarende endringer av § 5.2, § 6.3 og § 7.1, og et nytt § 6.x.) 1251 
 1252 
F5: Leder og spesialiserte nestledere  1253 
§ 6.2: Sentralstyret består av følgende verv: 1254 

• leder 1255 
• politisk nestleder 1256 
• organisatorisk nestleder 1257 
• generalsekretær 1258 
• inntil seks styremedlemmer 1259 
• internasjonal kontakt  1260 

 1261 
(Med tilsvarende endringer av § 5.2, § 6.3 og § 7.1, og et nytt § 6.x.) 1262 
 1263 

Argumenter for talspersonmodell 1264 
Et argument for talspersonmodellen er at den stort sett har fungert veldig bra i Grønn 1265 
Ungdom. Det er mange år siden vi har hatt leder i Grønn Ungdom, og vi har derfor mye mer 1266 
erfaring med å få en talspersonmodell til å fungere. Leder og nestleder vil være nytt, og kanskje 1267 
vanskelig terreng, og det kan ta tid å finne riktig form på det. 1268 
 1269 
Et annet argument er at man med to talsperson får mulighet til å profilere én 1270 
ungdomspartileder mer enn om man hadde hatt en leder. Det er lettere å få oppmerksomhet i 1271 
media når man er talsperson enn når man er nestleder, som vil være alternativet. 1272 
Talspersonsmodellen kan derfor argumenteres for å ha gjort det enklere for Grønn Ungdom å 1273 
være synlige i mediebildet.  Med to talspersoner kan man fordele politiske saksområder 1274 
mellom seg og sørge for at organisasjonen deltar i flere debatter samtidig. 1275 
 1276 
Så talspersonmodellen gjør at man kan være to steder på en gang, på en måte. Det gjelder også 1277 
i det organisatoriske arbeidet. Flere fylkes- og lokallag kan få besøk oftere av «lederen» og 1278 
flere undergrupper i sentralstyret kan ha representasjon av «lederen» når det er to 1279 
talspersoner. Dessuten er det med to personer som deler på enkelte ansvarsoppgaver, lettere 1280 
å være godt representert inn i organer i MDG og i annet organisatorisk arbeid. 1281 
 1282 
En annen fordel med talspersonmodellen er at den er mindre sårbar for sykdom og andre 1283 
unntakstilstander. Med denne modellen har to likestilte ledere mulighet til å støtte seg på 1284 
hverandre. 1285 
 1286 
Et vanlig argument for talspersonmodellen er at den fører til maktspredning. Makten fordeles 1287 
mellom flere og man sikrer at minst to kjønn til en hver tid er med og lede Grønn Ungdom. Med 1288 
bare én leder kan for mye innflytelse og ansvar tilfalle en person og dårlige ideer kan bli 1289 
sjeldnere korrigert. Talspersonmodellen åpner også for at det vil være flere som kan kjenne 1290 
seg igjen organisasjonens «leder», uavhengig av kjønn, men også potensielt geografi og politisk 1291 
ståsted. Mange grønne partier har eller har hatt talspersoner på grunn av det politiske 1292 
budskapet det er å tenke maktspredning på denne måten, og flere i MDG har derfor omtalt 1293 
talspersonmodellen som en del av «partiets sjel», altså en del av det unike og spennende med 1294 
vår bevegelse. 1295 
 1296 
Et vanlig argument mot talspersonmodellen, som innledningen vil komme tilbake til i neste del, 1297 
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er at den gjør det vanskelig for oss i det eksterne arbeidet: at det blir vanskeligere å få med seg 1298 
hvem «lederen» er og vanskeligere å bygge opp en ordentlig sterk og gjenkjennelig politisk 1299 
personprofil, som er noe man vet at er viktig i politikken i dag. Et argument mot det argumentet 1300 
er at det kanskje ikke er så innmari viktig i et ungdomsparti. Enkelte i Grønn Ungdom var for å 1301 
bytte til vanlig ledermodell i MDG, men er ikke nødvendigvis for å gjøre det i GU, fordi ting er 1302 
annerledes i ungdomspartier. Ungdomspartiledere er uansett mye mindre profilerte enn 1303 
moderpartiledere og behovet for veldig kjente ledere er mindre i ungdomspartier enn i partier. 1304 
Ungdomspartiledere sitter gjerne bare 2-4 år i vervet, men partiledere kan sitte over 15 år.   1305 
 1306 
Til slutt, talspersonvervet er kanskje den aller beste skoleringsarenaen vi har i organisasjonen. 1307 
Med talspersoner så får vi kanskje trent opp flere unge politikere (som så kan ta over MDG) 1308 
enn vi vil med leder og nestleder. Man kan argumentere for at et nestlederverv vil være mindre 1309 
skolerende enn et talspersonverv. 1310 
 1311 

Argumenter for leder/nestleder(e)-modell 1312 
Det er naturlig å tenke seg at alternativet til å ha talspersoner er å ha leder og én eller to 1313 
nestledere. 1314 
 1315 
Et vanlig argument for en slik modell, er at den er langt vanligere og mye mindre forvirrende 1316 
for velgere, medlemmer og media. Grønn Ungdom bør bruke mest mulig tid på å argumentere 1317 
for politikk og overbevise folk om det politiske prosjektet vårt, og ikke bruke tid på å forklare 1318 
folk hvordan ledelsesmodellen vår er. Talspersonmodellen kan være litt fremmedgjørende for 1319 
folk, noen kan synes den er litt rar og at vi blir litt «alternative». Folk skjønner ikke hva som er 1320 
greia og kan anta at «talsperson» er noe annet enn det faktisk er. Det er flere eksempler opp 1321 
gjennom årene på at media eller til og med aktive MDG-ere har trodd at Grønn Ungdom har en 1322 
leder som ikke er en av talspersonene eller har omtalt en av talspersonene som leder. Nå som 1323 
MDG har leder og nestledere, kan det kanskje bli mer av denne forvirringen.    1324 
 1325 
Et annet argument for leder, er at det er ryddigere og ikke gir plass til uformelle 1326 
maktstrukturer. Ulempene med «flat struktur», når flere deler på makta uten at det 1327 
spesifiseres hvem som bestemmer hvis det er uenigheter, er at det kan oppstå uformelle 1328 
maktstrukturer. Noen vil ofte ta ledelsen uansett og det kan bli uklart for organisasjonen hvem 1329 
som egentlig bestemmer. 1330 
 1331 
For en leder kan det også være lettere å lede, altså stake ut kurs og ta eierskap til retningen på 1332 
organisasjonen. Med to talspersoner, spesielt hvis de skulle være uenige om noe, kan 1333 
organisasjonen i blant risikere å mangle ledelse. Ingen sitter med det fulle og hele ansvaret for 1334 
organisasjonens politiske retning og utvikling, og vi kan risikere ansvarspulverisering på viktige 1335 
områder. 1336 
 1337 
Det er også fare for konflikt med en talspersonmodell. Vi har heldigvis ingen veldig gode 1338 
eksempler på dette i Grønn Ungdom, men i MDG har det vært tilfeller med talspersoner som 1339 
ikke klarer å samarbeide, som har dårlig personkjemi eller er veldig uenige om retningen til 1340 
partiet. Det kan skje i Grønn Ungdom også. Det kan også skje med leder og nestleder(e), for de 1341 
vil også måtte samarbeide godt, men da er det mer avklart hvem som har mer tillit enn de(n) 1342 
andre fra landsmøtet og hvem som har siste ordet. De fleste viktige avgjørelser som tas i Grønn 1343 
Ungdom, tas av organer som sentralstyret, landstyret og landsmøtet, men mange løpende 1344 
avgjørelser og ting som haster tas også av talspersonene og ledelsen i dag. Med ledermodell vil 1345 
det være mer avklart hvem som har tillit fra landsmøtet til å ta de avgjørelsene som ikke rekker 1346 
behandling i et organ. 1347 
 1348 
Et annet argument for leder og nestleder(e), er at det er ordningen som i dag er i MDG. Det kan 1349 
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argumenteres for at det er naturlig å samkjøre ledelsesmodell med moderpartiet vårt. Et av 1350 
hovedargumentene for å bytte til leder i MDG, var at det er lettere å kommunisere eksternt. 1351 
Talspersonmodellen er forvirrende for mange, og det er viktig i politikken å bygge opp politiske 1352 
profiler som velgerne kjenner igjen og liker. Det er vanskeligere å få til med to ledere, enn med 1353 
én, i hvert fall i et lite parti som MDG. De samme argumentene kan absolutt tenkes å gjelde for 1354 
Grønn Ungdom også. Vi kan kanskje lettere få en kjent frontfigur for organisasjonen vår hvis vi 1355 
bare har én leder og ikke to. 1356 
 1357 

Argumenter for de ulike leder/nestleder(e)-modellene 1358 
Hvis vi går for en modell med leder og nestleder(e), må vi ta stilling til hvor mange nestledere vi 1359 
skal ha og eventuelt hvilken rolle de ulike nestlederne skal ha. Det finnes sikkert flere 1360 
alternativer enn det som er skissert i sakspapirer her. Alternativene som er lagt fram er å ha én 1361 
leder i tillegg til: 1362 
- én nestleder 1363 
- to likestilte nestledere 1364 
- første nestleder og andre nestleder 1365 
- politisk nestleder og organisatorisk nestleder 1366 
 1367 
Hvordan gjøres det andre steder? 1368 
AUF har én nestleder. Natur og Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, FpU, Sosialistisk Ungdom 1369 
og Rød Ungdom har første- og andre nestleder. Senterungdommen og KrFU har politisk 1370 
nestleder og organisatorisk nestleder. 1371 
 1372 
Blant stortingspartiene, så har MDG, Arbeiderpartiet og SV to likestilte nestledere. Høyre, 1373 
Rødt, Frp, Venstre, Krf og Senterpartiet har første- og andre nestleder. 1374 
 1375 
En eller to nestledere? 1376 
Den modellen som vil ligne mest på talspersonmodellen er modellen med én nestleder.  Med 1377 
den så kan man fortsatt frikjøpe hele ledelsen uten å gjøre endringer i lønnsposten i budsjetten. 1378 
Hvem i ledelsen som frikjøpes og ikke betemmes ikke av vedtektene, men de økonomiske 1379 
retningslinjene og budsjettet, og vil ikke bli diskutert i denne saken. Men modellen med én 1380 
nestleder vil i hvert fall gjøre det lett å videreføre hovedtrekkene ved dagens ledelse, siden den 1381 
kun vil bestå av tre personer. Det er derimot en ganske sjelden modell, og brukes bare av AUF 1382 
blant partiene og ungdomspartiene. En fordel med den modellen er at den gir mye ansvar til 1383 
nestlederen. Det kan være lettere for en nestleder å lykkes med profilering og å føle eierskap 1384 
til rollen hvis hen ikke deler den med en annen. To nestledere vil fort få et svakere mandat enn 1385 
en enkeltstående nestleder. 1386 
 1387 
Ledelse på tre eller fire personer? 1388 
Modellen med én nestleder vil gi en ledelse på tre personer, som i dag, jo mindre ledelsen 1389 
utvides med et ekstra medlem, mens en modell med to nestledere vil gi en ledelse på fire 1390 
personer. En ledelse på tre personer er det vi har erfaring med i Grønn Ungdom, og er også noe 1391 
vi har gode erfaringer med. Det er mange nok til å sørge for meningsbrytning og ulik 1392 
representasjon, men få nok til at alle får en avgjørende rolle og at det ikke blir 1393 
ansvarspulverisering. En ledelse på fire personer vil potensielt gi mer arbeidskapasitet og 1394 
sørge for at flere deler av organisasjonen føler seg representert inn i ledelsen. Dessuten er en 1395 
ledelse på fire personer langt vanligere enn en ledelse på tre. Det kan tyde på at det fungerer. 1396 
En ledelse på fire personer vil – på godt og vondt – ha vanskeligere med å oppnå konsensus og 1397 
med en slik modell vil nok flere av de avgjørelsene som i dag tas av ledelsen løftes videre til 1398 
sentralstyret. Det kan gi bedre forankring, men gjøre ledelsen mindre operativ. 1399 
 1400 
Likestilte, nummererte eller spesialiserte nestledere? 1401 
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Hvis vi går for to nestledere, må vi bestemme oss for om de skal være likestilte, nummererte 1402 
eller ha spesielle rollen som politisk og organisatorisk nestleder. 1403 
 1404 
Sistnevnte modell er ganske uvanlig, og brukes bare blant Senterungdommen og KrFU blant 1405 
ungdomspartiene og ikke i noen av moderpartiene. En fordel med den modellen er at den 1406 
kanskje gir et tydeligere mandat til nestlederne, der den ene skal jobbe spesielt opp mot 1407 
lederen og det politiske, mens den andre skal jobbe tettere med generalsekretær, som jo i dag 1408 
på en måte er organisatorisk leder. Hvis man vil ha én i ledelsen i tillegg til generalsekretær 1409 
som har spesielt ansvar for organisasjon, så kan det være lurt å spesifisere dette i rollenavnet. 1410 
Det kan hende at det er for mye om tre av fire i ledelsen har særskilt ansvar for det politiske, 1411 
mens bare én har hovedansvar for det organisatoriske. På den annen side, er det etter hvert 1412 
mange ansatte i Grønn Ungdom og de fleste i sekretariatet jobber inn mot det organisatoriske. 1413 
 1414 
Modellen med to likestilte nestledere har den fordelen at den gir like mye tillit til begge 1415 
nestlederne, og gir dem rom til å begge finne litt formen på rollen selv. Det kan argumenteres 1416 
for at det kanskje ikke er noe poeng å nummerere nestlederne annet enn at det definerer et 1417 
tydelig hierarki, og at det nettopp legger opp til et hierarki som i det daglige arbeidet ikke er 1418 
nødvendig. På den annen side, vil nummerte nestledere definere tydeligere hvem som har 1419 
ansvar i leders fravær. Da det ble klart at Une, som er partileder i MDG, skulle ut i lengre 1420 
permisjon, var det ingen automatikk i om det skulle være nestleder Arild eller nestleder Kriss 1421 
som skulle overta midlertidig. Da måtte landstyret i MDG velge det. Med nummererte 1422 
nestledere ville det vært landsmøtet som definerte hvem som skulle tatt over i 1423 
permisjonsperioden, og det er kanskje både mer ryddig og mer demokratisk. 1424 
 1425 

Kjønnskvotering i ledelsen 1426 
Hvis vi beholder dagens ledelsesordning med talspersonmodell, er det ingen grunn til å legge til 1427 
noen bestemmelse om kjønnsrepresentasjon, for det vil være minst to ulike kjønn representert 1428 
blant de tre i ledelsen uansett. 1429 
 1430 
Hvis vi endrer til leder og nestleder, men altså beholder en ledelse på tre personer, kan det 1431 
være grunn til å legge til en vedtekt om at minst to kjønn må være representert i ledelsen. Det 1432 
vil i så fall være å videreføre dagens kjønnsbalanse i ledelsen.  1433 
 1434 
Hvis vi utvider til en ledelse på fire personer, har vi tre alternativer. Det ene er å ikke ha noen 1435 
krav om kjønnsrepresentasjon i det hele tatt, men la det være opp til landsmøtet å velge dem 1436 
man har mest tillit til. Det andre er å si at minst to kjønn skal være representert i ledelsen. Med 1437 
de to vanligste kjønnene vil det bety enten en 1-3-fordeling eller en 2-2-fordeling. Det tredje 1438 
alternativet er å kreve at det skal være maksimalt 50% av ett kjønn. Med de to vanligste 1439 
kjønnene vil det bety en 2-2-fordeling. 1440 
 1441 
Forslag om kjønnskvotering i ledelsen: 1442 
 1443 
F6: § 6.y: Minst to kjønn må være representert i ledelsen 1444 
 1445 
F7: § 6.y: I ledelsen skal det være maksimalt 50 % representasjon av ett og samme kjønn. 1446 
 1447 

1448 
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DISKUSJON NR. 3: KJØNNSBALANSE I 1448 

SENTRALSTYRET 1449 

§ 13.7 lyder i dag: I sentralstyret skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og samme 1450 
kjønn. I valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av landsmøtet eller 1451 
lavere organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 1452 
 1453 
F8: 2/3-balanse 1454 
§ 13.7: I sentralstyret skal det være maksimalt to tredjedels representasjon av ett og samme kjønn. I 1455 
valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av landsmøtet eller lavere 1456 
organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 1457 
 1458 
F9: Kjønnsbalanse blant styremedlemmer som ikke er i ledelsen  1459 
§ 13.7: I sentralstyret, utenom ledelsen, skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og 1460 
samme kjønn. I valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av 1461 
landsmøtet eller lavere organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 1462 
 1463 
F10: Minst to kjønn representert 1464 
§ 13.7: I sentralstyret, valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av 1465 
landsmøtet eller lavere organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 1466 
 1467 
F11: 60/40-balanse, men åpne for skjønn  1468 
§ 13.7: I sentralstyret skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og samme kjønn, med 1469 
mindre det finnes tungtveiende hensyn for kapasitet, kompetanse eller andre mangfoldsperspektiver. 1470 
(Likelydende forslag X.2  i diskusjon nr. 4) 1471 
 1472 

Om de ulike ordningene: 1473 
Sentralstyret består av inntil 11 medlemmer. Det betyr at sentralstyret kan bestå av færre, 1474 
men som regel består av 11. Dagens vedtekt om kjønnsbalanse i sentralstyret sier at det 1475 
maksimalt skal være 60% av ett kjønn. Med fulltallig sentralstyret betyr det at i de årene det 1476 
kun er menn og kvinner i sentralstyret, og ingen andre kjønn, så vil sentralstyret ha fem av ett 1477 
kjønn og seks av et annet.  1478 
 1479 
Vedtektsendringsforslaget på å endre til maksimalt 2/3 flertall av ett kjønn, vil, gitt at kun to 1480 
kjønn er representert i sentralstyret, også åpne for en fordeling med syv av ett kjønn og fire av 1481 
et annet. Alternativet med kjønnsbalanse blant sentralstyremedlemmer som ikke er i ledelsen, 1482 
vil gi ulike mulige sammensetninger avhengig av hvilken vedtekt som samtidig gjelder for 1483 
kjønnsbalanse i ledelsen, men vil gi en 6/5-fordeling med dagens ledelsesmodell. Alternativet 1484 
om minst to kjønn representert åpner for en 10/1-fordeling. Alternativet med å opprettholde 1485 
en 60/40-balanse, men åpne for skjønn (med skj), åpner i teorien for en 11/0-fordeling. 1486 

1487 
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DISKUSJON NR. 4: EGET KAPITTEL OM 1487 

REPRESENTASJON? 1488 

Forslag om nytt kapittel: 1489 
 1490 
KAPITTEL X: REPRESENTASJON (Erstatter §13.7) 1491 
 1492 
 1493 
F12: § X.1        Til sentrale ledd skal valgkomiteen prioritere kriteriene kapasitet, motivasjon og 1494 

kompetanse tyngre enn mangfoldsperspektiver. 1495 
 1496 
F13: § X.2        Sentralstyret 1497 

§ X.2a I Sentralstyret skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og samme 1498 
kjønn, med mindre det finnes tungtveiende hensyn for kapasitet, kompetanse eller 1499 
andre mangfoldsperspektiver. (Likelydende 13.7 E) 1500 

 1501 
F14: § X.2b     I Sentralstyret skal flere enn én etnisitet, religion eller annen kulturell bakgrunn være 1502 

representert.  1503 
 1504 

F15: § X.2c     Til Sentralstyret skal valgkomiteen etterstrebe mangfold innen geografi og meninger. 1505 
Kjønns- og seksualitetsmangfold og mangfold i utdannings- og yrkesbakgrunn skal også 1506 
jobbes for. 1507 

 1508 
F16: § X.3  I valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale organer valgt av 1509 

landsmøtet eller lavere organer, skal flere enn ett kjønn være representert. 1510 
 1511 
(Hvert at disse punktene er et separat endringsforslag.)  1512 
 1513 
I tillegg er følgende forslag sendt inn: 1514 
 1515 
F17: § X.1       Til sentrale ledd skal valgkomiteen prioritere kriteriene kapasitet, motivasjon og 1516 

kompetanse. 1517 
 1518 
F18: § X.2        I sentralstyret skal flere enn én etnisitet eller annen kulturell bakgrunn være 1519 

representert. 1520 
 1521 
F19 er et forslag om å legge til en setning i kapittelet om valgkomiteen, som spesifiserer at 1522 
landsstyret vedtar valgkomiteens kriterier til sentralstyret hvert år. Dette forslaget kan sees i 1523 
sammenheng med forslagene om mangfold i sentralstyret. Kanskje det skal være opp til 1524 
landsstyret hvilke kriterier valgkomiteen skal vektlegge når de innstiller på nytt sentralstyre? 1525 
Eller bør det fortsatt være opp til valgkomiteen selv, sånn som det er i dag?  1526 
 1527 

Kort argumentasjon for og mot 1528 
Det eneste mangfoldet som er sikret i Grønn Ungdoms organer gjennom vedtektene er i dag 1529 
kjønnsmangfold. Disse forslaget fra Christine legger opp til at det også skal sikres kulturelt 1530 
eller etnisk mangfold i sentralstyret og at kjønnskvoteringa samtidig skal være mindre rigid. 1531 
Det foreslås også at andre mangfoldskriterier skal nevnes i vedtektene, uten at det tallfestes 1532 
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hvor mange som skal oppfylle de kriteriene. 1533 
 1534 
En mulig fordel med å kvotere inn på bakgrunn av etnisitet, religion og kulturell bakgrunn, er at 1535 
vi sikrer det type mangfoldet i Sentralstyret. Som organisasjon har i en  lang vei å gå i det 1536 
interne mangfoldsarbeidet, og vedtekter som denne kan bidra til å sette en standard og gjøre 1537 
Grønn Ungdom mer attraktiv for folk med annen kulturell bakgrunn enn det som er vanligst i 1538 
Grønn Ungdom. Når vi har kvotering på bakgrunn av kjønn med mange av de samme 1539 
argumentene, hvorfor ikke ha det på bakgrunn av andre ting også? 1540 
 1541 
En mulig ulempe med kvotering på bakgrunn av kulturell bakgrunn, er at det ofte er mindre 1542 
håndfast og vanskeligere å «måle». Hvem skal kvalifisere til å oppfylle de kriteriene og ikke? En 1543 
slik vedtekt kan virke forvirrende og skape konflikt. Dessuten åpner det kanskje en «can of 1544 
worms»: hvilke andre mangfoldskriterier bør vi i så fall kvotere inn på bakgrunn av?  1545 
 1546 

Hvorfor innstilte landsstyret mot 1547 
Landsstyret (og for så vidt også sentralstyret) innstilte ikke på dette forslaget, til dels fordi man 1548 
ønsket å avvente konklusjonene til mangfoldsutvalget før man gjør vedtektsendringer. 1549 
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DISKUSJON NR. 5: OPPRETTE 1550 

INTERNASJONALT UTVALG? 1551 

F20 og F21 er forslag om nytt kapittel: 1552 
 1553 
KAPITTEL Y: INTERNASJONALT UTVALG 1554 
 1555 
§ Y.1                 Internasjonalt utvalg består av internasjonal kontakt og inntil to medlemmer. 1556 
 1557 
§ Y.2                Internasjonalt utvalg arbeider med internasjonale spørsmål i organisasjonen, 1558 

representerer Grønn Ungdom i internasjonale paraplyorganisasjoner og skal arbeide med 1559 
å fremme samarbeid med søsterorganisasjoner. 1560 
 1561 

Hvis § Y.1 blir vedatt, følger også denne endringen i § 4.5: «Valg av internasjonalt utvalg» legges 1562 
til blant saker landsmøtet skal behandle. 1563 
 1564 

Korte argumenter for og mot internasjonalt utvalg 1565 
Vi har hatt internasjonalt utvalg (IU) i Grønn Ungdom tidligere. Bestemmelsen om 1566 
internasjonalt utvalg i vedtektene ble fjernet på landsmøtet i 2018, og vi har derfor ikke hatt 1567 
internasjonalt utvalg siden landsmøtet 2019. Et nytt internasjonalt utvalg kan ha ulike mandat, 1568 
avhengig av hva vi eventuelt vedtar i vedtektene, men typiske oppgaver for et slikt utvalg har 1569 
vært å representere Grønn Ungdom i FYEG og andre paraplyorganisasjoner og drive arbeid 1570 
opp mot for eksempel årsmøtet til FYEG, arbeide for samarbeid mellom søsterorganisasjonene 1571 
våre i Europa og verden ellers, arrangere eller delta på turer, utvikle politikk på internasjonale 1572 
spørsmål og ellers bistå internasjonal kontakt i arbeidet hens. 1573 
 1574 
En potensiell fordel med å ta internasjonalt utvalg inn i vedtektene, er at det kan avlaste 1575 
internasjonal kontakt og sørge for at vi får gjort mer internasjonalt arbeid, er bedre 1576 
representert i FYEG og så videre. Grön Ungdom i Sverige har i følge ryktene et veldig 1577 
velfungerende IU. Vi er et internasjonalt rettet ungdomsparti, og det kan være en god idé å 1578 
derfor sette av mer tillitsvalgressurser på det internasjonale arbeidet.  1579 
 1580 
En potensiell ulempe med å ta internasjonalt utvalg inn i vedtektene, er det kan skape 1581 
merarbeid for internasjonal kontakt. Erfaringen fra de fleste årene med internasjonalt utvalg 1582 
var at det til tider tok mer ressurser enn det ga og at det var vanskelig å mobilisere folk til å 1583 
stille til IU. Det kan såklart endre seg. Vi er jo et mer robust ungdomsparti nå enn vi har vært, 1584 
og hvordan vi har fått de politiske utvalgene til å fungere såpass godt, kan tyde på at vi er blitt 1585 
modne for internasjonalt utvalg. 1586 
 1587 
En diskusjon som bør gå parallelt med diskusjonen om vi ønsker et nytt IU eller ikke, er 1588 
diskusjonen om vi i så fall bør innlemme det i vedtektene eller ikke. Vedtektsfestede organer 1589 
har man – på godt og vondt - ingen fleksibilitet i opprette eller legge ned etter behov, og man er 1590 
nødt til å velge medlemmene av organer på landsmøtet. Et alternativ til å vedtektsfeste IU, er å 1591 
legge opp til et ikke-landsmøtevalgt IU i arbeidsplanen for 2022, som da for eksempel 1592 
sentralstyret setter ned litt på samme måte som sentralstyret i dag nedsetter politiske utvalg 1593 
og andre utvalg som mangfoldsstrategiutvalg og strategiutvalg med både 1594 
sentralstyremedlemmer og andre som medlemmer. 1595 

1596 
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DISKUSJON NR. 6: HABILITET INN I 1596 

VEDTEKTENE? (MELDT INN AV 1597 

KONTROLLKOMITEEN) 1598 

F22, F23 og F24 er kontrollkomitéens forslag om et nytt kapittel om habilitet. 1599 
 1600 
§ Z.1 En tillitsvalgt eller ansatt i Grønn Ungdom er inhabil når det foreligger spesielle forhold som er 1601 
egnet til å svekke tilliten til hens upartiskhet. Ingen er inhabile ved gjennomføring av valg til tillitsverv, 1602 
eller i saker om vedtekter og andre regler. 1603 
 1604 
§ Z.2 Den enkelte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i saker de skal ta del i 1605 
forberedelsene eller behandlingen av, og man kan be organet som skal behandle saken om å vurdere 1606 
ens habilitet. I tillegg kan man be organet vurdere en annens habilitet. Organet kan forespørre en 1607 
rådgivende uttalelse fra eller overlate vurderingen til Kontrollkomiteen. 1608 
 1609 
§ Z.3 Om en tillitsvalgt eller ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, mister hen sin stemme-, 1610 
forslags- og talerett. Hen skal umiddelbart trekke seg fra behandlingen av saken ved å forlate rommet. 1611 
Dersom saken gjelder mistillit eller annen form for kritikk mot en selv, har hen talerett og trenger ikke 1612 
å forlate rommet. 1613 
 1614 

Argumentasjon fra kontrollkomiteen: 1615 
Dette står om habilitet i Grønn Ungdoms etiske retningslinjer: 1616 
 1617 
5.2 i etiske retningslinjer: Tillitsvalgte og ansatte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i 1618 
saker de skal ta del i forberedelsene eller behandlingen av, og man kan be organet som skal behandle 1619 
saken om å vurdere ens habilitet. I tillegg kan man be organet vurdere en annens habilitet. 1620 
 1621 
5.3 i etiske retningslinjer: Om en tillitsvalgt eller ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, skal 1622 
hen trekke seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale-, forslags- og 1623 
stemmerett under saksbehandlingen. I noen tilfeller bør det vurderes om den inhabile skal forlate 1624 
rommet. 1625 
 1626 
Grønn Ungdoms regler om habilitet er uklart utformet både materielt og formelt. I dag er 1627 
habilitet omtalt i etiske retningslinjer. Disse sier for det første ingenting om hva som ligger i 1628 
begrepet habilitet: Hva skal til for å si at noen er inhabil? For det andre kan det også begrenset 1629 
kontroll med habilitetsreglene. Ettersom etiske retningslinjer vedtas av LS, er det vel LS som til 1630 
syvende og sist har tolkningsrett om disse spørsmål. Dette innebærer imidlertid at kontrollen 1631 
av LS’ habilitet blir meget begrenset. I organer som fatter viktige politiske og organisatoriske 1632 
beslutninger er det viktig av hensyn til organisasjonens legitimitet og medlemmenes tillit til 1633 
organene, at beslutningstakere er habile. Derfor er det behov for å klargjøre hva det vil si å 1634 
være inhabil, og hvem som skal ta disse vurderingene.  1635 
 1636 
Forslaget legger ikke opp til store endringer når det gjelder vurderingsprosess. Fremdeles er 1637 
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det som utgangspunkt opp til den enkelte og organet å foreta disse vurderingene. Nytt er 1638 
imidlertid at når habilitetsbestemmelsene gjøres til del av vedtektene, vil Kontrollkomiteen ha 1639 
tolkningsrett i denne type spørsmål og at det er Landsmøtet som bestemmer hvilke regler 1640 
Grønn Ungdom skal ha om habilitet. Dermed er det enkelte organ også gitt mulighet til å be om 1641 
rådgivende uttalelse fra Kontrollkomiteen og også overlate beslutningen til komiteen dersom 1642 
organet finner det ønskelig. 1643 
 1644 
For øvrig kan det vises til at MDG har bestemmelser om habilitet i vedtektene og ikke i de 1645 
etiske retningslinjene: 1646 

 1647 
§ 17: Habilitet 1648 
 1649 
17.1. På møter hvor en person stiller i egenskap av et verv, er vedkommende inhabil i saker som 1650 
gjelder rettighetene og pliktene til en selv eller personer i nær slekt eller svogerskap, eller som 1651 
man er eller har vært gift eller samboer med. Samme gjelder for saksbehandlere. 1652 
 1653 
17.2. Inhabilitet i møte innebærer tap av stemme-, forslags- og talerett. Dersom saken gjelder 1654 
mistillit eller annen form for kritikk mot en selv, tapes kun stemme- og forslagsrett. 1655 
 1656 
17.3. Ingen er inhabile ved gjennomføring av valg til tillitsverv, eller i saker om vedtekter og 1657 
andre regler. 1658 
 1659 

Forslagets § X.1 er basert på forvaltningsloven § 6. Forvaltningsloven ligger åpent tilgjengelig 1660 
på Lovdata. I § 6 (1) er det opplistet en rekke forhold som automatisk leder til inhabilitet, slik 1661 
som når saken direkte angår en selv eller noen man er i nær slekt med eller er gift/samboer 1662 
med. Dernest følger det av § 6 (2) at en offentlig tjenesteperson også er inhabil når det 1663 
foreligger “særegne forhold” som er “egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet”. I retts- og 1664 
myndighetspraksis er bestemmelsen blant annet tolket slik at det skal en del til før man inhabil. 1665 
For kollegiale og/eller vennskapelige forhold er det lagt til grunn at det må foreligge et nært 1666 
vennskap før en blir inhabil. I tilfeller hvor en person har kommet med offentlige uttalelser om 1667 
sitt syn på en sak, har det vært lagt til grunn at det er vid anledning til å uttale seg om spørsmål 1668 
som ligger innenfor sitt fagfelt. Samtidig må det trekkes et skille mot et ekstraordinært 1669 
engasjement. 1670 
 1671 
Ved tolkningen og anvendelsen av vedtektenes regler om habilitet vil forvaltningsloven § 6 1672 
være retningsgivende. Samtidig er det relevante forskjeller mellom politiske partier og 1673 
offentlige virksomheter i alminnelighet, og som bør hensyntas ved tolkningen og anvendelsen 1674 
av vedtektene. For eksempel skal det mye til før en persons uttalelser offentlig, enten i media 1675 
eller på ulike Grønn Ungdom-foraer, leder til inhabilitet, fordi det i et politisk parti bør være 1676 
høy takhøyde for å ytre sine meninger. I personsaker, for eksempel om mistillit eller kritikk, kan 1677 
det imidlertid hende at denne type uttalelser i forkant kan virke inhabiliserende. Dette vil bero 1678 
på en konkret vurdering ut fra de momentene som gjennomgås nedenfor. Enkelte forskjeller er 1679 
forsøkt hensyntatt ved å presisere at ingen er inhabile ved gjennomføring av valg til tillitsverv, 1680 
eller i saker om vedtekter og andre regler. I saker om mistillit og kritikk skal den personen det 1681 
gjelder også slippe å forlate rommet. Personen har ikke forslags- eller stemmerett, men sin 1682 
talerett i behold. 1683 
 1684 
I forslaget er det oppstilt en høy terskel før den enkelte anses inhabil. Det må for det første 1685 
foreligge “spesielle forhold”. I dette ligger blant annet at man må avgrense mot det normale. 1686 
Normale forhold vil gjerne gjelde mange, for eksempel at man er fra en landsdel, eller at man 1687 
eier en sykkel, og dette vil ikke medføre inhabilitet. På samme måte vil for eksempel 1688 
generalsekretær ikke være inhabil i saker som gjelder talspersoner, selv om disse har et 1689 
normalt vennskapelig forhold som er naturlig med tanke på felles arbeidsoppgaver og 1690 
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samarbeid. Det må være noe “spesielt” ved det enkelte tilfellet, for eksempel at 1691 
generalsekretær og talsperson har et nært vennskapsforhold, ut over det normale, gjerne også 1692 
utenfor Grønn Ungdom, for at en skal bli inhabil i et slikt tilfelle. 1693 
 1694 
For det andre kreves det at dette spesielle forholdet er “egnet til å svekke tilliten til hens 1695 
upartiskhet”. I dette ligger for det første at det ikke er avgjørende hvordan en selv vurderer sin 1696 
habilitet. At en selv er sikker på at en ikke kommer til å bli påvirket når man skal ta en 1697 
beslutning er derfor ikke tilstrekkelig. Det avgjørende er hvordan forholdet fremstår utad. 1698 
Utover dette er det vanskelig å si noe mer generelt om denne vurderingen. Det er tale om en 1699 
konkret vurdering i ethvert tilfelle. Det avgjørende er om forholdet overfor andre personer 1700 
som berøres av saken, medlemmene og offentligheten generelt, vil kunne så tvil om hvorvidt 1701 
personen var upartisk eller ikke. 1702 

1703 



 
50 

DISKUSJON NR. 7: ANDRE 1703 

VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG 1704 

Kontrollkomiteens forslag om kontrollkomitéen (8.2 og 8.3) 1705 
 1706 
§ 8.2 lyder i dag: Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan 1707 
overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er 1708 
innenfor eller angår komiteens mandat.  1709 
 1710 
F25 er et forslag til ny § 8.2: Kontrollkomiteen fører tilsyn med at vedtekter og landsmøtevedtak blir 1711 
fulgt, og har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens 1712 
tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens 1713 
mandat.  1714 
 1715 
§ 8.3 lyder i dag: Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 1716 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om personopplysninger som 1717 
må antas å være sensitive.  1718 
 1719 
F26 er et forslag til ny § 8.3: Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre 1720 
dokumenter fra alle organer i Grønn Ungdom, og kan kreve uttalelser fra involverte i saker til 1721 
behandling i komiteen. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om personopplysninger som må 1722 
antas å være sensitive.  1723 
 1724 

Kontrollkomitéens forslag om landstyret: 1725 
§ 5.3 lyder: Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1⁄2 av fylkeslagene 1726 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst tre ganger. 1727 
Ledelsen kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem uker før møtet, sakspapirene sendes ut 1728 
senest tre uker før møtestart.  1729 
 1730 
F27 er et forslag om å stryke punktet. 1731 
 1732 
§ 5.4 lyder: Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og minst 1⁄2 1733 
av delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post.  1734 
 1735 
F28 er et forslag om å endre det til følgende: Landsstyret er vedtaktsdyktig når minst ½ av 1736 
delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak.  1737 
 1738 
Kommentar til § 5.3 og § 5.4 fra kontrollkomitéen:  1739 
Ved å fjerne krav om at møtet skal vere innkalt i samsvar med vedtektane for å vere 1740 
vedtaktsdyktig gjev ein meir fleksibilitet til ledelsen og landsstyret. Ved å ikkje nevne e-post 1741 
gjer ein det mogleg å bruke andre verkemiddel for hastevedtak som landsstyret kan finne 1742 
nyttigare, til dømes eit anna teknisk verktøy eller ved å møte kvarandre over nett eller fysisk. 1743 
 1744 
Desse endringane bør bli melde opp som to separate forslag for å unngå at begge forslaga fell 1745 
som fylge av at det eine ikkje er ynskt av landsmøtet eller at begge blir valt sjølv om det berre er 1746 
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det eine forslaget som er ynskt.  1747 
 1748 

Generalsekretærs forslag om frister til landsstyret 1749 
§ 5.3 lyder: Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1⁄2 av fylkeslagene 1750 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst tre ganger. 1751 
Ledelsen kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem uker før møtet, sakspapirene sendes ut 1752 
senest tre uker før møtestart. 1753 
 1754 
F29: Forslag til ny § 5.3: Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1⁄2 av 1755 
fylkeslagene representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret minst 1756 
tre ganger. Landsstyret vedtar sin egen forretningsorden.  1757 
 1758 
Kommentar til § 5.3 fra generalsekretær: 1759 
Saksbehandler er enig med kontrollkomiteen i at det er lurt at ledelsen og landsstyret får 1760 
fleksibilitet til å overskride frister til landsstyret ved behov. Imidlertid tror saksbehandler at 1761 
det fortsatt er viktig at det eksisterer en form for frister til innkalling, sakspapirer osv. Dette 1762 
forslaget er et kompromiss, der landsstyret vedtar sin egen forretningsorden (som vil inkludere 1763 
frister og lignende). Siden innholdet i denne forretningsordenen ikke er vedtektsfestet, vil 1764 
landsstyret ha anledning til å for eksempel overstyre sakspapirfrister om nødvendig. 1765 
Saksbehandler tror også det er bra å opprettholde minimumskravet til antall landsstyremøter 1766 
per år, for å sikre god forankring av viktige avgjørelser. 1767 
 1768 

Kontrollkomitéleders forslag om frister til landsstyret 1769 
§ 5.4 lyder: Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og minst 1⁄2 1770 
av delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post.  1771 
 1772 
F30 er et forslag om å endre det til følgende: Landsstyret er vedtaktsdyktig når minst ½ av 1773 
delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per epost.  1774 
 1775 
Kommentar til § 5.4 fra kontrollkomitéleder: 1776 
Foreslår å fjerne første del av vedtektente § 5.4 første punktum om at landsstyret bare er 1777 
vedtaksdyktig når det er innkalt i samsvar med vedtektene. Vedtektsendringsforslagene om 1778 
landsstyrets saksbehandling har bakgrunn i kontrollkomiteens tolkningsuttalelser i KT-2-21 og 1779 
KT-7-21, der kontrollkomiteen konkluderte med at landsstyret ikke er vedtaksdyktig dersom 1780 
innkalling eller sakspapirer sendes ut for sent.  1781 
 1782 
Dette forslaget legger opp til at det gjøres så få endringer i vedtektene som mulig, men likevel 1783 
at man opphever den ganske firkantede regelen. De fleste er nok enige i at det er dumt at selv 1784 
de minste forsinkelser på et par dager skal kunne sette et helt landsstyre ute av stand til å fatte 1785 
vedtak.  1786 
 1787 
Samtidig er det en fordel at vedtektene inneholder frister om innkalling og sakspapirer til et av 1788 
Grønn Ungdoms aller viktigste organer. Fristene skal sørge for gode prosesser i fylkeslagene. 1789 
At medlemmene har fått mulighet til å vurdere og diskutere disse sakene på lokalt nivå sikrer at 1790 
landsstyrets beslutninger har demokratisk og lokal forankring, og er en forutsetning for 1791 
landsstyrets legitimitet.  1792 
 1793 
Dersom saksbehandlingsfristene fremdeles er vedtektsfestet vil brudd på fristene fremdeles 1794 
være en vedtektssak og dermed noe som kontrollkomiteen kan følge opp og kontrollere. 1795 
Samtidig kan man ved å oppheve hovedregelen om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig, gi 1796 
ledelsen, sentralstyret, fylkeslagene og landsstyret nødvendig fleksibilitet og styringsdyktighet.  1797 
 1798 



 
52 

Med forslaget vil det nemlig bli et mer åpent spørsmål hva konsekvensene av brudd på fristene 1799 
skal være. Dermed vil man kunne se gjennom fingrene ved mindre overskridelser, og samtidig 1800 
vil man kunne sette foten ned ved alvorlige brudd på vedtektene som vesentlig svekker 1801 
fylkeslagene og landsstyrets saksbehandling. Som kontrollkomiteen antydet i KT-7-21 på s. 7 1802 
vil uforsvarlig saksbehandling i seg selv kunne medføre at et landsstyre ikke er vedtaksdyktig. 1803 
Dette forslaget stadfester dette. Slik forslagsstiller ser det, innebærer dette forslaget den mest 1804 
hensiktsmessige avveiningen mellom hensynene til effektivitet og styringsdyktighet på den ene 1805 
siden, og medlemsdemokrati og forsvarlig saksbehandling på den andre. 1806 
 1807 

Kontrollkomitéens forslag om behandling av vedtekter: 1808 
§ 4.5 lyder: Landsmøtet skal i tillegg behandle øvrige saker meldt opp etter bestemmelsene i § 4.4, 1809 
samt vedtektsendringer i hvert oddetallsår.  1810 
 1811 
F31 er et forslag til ny § 4.5: Landsmøtet skal i tillegg behandle øvrige saker meldt opp etter 1812 
bestemmelsene i § 4.4, samt vedtektsendringer i hvert partallsår. 1813 
 1814 
Kommentar til § 4.5 fra kontrollkomitéen: 1815 
SST og ledelse la opp til ekstraordinære LS og LM første gang etter endring om 1816 
vedtektsendringer annethvert år. Bakgrunnen for dette er nok at valgår er travle. Vedtektene 1817 
bør derfor endres slik at LM skal behandle vedtektssaker i partallsår for å unngå at det 1818 
etableres en praksis for ekstraordinære møter på permanent basis. 1819 
 1820 

Generalsekretærs forslag om delegater til landsstyret 1821 
§ 10.2 lyder: På årsmøtet til fylkeslag må det velges to representanter og to nummererte 1822 
vararepresentanter til landsstyret, samt fylkesdelegater til Grønn Ungdoms landsmøte inneværende 1823 
år.  1824 
 1825 
F32 er et forslag til ny § 10.2: På årsmøtet til fylkeslag må det velges to representanter og to 1826 
nummererte vararepresentanter til landsstyret, samt fylkesdelegater til Grønn Ungdoms landsmøte 1827 
inneværende år og minst to nummererte varaer til landsmøtedelegasjonen. 1828 
 1829 
Dersom dette forslaget vedtas, vil det medføre en tilsvarende endring i standardvedtektene for 1830 
fylkes- og lokallag. 1831 
 1832 
F33 er et forslag til ny § 10.2: Legge til følgende setning på slutten av avsnittet: Fylkesstyret har 1833 
anledning til å velge nye vararepresentanter til landsstyret og/eller landsmøtedelegasjonen, dersom de 1834 
årsmøtevalgte representantene faller fra i en slik grad at det ellers ikke er mulig for fylkeslaget å være 1835 
fullt ut representert i landsstyret eller på landsmøtet.  1836 
 1837 
Dersom dette forslaget vedtas, vil det medføre en tilsvarende endring i standardvedtektene for 1838 
fylkes- og lokallag. 1839 
 1840 
Kommentar til § 10.2 fra generalsekretær: 1841 
Det bør presiseres at fylkeslagene også skal velge varaer til landsmøtedelegasjonen, da det er 1842 
stor sannsynlighet for at noen av de årsmøtevalgte delegatene likevel ikke kan delta. Dette 1843 
gjelder særlig i de større fylkeslagene, med tilsvarende stor sjanse for at minst én delegat blir 1844 
syk eller forhindret fra å delta. 1845 
 1846 
Kontrollkomiteens første tolkning i 2021 åpnet for at fylkeslag kan velge noen fra styrets faste 1847 
medlemmer til å representere fylkeslaget i LS, dersom både representant og begge varaer er 1848 
forhindret fra å delta. Imidlertid er dette egentlig ikke rettferdiggjort i de nåværende 1849 
vedtektene, og kontrollkomiteens tolkning bygget i stor grad på tidligere vedtekter. 1850 
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Saksbehandler tror det er lurt å fastslå at fylkesstyret kan velge nye varaer til LS-1851 
representanter eller landsmøtedelegasjonen ved behov.  1852 
 1853 

Generalsekretærs forslag om landsmøtet 1854 
§ 4.2 lyder: Landsmøtet består av fylkesdelegater og sentralstyret. Landsstyret vedtar det samlede 1855 
antallet delegater. Hvert fylke får minst 3 delegater, før resterende delegater fordeles proporsjonalt 1856 
etter fylkeslagenes del av den betalende medlemsmassen per 1.9. inneværende år. Kontrollkomiteen 1857 
og valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne og Grønne Studenter kan 1858 
sende to observatører hver.  1859 
 1860 
F34: Endringsforslag til § 4.2: Endre første setning i avsnittet til: Landsmøtet består av 1861 
fylkesdelegater, sentralstyret samt stortingsrepresentanter, statsråder og fast møtende 1862 
stortingsvaraer som er medlemmer i Grønn Ungdom. Landsstyret vedtar…  1863 
 1864 
F35: Endringsforslag til § 4.2: Endre første setning i avsnittet til: Landsmøtet består av 1865 
fylkesdelegater, sentralstyret samt stortingsrepresentanter og statsråder som er medlemmer i Grønn 1866 
Ungdom. Landsstyret vedtar…  1867 
 1868 
F36: Endringsforslag til § 4.2: Legge til følgende setning: …Kontrollkomiteen og valgkomiteen har 1869 
tale- og forslagsrett på møtet. Kandidater til sentralstyret har også tale- og forslagsrett, dersom de 1870 
ikke inngår i en delegasjon. Miljøpartiet De Grønne…  1871 
 1872 
Kommentar til § 4.2 fra generalsekretær: 1873 
Flere ungdomspartier, deriblant AUF og FpU, gir faste landsmøteplasser til «sine» 1874 
stortingsrepresentanter og eventuelle statsråder. Saksframlegger tror dette kan være en god 1875 
idé for å opprettholde god kontakt mellom Grønn Ungdom og eventuelle 1876 
stortingsrepresentanter som er medlem i Grønn Ungdom. Selv om vi ikke fikk noe GUere inn på 1877 
Stortinget i denne runden, har vi fortsatt GUere som varaer, som kan komme til å møte fast de 1878 
neste årene.  1879 
 1880 
F34 og F35 er motstridende, der forslag F34 også inkluderer «fast møtende varaer». Det er 1881 
tenkt at dette skal gjelde personer som møter fast på Stortinget over tid, ikke bare noen som 1882 
stepper inn ved kortvarig sykdom eller lignende hos den faste representanten. 1883 
 1884 
Forslag F36 dreier seg om å innvilge tale- og forslagsrett til kandidater til sentralstyret som 1885 
ikke inngår i en delegasjon. Dette ble gjort i praksis i høst. Saksbehandler anser dette som en 1886 
rettferdig løsning, der alle kandidater til SST får «vist seg fram» på landsmøtet på lik linje og 1887 
møtt medlemmene før de velges, uavhengig i om de er landsmøtedelegater eller ikke. 1888 
Motargumentet er at personer kan finne på å melde seg som kandidater for å få lov til å dra på 1889 
landsmøte, selv om kandidaturet deres ikke er reelt.  1890 
 1891 

Generalsekretærs forslag om medlemsskap i lokal- og fylkeslag (obs! 1892 

Standardvedtektene — annet dokument enn de ordinære nasjonale 1893 

vedtektene) 1894 
§ 2.1 i standardvedtektene lyder: Som medlemmer av Grønn Ungdom [kommune/fylke] regnes 1895 
personer som er medlem av Grønn Ungdom og bosatt i [kommune/fylke].  1896 
 1897 
F37 er et endringsforslag til § 2.1: Som medlemmer av Grønn Ungdom [kommune/fylke] regnes som 1898 
hovedregel personer som er medlem av Grønn Ungdom og bosatt i [kommune/fylke]. Det er anledning 1899 
til være medlem i Grønn Ungdom [kommune/fylke] selv om man er bosatt et annet sted, gitt at 1900 
medlemmet aktivt har gitt uttrykk for dette ønsket og ikke er medlem av noe annet 1901 
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[lokallag/fylkeslag].  1902 
 1903 
Kommentar til § S 2.1 fra generalsekretær: 1904 
Det er ikke alltid klart hvor noen er bosatt. For eksempel kan et medlem ha flyttet til et annet 1905 
fylke for å studere, uten å melde flytting, men fortsatt være aktiv og ha verv i sitt gamle 1906 
fylkeslag. Alternativt kan en student flytte til et nytt fylke og bli aktiv i fylkeslaget der, uten å 1907 
formelt ha meldt flytting. I tillegg har vi hatt tilfeller der medlemmer er bosatt i fylker med 1908 
inaktive fylkeslag, men ønsker å være aktive og/eller ta på seg verv i et nabofylke med aktivitet. 1909 
I slike tilfeller framstår det lite hensiktsmessig å måtte nekte disse dette. 1910 
 1911 
Det er viktig å understreke at man fortsatt kun kan være medlem i ett fylkeslag av gangen (og 1912 
lokallag). Endringen handler i hovedsak om unntakstilfeller, der noen ønsker å være registrert 1913 
som medlem i et annet fylkeslag enn der de har registrert bostedsadresse.  1914 
 1915 

Generalsekretærs forslag om årsmøter i lokal- og fylkeslag (obs! 1916 

Standardvedtektene — annet dokument enn de ordinære nasjonale 1917 

vedtektene) 1918 
§ 3.2 i standardvedtektene (om lagets årsmøte) lyder: Innkalling sendes ut senest tre uker før 1919 
møtestart. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, dagsorden, årsmelding, gjeldende 1920 
vedtekter og øvrige sakspapirer.  1921 
 1922 
§ 3.3 i standardvedtektene lyder: Frist for å melde opp saker og vedtektsendringer er fire uker før 1923 
møtets start.  1924 
 1925 
F38 er et endringsforslag til § 3.2 i standardvedtektene: Innkalling sendes ut senest tre uker før 1926 
møtestart. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, gjeldende vedtekter og eventuelle 1927 
foreslåtte vedtektsendringer. Øvrige sakspapirer sendes ut senest en uke før møtestart.  1928 
 1929 
F39 er et endringsforslag til § 3.3 i standardvedtektene: Frist for å melde opp vedtektsendringer er 1930 
fire uker før møtets start. Frist for å melde opp andre saker er ti dager før møtestart. 1931 
 1932 
Kommentar til § S 3.2 og S 3.3 fra generalsekretær: 1933 
Sakspapirfristene til fylkes- og lokallagenes årsmøter overholdes svært sjelden. Dette er ikke 1934 
minst fordi vi har årsmøtesesong i september-oktober, rett etter valgkampen, og at 1935 
forberedelser til årsmøtene ofte nedprioriteres til etter valgkampen. Valgkomitéarbeidet i 1936 
fylkes- og lokallagene blir også ofte ikke ferdigstilt før kort tid før årsmøtet.  1937 
 1938 
Saksbehandler tror det er mer hensiktsmessig å sette kortere frister, med større sjanse for at 1939 
fristene faktisk holdes. Endringene legger fortsatt opp til at innkalling med tid og sted sendes ut 1940 
tre uker før møtet, og at frist for vedtektsendringer fortsatt er fire uker før møtet. Dette er 1941 
fordi  det skal være høyere terskel for å endre vedtektene, særlig på kort varsel, og for at 1942 
medlemmene fortsatt skal få beskjed om møtetid og -sted i god tid før møtet. 1943 
 1944 

1945 
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3.2 — ARBEIDSPLAN 2022 1945 

Merknad 1946 
Sentralstyret innstilte på arbeidsplanen til landsstyret, og landsstyret skulle innstille til 1947 
landsmøtet. På grunn av en teknisk feil ble sakspapirene til landsstyret sendt ut altfor sent. 1948 
Dette er et alvorlig vedtektsbrudd, og landsstyret kunne derfor ikke fatte noen vedtak om hva 1949 
de mener om arbeidsplanen. Det forslaget til arbeidsplan som ligger her er det som 1950 
sentralstyret innstilte på til landsstyret. 1951 
 1952 
Men! Landsstyret hadde likevel en svært grundig diskusjon om arbeidsplanen, og fremmet flere 1953 
endringsforslag. Alle disse blir sendt til landsmøtet.  1954 
 1955 

Bakgrunn 1956 
Arbeidsplanen er et overordnet dokument for hele Grønn Ungdom som skal gi sentralstyret og 1957 
andre organer i organisasjonen et beskjed om hva som skal arbeides med og prioriteres i det 1958 
kommende året. De siste årene har arbeidsplanen vært ganske lite konkret og dermed vært opp 1959 
til konkretisering av det påtroppende sentralstyret, men tidligere år har det vært mye mer 1960 
konkret. Begge deler går an, men det innstilles på å fortsette med en mindre konkret variant, da 1961 
sentralstyret ser på det som mer hensiktsmessig og fleksibelt, samtidig som det peiler 1962 
diskusjonene  på landsmøtet inn på de store og viktige delene av arbeidsplanen.  1963 
 1964 
Ettersom landsstyret ikke ble erklært vedtaksdyktig på saken om arbeidsplan på LS-3 i 1965 
oktober/november på grunn av forsinkede sakspapirer, så har saken bare innstilling fra 1966 
sentralstyret. Merk: denne innstillingen er litt annerledes enn slik den ble presentert for 1967 
landsstyret i oktober/november, da noen vedtak fra sentralstyrebehandlingen hadde ramlet ut. 1968 
Dette gjelder to ting: 1) Det hadde falt ut en setning i punkt 1. Denne setningen ligger nå som 1969 
siste setning i det punktet. 2) Skolering er innstilt som prioritet 2, men verving er innstilt som 1970 
prioritert 3, ikke omvendt, slik sakspapirene til landsstyret sa.  1971 
 1972 

Hva er annerledes fra årets arbeidsplan? 1973 
Vi går inn i et mellomvalgsår, valget er over, og det foreslås at prioriteringene i arbeidsplanen 1974 
speiler det. Det foreslås at organisasjonsbygging prioriteres opp, mens ekstern kommunikasjon 1975 
prioriteres ned. Med dette forslaget vil de tre viktigste oppgavene for det neste sentralstyret 1976 
være å sørge for mye medlemsaktivitet i hele landet, skolering av medlemmer og tillitsvalgte og 1977 
verving av nye medlemmer. Ulempen med det vil være at ekstern kommunikasjon og 1978 
påvirkningsarbeid i MDG vil måtte prioriteres ned, selv om dette også er viktig.  1979 
 1980 
Det er foreslått å ta flere punkter opp fra lista med «løpende» oppgaver nederst i dokumentet, 1981 
opp på nummerert plass. Argumentet for dette er at det vil gi sentralstyret en tydeligere 1982 
pekepinn på hva de faktisk skal prioritere og at det bedre speiler det at det faktisk må gjøres 1983 
prioriteringer mellom mange av de ganske løpende oppgavene også.   1984 
 1985 
På punktet om ekstern kommunikasjon – som tross alt fortsatt foreslås relativt høyt opp på 1986 
prioriteringslista – så er sosiale medier lagt mer vekt på enn tidligere, og det er også lagt inn en 1987 
formulering om at sentralstyret bør vurdere å utvide aktiviteten vår til nye plattformer. Her har 1988 
vi hatt for eksempel TikTok i bakhodet, men innstillingen er at det bør være opp til en 1989 
kommunikasjonsstrategi hva som skal være detaljene i kommunikasjonsarbeidet.  1990 
 1991 
Det er foreslått å ta noen nye ting inn i arbeidsplanen. Det ene er arbeid med 1992 
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nominasjonsprosessene i MDG. Det er noe som tok mye tid og krefter for deler av sentralstyret 1993 
sist, og som vi bør ha et mer overordnet, strategisk arbeid med. Det andre er arbeid i MDGs 1994 
stortingsgruppe. Det blir en viktig påvirkningsarena fremover, og det er derfor nevnt eksplisitt 1995 
under punktet om relasjon med MDG. I tillegg er arrangering av landsstyremøter og landsmøte 1996 
nevnt med eksplisitt enn før. 1997 
 1998 
Arbeidsplanen regulerer hvilke og hvor mange politiske utvalg vi skal sette ned (hvis noen i det 1999 
hele tatt). Forslagsstiller innstiller på tre, altså betydelig færre enn dagens syv. Det er 2000 
forslagsstillers oppfatning at det er lettere å følge opp færre politiske utvalg på en god måte, 2001 
samt at hvert enkelt politiske utvalg vil oppleve arbeidet sitt som viktigere hvis de er en blant få 2002 
enn en blant mange. Med få politiske utvalg vil landsmøtet bedre ta stilling til hvilke 2003 
politikkområdet de faktisk ønsker at Grønn Ungdom skal sette inn støtet på det neste året. Det 2004 
kan også være lettere å rekruttere faglig sterke og dedikerte medlemmer til alle utvalgene, hvis 2005 
det ikke er så mange utvalg. På den andre siden så gir mange utvalg oss kanskje mulighet til å 2006 
utvikle politikk enda bredere og engasjere enda flere til å være med og utvikle politikk gjennom 2007 
de politiske utvalgene.  2008 
 2009 
Sentralstyret har innstilt på «Helse, sosial og omsorg» og «Skole og utdanning» (i tillegg til 2010 
«Klima, miljø og natur») som politiske utvalg fordi det er viktige politiske områder som mange 2011 
velgere er opptatt av, men som vi har grunnleggende lite kompetanse på i Grønn Ungdom. 2012 
Kanskje dette er mellomvalgsåret vi starter med å bygge allround-politikere og forsøker å delta 2013 
i ordskiftet på de «generelle» politiske områdene? Andre utvalg som ble vurdert var «Arbeid og 2014 
sosial», «Arbeid og næring», «Skatt og fordeling» og «Liberale verdier». Det kan også være gode 2015 
grunner til å ha politisk utvalg tilknyttet den tredje og nye komitéen vi sitter i på Stortinget, 2016 
som er næringskomitéen.  2017 
 2018 

Spørsmål til diskusjon 2019 
Les forslaget til arbeidsplan nøye! Hva bør stå under de ulike punktene? Hva bør stå hvor i 2020 
prioriteringslista? Er det noe som mangler i arbeidsplanen, eller bør tas ut? 2021 
 2022 

Sentralstyrets innstilling til landsstyret, oversendt til landsmøtet 2023 
F1: Landsmøtet vedtar arbeidsplanen for 2022 slik den foreligger. 2024 
 2025 

Forslag som ble drøftet i landsstyret 2026 
F2: Signert GU Vestfold og Telemark 2027 
Legge til: «…samt erfaringsutveksling med relevante søsterpartier som har gjort det spesielt 2028 
bra eller spesielt dårlig» under «Internasjonalt arbeid». 2029 
 2030 
F3: Signert GU Viken 2031 
Endre punkt 6. Politikkutvikling, så det lyder: «Grønn Ungdom skal være et spennende politisk 2032 
verksted som alltid skal være først ute med ny og viktig klima- og miljøpolitikk, men som også 2033 
bygger kompetanse og troverdighet på andre politikkområder. Det skal settes ned fire politiske 2034 
utvalg. Disse er: “Klima, miljø og natur”, “Helse, sosial og omsorg”, "Liberale verdier"og “Skole 2035 
og utdanning”». 2036 
 2037 
F4: Signert GU Viken 2038 
Endre punkt 6. Politikkutvikling, så det lyder: «Grønn Ungdom skal være et spennende politisk 2039 
verksted som alltid skal være først ute med ny og viktig klima- og miljøpolitikk, men som også 2040 
bygger kompetanse og troverdighet på andre politikkområder. Det skal settes ned fem 2041 
politiske utvalg. Disse er: “Klima, miljø og natur”, “Helse, sosial og omsorg”, "Liberale verdier", 2042 
”Arbeid og fordeling” og “Skole og utdanning”». 2043 



 
57 

F5: Signert GU Vestfold og Telemark 2044 
Endre punkt 6. Politikkutvikling, så det lyder: «Grønn Ungdom skal være et spennende politisk 2045 
verksted som alltid skal være først ute med ny og viktig klima- og miljøpolitikk, men som også 2046 
bygger kompetanse og troverdighet på andre politikkområder. Det skal settes ned fire politiske 2047 
utvalg. Disse er: “Klima, miljø og natur”, “Helse,og omsorg”, ”Arbeid og fordeling” og “Skole og 2048 
utdanning”». 2049 
 2050 
F6: Signert GU Trøndelag 2051 
Bytte plass på «8. Relasjon til Miljøpartiet De Grønne» og «6. Politikkutvikling». 2052 
 2053 
F7: Signert GU Viken 2054 
Bytte plass på «10. Internasjonalt arbeid» og «11. Forberedelser til nominasjonsprosessene i 2055 
MDG». 2056 
 2057 
F8: Signert GU Agder 2058 
Legge til et politisk utvalg for arbeid og et politisk utvalg for grønn industri.2059 
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 2060 

ARBEIDSPLAN 2022 2061 

 2062 

I prioritert rekkefølge: 2063 

  2064 

1. Organisasjonsbygging og medlemsaktiviteter 2065 
Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang på et 2066 
lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud, samt reell politisk innflytelse. Det skal legges mye 2067 
innsats i å gjøre medlemstilbudet så hyppig og tilgjengelig som mulig i hele landet. Grønn Ungdom skal 2068 
være den selvfølgelige møteplassen for politisk engasjerte i de store byene. Det skal settes ned et 2069 
arbeidsutvalg som skal jobbe for å sikre en inkluderende og mangfoldig organisasjonsbygging 2070 
 2071 

2. Skolering 2072 
Grønn Ungdom skal trene opp medlemmene i organisasjon, politikk, verving og debatteknikk.  2073 
Talentprogrammet og folkevalgtprogrammet skal videreutvikles. 2074 
 2075 

3. Verving 2076 
Grønn Ungdom skal jobbe strategisk for å verve og engasjere nye medlemmer, både gjennom sosiale 2077 
medier og gjennom direkte kontakt med potensielle medlemmer. Over 50% av medlemmene våre skal 2078 
ha betalt kontingenten når året er omme. 2079 
 2080 

4. Sommerleir 2081 
Grønn Ungdoms sommerleir 2021 skal ha flere deltakere enn tidligere år og være en trygg, sosial og 2082 
inspirerende møteplass for grønne ungdommer fra hele landet. 2083 
 2084 

5. Ekstern kommunikasjon 2085 
Grønn Ungdom skal være relevante og engasjerende på sosiale medier og vurdere å bygge seg opp på 2086 
nye plattformer. Grønn Ungdom skal være en relevant aktør i det offentlige ordskiftet og løfte de 2087 
politiske hovedsakene i media i tråd med vedtatt kommunikasjonsstrategi.  2088 
 2089 

6. Politikkutvikling 2090 
Grønn Ungdom skal være et spennende politisk verksted som alltid skal være først ute med ny og viktig 2091 
klima- og miljøpolitikk, men som også bygger kompetanse og troverdighet på andre politikkområder. 2092 
Det skal settes ned tre politiske utvalg. Disse er: “Klim, miljø og natur”, “Helse, sosial og omsorg” og 2093 
“Skole og utdanning”.  2094 
 2095 

7. Landsstyremøter og landsmøte i Grønn Ungdom 2096 
Grønn Ungdom skal gjennomføre gode og trygge nasjonale møter. Alle fylkeslag skal være godt 2097 
representert på og forberedt til landsstyremøter og landsmøtet.  2098 
 2099 

8. Relasjon til Miljøpartiet De Grønne 2100 
Grønn Ungdom skal etterstrebe å være representert i Miljøpartiet De Grønnes organer og nettverk. 2101 
Det skal spesielt arbeides med å påvirke den politiske og organisatoriske retningen til MDG gjennom 2102 
aktiv og konstruktiv tilstedeværelse i partiets stortingsgruppe, landsstyre og sentralstyre. Grønn 2103 
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Ungdom skal arbeide for en stadig bedre relasjon til MDG, lokalt og sentralt.  2104 
 2105 

9. Valgkampstrategi 2106 
Grønn Ungdom skal utarbeide  en valgkampstrategi for valget i 2023, med god og bred forankring.  2107 
 2108 

10.  Internasjonalt arbeid 2109 
Internasjonal kontakt skal engasjere Grønn Ungdoms medlemmer i den grønne, globale 2110 
bevegelsen og Federation of Young European Greens. Hovedfokus skal ligge på å skape og 2111 
opprettholde gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Vi skal prioritere å 2112 
delta på sommerleir på Åland, delta på Global Young Greens kongress i 2022 og opprette et 2113 
internasjonalt arbeidsutvalg.  2114 
  2115 

11. Forberedelser til nominasjonsprosesser i MDG 2116 
Grønn Ungdom skal forberede seg godt til nominasjonsprosessene i MDG. Dette innebærer å arbeide 2117 
for å få mange av Grønn Ungdoms medlemmer til å stille på kommune- og fylkestingslistene, ta godt 2118 
vare på kandidatene både før, under og etter nominasjonsprosessene, samt arbeide for at 2119 
valgprosessene blir så ryddige og gode som mulig, både i Grønn Ungdom og MDG.  2120 
  2121 

12. Landsmøte i Miljøpartiet De Grønne 2122 
Grønn Ungdom skal sette agendaen og jobbe for å få gjennomslag for vår vedtatte politikk på 2123 
landsmøtet til MDG. Det skal være et trygt sosialt miljø for alle grønne ungdommer som deltar på 2124 
møtet. 2125 
  2126 
 2127 
  2128 

Løpende arbeid, ikke prioritert rekkefølge: 2129 
 2130 

13. Sekretariat 2131 
 Grønn Ungdom skal jobbe for å være en god arbeidsgiver for våre ansatte, og vurdere å utvide 2132 
sekretariatet dersom det er hensiktsmessig og økonomien tillater det. 2133 
  2134 

14. Sentralstyret 2135 
Sentralstyret skal jobbe for å nå målene i arbeidsplanen. Sentralstyret skal forenkle og 2136 
forbedre organisasjonens rutiner, slik at de enkelt kan gis videre til neste generasjon. Sentralstyret har 2137 
et spesielt ansvar for Grønn Ungdoms politiske og organisatoriske utvikling og forventes å ta initiativ 2138 
for å utvikle politikk og ta plass i det offentlige ordskiftet på vegne av organisasjonen.  2139 
 2140 

2141 
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3.3 — BUDSJETT 2022 2141 

Merknad 2142 
Sentralstyret innstilte på budsjettet til landsstyret, og landsstyret skulle innstille til landsmøtet. 2143 
På grunn av en teknisk feil ble sakspapirene til landsstyret sendt ut altfor sent. Dette er et 2144 
alvorlig vedtektsbrudd, og landsstyret kunne derfor ikke fatte noen vedtak om hva de mener 2145 
om budsjettet. Det forslaget til budsjett som ligger her er det som sentralstyret innstilte på til 2146 
landsstyret. 2147 
 2148 
Men! Landsstyret hadde likevel en svært grundig diskusjon om budsjettet, og fremmet flere 2149 
endringsforslag. Alle disse blir sendt til landsmøtet.  2150 
 2151 

Habilitet 2152 
Hvis landsmøtet ønsker å diskutere endre hvor mye penger man setter av til å honorere 2153 
ledelsen (talspersonene + generalsekretær), så må de som sitter i ledelsen og de som stiller som 2154 
kandidater til ledelsen forlate rommet under den diskusjonen. Det er fordi de er inhabile, fordi 2155 
de potensielt kan tjene eller tape penger på den avgjørelsen som landsmøtet tar. Derfor er det 2156 
ryddig at landsmøte får diskutere og stemme over sånne avgjørelser uten inhabile personer 2157 
tilstede. 2158 
 2159 

Bakgrunn 2160 
Landsmøtet skal vedta budsjett. Denne saken må sees i sammenheng med arbeidsplanen. Hvis 2161 
vi innstiller på å prioritere noe høyt i arbeidsplanen, så bør vi også innstille på å sette av mye 2162 
penger til det! 2163 
 2164 
I vedlegget er innstillingen sammenlignet med budsjettet for 2020 før covid, så vi kan se hva 2165 
som er et «normalt» mellomvalgsår-budsjett. 2166 
 2167 

Hva er GUs økonomiske situasjon? 2168 
Vi har mye penger! Det har vært korona og lite aktivitet, og selv etter å ha brukt mye penger i 2169 
valgkampen ligger vi an til å ende året med ca. 850 000 kr i egenkapital.  2170 
 2171 
Dette budsjettutkastet er basert på noen hovedprinsipper: 2172 
1. Vi skal fortsatt ha trygg økonomisk styring, og alltid ha egenkapital tilsvarende minst tre 2173 
måneders drift i banken. (I februar/mars 2020 lånte vi penger av MDG for å kunne betale lønn 2174 
før vi fikk stemmestøtte utbetalt mars 2020 — sånne situasjoner må vi unngå i 2022.) I praksis 2175 
betyr det at vi alltid skal ha minst 450 000 kr på bok.  2176 
 2177 
2. Vi skal spare opp penger fram mot valgåret 2023. 2178 
 2179 
3. Vi skal bruke mest mulig penger på organisasjonsbygging og bred medlemspleie. Det betyr at 2180 
det er satt av betydelig mer penger til skolering enn tidligere, at det er satt av mye penger til 2181 
sommerleir og penger til reising. Det er lagt opp til å bruke mer penger i 2022 enn vi pleier å 2182 
bruke i mellomvalgsår, for å kompensere for hvor lite vi har kunnet gjøre i 2020 og 2021. 2183 
 2184 

Hva er de viktigste endringene fra tidligere budsjetter? 2185 
Økte inntekter 2186 
MDG fikk flere stemmer i 2021 enn i 2017, som betyr at stemmestøtta til GU sentralt 2187 
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oppjusteres litt. Det er ikke snakk om enormt mye penger, men litt mer blir det. 2188 
 2189 
Det er foreslått betydelig høyere inntekter fra egenandel på sommerleir. Det er fordi vi legger 2190 
opp til en sommerleir med 130+ deltagere.  2191 
 2192 
I tillegg ligger det inne 50 000 kr i inntekter fra «Andre støtteordninger». Her tenker 2193 
sentralstyret for eksempel at vi kan søke midler fra LNU for å avholde ulike skoleringer eller 2194 
internasjonale arrangementer. 2195 
 2196 
Lønn 2197 
Posten til lønn er foreslått økt. Dette må sees i sammenheng med de foreslåtte endringene til 2198 
de økonomiske retningslinjene, der sentralstyret foreslår at landsstyret ikke lenger skal vedta 2199 
lønnsrammen for de ansatte, men at dette skal gjøres av sentralstyret.  2200 
 2201 
Sentralstyret tror det er viktig at GU skal kunne tilby sine ansatte en (litt) bedre lønn enn i dag. 2202 
Det handler både om at vi skal være en anstendig arbeidsgiver, at vi skal klare å holde på flinke 2203 
folk over flere år, og at vi skal kunne konkurrere med andre ungdomsorganisasjoner som 2204 
prøver å rekruttere de samme folka som oss til ansettelser.  2205 
 2206 
I tillegg tror sentralstyret det er bra at dette blir en større «sekkepost» der sentralstyret 2207 
og/eller generalsekretær får litt slingringsmonn til å kunne forhandle om lønn med de ansatte.  2208 
 2209 
Merk: Dette budsjettet legger bare opp til å videreføre de organisasjonsstillingene vi har i dag 2210 
(fylkessekretær i 100% og organisasjonssekretær i 40%, totalt 1,4 årsverk). Hvis du vil at GU 2211 
skal øke antall årsverk på organisasjon neste år så må du sende inn endringsforslag på 2212 
budsjettet. 2213 
 2214 
Ansette kommunikasjonsrådgiver? 2215 
Det er satt av 170 000 kr til å fast ansette en rådgiver på politikk og kommunikasjon. Dette 2216 
tilsvarer ca. utgiftene til en 40%-stilling.  2217 
 2218 
I 2021 har Grønn Ungdom hatt en fulltidsansatt rådgiver på politikk og kommunikasjon fra 1. 2219 
januar til etter valget. Dette har hjulpet oss veldig mye med å profesjonalisere arbeidet vi gjør 2220 
på sosiale medier og med å profilere de unge stortingskandidatene. Ikke minst frigjør dette 2221 
veldig mye arbeidskapasitet i sentralstyret. Vi tror det er en god prioritering å fortsette å bruke 2222 
penger på å ansette noen til å jobbe med kommunikasjon, i en deltidsstilling. 2223 
 2224 
Skolering, internasjonalt og MDGLM 2225 
Det er satt av 200 000 kr til skolering — dette er mer enn GU har brukt i tidligere 2226 
mellomvalgsår. Litt av tanken er at skolering er høyt prioritert i den innstilte arbeidsplanen, og 2227 
at et større økonomisk spillerom kan gjøre det mulig å for eksempel avholde debattskoleringer 2228 
eller andre skoleringer som når flere medlemmer enn tidligere.  2229 
 2230 
I tillegg er det satt av mer penger til internasjonalt arbeid. Dette er i håp om at vi skal kunne 2231 
opp-prioritere internasjonale besøk neste år, etter to år med stengte grenser.  2232 
 2233 
Egenkapital 2234 
Vi sparer opp mindre egenkapital enn tidligere. Vi tror dette kan rettferdiggjøres fordi vi har 2235 
hatt så lave utgifter 2020-2021, men det kan for eksempel bety at vi har igjen mindre penger 2236 
etter valget i 2023 og at 2024 derfor blir et økonomisk strammere år.  2237 
 2238 
Økonomirådgiver 2239 
Posten «Bemanning drift» er justert ned. Dette er fordi sentralstyret har vedtatt å justere ned 2240 
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hvor mange prosent av MDGs økonomirådgiver Vegard Setroms stilling vi kjøper, og heller øke 2241 
organisasjonssekretær sin stillingsprosent. 2242 
 2243 

Viktig!!! 2244 
I 2020 og 2021 har vi feilberegnet hvor mye stemmestøtte fylkeslagene får fra staten, fordi 2245 
stemmestøtta ble justert ned etter 2019. Derfor kan det hende at hvis GU nasjonalt skal motta 2246 
ca. 1 100 000 kr fra fylkeslagenes stemmestøtte, så må vi oppjustere hvor mange prosent av 2247 
stemmestøtta hvert fylkeslag skal bidra med. Ellers så kan vi nedjustere posten «Overføring fra 2248 
lokallag», men da bør vi kanskje bruke mindre penger et annet sted.  2249 
 2250 
Forutsatt at stemmestøtta i 2022 er den samme som i 2021, så ser noen mulige modeller sånn 2251 
ut: 2252 
 2253 
 2254 
 2255 

Spørsmål til diskusjon 2256 
• Bør vi prioritere å ansette en rådgiver på politikk og kommunikasjon fast, eller er det 2257 

dårlig pengebruk? Eventuelt ansette noen i en mindre prosent (20%?)? Hvor mye får vi 2258 
ut av en ansettelse her? Er det verdt 170 000 kr? 2259 

• Er det greit at vi sparer opp mindre egenkapital enn tidligere? 2260 
• Er det riktig å videreføre dagens ordning med 65% bidrag av stemmestøtta fra 2261 

fylkeslagene? Bør prosentandelen være lavere? Høyere?  2262 
• Er det riktig å sette av så mye penger til sommerleir og skolering men for eksempel ikke 2263 

sette av masse mer penger til landsmøte? 2264 

 2265 

Sentralstyrets innstilling til landsstyret, oversendt til landsmøtet 2266 
F1: Landsmøtet vedtar budsjettet for 2022 slik den foreligger. 2267 
 2268 

Forslag som ble drøftet i landsstyret 2269 
F2: Signert GU Vestfold og Telemark 2270 
Legge til følgende note til budsjettpost 3.1, om ansettelse av en rådgiver på politikk og 2271 
kommunikasjon: «Det er en forutsetning for ansettelsen at rådgiveren vil jobbe med 2272 
fylkeslagene.» 2273 
 2274 
F3: Signert GU Vestfold og Telemark 2275 
Endre budsjettpost 1.8 fra 65% av stemmestøtta til 70% av stemmestøtta. Ingen fylkeslag skal 2276 
sitte igjen med mindre enn 40 000 kr i stemmestøtte. 2277 
 2278 
F4: Signert GU Agder 2279 
Endre 3.1 Bemanning kommunikasjon fra 170 000 kr til 85 000 kr, altså redusere 2280 
stillingsprosenten fra 40% til 20%.2281 
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 2282 

  
BUDSJETT 

  

  
Innstilling 

2022 
Vedtatt 2020 

(før covid) 
 

Note til innstillingen 

      

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   

 2283 
2284 
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 2284 

 2285 

4 2286 

POLITISKE UTTALELSER 2287 

2288 
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INNSTILLING PÅ BEHANDLING FRA  2288 

FORBEREDENDE REDAKSJONSKOMité 2289 

Grønn Ungdoms landsmøte har begrenset med tid. Derfor er det nedsatt en forberedende 2290 
redaksjonskomité med oppgave å foreslå hvilke av de oppmeldte politiske uttalelsene som skal 2291 
behandles på møtet.  Komiteen ble nedsatt av Grønn Ungdoms landsstyre siste helga i oktober, 2292 
og har bestått av Hulda Holtvedt (SST), Mari Henrikke Haga (Agder), Cathinka Bergem (Viken) 2293 
og Frøya Skjold Sjursæther (Vestland). Komiteen har hatt ett møte. 2294 
 2295 
Følgende 11 uttalelser er oppmeldt til Grønn Ungdoms landsmøte: 2296 

4.1 Vi trenger en satsning på kvinne- og reprohelse nå! 2297 
4.2 Unngå elbil-ladekøer 2298 
4.3 Man skal ikke betale for å blø 2299 
4.4 Vi trenger en norsk kjernekraftsatsning 2300 
4.5 Plattform for bioteknologi i matproduksjon 2301 
4.6 Vi har ingen mjølkebønder å miste – halver kvotetaket no! 2302 
4.7 Biometrisk data på avveie er en individkrise 2303 
4.8 Grisepolitisk plattform 2304 
4.9 Tida for nye vasskraftverk er forbi 2305 
4.10 Grønn Ungdom krever en rettferdig klimabistand 2306 
4.11 Grønne øysamfunn 2307 

 2308 
Mandat og kriterier 2309 
Komiteen har følgende mandat vedtatt av landsstyret:  2310 

«Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke uttalelser som skal behandles på 2311 
landsmøtet, samt gjøre endringer i saksfremlegg og uttalelsestekst som ikke er 2312 
meningsbærende (redaksjonelle endringer).» 2313 
 2314 

Komiteen har forholdt seg til følgende kriterier vedtatt av landsstyret: 2315 
«Det skal etterstrebes at uttalelsene som behandles på GULM skal være utformet i tråd med 2316 
Grønn Ungdoms mal for politiske uttalelser, samt møte minst ett av disse kriteriene: 2317 
 2318 
a) Den politiske uttalelsen er et viktig innspill/avklaring av Grønn Ungdoms politikk, 2319 
 2320 
b) Den politiske uttalelsen er dagsaktuell og medievennlig, 2321 
 2322 
c) Den politiske uttalelsen er et viktig innspill til MDGs politiske arbeid.» 2323 
 2324 
Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 8 politiske uttalelser på 2325 
landsmøtet i november.» 2326 

 2327 
I tillegg til disse kriteriene har komiteen lagt vekt på at uttalelsene til sammen skal 2328 
representere et mangfold at politiske felt og en variert vanskelighetsgrad, uten at disse 2329 
hensynene har vært avgjørende.   2330 
 2331 
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Drøfting 2332 
Komiteen innstilles på at følgende 6 politiske uttalelser behandles: 2333 

4.1 Vi trenger en satsning på kvinne- og reprohelse nå!  2334 
4.3 Man skal ikke betale for å blø 2335 
4.4 Vi trenger en norsk kjernekraftsatsning 2336 
4.6 Vi har ingen mjølkebønder å miste – halver kvotetaket no! 2337 
4.8 Grisepolitisk plattform 2338 
4.11 Grønne øysamfunn 2339 

 2340 
Komiteen mener at alle seks uttalelser er medierelevante. Uttalelsene om reproduktiv helse, 2341 
kjernekraft, grisepolitikk og sanitærprodukter er viktige politiske avklaringer for Grønn 2342 
Ungdom, og vil dessuten være tydelige innspill til MDGs politiske arbeid. Uttalelsene om 2343 
grønne øysamfunn og melkebønder bidrar til gode konkretiseringer av MDGs vedtatte politikk. 2344 
Komiteen mener at seks uttalelser er et passende antall til behandling på landsmøtet. Flere av 2345 
de foreslåtte uttalelsene er både store og kontroversielle, og fortjener en grundig behandling i 2346 
organisasjonen.  2347 
 2348 

Saksgang videre 2349 
Alle påmeldte delegater vil motta en lenke for å stemme over hvilke politiske uttalelser de vil at 2350 
landsmøtet skal behandle. Dette er for å spare tid på selve møtet, og slik at vi vet før møtestart 2351 
hvilke politiske saker vi skal drøfte.  2352 
 2353 

Forslag til vedtak 2354 
F1: Følgende politiske uttalelser behandles på GULM-21: 2355 

• Vi trenger en satsning på kvinne- og reprohelse nå!  2356 
• Vi trenger en norsk kjernekraftsatsning 2357 
• Grisepolitisk plattform 2358 
• Man skal ikke betale for å blø 2359 
• Grønne øysamfunn 2360 
• Vi har ingen mjølkebønder å miste – halver kvotetaket no! 2361 

 2362 
 2363 
 2364 

2365 
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4 — POLITISKE UTTALELSER 2365 

Politiske uttalelser behandlet av og meldt opp av landsstyret, 2366 

sentralstyret og politiske utvalg i 2021 2367 
4.1 Vi trenger en satsning på kvinne- og reprohelse nå! 2368 
4.2 Unngå elbil-ladekøer 2369 
4.3 Man skal ikke betale for å blø 2370 
4.4 Vi trenger en norsk kjernekraftsatsning 2371 
4.5 Plattform for bioteknologi i matproduksjon 2372 
4.6 Vi har ingen mjølkebønder å miste – halver kvotetaket no! 2373 
4.7 Biometrisk data på avveie er en individkrise 2374 
4.8 Grisepolitisk plattform 2375 
4.9 Tida for nye vasskraftverk er forbi 2376 
4.10 Grønn Ungdom krever en rettferdig klimabistand 2377 
4.11 Grønne øysamfunn 2378 
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4.1 – VI TRENGER EN SATSNING PÅ 
KVINNE- OG REPROHELSE NÅ! 
FOR s lag s s t i l l e r :  P O L I T I S K  U TVALG  FOR  B I O T E KNOLOG I 2379 

 2380 

Merknad 2381 
Det politiske utvalget innstilte på denne uttalelsen til landsstyret, og landsstyret skulle innstille 2382 
til landsmøtet. På grunn av en teknisk feil ble sakspapirene til landsstyret sendt ut altfor sent. 2383 
Dette er et alvorlig vedtektsbrudd, og landsstyret kunne derfor ikke fatte noen vedtak om hva 2384 
de mener om den politiske uttalelsen. Det forslaget til uttalelse som ligger her er det som 2385 
utvalget innstilte på til landsstyret. 2386 
 2387 
Men! Landsstyret hadde likevel en svært grundig diskusjon om den politiske uttalelsen, og 2388 
fremmet flere endringsforslag. Alle disse blir sendt til landsmøtet.  2389 
 2390 

Bakgrunn  2391 
Politisk utvalg for bioteknologi begynte på en uttalelse som handlet om reproduktiv helse, men 2392 
oppdaget at MDGs politikk på feltet var god og det var få endringer utvalget ønsket å gå inn for. 2393 
I tillegg ble det kjent for utvalget at andre politiske utvalg utarbeidet politikk på 2394 
reproduktivhelse. MDGs politikk på kvinnehelse er mindre dekkende og GU har sjeldent 2395 
behandlet politikk på feltet, derfor endte utvalget opp med å skrive en uttalelse som er noe på 2396 
siden av hva vårt mandat egentlig er.  2397 
 2398 
Det er systematiske forskjeller mellom kjønn når det gjelder helse. De siste årene har det blitt 2399 
tydelig at man vet mindre om kvinners helse enn menns helse, fordi det er mannen som er 2400 
normen når man forsker på sykdommer. Det forskjeller i hvilke sykdommer som rammer 2401 
kvinner og menn, i tillegg til at samme sykdom ofte gir ulike symptomer for de biologiske 2402 
kjønnene. Kvinner er overrepresentert i sykefravær- og uførestatistikken, er mer utsatt for 2403 
autoimmune sykdommer og kroniske plager som angst, muskel- og skjelettplager, og ME, for å 2404 
nevne noe. I tillegg finnes det en rekke sykdommer som kun rammer kvinner, hvor det er store 2405 
mangler knyttet til kunnskap og behandling.  2406 
 2407 
Videre er det store helseforskjeller blant kvinner. Papirløse migranter i Norge har i dag et 2408 
mangelfullt helsetilbud noe som forverrer situasjonen til denne sårbare gruppen. Særlig 2409 
sårbare er kvinnelige papirløse migranter ettersom vi vet at det er store forskjeller blant menn 2410 
og kvinner når det kommer til sykdommer og helse. Derfor kommer denne uttalelsen også til å 2411 
ta for seg papirløse migranter, fordi utvalget mener det er viktig kvinnehelsepolitikk.  2412 
 2413 
Kjønn er komplekst! Forskjeller i kjønn, anatomi, hormonnivåer og annet påvirker folks helse 2414 
på ulike måter. Ikke alle kvinner er født med eggstokker og livmor, og ikke alle som er født med 2415 
eggstokker og livmor er en kvinne. Denne politiske uttalelsen bruker begrepet “kvinnehelse” og 2416 
“kvinnesykdommer” for å omtale  helsetilstander som rammer flere kvinner enn andre, rammer 2417 
spesielt mange kvinner og generelt har ulike konsekvenser for ulike kjønn. Det betyr imidlertid 2418 
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ikke at Grønn Ungdom mener disse tilstandene kun rammer kvinner, eller at alle kvinner er i 2419 
risikogruppene for dem. 2420 
 2421 
1.1 Begreper  2422 

● Kvinnehelse kan forstås som helseforhold som gjelder kvinner spesielt.  2423 
● Kvinnesykdom vil her forstås som sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.  2424 
● Papirløse migranter er mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i det landet de befinner 2425 

seg. De fleste er asylsøkere som har fått avslag på søknaden. Gruppen består også av 2426 
personer som ikke har papirer ved ankomst til andre land og personer som aldri har 2427 
vært registrert hos myndighetene. Noen er såkalte ureturnerbare. Det betyr at de ikke 2428 
kan reise tilbake til opprinnelseslandet, blant annet fordi opprinnelseslandet ikke 2429 
aksepterer tvangsreturer eller retur uten identifikasjonspapirer. 2430 

 2431 
1.2 Avgrensning 2432 
Kvinnehelse er et stort felt hvor det er mye politikk man kan behandle. I denne uttalelsen 2433 
rekker vi ikke ta for oss alle relevante saker. Noen temaer har vi droppet fordi MDG har god 2434 
politikk på det fra før og andre av kapasitethensyn. Utvalget har forsøkt å utvikle politikk der 2435 
hvor MDG har lite eller ingen politikk fra før. Denne uttalelsen er ment som et supplement til 2436 
MDGs eksisterende politikk.  2437 
 2438 

2.0 Drøfting  2439 
2.1 Kvinnehelse 2440 
Det er store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sykdom. Kvinner og menn har 2441 
ofte ulike symptomer for samme sykdom og det er forskjeller i hvilke sykdommer som rammer 2442 
de biologiske kjønnene. Kvinner rammes som nevnt oftere av kroniske lidelser og topper uføre- 2443 
og sykefraværsstatistikken. 34 prosent av alle uføretrygdede kvinner har en muskel- eller 2444 
skjelett sykdom, sykdommer som rammer kvinner i mye større grad enn menn. 2445 
 2446 
Til tross for ulikheter mellom kvinner og menn er det en forholdsvis ny trend i medisinen å 2447 
«kjønne» sykdomsforskning. Tidligere har man i liten grad tatt høyde for kjønnsforskjellene i 2448 
medisinen, som har bidratt til at man vet langt mindre om kvinnehelse enn det man gjør om 2449 
menns helse. Dette gjelder både sykdommer som i hovedsak rammer kvinner og sykdommer 2450 
hvor kvinner og menn har ulike symptomer. Med andre ord er det en stor skjevhet mellom 2451 
kvinnelig og mannlig helse når det gjelder kunnskap og behandling. 2452 
 2453 
De to siste årene har det vært mye fokus på kvinnesykdommen endometriose (sterke smerter i 2454 
underlivet). Det tar i snitt fem år å få stilt diagnosen på bakgrunn av blant annet dårlig 2455 
kunnskap om sykdommen i helsevesenet og befolkningen forøvrig. Konsekvensene av dette er 2456 
store for kvinner ettersom smertene kan føre til uførhet og fravær fra skole eller jobb, i tillegg 2457 
har sykdommen en sammenheng med infertilitet. 2458 
 2459 
Et annet eksempel på mangelfull kunnskap om kvinnehelse er hjerte- og karsykdommer. 2460 
Hjerte- og karsykdom er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant norske kvinner. Likevel vet 2461 
man fortsatt mer om hjertesykdom hos menn enn hos kvinner. Behandlingstilbudet er tilpasset 2462 
hjertesykdom hos menn. Det vil si at én av fire kvinner med hjerteinfarkt ikke har nytte av 2463 
dagens standardbehandling. Standardbehandlingen har ført til at flere har fått en uopprettelig 2464 
skade i hjertet etter hjerteinfarktet som igjen fører til sykelighet og nedsatt livskvalitet. 2465 
 2466 
Mer kunnskap og bedre behandling 2467 
For å kunne bedre kvinners situasjon i møte med sykdom og helsevesenet er det helt essensielt 2468 
å vite mer om kvinnesykdommer og hvordan sykdommer påvirker og slår ut ulikt avhengig av 2469 
kjønn. I dag er det mannen som er normen når man forsker på sykdommer. De siste årene har 2470 
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regjeringen bevilget mer penger (15 millioner) til kvinnehelseforskning og har satt ned et utvalg 2471 
som skal levere en utredning på feltet. Likevel kritiseres regjeringen av forskere på feltet for å 2472 
ikke gjøre nok. Blant annet for at satsningen på kvinnehelseforskning ikke er stor nok og at 2473 
behandlingstilbudet for sykdommer som i stor grad rammer kvinner ikke er godt nok.  2474 
 2475 
Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 2476 

● Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer hvor 2477 
kvinner og menn påvirkes ulikt for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn 2478 
innenfor helse.   2479 

● Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til kjønnsforskjeller.  2480 
 2481 
I MDGs program står at at man ønsker å øke satsingen på kvinnehelseforskning. Utvalget 2482 
foreslår å tallfeste et beløp som er det tredobbelte av hva regjeringen har bevilget i 2020. Med 2483 
andre ord er det ikke et sterkt faglig grunnlag for dette beløpet som foreslås. Man kan mene at 2484 
dette er for mye eller for lite. Ikke minst bør vi diskutere hvorvidt vi skal tallfeste det 2485 
overhodet.  2486 
 2487 
Å forbedre behandlingstilbudet avhenger i stor grad av mer kunnskap på feltet. Likevel er det 2488 
også andre grep som kan gjøres i dag for å gjøre behandlingstilbudet bedre. Eksempelvis kan 2489 
man opprette pakkeforløp for kroniske sykdommer som muskel- og skjelettplager og ME. Et 2490 
pakketilbud er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og 2491 
behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Eksempelvis har man pakkeforløp for psykiske 2492 
lidelser, spiseforstyrrelser og en rekke krefttyper. Et pakketilbud for kroniske sykdommer som 2493 
i større grad rammer kvinner kan forbedre forutsigbarheten og kvaliteten i behandlingstilbudet 2494 
deres. Et bedre behandlingstilbud og en større kunnskap om kvinnesykdommer og andre 2495 
sykdommer som er årsaker til uførhet og sykefravær kan forhåpentligvis også gjøre noe med 2496 
sykefravær og uførestatistikken. Likevel er det flere kroniske sykdommer som det trengs mer 2497 
forskning på før man kan etablere et formålstjenlig pakkeforløp.  2498 
 2499 
Det kan være verdt å nevne at regjeringen har blitt kritisert for å fokusere for mye på 2500 
pakkeforløp og for lite på andre tiltak for å bedre kvinnehelse. 2501 
 2502 
Vi vet at det er store variasjoner i helsetilbudet geografisk. Det er essensielt, mener utvalget, at 2503 
helsetjenester i hele landet har ressurser til avdekke og gi den nødvendige behandlingen til 2504 
kvinnesykdommer slik at kvaliteten på helsetilbudet ikke varier ut fra hvor man bor. Til sist 2505 
fordrer et bedre behandlingstilbud at helsepersonell har bedre kunnskap om kvinnesykdom og 2506 
kvinnehelse, ettersom man vet at denne ofte er lav og varierende.  2507 
 2508 
Videre er det viktig at kunnskapen om kvinnehelse ikke forblir i forskningsmiljøer, men når ut 2509 
til de som møter og behandler pasienter. En måte å sikre det på er å styrke kompetansen til de 2510 
ansatte gjennom utdanning. En annen måte er å etablere kompetansesentre ved flere 2511 
universitetssykehus og sikre et godt samarbeid med primærhelsetjenesten som blant annet 2512 
fastlegen er en del av. Det finnes i dag et kompetansesenter for kvinnehelse knyttet til 2513 
universitetssykehuset i Oslo hvor de styrker kunnskapen til ulike helsearbeidere. I Norge har vi 2514 
åtte universitetssykehus spredt rundt i landet og utvalget mener det er nyttig å overføre 2515 
ordningen til flere steder i landet.  2516 
 2517 
Det er viktig å nevne at utvalget ikke har fått tak i noen evaluering av ordningen med 2518 
kompetansesenter for kvinnehelse, så vi vet med andre ord ikke hvor effektivt det er. Likevel er 2519 
kompetansesentre mer og mer brukt for en spesialisering innenfor ulike fagfelt innenfor 2520 
medisin.  2521 
 2522 
Derfor foreslår utvalget følgende tiltak: 2523 
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 2524 
● Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, slik 2525 

som muskel- og skjelettplager. 2526 
● Sikre at helsetjenester i landet har ressurser til å avdekke og gi behandling til 2527 

kvinnesykdommer. 2528 
● Styrke kunnskapen om kvinnesykdommer og kvinners helse blant helsepersonell, 2529 

gjennom å jobbe for at kvinnehelse blir et større tema i relevante utdanninger.  2530 
● Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 2531 

godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling.   2532 
 2533 
Livmorhalskreft   2534 
Innen 2039 kan livmorhalskreft være utryddet i Norge, dersom vaksinasjonsdekningen og 2535 
antallet som tar årlige celleprøver forblir høyt. Rundt 350 kvinner får sykdommen årlig i Norge 2536 
og det er den fjerde vanligste krefttypen blant kvinner på verdensbasis. Det er rundt 90 som 2537 
dør av sykdommen årlig i Norge. All livmorhalskreft skyldes en langvarig infeksjon med humant 2538 
papillomavirus (HPV), som smitter ved seksuell kontakt. Kreftypen rammes ofte unge kvinner 2539 
under 45 år. De siste årene er det en økning i antall unge som får krefttypen, årsakene til dette 2540 
kjenner man ikke men utviklingen er skremmende. Derfor kan det være nødvendig med 2541 
politiske grep for å sikre at krefttypen faktisk er utryddet innen 18 år. 2542 
 2543 
Forebygging av sykdommen skjer gjennom vaksine mot HPV og en celleprøve som tas hos 2544 
gynekologen eller hos fastlegen. Vaksinen var gratis i en periode (2016-2019), men koster nå 2545 
penger (4000kr). HPV-vaksinen kan også gis til gutter som et forebyggende tiltak ettersom 2546 
viruset som forårsaker krefttypen kan overføres ved samleie. Det er mest effektivt å ta 2547 
vaksinen før seksuell debut. I tillegg får alle kvinner som har fylt 25 år innkalling til legetime for 2548 
å ta en celleprøve. Kreftforeningen melder om at tre av ti kvinner ikke tar celleprøve av 2549 
livmorhalsen tross omfattende informasjons- og påminnelseskampanjer. Av disse er halvparten 2550 
innvandrerkvinner. Kreftforeningen peker på at nyankomne innvandrer kvinner kan har 2551 
begrenset innsikt i norske helsetjenester og begrensede norskkunnskaper som gjør det 2552 
vanskelig å få tilgang på nødvendig helseinformasjon.  2553 
 2554 
Forebygging av sykdommer er heldig for både kvinner og helsebudsjettet, derfor foreslår 2555 
utvalget følgende tiltak: 2556 

● Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  2557 
● Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn fra 2558 

12 til 30 år. 2559 
● Jobbe for at stadig flere minoritetskvinner mottar nødvendig helseinformasjon særlig 2560 

når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft.   2561 
 2562 
Prevensjon 2563 
Prevensjon er viktig for kvinners selvbestemmelse og frigjøring. For noen er det også et viktig 2564 
verktøy for å kunne regulere menstruasjonssyklusen. MDG har allerede politikk på å inkludere 2565 
jenter under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, gjøre det mulig for helsepersonell å 2566 
skrive ut prevensjon til denne aldersgruppen og gjøre prevensjon gratis for alle under 30 år.  2567 
 2568 
Prevensjon er i stor grad forbeholdt kvinner i dag. I dag finnes følgende prevensjonsmidler for 2569 
kvinner: p-piller, mini-piller, p-sprøyte, p-ring, p-stav, hormonspiral, kobberspiral, p-plaster og 2570 
nødprevensjon som angrepille. For menn er det eneste prevensjonsmiddelet som er i bruk i 2571 
Norge i dag er kondom. De fleste av de kvinnelige prevensjonsmidlene har en rekke 2572 
bivirkninger som økt risiko for blodpropp, hudforandringer, humørsvingninger og hodepine, for 2573 
å nevne noe. Det kan for enkelte være en stor belastning å ta i bruk prevensjon. 2574 
 2575 
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Prevensjon for menn har vært mye forsket på og allerede for ti år siden var det utviklet p-piller 2576 
for menn. Forskere pekte da på at bivirkningene for disse var de samme som for de kvinnelige 2577 
hormonelle prevensjonsmidlere og derfor ønsket ingen menn å ta de i bruk. De siste årene har 2578 
det blitt utviklet mer og flere typer prevensjon for menn, blant annet en kroppsgelé. Det er med 2579 
andre ord fullt mulig å dele på den byrden det kan være å benytte hormonell prevensjon. 2580 
Sjansen for uønsket graviditet under samleie skal ikke bare være kvinnens anliggende, derfor 2581 
er det viktig at menn også kan ta i bruk hormonell prevensjon. Det er flere insentiver å ta i bruk 2582 
for å få på plass bruken av mannlige prevensjonsmidler.  2583 
 2584 
Utvalget foreslår følgende tiltak:  2585 

● Jobbe for at at mannlige hormonelle prevensjonsmidler finnes på det norske markedet 2586 
om senest fem år. 2587 

● Mannlige hormonelle prevensjonsmidler skal være gratis for alle under 30 år.  2588 
 2589 

Mer generelle motargumenter 2590 
Det er vanskelig å være mot å satse mer på kvinnehelse og mange av tiltakene drøftet ovenfor 2591 
er det mange partier som stiller seg bak og dermed ikke veldig kontroversielle. Likevel er det 2592 
verdt å merke seg at politikken som foreslås i denne uttalelsen er dyr. Det er ikke listet opp 2593 
noen forslag for hvor disse pengene skal hentes fra eller hva som skal kuttes i for å få råd til 2594 
eksempelvis mer forskning på kvinnehelse. Sammen med resten av MDGs og Grønn Ungdoms 2595 
dyre politikk kan det derfor være relevante motargumenter å kutte i noen av de dyre 2596 
forslagene som foreslås i uttalelsen. Å ha gjennomførbar og realistisk politikk betyr også at man 2597 
faktisk har råd til all politikken man ønsker å implementere. 2598 
 2599 
På en annen side kan man mene at tiltakene ikke går langt nok. Et godt helsetilbud er et viktig 2600 
fundament i en velferdsstat og derfor kan man mene at flere tiltak, også kostnadstunge, er 2601 
nødvendig for å sikre et god kvinnehelse i årene fremover.  2602 
 2603 
Videre kan man også innvende at tiltakene ikke skiller oss godt nok ut sammenlignet med andre 2604 
partier. Som nevnt er de fleste partiene ganske enige i mye i helsepolitikken. Utvalget foreslår å 2605 
bevilge mer til forskning på kvinnehelse, men det er likevel ingen radikal forskjell. Forslagene 2606 
uttalelsen foreslår så langt er kanskje ikke banebrytende nok for et ungdomsparti som stadig 2607 
flytter debatter. Eller så kan man innvende at ulike tiltak ikke er målretta nok for problemet 2608 
man forsøker å bedre.  2609 
 2610 
2.2 Minoritetskvinners helse 2611 
Utvalget ønsket å dykke nærmere inn i kvinner med minoritetsbakgrunns helse. Vi vet at 2612 
mennesker med lav sosioøkonomisk status har dårligere helse enn mennesker med høy, i tillegg 2613 
vet vi at kvinner rammes oftere av sykdom enn menn. Derfor mener utvalget at det er høyst 2614 
relevant å inkludere papirløse migranter helserettigheter når vi behandler politikk på 2615 
kvinnehelse.  2616 
 2617 
Papirløse migranter 2618 
I Norge er det omtrent 12.000 - 18.000 papirløse migranter . Dette er en gruppe mennesker 2619 
med generelt dårligere helse enn den øvrige befolkningen. Eksempelvis skårer gruppen lavt på 2620 
livskvalitet. Dette kan forklares av mulige traumatiske opplevelser før og under flukt og en 2621 
vanskelig livssituasjon knyttet til lav eller ingen inntekt og usikker juridisk status for å nevne 2622 
noe. Gruppens lave livskvalitet forverres også blant annet av mangel på tilgang til nødvendige 2623 
helse- og sosialtjenester. Videre vet vi at det er en generell tendens at kvinner har dårligere 2624 
helse enn menn, som gir grunn til å tro at det særlig er papirløse kvinner er utsatt. 2625 
 2626 
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I dag drifter Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors et helsesenter hvor det gis gratis nødvendig 2627 
helsehjelp av frivillig helsepersonell. Senteret ble opprettet med hensikt å fylle et hull i 2628 
behandlingstilbudet til papirløse migranter.  2629 
 2630 
Papirløses rettigheter 2631 
I dag har papirløse som oppholder seg i Norge rett på øyeblikkelig hjelp og må betale de 2632 
faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar, med mindre behandlingsstedet velger å betale 2633 
de for dem. Videre har de også rett på nødvendig behandling fra kommunehelsetjenesten som 2634 
kan innebære helsekontroll til barn. Å ha krav på øyeblikkelig hjelp vil si at det er kun i 2635 
situasjoner hvor det er snakk om liv og død, avverge alvorlig helseskade, hindre store 2636 
forverringer i helsetilstanden til pasienten eller hindre sterke smertetilstander. Det vil si at det 2637 
er kun i alvorlige og akutte tilfeller papirløse migranter har rett til helsehjelp, med unntak at de 2638 
helsetjenestene kommunen har ansvar for som eksempel legevakt og jordmortjeneste. Som 2639 
nevnt må papirløse betale full pris for disse tjeneste de har rett på.  2640 
 2641 
Rettighetene til papirløse er hullete, ettersom de ikke har rett til fastlege men til 2642 
spesialisthelsetjenesten til tross for at det er fastlegen som skal henvise pasienter til 2643 
spesialisthelsetjenesten.  2644 
 2645 
Forskere på feltet trekker frem at det er mange eksempler på veldig syke mennesker som ikke 2646 
får hjelp. Eksempelvis kan det være folk med diabetes som ikke får insulin, eller som ikke kan 2647 
skaffe seg nødvendig medisinsk utstyr som eksempelvis stomiutstyr ved utvalgt tarm. Det er 2648 
også tilfelles hvor kreftsyke opplever mangel på hjelp og det er stort sett umulig å få tilgang til 2649 
psykisk helsehjelp.  2650 
 2651 

Argumenter for og mot økte rettigheter og økt finansiering 2652 
For: 2653 

● Papirløse migranter er en marginalisert og sårbar gruppe som er dårligere stilt enn 2654 
resten av befolkningen. Mange kan ikke returnere til hjemlandet og kan risikere å 2655 
oppholde seg i Norge store deler av livet sitt. Forebygging og tidlig hjelp kan være 2656 
avgjørende i mange sykdomsforløp. Videre bidrar mangelfulle helserettigheter til å 2657 
forverre den allerede dårlige livssituasjonen til gruppen. En lovgivning som ekskluderer 2658 
enkelte grupper kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter om likeverd og 2659 
ikke-diskriminering.  2660 

● Helsepolitikken skal ikke være et middel i innvandringspolitikken. Mennesker flykter på 2661 
grunn av krig og konflikt, ikke på grunn av helsetilbud. Helsepersonell skal redde liv, 2662 
ikke gjøre situasjonen for sårbare flyktninger vanskeligere. Slik situasjonen er i dag blir 2663 
helsepersonell satt i en vanskelig situasjon når de blir nødt å fravike fra prinsippet om å 2664 
gi omsorg og medisinsk behandling ut ifra behov. Både kravet om egenfinansiering og 2665 
akutte helsesituasjoner gjør at papirløse ofte ikke kan behandles for sykdom, til tross 2666 
for at helsebehandlingen er nødvendig.  2667 

● Det er billigere å forebygge enn med akutt helsehjelp. Dagens system er allerede dyrt 2668 
fordi man venter med å behandle til situasjonen er akutt. Videre står 2669 
egenfinansieringskravet i veien for rettighetene til papirløse, ettersom de færreste har 2670 
pengene som skal til for å kunne betale for behandlinger og medisiner som er 2671 
livsnødvendige.  2672 

 2673 
Mot:  2674 

● De som er mot å utvide rettighetene til papirløse peker ofte på at generøse 2675 
velferdsordninger gjør det mer lukrativt å dra til å søke oppholde i Norge eller å ikke dra 2676 
fra Norge selv etter man har fått avvist forespørsel om opphold. En utvidelse av 2677 
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velferdsstaten for papirløse kan bidra til at flere papirløse velger å oppholde seg i 2678 
Norge.  2679 

● Å utvide rettighetene og fjerne dagens krav om finansiering kan bli dyrt. Å skulle bruke 2680 
så mye penger på en gruppe som ikke har lovlig oppholdstillatelse mener noen 2681 
motstandere at er dårlig bruk at skattebetalernes penger. Videre kan man som nevnt 2682 
hevde at en utvidelse av rettighetene fører til at flere papirløse bli, som kan igjen få 2683 
økonomiske konsekvenser gjennom at det er flere som har krav på nødvendig 2684 
helsehjelp.  2685 

 2686 
MDGs politikk på feltet 2687 
Fra før har MDG følgende politikk på feltet: “Sikre tilgang til nødvendige helsetjenester og 2688 
medisiner til papirløse medmennesker”. Utvalgets forslag til politikk bygger på dette men går 2689 
noe mer i dybden. Vi foreslår følgende tiltak: 2690 

● Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  2691 
● Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 2692 

fastlegeordningen.  2693 
● Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 2694 

refundert gjennom statlige ordninger.   2695 
 2696 

3.0 Saksbehandlers konklusjon 2697 
Å styrke kunnskapen og behandlingstilbudet til kvinnehelse er en viktig del av likestillinga. 2698 
Altfor lenge har kvinners helse vært systematisk nedprioritert innenfor medisin og dermed 2699 
også i helsevesenet. Å få mer kunnskap om feltet er viktig for å kunne bedre 2700 
behandlingstilbudet, likevel er det flere andre grep som kan iverksettes for å bedre situasjonen 2701 
som er nevnt i uttalelsen. I tillegg er det viktig likestillingspolitikk å inkludere hormonell 2702 
prevensjon for alle kjønn. 2703 
 2704 
Det er store forskjeller blant kvinner når det gjelder helse. En særlig sårbar gruppe er papirløse 2705 
migranter som har svake helserettigheter i Norge. Å styrke deres rett til behandling og fjerne 2706 
dagens egenfinansieringskrav er viktige tiltak for å styrke en av de aller mest sårbare kvinnene 2707 
når det gjelder sykdom og behandlingstilbud.  2708 
 2709 
3.1 Spørsmål til diskusjon  2710 

● Er det andre tiltak som kan bedre kvinners situasjon når det gjelder sykdom og helse? 2711 
● Er uttalelsen for dyr? Finner det andre billigere tiltak? 2712 
● Er dette riktig uttalelse å behandle papirløses rettigheter? 2713 

 2714 

Forslag til vedtak 2715 
F1: Den politiske uttalelsen «Vi trenger en satsning på kvinne- og reproduktivhelse nå!» vedtas 2716 
slik den foreligger. 2717 
 2718 

Endringsforslag som ble drøftet i landsstyret 2719 
F2: Signert GU Rogaland 2720 
Nytt kulepunkt: «Sikre transpersoner helseinformasjon og -tilbud relevant for deres 2721 
individuelle situasjon» 2722 
 2723 
F3: Signert GU Viken 2724 
Nytt kulepunkt: «Styrke oversikten over transkvinners og transpersoners helse generelt, og 2725 
styrke helsetilbudet for disse gruppene.» 2726 
 2727 
F4: Signert GU Rogaland 2728 
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Nytt kulepunkt: «Styrke helsepersonells kompetanse rundt kjønn og transpersoner, gjennom å 2729 
jobbe for at dette blir et større tema i relevante utdanninger.» 2730 
 2731 
F5: Signert GU Oslo 2732 
Nytt kulepunkt: «Kreve at en andel, gjerne 50%, av forskningssubjekter er kvinner, da mye av 2733 
problemene knyttet til forskning på kvinnehelse handler om at man ikke oppdager eventuelle 2734 
ulikheter mellom kjønn fordi så mye av forskningen foregår på mannlige testsubjekter.» 2735 
 2736 
F6: Signert GU Troms og Finnmark 2737 
Nytt kulepunkt: «Skolehelsetjenesten skal henvise videre i prosessen om langvarig prevensjon 2738 
for menn, i likhet med dagens ordninger for hormonell prevensjon.» 2739 
 2740 
F7: Signert GU Møre og Romsdal 2741 
Endre kulepunkt 1 om prevensjon til det følgende: «Å jobbe for hormonelle prevensjonsmidler 2742 
for alle kjønn finnes på det norske markedet om senest fem år, gitt at nyintrodusert hormonell 2743 
prevensjon har tilsvarende eller færre bivirkninger enn den hormonelle prevensjonen som 2744 
finnes på markedet i dag.» 2745 
 2746 
F8: Signert GU Oslo 2747 
Nytt kulepunkt: «Utrede hvor mye av forskning som kan knyttes til enkelte kjønn, og utjevne 2748 
forskjellene mellom mannstilknyttet forskning og kvinnetilknyttet forskning.» 2749 
 2750 
F9: Signert GU Møre og Romsdal 2751 
Endre punktet om egenandel for celleprøve til: «Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 2752 
år og under som tar celleprøve.» 2753 
 2754 
F10: Signert Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 2755 
Endre punktet om gratis HPV-vaksine til: «Endre hvilken HPV-vaksine man får i 2756 
barnevaksinasjonsprogrammet fra Cervarix til Gardasil 9, og gjøre denne gratis for alle over 12 2757 
år.» 2758 
 2759 
F11: Signert GU Oslo 2760 
Fjerne kulepunktet om hormonell prevensjon for alle kjønn innen fem år, og erstatte det med: 2761 
«Sette av mer forskningsmidler til forskning på hormonfri prevensjon og forskning på 2762 
prevensjon for alle kjønn.» 2763 
 2764 
F12: Signert GU Oslo 2765 
Separere ut delen om papirløse migranter og gjøre den til en egen politisk uttalelse.  2766 

2767 
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 2767 
 2768 

        2769 
 2770 

VI TRENGER EN SATSNING PÅ KVINNE- OG  2771 

REPRODUKTIVHELSE NÅ! 2772 

Kvinnehelse 2773 
Tross store kjønnsforskjeller når det gjelder helse, er cismenn normen når man forsker på 2774 
sykdommer og helse. Det har ført til skjevheter når det gjelder kunnskap og behandling i 2775 
dagens helsevesen. Vi trenger mer kunnskap om kvinners, transmenns og ikke-binæres helse, 2776 
og å sikre et bedre behandlingstilbud for disse gruppene i hele landet. 2777 
 2778 
Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 2779 

● Bevilge 45 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer og sykdommer som 2780 
rammer ulike kjønn ulikt, for å styrke kunnskapen om ulikhetene mellom kjønn innenfor 2781 
helse.  2782 

● Jobbe for at forskning på helse alltid tar hensyn til forskjeller i kjønn, anatomi, 2783 
hormonnivåer og andre ulikheter knyttet til kjønn. 2784 

● Etablere pakkeforløp for kroniske sykdommer, hvor det ikke allerede eksisterer, som i 2785 
størst grad rammer kvinner, slik som muskel- og skjelettplager. 2786 

● Styrke helsepersonells kunnskap om kvinnesykdommer og sykdommer som rammer 2787 
ulike kjønn ulikt, gjennom å jobbe for at dette blir et større tema i relevante 2788 
utdanninger. 2789 

● Etablere flere kompetansesenter for kvinnehelse ved universitetssykehus, og sikre et 2790 
godt samarbeid med primærhelsetjenesten med fokus på kunnskapsutveksling. 2791 

 2792 
Livmorhalskreft kan utryddes i Norge innen 2039 dersom vaksinasjonsgraden forblir høy og en 2793 
høy andel fortsetter å ta celleprøve jevnlig. For at dette skal bli en realitet trengs politiske tiltak 2794 
som styrker de forebyggende tiltakene mot livmorhalskreft. Videre er det viktig at stadig flere 2795 
møter opp til celleprøven, og at man forsøker å nå de gruppene som ikke møter opp.  2796 
 2797 
Derfor ønsker Grønn Ungdom å: 2798 

● Fjerne egenandelen på legetimen for de på 25 år som tar celleprøve.  2799 
● Gjøre HPV-vaksinen til et gratis tilbud i grunnskolen og samtidig gratis for alle kjønn fra 2800 

12 til 30 år.  2801 
● Jobbe for at stadig flere personer med minoritetsbakgrunn mottar nødvendig 2802 

helseinformasjon, særlig når det gjelder innkalling til celleprøve mot livmorhalskreft. 2803 
 2804 
Prevensjonsmidler er kvinnefrigjørende. Likevel kan det være en byrde å benytte hormonell 2805 
prevensjon ettersom bivirkningene er mange. Å beskytte seg om uønsket graviditet er et felles 2806 
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ansvar og derfor er det viktig at det hormonell prevensjon for alle kjønn blir en realitet i 2807 
nærmeste framtid. 2808 
 2809 
Derfor ønsker Grønn Ungdom: 2810 

● Å jobbe for hormonelle prevensjonsmidler for alle kjønn finnes på det norske markedet 2811 
om senest fem år. 2812 

● At hormonell prevensjon skal være gratis for alle under 30 år. 2813 
 2814 
Papirløse migranter 2815 
Papirløse migranter en en gruppe som er særlig sårbar i møte med sykdom. Rettighetene deres 2816 
er få og mange får ikke den hjelpen de trenger. Å styrke rettighetene deres er en viktig 2817 
kvinnehelse sak ettersom dette er særlig utsatt gruppe som har dårligere helse og levekår enn 2818 
andre kvinner i Norge.  2819 
 2820 
Derfor mener Grønn Ungdom at: 2821 

● Papirløse migranter skal ha rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling.  2822 
● Papirløse migranter skal ha tilgang til primærhelsetjenester og dermed også 2823 

fastlegeordningen.  2824 
● Helsetjenestene som behandler papirløse skal ha krav på å få utgifter og medisiner 2825 

refundert gjennom statlige ordninger. 2826 



 
80 

4.2 – UNNGÅ ELBILLADEKØER 
FOR s lag s s t i l l e r :  S ENTRA L S T Y R E T 2827 

 2828 

Merknad 2829 
Sentralstyret innstilte på denne uttalelsen til landsstyret, og landsstyret skulle innstille til 2830 
landsmøtet. På grunn av en teknisk feil ble sakspapirene til landsstyret sendt ut altfor sent. 2831 
Dette er et alvorlig vedtektsbrudd, og landsstyret kunne derfor ikke fatte noen vedtak om hva 2832 
de mener om den politiske uttalelsen. Det forslaget til uttalelse som ligger her er det som 2833 
Sentralstyret innstilte på til landsstyret. 2834 
 2835 
Men! Landsstyret hadde likevel en svært grundig diskusjon om den politiske uttalelsen, og 2836 
fremmet flere endringsforslag. Alle disse blir sendt til landsmøtet.  2837 
 2838 

Bakgrunn 2839 
Med dagens elbilsalg er det utrolig viktig at også infrastrukturen henger med. Dessverre er det 2840 
et kjent problem med at det kan oppstå problem rundt hurtigladenettverket som er bygd ut i 2841 
dag. Man kan ende opp med å stå flere timer i kø før man får ladet på en hurtiglader2. Selv med 2842 
en stor satsing på hurtigladere vil det ta tid før man løser utfordringene knyttet opp mot å 2843 
kunne gi et tilbud om elbil-ladere som strekker seg over hele Norge.   2844 
 2845 
Hurtigladerinfrastruktur 2846 
Hurtigladere lader en elbil ved bruk av DC-strøm (likestrøm), men på strømnettet er det i dag 2847 
AC-strøm (vekselstrøm). Dette betyr at der hvor man skal sette opp en hurtiglader må det 2848 
etableres lokale transformatorer, som ofte er dyrt og tar lang tid å søke om. Dette hindrer da 2849 
hurtigladestasjoner i å bli bygd ut i det tempoet det burde blitt.    2850 
 2851 
Hvor mye AC strøm kan en elbil motta? 2852 
Det eksisterer biler på markedet idag som er laget for å kunne lade på inntil 22 KW effekt fra et 2853 
vanlig AC-strømnett. Det betyr at en elbil med 60 KWh batteripakke kunne teoretisk sett blitt 2854 
fulladet på 3-4 timer eller en tilsvarende rekkevidde på 300 km. Men utfordring her er at vi i 2855 
Norge ikke har tatt i bruk et strømnett som gjør dette mulig til en større grad: vi har noe av 2856 
denne type strømnett, men det var mindre enn 20%3 i 2012.     2857 
 2858 
Forskjell på IT- og TN-nett 2859 
Et IT-nett basere seg på at man har 3 ledere som går inn i et hus med en spenning på 230 volt. Et 2860 
TN-nett har 5 ledere hvor man har mulighet for en separat jording, dette betyr at man kan kjøre 2861 
inn en spenning på 400 V. Dette kan være gunstig for elbilladere, solcelleanlegg, varmepumper, 2862 
induksjonstopper osv. I resten av Europa har man valgt TN-nett som standard. Derfor er det 2863 
ofte slik at man må spesialtilpassede produkter til Norge for at det skal fungere. Det lar seg 2864 
gjøre, men er ofte ikke den mest optimale løsningen.  2865 
 2866 
Hvor lang rekkevidde trenger man på en elbil? 2867 

2867 
2 https://e24.no/privatoekonomi/i/Ep0bL2/frykter-et-ladekaos-uten-like-i-sommer  
3 https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_07.pdf 
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En elbil i dag har et forbruk på rundt 2 KWh/10 km4 om det er en mellomstor bil, mens er det en 2868 
SUV kan det komme opp i 2,5 KWh/10 km. Det betyr at på 60 KWh kan man kjøre rundt 300 2869 
km, det er nesten det samme som Oslo til Kristiansand (318 km). Så etter en biltur på 3-4 timer 2870 
er man ofte fremme dit man skal være og kan trenge å lade litt. 2871 
 2872 

Drøfting 2873 
Den politiske uttalelsen tar for seg tiltak som kan øke satsinga på å bygge ut elbilladere 2874 
hurtigere, ved å kunne satse på TN-nett slik at man kan bygge ut flere elbilladestasjoner opp til 2875 
22 KW.  2876 
 2877 
Ladestasjoner 2878 
Ved å bygge ut muligheter til at flere kan lade elbilene sine på AC-strøm rett fra nettet kan 2879 
dette gjøre slik at presset på de eksisterende DC0hurtigladerne går ned. AC-lading er ikke like 2880 
raskt som DC-lading, men det preserver batteriet mye bedre over tid.    2881 
 2882 
Stille krav til elbilprodusenter  2883 
Mange elbiler i dag oppfyller minimumsstandarden til ombord-lader på rundt 6 KW, men om 2884 
man har en batteripakke på 60 KWh vil det da ta 10 timer å lade denne bilen opp. Derfor burde 2885 
staten kunne stille krav til elbilprodusenter om at bilene skal kunne ta imot 22 KW AC strøm. 2886 
 2887 

Spørsmål til diskusjon 2888 
• Kan vi stille krav om at elbiler skal kunne ta imot 22 KW AC-strøm? 2889 
• Hvem skal ta kostnaden for å konvertere fra IT- til TN-nett? Forbrukerne eller staten? 2890 
• Vil dette senke prisen for å lade elbiler kontra bruk av DC-hurtigladere? 2891 

 2892 

Saksbehandlers konklusjon 2893 
For å ha ladeinfrastruktur som vokser i takt med elbilsalg trenger vi å stille krav til industri og gi 2894 
støtte til mer ladeutbygging. 2895 
 2896 

Forslag til vedtak 2897 
F1: Den politiske uttalelsen «Unngå elbilladekøer» vedtas slik den foreligger. 2898 
 2899 

Forslag som ble diskutert i landsstyret 2900 
F2: Signert GU Oslo 2901 
Nytt kulepunkt: «Sikre at staten investerer i infrastruktur til det elektriske nettet som forsikrer 2902 
om at elbiler fortsatter å være billigere enn biler drevet av fossilt drivstoff.» 2903 
 2904 
F3: Signert GU Oslo 2905 
Nytt kulepunkt: «Man bør kunne søke om ENOVA-støtte for å installere egnet elbil-lader, 2906 
dersom dette ikke er mulig fra før.» 2907 
 2908 
F4: Signert Tobias Stokkeland, sentralstyret 2909 
Nytt kulepunkt: «Det skal maksimalt være 30 km mellom hver hurtigladestasjon på alle 2910 
europaveier, riksveier og fylkesveier i Norge innen 2025». 2911 
 2912 
F5: Signert GU Oslo 2913 
Endre kravet om mer statlige subsidier til et krav om x antall ladere per kommune innen et 2914 
visst årstall, eventuelt et krav om x antall ladere per km.  2915 

2916 

2916 
4 https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/pA6XnX/disse-elbilene-er-billigst-og-dyrest-aa-kjoere  
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 2916 

 
 

Unngå el-bil-ladekøer 2917 

Elbilsalget går opp, men hurtigladeinfrastrukturen blir ikke bygd ut fort nok. Derfor må vi satse 2918 
på et fremtidsrettet strømnett som hindrer folk i å velge bort en elbil fordi de er redde for 2919 
timelange ventetider i ladekøer hver gang de skal på langtur. 2920 
 2921 
Vi må kunne lade  2922 

● Staten må ta ansvar for at næringseiendommer med mye passerende trafikk har tilgang 2923 
til TN-nett, slik at 22KW AC-ladere kan etableres.  2924 

● Prisen for å lade på AC-ladestasjoner skal være lik som i et privathjem. 2925 
● Hvis hensiktsmessig kan trafostasjoner brukes til AC -adestasjoner som ladepunkter, 2926 

siden de allerede fordeler ut strømmen. 2927 
● Vi vil styrke ENOVA-tilskudd med at destinasjonsladere (AC lading opp til 22 KW) kan 2928 

bygges ut på kjøpesentre, butikker, hoteller og offentlige parkeringsplasser og støtten 2929 
økes da til 100% fra 40%. Dette skal gjøres for at man har mulighet til å kunne planlegge 2930 
turen sin etter tilgang på ladere som ikke er så hurtige men som kan brukes når man 2931 
ellers gjør andre ting.  2932 

● Sikre at ladepunkter som bygges ut i distriktene plasseres ved lokalbutikker og 2933 
naturlige samlingspunkter. 2934 

● Bruk av lyktestolper i tettbygde strøk til å etablere 22KW ladestasjoner. 2935 
 2936 
Stille krav til elbilprodusenter  2937 

● Alle elbiler med batteripakke over 40 KWh må kunne ta imot 22KW AC strøm  2938 
● Stille krav om at det skal brukes en standardisert ladekabel passer til alle elbiler 2939 

uavhengig av produsent. 2940 
● Stille krav til at elbiler skal kunne fungere som et batteri. Ved behov, når det er mye 2941 

tilgjengelig fornybar energi på markedet fordi sol- og vindenergi er tilgjengelig men ikke 2942 
stort nok forbruk, kan elbiler avlaste strømnettet og sende strøm tilbake ved et evt 2943 
seinere behov.   2944 

● Kreve at elbilaktørene skal oppdatere om elbilladere ikke fungerer, slik at man sikrer 2945 
forutsigbarhet for sjåfører.  2946 
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4.3 – MAN SKAL IKKE BETALE FOR  
Å BLØ 
FOR s lag s s t i l l e r :  P O L I T I S K  U TVALG  FOR  ANT I RA S I SME  OG  2947 

L I K E S T I L L I N G 2948 

 2949 

Bakgrunn  2950 
Debatten rundt om det skal innføres en ordning om gratis bind og tamponger har lenge 2951 
eksistert. Et slikt forslag har flere ganger blitt tatt opp i andre partier, og blant annet blitt 2952 
behandlet i bystyre i Bergen, med et negativt utfall.5  Nylig ble det bestemt at vernepliktige 2953 
kvinner i forsvaret skal få gratis tilgang på sanitærprodukter under tjeneste.6  Flere land i 2954 
verden rundt oss gjør framsteg på likestillings fronten ved å innføre denne ordningen. 2955 
Skottland og New Zealand har nylig besluttet å gjøre alt gratis, mens i Sverige, Canada og 2956 
Australia har momsen blitt kuttet på disse produktene. I Frankrike er det blitt besluttet at alle 2957 
universiteter skal ha bind og tamponger gratis tilgjengelig fra og med neste år.78 Likevel henger 2958 
Norge fortsatt bak, og det er nå på tide å gjøre en endring. Mange engasjerer seg for denne 2959 
saken, og det har vært i mediebildet opptil flere ganger det siste halvåret.  2960 
 2961 
Det lever 3,86 milliarder mennesker som opplever menstruasjon  i verden9, og i Norge bor det 2 2962 
671 280.10 . Altså 49,5% av landets innbyggere, som på et tidspunkt i livet vil komme til en stor 2963 
fase der en vil menstruere og har nødvendig behov for ob og tamponger. Hvert individ har ulike 2964 
menstruasjonssykluser. Noen blør lite, andre blør mer. Samme er det med hvor lenge en 2965 
månedlig periode varer, som kan være alt fra 3 til 7 dager. Hver enkelt person som menstruerer 2966 
opplever også ulike smerter i kroppen. 38 år er gjennomsnittet på hvor lenge en menstruerer. 2967 
Om man regner på antall dager man blør i iløpet av disse 38 årene er vi oppe i 6,25 år. Når man 2968 
blør 6,25 år bruker man en god del penger på ob, bind og truseinnlegg. 30 000kr er 2969 
gjennomsnittet en bruker på grunnleggende hygiene utstyr for blødninger11 (Gammel artikkel. 2970 
Prisene har økt siden, men den illustrerer at det er en stor kostnad). I tillegg til dette er det flere 2971 
økonomiske utgifter, for eksempel  smertestillende som mange mennesker som menstruerer 2972 
har behov for når de menstruerer.  2973 
 2974 
 2975 

Drøfting 2976 
 2977 
Sanitærprodukter, som bind og tamponger, er essensielle hygieneprodukter. Å menstruere er 2978 
en kroppslig funksjon, og sanitærprodukter er dermed en nødvendighet for å kunne fungere i 2979 

2979 
5 https://www.nrk.no/vestland/sv-krever-gratis-bind-og-tamponger-i-bergen-1.15387317 
6 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dlkRKA/norske-soldater-faar-gratis-bind-og-tamponger 
7 Tampon tax - Wikipedia 
8 https://www.adranorge.no/2021/03/mensen-fattigdom-og-skam/ 
9 https://snl.no/befolkning 
10 https://www.ssb.no/folkemengde 
11 https://www.kk.no/livstil/sa-mye-koster-mensen/67820960 
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samfunnet. Å gjøre bind og tamponger gratis kan bidra til å tilpasse samfunnet de av oss som 2980 
blør. Det er et praktisk hensyn og å gjøre sanitærprodukter gratis kan forbedre mennesker som 2981 
menstruerer mulighet til å organisere sitt personlige liv.  2982 
 2983 
Å gjøre sanitærprodukter gratis kan bidra til å skape forståelse rundt menstrual helse. Det vil 2984 
være å prioritere kvinnehelse politisk. I beste fall kan dette føre til mindre stigma og mindre 2985 
usikkerhet rundt menstruasjon for unge. I tillegg kan det ha en normaliserende effekt på 2986 
hvordan samfunnet for øvrig forholder seg til menstruasjon. Syklusen er ulik fra person til 2987 
person og medfører reelle helsemessige utfordringer for noen, med tanke på smerter og tunge 2988 
blødninger. Å gjøre sanitærprodukter gratis kan fungere som et signal om forståelse for alvoret 2989 
fra myndighetenes side, og dermed skape et større rom for åpenhet om menstrual og 2990 
kvinnehelse.  2991 
 2992 
Livssituasjonen til mennesker som menstruerer er ulike. Det er verdt å anerkjenne at det finnes 2993 
livssituasjoner som gjør at alle utgifter er utgifter av betydning. I dag er merverdiavgiften på 2994 
sanitærprodukter på 25%. Dette er den høyeste satsen av merverdiavgift i Norge. 2995 
Merverdiavgiften på sanitærprodukter er den samme som på luksusvarer. Sanitærprodukter er 2996 
derimot produkter enhver som menstruerer er avhengig av. Av prinsipp burde ikke  2997 
sanitærprodukter likestilles med luksusvarer ved å ha denne stasen av merverdiavgift. I tillegg 2998 
er det en utgift som kan være større for noen. Arbeidsledige, folk  i deltidsstillinger og 2999 
studenter er eksempler på grupper dette kan være en betydelig utgift for. Disse gruppene vil 3000 
nyte godt av å få denne utgiften dekket. Uansett inntekt og økonomisk situasjon er dette 3001 
produkter som er nødvendige for alle som menstruerer.  3002 
 3003 
I tillegg er det en økonomisk belastning som et kjønn har og ikke et annet. Likestilling handler 3004 
grunnleggende sett om å ha samme muligheter. Kvinner i Norge i dag tjener i gjennomsnitt 3005 
mindre enn menn, og jobber oftere deltid.12 Utgiftene for sanitærprodukter er en utgift som 3006 
skyldes noe kvinner og andre som får mensen  ikke har kontroll over eller ansvar for. Samtidig 3007 
er biologiske menn ikke pålagt den samme økonomiske byrden. Å gjøre mensprodukter gratis 3008 
vil bidra til å utjevne økonomiske forskjeller mellom kjønn gjennom å fjerne en økonomisk 3009 
byrde betinget av biologisk kjønn. Dermed vil det å gjøre det gratis være sosialt utjevnende.  3010 
 3011 
En av de viktigste innsigelsene mot å gjøre mensprodukteter gratis er hvordan prisen på varen 3012 
skal dekkes. Produsentene av sanitærprodukter skal fremdeles tjene på sin virksomhet. I så fall 3013 
må staten dekke disse utgiftene. Det finnes ikke et estimat for hva dette vil koste den norske 3014 
staten. Faktum at det er produkt som brukes jevnlig av en stor andel av befolkningen tilsier at 3015 
kostnadene ved å dekke virksomhetenes inntekter og kompensere for å gjøre det gratis, vil 3016 
være store. Dette kommer i tillegg til at myndighetene vil miste de inntektene de får gjennom 3017 
merverdiavgiften. Det er blitt anslått at staten tjener om lag 10 millioner kroner månedlig på 3018 
inntektene av merverdiavgiftene på sanitærprodukter. Over tid er dette en betydelig sum. Å 3019 
gjøre sanitærprodukter gratis i butikker vil i så fall være en politisk prioritering av kvinnehelse.  3020 
 3021 
I Skottland som har en  litt større befolkning enn Norge, estimerer man at  gratis 3022 
mensprodukter vil koste staten 8.7 millioner pund i året.13 Altså 100 287 966kr. Gratis 3023 
skolemat til alle ville kostet Ca. 3 milliarder i året ifølge arbeiderpartiet. Gratis tannhelse til alle 3024 
vil kostet 12 milliarder.14 Sammenlignet med disse tiltakene er litt over 100 millioner i året, ikke 3025 
så dyrt for et velferd og likestillingstiltak som treffer så bredt. Dette er et velferdstiltak som 3026 
koster nesten 30 ganger mindre enn gratis skolemat og 120 ganger mindre enn gratis tannhelse 3027 

3027 
12 https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling 
 
13 https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/24/scotland-becomes-first-nation-to-provide-free-period-products-for-all 
14 Høyre om offentlig tannhelse til alle: – 12 milliarder kroner er et stort beløp | ABC Nyheter 
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og som styrker økonomien til halve den norske befolkningen. Det er også en investering i 3028 
halvdelen av befolkningen som får mensen  og deres personlige økonomi, som vi mener 3029 
samfunnet kommer til å tjene på i lengden. Alle velferdstiltak koster, men dette er viktig nok til 3030 
å finne rom for det i et statsbudsjett og er ikke grensesprengende dyrt. 3031 
 3032 
Den gjennomsnittlige personen som menstruerer bruker 11 000 tamponger i løpet av sin 3033 
livstid. Det er en betydelig mengde avfall. I tillegg består tamponger blant annet av plasttype 3034 
LDPE, som er en type PE-plast laget av polyetylen. 15Denne plasten finnes i tamponger, 3035 
tampongapplikatorer og bind. Det er fremstillingen krever store mengder fossilt brensel og 3036 
fører til store klimagassutslipp.16 Selve produksjonen av produktene bidrar er skadelig for 3037 
klima. I tillegg blir bind og tamponger til avfall etter at de er ferdig brukt. Det er 3038 
engangsprodukter som brytes ned svært langsomt, LDPE-plast anslås å brytes ned over flere 3039 
hundre år. Samtidig vet vi at plastsøppel som havner i havet skader det biologiske mangfoldet, 3040 
særlig i form av mikroplast. Det er verdt å merke seg at tamponger består av betraktelig mindre 3041 
plast enn hva bind gjør, sett bort ifra emballasje. Produksjonen og sanitærprodukter 3042 
engangsbruk er argumenter mot at det bør tilbys gratis. Det er lett å se for seg at å har fri 3043 
tilgang til disse produktene vil føre til at de blir brukt mer og medføre til sløseri.  3044 
 3045 
På den andre siden kan denne informasjonen være et argument for at det menskopp og andre 3046 
alternativer til engangs-mensprodukter bør gjøres gratis. Det vil være en oppfordring fra 3047 
statens side til å velge det mer miljøvennlige alternativet og gjøre det lettere tilgjenglig for de 3048 
som ennå ikke har kunnskap om slike produkter. Dette bør være å foretrekke at gjøre 3049 
tilgjengelig og gratis, fordi det forårsaker mindre utslipp og avfall. Likevel er det vanskelig å se 3050 
for seg at disse alternativene skal gjøre gratis og ikke bind og tamponger. Det er ulikhet i syklus 3051 
hos ulike individer, og oppstår dermed ulike behov, hvor noen likevel vil ha behov for engangs-3052 
sanitærprodukter. Det er også viktig å påpeke at det er i produksjonsleddet, gjennom krav til 3053 
miljøvennlig produksjon, at ansvaret skal ligge. Den enkelte menstruerende person skal likevel 3054 
ha tilgang på nødvendige produkter. Det er mulig å gjøre det gratis og samtidig arbeide for at 3055 
utslippene reduseres og råvarene som brukes er mer skånsomme mot naturen. 3056 
 3057 
Det er mulig å stille krav til at helsesykepleiere på skoler og helsestasjoner skal gi ut gratis 3058 
menskopper og opplæring av bruk til ungdommer som fremover kommer i puberteten og 3059 
starter å menstruere. Dette vil på langsiktig bidra til flertallet av de som får mensen  får et 3060 
naturlig og bevisst forhold til bærekraftige produkter som vil føre til et mindre behov for 3061 
tamponger og bind. Derimot er hver menstruasjon og syklus ulikt for hvert individ, så det må 3062 
tas hensyn til at menskopp ikke er det beste alternativet for alle.  3063 
 3064 
Utvalget mener at alle offentlige toaletter, helsestasjoner og skoler skal være utstyrt med 3065 
sanitærprodukter og mensprodukter. Å gjøre mensprodukter mer tilgjengelig vil bidra til å 3066 
normalisere menstruasjon, og skape åpenhet rundt kvinnehelse. Vi ser at praksisen med å dele 3067 
ut kondomer gratis på helsestasjoner bidrar til å skape bevissthet rundt seksuell helse, og 3068 
forebygger spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Å dele ut sanitærprodukter vil 3069 
kunne gjøres på samme måte for å sikre bedre ivaretakelse av menstrual helse, særlig for unge. 3070 
I tillegg vil det skape en enklere hverdag i de tilfeller man ikke har sanitærprodukter 3071 
tilgjengelig. Dette tiltaket vil tilrettelegge for de av oss som opplever mensen i det offentlige 3072 
rom. 3073 
 3074 
 3075 

3075 
15 https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/the-ecological-impact-of-feminine-hygiene-products/ 
 
16 https://cleancup.no/hvilken-miljopavirkning-har-mensen/ 
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Vi har satt opp fire motstridende tiltak i denne resolusjonen. 3076 
 3077 
Alternativ 1 er utvalgets anbefaling og rekkefølgen alternativene blir introdusert i er slik vi 3078 
rangerer dem opp mot hverandre. 3079 
 3080 
Alternativ 1: Alle mensprodukter skal være gratis. 3081 
Det kan virke som en mindre viktig sak i forhold til andre utfordringer i kampen for likestilling. 3082 
Vi argumenterer likevel for at dette er en del av et større problem, nemlig nedprioritering av 3083 
kvinnehelse. Å dekke utgiftene av sanitærprodukter handler grunnleggende sett om politisk 3084 
vilje. Det har vist seg å være mulig, da Skottland nylig besluttet at de vil gjøre alle 3085 
mensproduktene gratis. Ved å gjøre dette ivaretas hensynet til menstrual helse og kvinnehelse. 3086 
Å gjøre sanitærprodukter gratis er grunnleggende sett å tilpasse samfunnet til de av oss som 3087 
menstruerer. Derfor mener vi at det skal være fri tilgang til mensprodukter ved at det gjøres 3088 
gratis i butikker. 3089 
 3090 
Alternativt 2: Bærekraftige mensprodukter skal være gratis.  3091 
Som vi nevnte tidligere kan dette  være ekskluderende siden menskopp ikke er en god løsning 3092 
for alle. Det er ikke sikkert man bør inkludere bærekraftige tamponger og bind i dette 3093 
alternativet heller. “Bærekraftige” tamponger og gjenbrukbare bind er nemlig mye dyrere og 3094 
man kan argumentere for at de ikke er mer bærekraftige enn vanlige.17 For at et bærenett laget 3095 
av bomull skal være mer bærekraftig enn en plastikkpose, må man bruke den 7100 ganger.18 3096 
Bærekraftige tamponger og bind er også  laget av bomull, så det er grunn til å tro at noe 3097 
lignende gjelder her. Slik som med kondomer og innpakning til diverse legemidler, er 3098 
funksjonen til bind og tampong så viktige at man også kan akseptere plastbruken det medfører 3099 
for nå. Dessuten vil kun gratis menskopp ikke påvirke forbruket av tampong og bind hos de som 3100 
menskopp ikke er en god nok løsning for.  3101 
 3102 
Alternativ 3: Fjerne merverdiavgiften på sanitærprodukter. 3103 
 Denne satsen av merverdiavgift virker uproporsjonal i forhold til bruken av og nødvendigheten 3104 
av produktet.  3105 
 3106 
Alternativ 4: At inntektene fra merverdiavgiften på sanitærprodukter skal brukes til å 3107 
utstyre offentlige toaletter, helsestasjoner og skoler med sanitærprodukter og 3108 
mensprodukter.  3109 
Om merverdiavgiften på sanitærprodukter skal være på samme høye sats burde inntektene 3110 
komme til nytte for alle som betaler et ekstra tillegg for å menstruere. Disse inntektene kan 3111 
komme menstruerende mennesker til gode ved at de gjøres gratis og tilgjengelig i det offentlige 3112 
rom. 3113 
 3114 
 3115 
Hovedfokuset i denne resolusjonen handler om norske de som menstruerer sin likestilling og 3116 
normalisering rundt mensen. Samtidig vil et punkt om at “Norge skal være pådriver for flere 3117 
land i utlandet skal gjennomføre gratis ordning og opplysning om menstrual og kvinnehelse”, 3118 
også være relevant å ha med her. Norge er et land med mange ser opp til på grunn av våre gode 3119 
velferd og likestillingsordninger og har et godt rykte internasjonalt som en kan bruke for å 3120 
påvirke flere land angående dette temaet.  3121 
 3122 
1,8 milliarder kvinner og andre som opplever menstruasjon er i reproduktiv alder i verden, og 3123 
for 500 millioner mangler disse trygge sanitære forhold og produkter19. For hver dag har over 3124 

3124 
17 Tampong m/applik super | Sunkost 
18 Rapport (mst.dk) 
19 https://www.kirkensnodhjelp.no/nyheter/aktuelt/mensendagen/  
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800 millioner mennesker mensen. I de fleste land er menstruasjon et åpent og naturlig tema. 3125 
Men dessverre er det flere land det er tabubelagt og forbundet med skam og en økonomisk 3126 
utfordring. Sanitærprodukter som bind og tamponger er utrolig dyrt og vanskelig å få tak i, som 3127 
bidrar til flere unge har problemer med å komme seg på skole og jobb. 75% av etiopiske kvinner 3128 
og andre som opplever menstruasjon har ikke tilgang til bind og tamponger, og resterende 25% 3129 
har ikke råd til å bruke produktene. De bruker blant annet tørket gress, filler, avispapir og 3130 
tørket kumøkk når de menstruerer. Det finnes flere eksempler på at sanitærprodukter flere 3131 
plasser er dyre, i Malawi koster f.eks en pakke med bind en hel dagslønn. I Nord Uganda får man 3132 
4 pakker med bind for en hel månedslønn.20 Det er stor fattigdom allerede i verden, spesielt i u-3133 
land og man ser tydelig at dette preger den menstruelle helsen til de av oss som blør. Store 3134 
kostnader og lite penger gjør det vanskelig å få tak i nødvendige produkter, og de som må 3135 
betale for produktene blir enda fattigere. Også i Europa ser vi store forskjeller og ulikheter. 3136 
Som innledningsvis nevnt har Skottland gjort alle mensprodukter gratis, mens noen land har 3137 
fjernet moms på produktene. Men vi ser at i Storbritannia er det over 10% av de som får 3138 
mensen som ikke har råd til å kjøpe sanitærprodukter for det er så dyrt.  3139 
 3140 
At noen lar vær å gå på skolen når de har mensen er et stort hinder for fremgangen i likestilling i 3141 
vårt globale samfunn.I  Etiopia er det 17% som går glipp av undervisning, noen geografiske 3142 
områder er det opptil 50%. I Nepal og Afghanistan er 30 % borte fra skolen. I India er det  20% 3143 
som slutter helt på skolen etter de er kommet i puberteten, noen plasser hele 80%. Ifølge 3144 
UNESCO er det 130 millioner jenter og andre som menstruerer i verden som ikke går på skole, 3145 
dette kan komme av ulike faktorer men menstruasjon er nok en utbredt faktor når det kommer 3146 
til dette. I tillegg er det flere ulike kulturer og religiøse ritualer så er med å bidra til et stigma og 3147 
skam rundt mensen. Spesielt i u-land ser vi dette, men også i Europa. F.eks i Irland ser vi over 3148 
80% av de som menstruerer synes det er vanskelig og ukomfortabelt å snakke om 3149 
menstruasjon.21  3150 
 3151 

 3152 
 3153 

3153 
20 https://www.google.com/url?q=https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2015/verden-har-
mensen/&sa=D&source=editors&ust=1619711744935000&usg=AOvVaw3c77caPFHUscO5RFPkvUJy 
21 https://www.nobelpeacecenter.org/aktuelt/nar-mensen-forer-til-fattigdom-har-verden-et-problem  
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Ovenfor ser man tydelig at det er et stort problem rundt i verden, med at det er lite informasjon 3154 
og kunnskap og mange flere millioner mennesker ikke har tilgang på grunnleggende hygieniske 3155 
og sanitære produkter. Det er på høy tide flere land, både i det globale sør og i vesten setter 3156 
fokus på kvinnehelse og mensen ved å sikre alle som opplever menstruasjon får 3157 
sanitærprodukter og fjerner skammen. Et av FNs sine bærekraftsmål for 2030 handler om at 3158 
alle mennesker i verden skal ha likeverdige sanitær og hygieneforhold. Dette målet innebærer 3159 
også  behov rundt menstruasjon. Ved at Norge innfører gratis ordninger og viser til en 3160 
normalisering rundt mensen, kan en være med å bidra til bærekraftsmålet og samtidig påvirker 3161 
likestillingen og utviklingen i andre land. Vi må ta ansvar og vise internasjonal solidaritet. 3162 
 3163 
Vi håper Grønn Ungdom vil stille seg bak denne resolusjonen og støtte dette forslaget som 3164 
bidrar til et steg fremover for likestillingskampen og normalisere mensen. 3165 
 3166 

Spørsmål til diskusjon 3167 
● Er gratis mensprodukter et tiltak som er verdt kostnadene? 3168 
● Bind og tamponger er engangsprodukter og det er tydelig at det ikke er klimavennlig. 3169 

Hvor mye skal en vektlegge det ifht forslaget om å innføre en gratisordning? 3170 
● Er det flere metoder for å fremme likestillingen og normalisere mensen som vi ikke har 3171 

nevnt i resolusjonen som er betydningsfulle og aktuelle å ha med? 3172 
 3173 

Saksbehandlers konklusjon 3174 
Saksbehandlers konklusjon er at gratis mensprodukter er et viktig likestilling og velferdstiltak 3175 
som vil komme halve den norske befolkningen til gode. Dette er også likestilling og 3176 
velferdspolitikk Norge har råd til å gjennomføre. 3177 
 3178 

Forslag til vedtak 3179 
F1: Den politiske uttalelsen «Man skal ikke betale for å blø» vedtas slik den foreligger. 3180 
 3181 
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        3182 
 3183 

MAN SKAL IKKE BETALE  3184 

FOR Å BLØ 3185 

 3186 
Åpenhet rundt mensen og menstrual helse har hatt en stor og positivt utvikling de siste tiårene, 3187 
men det er fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyde. I flere deler av verden er 3188 
menstruasjon fortsatt skambelagt og lite kunnskap om. Det er mange millioner mennesker som 3189 
opplever menstruasjon, men som ikke har råd eller tilgang til nødvendige produkter når de 3190 
menstruerer. I Europa ser vi tendenser til en negativ utvikling av ulikheter og forskjeller rundt 3191 
sanitærprodukter. Vi ser flere land går i riktig retning, med å gjøre sanitærprodukter gratis eller 3192 
fjerner momsen. Nå bør Norge også følge etter, ved å fjerne en økonomisk utgift som halve den 3193 
norske befolkningen er biologisk tvunget til å betale! 3194 
 3195 
Grønn Ungdom vil: 3196 
 3197 

• Motstridende forslag: 3198 
a. At alle mensprodukter skal være gratis. 3199 
b. At bærekraftige mensprodukter skal være gratis. 3200 
c. Fjerne moms på mensprodukter. 3201 
d. At summen av momsen på mensprodukter skal brukes til sanitærutstyr knyttet 3202 

til mensen på offentlige toalett. 3203 
 Alle offentlige toaletter skal være utstyrt med mensprodukter, inkludert grunnskole og 3204 
helsestasjoner. 3205 
 At helsesykepleiere på skoler og helsestasjoner skal gi ut gratis menskopper og 3206 
opplæring av bruk til ungdommer. 3207 
 Norge skal være pådriver for flere land i utlandet skal gjennomføre gratis ordning og 3208 
opplysning om menstrual helse. 3209 
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4.4 – VI TRENGER EN NORSK 
KJERNEKRAFTSATSNING 
FOR s lag s s t i l l e r :  T O B I A S  S TO K K E LAND ,  HAAKON  GUNL E I K S R UD  3210 

OG  T EODOR  B RUU 3211 

 3212 

Bakgrunn  3213 
Vi skal erstatte store mengder med fossil energi de neste tiårene. Noe av dette kan vi gjøre med 3214 
strømsparing, men vi vil også trenge mye mer energi fra lav- og nullutslipps kilder. Det er 3215 
saksbehandlers syn at vi bør undersøke og ha en reell diskusjon i partiet om alle slike kilder, 3216 
inkludert kjernekraft. 3217 
 3218 
 3219 

Drøfting 3220 
 3221 
Hva er kjernekraft? 3222 
 3223 
Kjernekraft er ifølge Store norske leksikon «elektrisk energi som produseres i kjernekraftverk 3224 
ved hjelp av kjernefysisk fisjon eller fusjon.»22 3225 
 3226 
Kjernekraftverk kan generere strøm på flere måter, men litt forenklet er den vanligste måten å 3227 
bruke en kjernefysisk reaksjon(fisjon) til å få vann til å fordampe og drive turbiner rundt g. 3228 
Denne teknologien er den som har blitt brukt mest fra og med 60-tallet, og kjennetegner det 3229 
som blir omtalt som generasjon 2 og 3 kjernekraftverk. 3230 
 3231 
Forskjellen mellom disse to generasjonene er ikke klart definert, men kjernekraftverk som ble 3232 
ferdigstilt etter år 2000 pleier å bli definert som 3. generasjons kjernekraftverk. Disse skiller 3233 
seg fra 2. generasjons kjernekraftverk ved å bruke mer brensel (resirkulere mer), men først og 3234 
fremst ved å være eksepsjonelt sikre. 3. generasjons kjernekraftverk er bygd for å sikre at en 3235 
kjernekraftkatastrofe av naturlige årsaker (slik som i Fukushima, se under “Fare for ulykker”) 3236 
blir enda mindre sannsynlige, samt å sikre det mot fysiske angrep som terror. 3. generasjons 3237 
kjernekraftverk vil til og med tåle å få et fly som krasjer i det uten at det vil være fare for at 3238 
radioaktivt materiale spres.2324 3239 
 3240 
 3241 
3241 

22 kjernekraft – Store norske leksikon (snl.no) 

23 tredjegenerasjonsreaktor – Store norske leksikon (snl.no) 

24 https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-
reactors/nuclear-power-reactors.aspx  
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Klima: 3242 
 3243 
Hvis vi skal ha sjans til å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming, vil det kreve store endringer i 3244 
måtene vi får og bruker energi på. Dette betyr hovedsakelig å spare mer strøm, og produsere 3245 
mer ikke-fossil energi (fornybar energi og kjernekraft). Ifølge Det Internasjonale Energibyråets 3246 
(IEA) grundige rapport fra tidligere i år (“Net Zero by 2050- A roadmap for the global energy-3247 
sector”) vil det kreve en økning i bruk av kjernekraft hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å nå 3248 
karbonnøytralitet innen 2050, og at det vil kreve forlengelse av eksisterende kraftverk pluss 3249 
bygging av nye. Rapporten sier og at investeringene i kjernekraft vil måtte dobles frem mot 3250 
2050.25 3251 
 3252 
Kjernekraftverk i Norge kan være en del av løsningen her på flere måter. For det første vil 3253 
kjernekraftverk i Norge gjøre oss til en nasjon som produserer enda mer nullutslipps-strøm. De 3254 
direkte klimakonsekvensene av dette drøftes i resten av dette saksfremlegget, men innebærer 3255 
både kutt i nasjonale utslipp og spesielt kutt i andre land i Europas utslipp gjennom 3256 
utenlandskabler. 3257 
 3258 
For det andre vil det å lage kjernekraftverk kunne gjøre teknologien enda bedre og billigere, 3259 
som vil gjøre det lettere for både Norge andre land og bygge kjernekraftverk, spesielt i 3260 
utviklingsland. Vi forsker på kjernekraft i Norge i dag, men ikke i stor nok skala til at det flytter 3261 
teknologien nevneverdig fremover. Det ligger til grunn at hvis vi skal bygge kjernekraftverk i 3262 
Norge, burde også et sterkt fagmiljø bygges opp. 3263 
 3264 
For det tredje vil nye kjernekraftverk i Norge kunne endre de politiske rammene til kjernekraft. 3265 
Kjernekraft er i dag et lite aktuelt tiltak i mange land, og dette kan i stor grad knyttes til politisk 3266 
motstand. Hvis Norge velger å gå foran som et eksempel vil det kunne være en del av en 3267 
bevegelse i den politiske legitimiteten til kjernekraft, og gjøre det enklere for andre å gå etter. 3268 
Hvis Norge er med på å øke kjernekrafts politiske legitimitet, vil også investeringsrisikoen og 3269 
de høye rentene forbundet med kjernekraft kunne synke (mer om dette under “Kostnad”). 3270 
Dette vil igjen føre til at det vil bli gunstigere å investere i kjernekraft også hvis land er i en 3271 
økonomisk situasjon som tilsier at de trenger private investorer eller å ta opp lån i banker for å 3272 
bygge ut kjernekraft i sine respektive land. 3273 
 3274 

Tid 3275 
Det tar lang tid å bygge et kjernekraftverk, er gjennomsnittlig på under ett tiår, der de som tar 3276 
lengst tid i flere land er på noe over det. 26Det er lenge, men hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet 3277 
trengs det ifølge IEA mer strøm fra kjernekraftverk helt frem til 2050. Europa er i en prosess 3278 
der vi skal elektrifisere store deler av samfunnet samtidig som vi skal produsere mindre og 3279 
mindre av denne strømmen fra fossil energi, helt til vi blir karbonnøytrale senest i 2050. Det 3280 
betyr at vi kommer til å trenge mye ny ikke-fossil energi også fra og med 2030, spesielt når 3281 
gamle kjernekraftverk etter hvert går over levetiden sin. Et eksempel på dette er at noe av det 3282 
mest kraftkrevende vi har i samfunnet i dag, fly, etter alle solemerker først vil bli elektrifisert 3283 
etter 2030.27 3284 
 3285 

Hvordan kjernekraft passer inn i energimiksen: 3286 
Kjernekraft har den fordelen at den kan øke og senke kraftproduksjon etter ønske (selv om den 3287 

3287 
25 Net Zero by 2050 – Analysis - IEA 
26 How long does it take to build a nuclear plant? Another look at The Australia Institute – Ben Heard 
(decarbonisesa.com) 
27 Dårlig nytt for elfly-optimistene: Nytt fly ikke klart før 2030-tallet – E24 
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ikke kan slås av helt)28. Det skiller seg fra mange fornybare energikilder. Vindkraft får vi bare 3288 
når det blåser og solenergi får vi bare når solen er oppe. Selv vannkraft kan ikke brukes i full 3289 
kapasitet hvis vannmagasinene ikke er fulle. De svært høye strømprisene i høst stammet fra 3290 
flere faktorer, men lite vann i vannmagasinene var en av hovedårsakene til prishoppet.  3291 
 3292 
Norges evne til å bruke vannkraftverk som en kontrollerbar energikilde vil også avta noe de 3293 
neste par tiårene. Dette er fordi stigende temperaturer gjør at Norges isbreer krymper mer og 3294 
mer, og flere vil til slutt forsvinne. Dette gjør vannkraft mindre forutsigbar som energikilde 3295 
fordi isbreenes normale kretsløp i løpet av ett år er at de samler opp nedbør i form av is, og 3296 
delvis smelter i løpet av sommerhalvåret. Dette gjør at vannkraftverkene fylles opp selv hvis 3297 
det er mindre nedbør enn normalt ett år, som gjør vannkraft mer forutsigbart enn det vil være 3298 
med mindre og færre isbreer.29  3299 
 3300 

Natur: 3301 
Når vi skal bestemme oss for hvilke energikilder som skal erstatte fossil energi, må vi se dette i 3302 
sammenheng med naturkrisa i tillegg til klimakrisa. FNs naturpanel har slått fast at den største 3303 
årsaken til utryddelse av arter er endret arealbruk, og da spesielt nedbygging av natur. 3304 
Kjernekraft er den energiformen som krever klart minst areal per enhet strøm. Vannkraft, den 3305 
eneste fornybare energikilden vi til en grad kan kontrollere når vi skal bruke, krever for 3306 
eksempel i USA 1000 ganger mer areal per enhet strøm enn kjernekraft.  3307 
 3308 
FNs naturpanel: Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter30 3309 
 3310 
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-energy-land-use-economy/ 3311 
 3312 
Forurensning er også negativt for naturen, og her kommer også kjernekraft svært godt ut. 3313 
Kjernekraft slipper ut tilnærmet ingen forurensing fra produksjon (bare vanndamp), som gjør 3314 
naturtapet fra kjernekraft minimalt. Selv havvindmøller (som vi vil satse massivt på) har litt 3315 
forurensing i form av lekking av små mengder mikroplast, i tillegg til lydforurensning. Det betyr 3316 
ikke at hav-vindmøller er noe vi bør satse mindre på, men det understreker hvor lite skadelig 3317 
for naturen kjernekraft er. 3318 
 3319 

Kostnad: 3320 
Det er dyrt å investere i kjernekraft, og kostnaden er primært basert på en høy kostnad i selve 3321 
konstruksjonen av kraftverket. Driftskostnader når denne investeringen først er gjort er lave. 3322 
 3323 
Av kjernekraftverks som bygges eller har vært planlagt eller er på vei til å bygges i 3324 
Storbritannia varierer den estimerte samlede kostnaden på mellom 9 og 22 milliarder pund, 3325 
eller 103 og 253 milliarder norske kroner. Disse kraftverkene vil produsere mellom 2,2 og 3,2 3326 
gigawatt. 1 gigawatt dekker energibehovet til ca 1,8 millioner mennesker.31  3327 
 3328 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør beregninger for kostnadseffektiviteten 3329 
(mengde strøm man får per krone investert) av ulike former for kraft i løpet av et kraftverks 3330 
levetid (LCOE). Ifølge deres beregninger kommer kjernekraftverk bedre ut enn havvind (dette 3331 
gjelder også bunnfast, men spesielt flytende), kullkraftverk og solkraft på hustak. Kjernekraft er 3332 

3332 
28 https://www.base.bund.de/EN/ns/ni-germany/npp/shutdown/shutdown.html 
29 https://www.nrk.no/direkte/xl/den-siste-isen-1.15705381 
30 https://www.fn.no/nyheter/fns-naturpanel-menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-
en-million-arter 
31 Sizewell C: government reignites £20bn nuclear power station row | Energy industry | The 
Guardian 
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heller ikke mye dyrere enn solkraft på store flate tak eller gasskraftverk per i dag.32 3333 

 3334 
 3335 
 3336 
Et argument for å investere i kjernekraft er at det potensielt vil kunne senke kostnaden for mer 3337 
kjernekraft fremover. Grunnen til at vi er for å gjøre store investeringer i for eksempel havvind 3338 
selv om det i dag er dyrt er at det å investere i en energiform og skape et sterkt fagmiljø vil gjøre 3339 
teknologien bedre og billigere. Det vil igjen føre til økt lønnsomhet. 3340 
 3341 
Frykt for kjernekraft har (Se under “fare for ulykker”) gjort at den politiske viljen til å bygge og 3342 
opprettholde kjernekraft har vært ustabil. Det at kjernekraftverk på politisk bakgrunn plutselig 3343 
kan stenges før forutsatt tid har ifølge kjernekraft forkjempere gjort banker svært skeptiske til 3344 
å låne ut penger til nye kjernekraftverk33. Derfor har banker innført svært høye renter for å ta 3345 
ut et slikt lån, som gjør det mye dyrere å låne pengene. Disse rentene er så høye at det å betale 3346 
renter til banker i flere tilfeller er dyrere enn både konstruksjon og driftskostnader på 3347 
kraftverket. 3348 
 3349 
Renter på et vanlig lån kan variere noe, men ligger normalt på rundt 2%. Et vanlig lån for 3350 
kjernekraft er på rundt 9-10%34. Dette gjør at rentekostnadene isolert sett kan stå for opp mot 3351 
55% av kostnadene til et kjernekraftverk, slik det gjør på Hinkley point-kraftverket i 3352 
Storbritannia. Analytikere i Storbritannia har estimert at kostnadene assosiert med kjernekraft 3353 
minst kan halveres av statlig finansiering med normal rente alene35. Det betyr enten statlige lån 3354 
eller direkte pengeoverføringer som ved subsidier eller kraftverk staten selv betaler for og eier. 3355 
 3356 
Dette er en av grunnene til at saksbehandler mener Norge bare burde satse på kjernekraft, ikke 3357 
bare for å være en del av en nødvendig klimaløsning, men fordi vi står i en særstilling både i 3358 
Europa og i verden forøvrig. Norge er et av få land som har penger til å slippe å ta ut lån for å 3359 
gjøre en slik investering, fordi vi har oljefondet og en høy BNP per person(Som fortsatt vil være 3360 
høy uten oljeleting eller ytterligere oljestopp).36 3361 

3361 
32 Kostnader for kraftproduksjon - NVE 
 
33 Så billig/dyrt er kjernekraft! | Klimavenner for Kjernekraft 
34 Government U-turn on nuclear deal - BBC News 
35 The Hinkley Point C case: is nuclear energy expensive? | by Joris van Dorp, MSc. | The 
Kernel | Medium 
 
36 https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-
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 3362 
Lønnsomheten til kjernekraft kan potensielt også øke i kommende år på grunn av et 3363 
stemningsskifte rundt kjernekraft som kan bedre kjernekrafts rammevilkår, spesielt i Europa. 3364 
10 land, inkludert Frankrike og Finland, har gått sammen om å be EU klassifisere kjernekraft 3365 
som en grønn energikilde. Hvis dette går gjennom vil både skatte- og investerings-kostnadene 3366 
til norsk kjernekraft gå ytterligere ned, fordi vi vil kunne få økonomisk støtte fra EU til å 3367 
investere i kjernekraftverk og fordi kjernekraft vil kunne betale mindre i avgifter som en grønn 3368 
energikilde. 3369 
 3370 
Led by France, 10 EU countries call on Brussels to label nuclear energy as green source | 3371 
Euronews37 3372 
 3373 
Men hvis vi skal investere i kjernekraft er det ikke bare lønnsomheten kraftverket i seg selv 3374 
som vil kunne ha samfunnsøkonomiske konsekvenser. Strømproduksjon påvirker også store 3375 
deler av økonomien vår generelt. For det første vil billig og stabil strøm være positivt for norske 3376 
forbrukere som vil få en lavere strømregning enn de ellers ville fått. En andel av pengene som 3377 
vil bli spart vil igjen bli brukt i resten av økonomien, som vil øke lønnsomheten der. 3378 
 3379 
Hvis det er god tilgang på stabilt billig strøm i Norge, bedrer det rammevilkårene til norsk 3380 
næringsliv betraktelig. Norge har mye kraftkrevende industri, som er mindre robuste hvis 3381 
strømprisen generelt blir mye dyrere eller varierer mye. Hvis norsk kraftkrevende industri 3382 
mister sin konkurransefordel i form av billig og stabil strøm, vil det i ytterste konsekvens kunne 3383 
få en dobbel negativ effekt gjennom at industrien flyttes til andre land.  3384 
 3385 
For det første vil vi miste jobber i disse industriene. I seg selv vil dette ikke være ideelt, men 3386 
spesielt når vi samtidig vil fase ut olja kan dette bety at den økonomiske byrden for det norske 3387 
folk blir ekstra stor. For det andre vil en industri flukt til andre land i realiteten bety økte 3388 
klimagassutslipp fra produksjon i disse industriene, fordi de mest sannsynlig vil kunne bli flyttet 3389 
til land som har en mindre ren energimiks enn Norge. Eksport av utslipp som dette kan stå for 3390 
utslipp selv om det ikke regnes på nasjonalregnskapet. 38 3391 
 3392 
 3393 

Utenlandskabler 3394 
Norge har de siste årene bygget flere nye utenlandskabler, som brukes for å utveksle strøm 3395 
med Europa. Dette gjør at når vi har overskuddsstrøm fra våre anlegg og Europa ikke har 3396 
sendes Norsk strøm til andre land, og motsatt. Disse kablene kan føre til en svak økning i den 3397 
norske strømprisen, men er noe Norge jevnt over tjener på. Northconnect kabelen til Skottland 3398 
er et eksempel på en slik kabel.39  3399 
 3400 
MDG og deler av miljøbevegelsen er positive til utenlandskabler. Det er fordi det gjør at hele 3401 
europa deler mer på den strømmen vi har, og reduserer nødvendigheten av fossil-energi for å 3402 
veie opp for de periodene enkelte lands kraft ikke produserer like mye kraft.4041 3403 
3403 
publikasjoner/konsekvenser-av-redusert-petroleumsvirksomhet  
37 https://www.euronews.com/2021/10/11/led-by-france-10-eu-countries-call-on-
brussels-to-label-nuclear-energy-as-green-
source?fbclid=IwAR0aOlikT3U8gP92nU1sGJXwkPdzMHx3OIZr7uMeT1CoMGeLfggiNDA9sZw 
38 Half UK's true carbon footprint created abroad, research finds | Green politics | The 
Guardian 
39 https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4673&type=A-1 
40 https://www.energinorge.no/fagomrader/strommarked/nyheter/2020/utvalg-foreslar-mer-
fornybar-energi-og-flere-stromkabler/ 
41 https://www.mdg.no/nyheter_arilds_apningstale_lm2019 
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   3404 
Det er mest logisk å se for seg kjernekraftverk i Norge i sammenheng med slike kabler. Dette er 3405 
fordi Norge allerede produserer svært mye fornybar kraft til en billig pris, mens kjernekraft er 3406 
mer konkurransedyktig der strømprisen er høyere og i større grad konkurrere ut fossil energi. 3407 
Å lage kjernekraft vil i dette tilfelle fungere som en buffer som normalt sender kraft ut av 3408 
landet, men gi strøm til Norge når vi ikke produserer mye og prisene øker nok. Kjernekraft i 3409 
kombinasjon med nye kabler vil derfor kunne gjøre effekten av nye nødvendige 3410 
utenlandskabler enda mer skånsom for norsk økonomi. 3411 
 3412 
Det er saksbehandlers konklusjon at selv om kjernekraft er en dyr investering, vil norske 3413 
kjernekraftverk på lang sikt kunne bli en god investering for norsk økonomi. 3414 
 3415 
 3416 

Små modulære reaktorer (SMR): 3417 
Et småskala kjernekraftverk (Små modulære reaktorer) (slik som BWRX-300), produserer 3418 
mindre strøm (300 mW) og har en lavere investeringskostnad for ett enkeltstående kraftverk. 3419 
Ifølge svenske beregninger vil disse kraftverkene ha en kostnad på 9,826 milliarder norske 3420 
kroner. Hvis man velger å serieprodusere disse heller enn å bygge et enkelt anlegg blir prisen 3421 
for et helt nytt anlegg på rundt 6,16 milliarder kroner. En fordel med disse anleggene i forhold 3422 
til større kjernekraftverk er at det tar relativt kort tid å konstruere, med en forventet byggetid 3423 
på 3 år for nybygg og 2 år for serieproduserte kraftverk42. SMR regnes som svært trygge. 43 3424 
 3425 
Den mye lavere prisen og kortere byggetiden kan bli aktuelt i Norge, spesielt der det kreves 3426 
mye kraft i små områder, slik som ved enkelte industrianlegg eller byer. 3427 
 3428 
 3429 

Gen IV-programmet 3430 
 3431 
Gen IV-programmet er et internasjonalt initiativ blant land som produserer kjernekraft. Gen IV 3432 
har som mål å utvikle den neste generasjonen med kjernekraftverk, der programmet har en 3433 
koordinerende rolle i dette arbeidet. Medlemslandene er Argentina, Australia, Brasil, Canada, 3434 
Kina, Frankrike, Japan, Sør-Korea, Russland, Sør Afrika, Sveits, Storbritannia og USA), i tillegg 3435 
til Euratom, som representerer EU. 44 3436 
 3437 
Fjerdegenerasjons-reaktorene er ventet å i stor grad løse mange av utfordringene med 3438 
kjernekraft. Disse inkluderer å drastisk redusere mengden radioaktivt materiale og hvor lenge 3439 
det vil måtte lagres lagres, opptil 100 ganger bedre ressursutnyttelse, økt resirkulering og enda 3440 
bedre sikkerhet.45 3441 
 3442 
 3443 

Fare for ulykker: 3444 
En av de vanligste argumentene mot kjernekraft både i Norge og andre land er faren for 3445 
ulykker, slik vi har sett i Tsjernobyl og senest i Fukushima. Det som har skjedd i disse ulykkene 3446 
er at kjernekraftverk har brutt sammen, og at radioaktive materialer har blitt spredt til 3447 
områdene rundt. I Tsjernobyl stammet ulykken fra menneskelige feil og en svært liten sikker 3448 
konstruksjon og gammel teknologi. Konsekvensene av denne ulykken har vært store, og det 3449 

3449 
42 Kraftsamling elförsörjning - Långsiktig scenarioanalys (svensktnaringsliv.se) 
43 Technology Neutral: Safety and Licensing of SMRs | IAEA 
44 GIF Portal - Portal Site Public Home (gen-4.org) 
45 Gen IV-programmet – Store norske leksikon (snl.no) 



 
96 

antas å ha ført til et sted mellom 4000 og 60 000 dødsfall på grunn av ulykken46. I tillegg har 3450 
ulykken ført til at et område med 30 km radius rundt Tsjernobyl i dag er forbudt å bo i grunnet 3451 
fare for stråling.47 3452 
 3453 
I Fukushima stammet ulykken fra at det i 2011 var et stort jordskjelv kombinert med en enorm 3454 
tsunami som gjorde at nedkjøling mekanismene i kraftverket feilet. Uten kjøling ble 3455 
reaktorkjernen overopphetet og delvis nedsmeltet. Som følge av høye temperaturer ble det 3456 
også dannet hydrogen, som forårsaket eksplosjoner i reaktorbygningen. Eksplosjonene førte til 3457 
lekkasjer og spredning av radioaktive stoffer ut i omgivelsene. 48 3458 
 3459 
Som følger av dette besluttet Japan å stenge ned sine kjernekraftverk, som igjen førte til økt 3460 
kull- og gass-bruk. 49På bakgrunn av ulykken besluttet også Tyskland å fase ut sine 3461 
kjernekraftverk. 50 3462 
 3463 
I 2011 ble dette omtalt som en stor katastrofe, men siden har konsekvensene av ulykken vist 3464 
seg å være relativt små. Beregninger fra WHO og japanske forskere viser at det bare er én 3465 
person som har dødd som følge av den radioaktive strålingen. Rundt 500 mennesker (primært 3466 
gamle og syke) døde som følge av evakueringen av Fukushima22 Der Tsjernobyl har gjort 3467 
relativt store områder ubeboelige regnes Fukushima i dag som trygt (bare tre prosent av byen 3468 
er stengt, og selv deler av dette området har stråleverdier under det som regnes som farlig)51. 3469 
Forskning fra WHO og Japan viser at det ikke har vært en økt risiko for kreft eller andre 3470 
bivirkninger av stråling som følge av ulykken, som er lavere enn tidlige estimater spådde. 52 3471 
 3472 
Det kan være nyttig å poengtere at kjernekraftverkene i Fukushima og Tsjernobyl var 2. 3473 
generasjons kjernekraftverk, og ikke 3. generasjons (som er det som er relevant hvis Norge skal 3474 
bygge kjernekraftverk). Kraftverket i Tsjernobyl hadde i tillegg svært få sikkerhetstiltak som 3475 
ble implementert i 2. generasjons-kraftverk, slik at radioaktiviteten ble sluppet opp i 3476 
atmosfæren.22  3477 
 3478 
Men hvor farlig er egentlig kjernekraftverk i forhold til andre former for kraft? All 3479 
kraftproduksjon har en kostnad i form av menneskelig skade. Dette kan skje blant annet 3480 
gjennom ulykker på kraftverk, ulykker assosiert med frakt av materiell, eller utslipp av farlige 3481 
stoffer som enten bidrar til klimaendringer eller andre helseplager. Det er vanskelig å definere 3482 
spesifikt hvor farlig hver form for kraft er, men den beste forskningen vi har bruker 3483 
måleenheten dødsfall per enhet kraft produsert.  3484 
 3485 
Her kommer fossil energi med god margin dårligst ut. Men alle andre former for kraft har også 3486 
dødsfall knyttet til seg. 2. generasjons kjernekraftverk ligger ifølge denne regnemåten på ca 3487 
samme nivå som de fleste fornybare energikildene, men litt høyere enn både solenergi og 3488 
landbasert vindkraft53. Det som gjør dette spesielt er at disse dødsfallene nesten utelukkende 3489 
stammer fra de ulykkene som har vært, og da spesielt Tsjernobyl-ulykken. Det betyr at selv når 3490 
det går “skikkelig galt” gjør det bare at 2. generasjons kjernekraftverk blir regnet som like lite 3491 

3491 
46 What was the death toll from Chernobyl and Fukushima? - Our World in Data 
47 https://www.radioactivity.eu.com/site/pages/Chernobyl_Exclusion_Zone.htm  
48 https://www.britannica.com/event/Fukushima-accident  
49 Shutting Down All Of Japan’s Nuclear Plants After Fukushima Was A Bad Idea (forbes.com) 
50 The history behind Germany's nuclear phase-out | Clean Energy Wire 
51 Is Fukushima safe now? - WhoMadeWhat - Learn Something New Every Day and Stay 
Smart 
52 Stanford researchers calculate global health impacts of the Fukushima nuclear disaster 
53 http://iapsam.org/psam12/proceedings/paper/paper_546_1.pdf  
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farlig som andre former for kraft vi normalt ser på som svært trygge, og langt tryggere enn for 3492 
eksempel bioenergi.54 3493 
 3494 
3. generasjons-kjernekraftverk kommer ut som den klart tryggeste kraftformen vi har. Det kan 3495 
være verdt å legge til at i denne statistikken regnes det ikke liv man “redder” med. Det betyr at 3496 
de livene man redder fra for eksempel lungesykdommer og livsfarlige klimaendringer når man 3497 
erstatter kull og gass med kjernekraft ikke teller med. Man teller heller ikke med indirekte 3498 
dødsfall på grunn av tap av natur og ødelegging av økosystemer, der spesielt kjernekraft hadde 3499 
kommet enda bedre ut.29 3500 
 3501 
3. generasjons kjernekraftverk er etter alle solemerker svært trygt, og utrygghet burde etter 3502 
saksbehandlers syn ikke være en grunn til å si nei til kjernekraft. Når man legger til at selv den 3503 
eneste nylige kjernekraftulykken som krevde ekstraordinære omstendigheter har hatt 3504 
minimalt med konsekvenser og i tillegg brukte gammel og mindre sikker teknologi enn det som 3505 
vil bli aktuelt i norske kjernekraftverk, blir dette bildet enda tydeligere.  3506 
 3507 
Det er en realitet at vi aldri vil kunne være 100% sikker på at det ikke vil skje ulykker på norske 3508 
kjernekraftverk. Men det er også en realitet at vi ikke kan være det med så og si noe som helst. 3509 
Det er teknisk sett mulig at den neste pandemien vil skje fordi en sykdom smitter fra sau til 3510 
menneske i Norge. Det er mulig at demningene våre kan briste å ta livet av langt flere enn en 3511 
kjernekraftulykke. Det er også mulig at man blir påkjørt av en bil hvis man tar seg en løpetur. 3512 
Fellesnevneren mellom dette og en signifikant ulykke fra et 3.Generasjons kjernekraftverk er 3513 
at sjansen er forsvinnende liten. Det som både er mer sannsynlig og har verre konsekvenser er 3514 
en global oppvarming på godt over 1,5 grader, spesielt hvis vi ikke øker bruken av kjernekraft.  3515 
 3516 
 3517 

Avfallshåndtering 3518 
Når man produserer strøm med kjernekraft vil det bli skapt radioaktivt avfall, som må 3519 
håndteres. Mengdene radioaktivt avfall er små, men utgjør en risiko hvis de skulle havne på 3520 
avveie. Halveringstiden til stoffene brukt i kjernekraftverk (f.eks Uranium) er på flere hundre 3521 
tusen år, som betyr at vi i realiteten må lagre stoffene i all overskuelig fremtid. Det finnes flere 3522 
måter å gjøre dette på. 3523 
 3524 
På kort og mellomlang sikt er det relativt enkelt å lagre radioaktivt avfall fra kjernekraftverk. 3525 
Per 1 000 megawatt produsert skapes det i følge World Nuclear Association 3 kubikkmeter 3526 
med høy-radioaktivt avfall. Dette, sammen med større mengder mindre radioaktivt avfall må 3527 
kjøles ned, og lagres i sterke konstruksjoner som på kort og mellomlang ikke vil bli ødelagt. En 3528 
vanlig måte å gjøre dette på er å lagre avfallet “on site”, altså i selve kraftverket.  55 3529 
 3530 
Gjenbruk 3531 
Rundt 97% av restproduktene fra brensel(fks uranium) kan i følge World Nuclear Association 3532 
brukes på nytt i de fleste kjernekraftverk, helst blandet ut i nytt brensel. Samtidig er det en 3533 
realitet at ikke alle restprodukter kan brukes på nytt, og disse materialene må fortsatt lagres 3534 
trygt.31 3535 
 3536 
 3537 
Permanent lagring  3538 

3538 
54 What are the safest and cleanest sources of energy? - Our World in Data 
 
55 What is nuclear waste and what do we do with it? - World Nuclear Association (world-
nuclear.org) 
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På lang sikt er det umulig å se for seg en trygg lagring av kjernekraft uten en permanent 3539 
lagringsplass. Den enkleste måten å gjøre dette på er å begrave det i områder med lite 3540 
geologisk aktivitet med genuine sikkerhetstiltak som gjør at hendelser som jordskjelv eller 3541 
erosjon ikke vil ødelegge. Sverige er det første landet i verden som har begynt å lage et slikt 3542 
lager. Dette prosjektet er dyrt (rundt 80 milliarder kroner), men vil være en permanent løsning 3543 
for all lagring av avfall videre.56 3544 
 3545 
 3546 

Politiske konsekvenser: 3547 
Å gå inn for kjernekraftverk i Norge er kontroversielt og vil definitivt skape reaksjoner, spesielt 3548 
i deler av miljøbevegelsen. Nei til kjernekraft har lenge vært en kampsak for miljøbevegelsen, 3549 
spesielt en tid tilbake. Det er heller ingen av partiene på stortinget eller deres tilhørende 3550 
ungdomspartier som aktivt vil gå inn for kjernekraftverk i Norge utover det at Norge skal 3551 
opprettholde forskning på kjernekraft. Grønn Ungdom vil få kritikk og måtte svare for dette 3552 
vedtaket.  3553 
 3554 
På den andre siden viser en meningsmåling utført av Norstat tidligere i år at hele 47% av unge 3555 
er positiv til norsk satsing på kjernekraft. Det er også saksbehandlerens inntrykk at dette er en 3556 
sak flere unge bryr seg om, og saksbehandler har flere ganger fått spørsmål om dette både i 3557 
debatt og på stand.57  3558 
 3559 
Det er også mulig dette også er en god sak for oss fordi det gir oss en mulighet til å snakke 3560 
energipolitikk og behovet for en storstilt satsning på ikke-fossil energi og strøm-utveksling. Det 3561 
er saksbehandlers subjektive syn at de gangene det ikke er klimastreik eller klimabrøl er GU på 3562 
sitt beste når vi klarer å komme med konkrete løsninger på klimakrisen, selv (og kanskje 3563 
spesielt) når dette er radikalt. Hvis man legger til at dette svarer på en reell utfordring for 3564 
Norge, nemlig en varierende strømpris som gjør norsk næringsliv mindre konkurransedyktig og 3565 
norske innbyggeres økonomi mindre forutsigbar. 3566 
 3567 
 3568 

Forslag til vedtak: 3569 
F1: Den politiske uttalelsen «Vi trenger en norsk kjernekraftsatsning» vedtas slik den 3570 
foreligger. 3571 
 3572 
 3573 

3573 
56 The cost of the Swedish nuclear waste program - ScienceDirect 
57 https://www.tu.no/artikler/halvparten-under-40-vil-ha-kjernekraft/510825  
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        3574 
 3575 

VI TRENGER EN NORSK 3576 

KJERNEKRAFTSATSNING 3577 

 3578 
Klimaendringene truer livsgrunnlaget og vil kunne kaste milliarder av mennesker på flukt, 3579 
skape enorme menneskelige lidelser og dødsfall og gjøre store deler av verden ubeboelig. Det 3580 
er ingen tvil: Fossil energi må ut, og rene energikilder må inn. Samtidig må vi bevare så mye 3581 
natur som mulig, for ikke å gjøre naturkrisa verre. 3582 
 3583 
Derfor bør Norge slutte å være redd for en av de tryggeste grønne energikildene vi har, og 3584 
begynne å satse på kjernekraft. Hele Europa skal elektrifiseres og fase ut fossil energi samtidig. 3585 
Det gjør at vi har en gyllen mulighet til å satse på kjernekraft selv, og samtidig gjøre det lettere 3586 
for hele verden ved å gjøre teknologien bedre.  3587 
 3588 
 3589 
Grønn Ungdom vil: 3590 

• bygge nye statseide 3. generasjons kjernekraftverk, både i utlandet og i Norge 3591 
• at eventuelle kjernekraftverk i Norge skal knyttes til nye utenlandskabler 3592 
• at Norge skal tilby lån med normal rente for utvikling av kjernekraft i andre land 3593 
• bygge opp et sterkt norsk forskningsmiljø på kjernekraft rundt kraftverkene i Norge 3594 
• melde Norge inn i Gen IV-programmet 3595 
• at Norge skal være pådriver for et permanent europeisk avfallsdeponi 3596 
• at Norge skal jobbe for at kjernekraft blir en del av EUs grønne taksonomi 3597 
• utrede muligheten for bruk av småskala kjernekraftverk i spesielt kraftkrevende deler 3598 

av landet, for eksempel i deler av landet med kraftkrevende industri. 3599 



 
100 

4.5 – PLATTFORM FOR 
BIOTEKNOLOGI I MATPRODUKSJON 
FOR s lag s s t i l l e r :  L AND S S T Y R E T 3600 

 3601 

Bakgrunn 3602 
Norge har, siden debatten om genteknologi og bioteknologi startet, hatt en restriktiv 3603 
lovgivning hvor en føre var-holdning har vært sentral. Mange av konsekvensene av å åpne mer 3604 
opp for genteknologi er ukjente og risikofylte. Samtidig er det også flere positive og mindre 3605 
risikofylte sider ved genteknologi for planter og dyr. Enkelte endringer kan være en av flere 3606 
bidragsytere innenfor problemer som sult, matproduksjon, klima og miljø. I spørsmål om 3607 
genteknologi for planter og dyr mener utvalget at det er krevende, men viktig å være 3608 
balanserte. Vi bør anerkjenne hvilke fordeler genteknologi kan gi oss i møte med store 3609 
problemer, men vi bør også trø varsomt på områder hvor det ikke finnes nok kunnskap.  3610 
 3611 
Utvalget for bioteknologi 2021 er Grønn Ungdoms første politiske utvalg på feltet. Likevel har 3612 
landsstyret vedtatt en resolusjon fra 2020 på feltet som heter «Norge trenger en ny GMO-3613 
lovgivning»58. Den foreliggende plattformens første kapittel er en bearbeidelse av denne 3614 
resolusjonen. Kapittel 2 omhandler bioteknologi og dyrevelferd. Kapittel 3 omhandler dyrket 3615 
kjøtt, et tema som er omtalt i resolusjonen “Dyra og klimaet fortjener en storsatsning på 3616 
labkjøtt” fra landsmøtet i 201859. 3617 
 3618 

Hovedlinjene i plattformen 3619 
Et viktig poeng i denne plattformen er å øke mengden forskning på genteknologi. Det er ikke 3620 
ønskelig å bruke genteknologi til enhver pris, men å få tydeligere svar på hva genteknologi kan 3621 
bidra med av goder, og hva slags konsekvenser det har. Videre har det også vært viktig for 3622 
utvalget å være restriktive på bruk av genteknologi når det kommer til avl av husdyr. Heller bør 3623 
genteknologien brukes til å gjøre dyrenes liv og helse bedre. Til sist anser utvalget dyrket kjøtt 3624 
som en viktig del av klimaløsningen.  3625 
 3626 

 3627 

 3628 

1. Prinsipper for norsk genteknologi-lovgivning 3629 

Begreper 3630 

3630 
58 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/02/GMO-ferdigstilt.pdf 
59 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-
storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf 
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• Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, celler fra planter, sopp, og dyr, 3631 
eller deler av disse til å lage produkter, forbedre celler eller organismer, eller lage 3632 
mikroorganismer til bestemte formål60.  3633 

• Genteknologi er sentralt innen bioteknologi, og ofte det man tenker på som essensen i 3634 
bioteknologi. Genteknologi er metoder der man endrer genene i organismer. Dette kan 3635 
være både gener fra mikroorganismer som bakterier og gener fra dyr og mennesker. 3636 
Genmodifisering, også kalt genmanipulering, er en prosess der en celle får endret sitt 3637 
genmateriale. En genmodifisert organisme (GMO) er en organisme som har 3638 
gjennomgått genmodifisering61. 3639 

 3640 
Hovedargumenter 3641 
Hovedargumentene for bruk av GMO er at GMOer kan bidra til økt selvforsyning og bidra til å 3642 
løse problemer med klima, miljø, sult og fattigdom. Hovedargumentene mot bruk av GMO er at 3643 
virkninger av GMOer på økosystemer og andre arter er for dårlig kartlagt, og at man bør være 3644 
føre var for å forhindre skadelige virkninger av GMOer. Ikke minst er det også noe kunnskap 3645 
som tyder på at GMO kan true biologisk mangfold. I denne avveiningen har utvalget konkludert 3646 
med at mer forskning på GMO er nødvendig for å skape mer og sikrere kunnskap som kan bidra 3647 
til å løse problemer i Norge og globalt.  3648 
 3649 
Dagens lovgivning 3650 
I Norge har vi både en bioteknologilov62 og en genteknologilov63. Bioteknologiloven regulerer 3651 
medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker, mens genteknologiloven regulerer fremstilling 3652 
bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr. Forskrift om 3653 
konsekvensutredning etter genteknologiloven64 stadfester hvilke vurderinger som må gjøres 3654 
før eventuell framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr.  3655 
 3656 
I dag er hensikten med genteknologiloven65 å “sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte 3657 
organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i 3658 
samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige 3659 
skadevirkninger”. I dette ligger føre-var-prinsippet sentralt. Føre-var-prinsippet har vært av 3660 
grunnleggende betydning for eksisterende og tidligere genteknologi-lovgivning både i Norge 3661 
og internasjonalt, og er et sentralt prinsipp innen miljørett. 3662 
 3663 
I dag er ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter66 på det norske markedet. I Norge må 3664 
man søke staten om å få sette ut genmodifiserte organismer i naturen. Utsettingen vurderes67 3665 
ut fra “risikoen for helse- og miljømessige skadevirkninger og andre følger av utsettingen”. I 3666 
Den europeiske union (EU) gjør regelverket68 at hvert medlemsland kan velge å forby dyrking 3667 
av EU-godkjente modifiserte varianter innen landets grenser. Tyskland har forbudt dyrking for 3668 
salg, men tillater feltforsøk (for forskning). I USA69 er genmodifiserte varianter av planter som 3669 
dyrkes i stor skala vanlig, bl.a. soyabønner, raps og mais. 3670 
 3671 

3671 
60 https://snl.no/bioteknologi 
61 https://sml.snl.no/genteknologi 
62 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100 
63 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38 
64 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1495 
65 https://lovdata.no/lov/1993-04-02-38/%C2%A71 
66 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
67 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 
68 https://www.bioteknologiradet.no/2015/10/eu-land-forbyr-gmo-dyrking/ 
69 https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-
beyond 
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Drøfting 3672 
Det er bred enighet om at man skal holde seg til føre-var-prinsippet i genteknologi-3673 
lovgivningen, spesi. Imidlertid vil noen si at man i for stor grad har skjøvet føre-var-prinsippet 3674 
foran seg i genteknologi-lovgivningen, og at det har stått til hinder for utvikling og anvendelse 3675 
av teknologier. Utvalget mener at norske politikere lenge har skjøvet føre-var-prinsippet foran 3676 
seg i genteknologi-lovgivningen. Genteknologi kan også brukes for i arbeidet med mål som økt 3677 
selvforsyning og biologisk mangfold.  3678 
 3679 
Forskning 3680 
Man trodde lenge at GMOer som produserte insektgifter kunne påvirke andre innsekter og at 3681 
det dermed skulle bli få store konsekvenser i næringskjeden. Imidlertid har det kommet flere 3682 
oversiktsstudier som påpeker at denne påvirkningen er liten. Det vil alltid foreligge en risiko 3683 
ved nye metoder man verken vet eller kan vite langtidsvirkningene av. Man bør derfor kunne 3684 
diskutere nytte-risiko-forholdet. Debatten om genteknologiens rolle i biologisk mangfold må 3685 
være faktabasert. I dag peker forskningen i flere retninger når det gjelder sammenhengen 3686 
mellom genteknologi og biologisk mangfold. Så lenge det foreligger usikkerhet om denne 3687 
sammenhengen kan man ikke bruke GMOer med den hensikt å ivareta og gjenskape biologisk 3688 
mangfold.  3689 
 3690 
Selvforsyning 3691 
Selvforsyningsgraden forteller om hvor stor andelen av energien vi inntar gjennom maten, som 3692 
kommer fra norsk produksjon. De siste årene har selvforsyningsgraden vært på rundt 50%, og i 3693 
2019 lå tallet på 45%70. I en masteroppgave fra Nord universitet er det beregnet at man kan 3694 
øke selvforsyningsgraden fra 51% til mellom 58% og 80% med de riktige tiltakene, avhengig av 3695 
hvor mye frigjort jord som tidligere gikk til produksjon av dyrefôr som omdisponeres71. Bruk av 3696 
genteknologi for å øke selvforsyningen er omdiskutert, og kan inngå som en del av verktøyene 3697 
for å øke selvforsyningen. 3698 
 3699 
Solidaritet 3700 
Norge bør bli ledende i arbeidet med internasjonalt samarbeid på forskning på GMO. Slik kan 3701 
man sikre at lav- og mellominntektsland får delta i prosesser der genmodifiserte organismer 3702 
prøves ut. Man skal likevel ikke kreve at bønder i lav- og mellominntektsland gjør genteknologi-3703 
investeringer som kan ødelegge deres livsgrunnlag og gjøre dem dårligere økonomisk stilt. Et 3704 
eksempel på en plante som ble genmodifisert for å bekjempe underernæring er “golden rice”, 3705 
en risvariant som produserer betakaroten, som omdannes til A-vitamin og dermed tilfører A-3706 
vitamin til den som spiser risen. De første forsøkene ble risen var ikke fruktbare, men etter 3707 
krysning med lokale arter i feltforsøk klarte man å danne en variant som er lønnsom - og som 3708 
har blitt tillatt dyrket og solgt i flere land72.  3709 
 3710 
Drøfting 3711 
Genmodifiserte planters bidrag til å forhindre sult og sikre matforsyning i lav- og 3712 
mellominntektsland er omdiskutert. På den lyse siden har noen genmodifiserte planter har fått 3713 
stor suksess i lav- og mellominntektsland, bl.a. insekt- og sprøytemiddelresistente varianter av 3714 
bomull. På den annen side har det blitt hevdet at de tilgjengelige GMOene i dag er  tilpasset et 3715 
industrialisert landbruk - der ressurstilgangen er bedre enn det gjennomsnittlige bruket i et 3716 

3716 
70 
https://www.regjeringen.no/contentassets/37566c89c95f410e9bbec04265a7145f/no/pdfs
/stm201620170011000dddpdfs.pdf 
71 https://nordopen.nord.no/nord-
xmlui/bitstream/handle/11250/2491452/Vangelsten.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
72 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
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lav- og mellominntektsland. Genmodifiserte varianter som har vært dårlig tilpasset miljøet og 3717 
landbruket i området de blir brukt, har også gitt sviktende avlinger73. 3718 
 3719 
Biologisk mangfold 3720 
Det er omdiskutert hvorvidt innføring av genmodifiserte varianter i felten påvirker det 3721 
biologiske mangfoldet, og forskningen er ikke samstemt. I lav- og mellominntektsland står 3722 
spørsmålet om biologisk mangfold ved roten av diskusjonen om genmodifisering.  3723 
 3724 
Drøfting 3725 
Genteknologi-skeptikere sier at innføring av genmodifiserte varianter kan fortrenge lokale 3726 
sorter - et tap både for det biologiske mangfoldet og for den lokale dyrkingskulturen. 3727 
Genteknologi-tilhengere sier at det biologiske mangfoldet ikke påvirkes av innføring av nye og 3728 
genmodifiserte varianter. Flere forskere og eksperter påpeker at bruk av genmodifiserte 3729 
varianter kan bidra til bedre og mer bærekraftig matproduksjon i lav- og mellominntektsland.  3730 
 3731 
Frømonopol 3732 
I 2018 ble over 60% av såfrøene på verdensbasis solgt av 4 selskaper74. I 2009 var 90% av 3733 
genmodifiserte såfrø eid av et selskap, Monsanto75. Sammenslåing av selskaper har gjort at 3734 
antallet selskaper som selger såfrø har blitt redusert, og man har fått en sterk monopolisering. 3735 
Det skaper mindre konkurranse, mindre åpenhet - og det kan true matforsyningen.  3736 
 3737 

2. Bioteknologi og dyrevelferd 3738 

 3739 
Dagens praksis strider med dyrevelferdsloven 3740 
Dyrevelferdsloven §25-Avl76 sier at: 3741 
 3742 
“Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke 3743 
drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: 3744 

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller 3745 
som viderefører slike arveanlegg”.  3746 
 3747 

Likevel avles dyr frem til å ha egenskaper vi mennesker ønsker for å tjene økonomisk. Dette er 3748 
egenskaper som mer ull, raskere voksende kyllinger, flere egg per høne, mer melk per ku, flere 3749 
grisunger per purke osv.  3750 
 3751 
Utfordringene med valg av rase i kyllingindustrien 3752 
Høns/kylling er ett av dyrene som har lidd mest som følge av avl. Den mest brukte 3753 
kyllingrasen77 i Norge er ROSS 308. Denne kyllingrasen vokser til nesten fire ganger størrelsen 3754 
som en kylling gjorde for få tiår siden. Solvinge har alt vist at det er mulig å fase ut kyllingrasen 3755 
ROSS 308 til fordel for en kyllingrase som vokser saktere og blir mindre skadd og syk, Hubbard 3756 
JA 787 i stor skala. Kylling har kort levetid, og dersom man bestemmer seg for å endre rase i 3757 
industrien kan dette gjøres fort. Solvinge forteller at det har vært mye vegring mot skifte av 3758 

3758 
73 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
74 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_gmo-
survey_2010_svn.pdf 
75 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_gmo-
survey_2010_svn.pdf 
76 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 
77 https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/slaktekylling---helse-og-velferd/slaktekylling--
informasjon-om-hybrider/ 
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rase, bla fordi det er en økonomisk investering, men i ettertid rapporterer bøndene at de har 3759 
det triveligere på jobb78 da de må bruke mindre tid på  avlive og fjerne død kylling.  3760 
  3761 
Utfordringene med valg av sauerase på utmarksbeite 3762 
I 2019 døde 73 700 sau og lam på utmarksbeite. Debattene dreier seg ofte om “ulv eller ikke 3763 
ulv”, men ulv, og rovdyr generelt står kun omlag 20%79 disse dødsfallene. De aller fleste sau som 3764 
går tapt på utmarksbeite dør av sykdommer og skader som de pådrar seg i naturen80. Grunnen 3765 
til at så mye sau pådrar seg sykdom og skade er fordi de fleste norske bønder har Norsk Kvit 3766 
Sau81, en sauerase med dårlig overlevelsesinstinkt og dårlig morsinstinkt. Dette gjør de fordi det 3767 
lønner seg økonomisk, og de ikke ville fått stor nok inntekt på sunne raser.  3768 
 3769 
Kullstørrelser hos norske svinepurker 3770 
Et annet eksempel på produksjonsmengde vs. dyrevelferd er kullstørrelse i griseoppdrett. 3771 
Griseraser som TN70-purken er spesifikt avlet frem til å få store kull, og i gjennomsnitt får ei 3772 
purke 16,1 grisunger per kull82. I følge EFSA83 bør ikke kullstørrelser for purker overskride 12 3773 
av dyrevelferdshensyn. I store kull sulter noen av grisungene da de ikke klarer å kjempe til seg 3774 
en plass ved spenene.  3775 
 3776 
Potensielle endringer i tilskuddsordninger med sau som eksempel 3777 
Norsk matproduksjon ville ikke klare å utkonkurrere utenlandsk produksjon uten tilskudd gitt 3778 
fra staten. For eksempel får en sauebonde 883 kr per sau84 og en liten sum ekstra dersom 3779 
bonden har sauene på utmarksbeite. Utenom tilskuddene bonden får tjener bonden på å selge 3780 
produktene sine. Mer kjøtt, større kylling, mer melk, flere egg og mer ull betyr mer inntekt for 3781 
bonden. Derfor lønner det seg å ha kylling som vokser raskere eller sauer som blir større selv 3782 
om flere kylling dør av lidelsene de får av for rask vekst og selv om flere sau dør på 3783 
utmarksbeite på grunn av dårlig overlevelsesinstinkt.  3784 
 3785 
Norske bønder tjener altså mer om de har raser med dårligere dyrevelferd fordi de får 3786 
produsert mer. Dersom vi skal få et skifte til bruk av raser med bedre dyrevelferd er det derfor 3787 
nødvendig å gjøre det økonomisk gunstig å ha raser med god dyrevelferd. For å få til dette 3788 
ønsker utvalget å endre produksjonstilskuddene til å skille på raser. Bønder som har raser med 3789 
god dyrevelferd, som Norsk Ursau med godt overlevelsesinstinkt og godt morsinstinkt 3790 
istedenfor Norsk Kvit Sau skal få litt mer i produksjonstilskudd. Bønder som har raser med 3791 
dårligere dyrevelferd skal få litt mindre i produksjonstilskudd.  3792 
 3793 
Argumenter mot å bytte ut dyreraser 3794 
Enhver endring i så stor skala som det er å bytte ut hele dyreraser vil skape endringsvegring.  3795 
 3796 
 3797 

3797 
78 https://www.bondebladet.no/debatt/den-perfekte-kyllingrase/ 
79 https://www.smabrukarlaget.no/sfiles/6/24/6/file/oppsummering-av-beitesesong-
2019-og-vurdering-av-kommende-beitesesong..pdf 
80 https://www.dyrebeskyttelsen.no/tap-sau-pa-
beite/#:~:text=Erstatning%20dersom%20sau%20tas%20av,rovvilt%20i%20l%C3%B8pet%20av%
20beitesesongen 
81 https://www.nsg.no/sau/saueraser/saueraser-i-norge/#Norsk_kvit_sau 
82 https://norsvin.no/ogroothe/2020/05/arsstatistikk-2019-ingris.pdf 
83 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/572 
84 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-
jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-
avlosertilskudd--endelige-satser 
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• Investeringskostnad: Det å endre dyrerase vil medføre en investeringskostnad. Enten 3798 
vil denne kostnaden havne hos bonden eller så må staten gi støtte til omstilling.  3799 
 3800 

• Større kostnad for staten: Dersom man skal subsidiere eller øke tilskuddsordningen for 3801 
raser med god dyrevelferd vil det koste med for staten dersom mange bønder går over 3802 
til nye raser (hvilket er ønskelig). Skal kostnadene økes må noe annet nedprioriteres 3803 
eller skattene må økes.  3804 
 3805 

• Skam: Det er viktig å ikke undervurdere den psykiske effekten av å fortelle noen at 3806 
måten de produserer på, og har jobbet hele sitt liv medfører mer lidelse og ressurstap 3807 
enn andre måter å produsere mat på. På samme måte som det vekker store reaksjoner 3808 
hos oljearbeidere når vi forteller at vi ønsker å omstille arbeidsplassen deres, må vi 3809 
forvente at en del bønder kan reagere på samme måte fordi man kritiserer noe som er 3810 
en viktig del av deres identitet.  3811 

 3812 
Argumenter for å bytte ut dyreraser:  3813 
 3814 

• Dyrevelferd: Dagens avl har medført dårligere dyrevelferd, og om man ikke ønsker å 3815 
fortsette en praksis som strider med dyrevelferdsloven er man nødt til å bytte ut flere 3816 
av de vanligste dyrerasene i norsk matproduksjon.  3817 

• Lykkeligere bønder: Vi har sett at bøndene som byttet om kyllingrasen til en rase med 3818 
bedre dyrevelferd fikk en triveligere arbeidshverdag da de ikke måtte bruke like mye 3819 
tid på å avlive og fjerne død kylling.  3820 

• Bærekraftig produksjon: Når man benytter dyr som har bedre overlevelsesinstinkt og 3821 
mindre fare for sykdom og skader vil man også få mindre tap av mat og ressurser i 3822 
produksjonen. Sånn sett vil utskifting av dyreraser kunne føre til mindre svinn og bedre 3823 
ressursutnyttelse.  3824 
 3825 

3. Dyrket kjøtt på tallerkenen 3826 
Begrepsforklaring og dagens situasjon 3827 
Dyrket kjøtt85 eller “labbkjøtt” er dyreceller som vokser i kontrollerte forhold, og ikke på 3828 
dyrekropper. Dette gjøres ved at det først hentes ut celler fra et dyr, også lar man cellene vokse 3829 
og forplante seg ved at de ligger i en “saft” av næringsstoffer.  3830 
 3831 
De siste årene har dyrket kjøtt blitt betydelig billigere86 å produsere. Den første dyrkede 3832 
hamburgeren var klar i 2013 til prisen 230 000 kr. Åtte år senere er prislappen 100 kr, og i 3833 
Singapore selges allerede dyrket kjøtt på restauranter. 3834 
 3835 
Positive sider ved dyrket kjøtt sett opp mot dagens kjøttproduksjon 3836 
På samme måte som folk generelt er skeptiske til å prøve ut plantebaserte burgere er de ennå 3837 
mer skeptiske til dyrket kjøtt. Men det er noen svært viktige grunner til at folk velger å satse på 3838 
dyrket kjøtt. Verden har et massivt overforbruk av ressurser og og utslipp av klimagasser, og 3839 
landbruket står for en betydelig del av disse. Kjøttproduksjon er spesielt ressursintensiv.  3840 
 3841 
Dyrket kjøtt kan spare87 99% landareal, 82-96% vannforbruk og 78-96% klimagasser 3842 
sammenlignet med dagens produksjon av kjøtt. I tillegg vil det være færre dyr involvert i 3843 
matproduksjonen, og dermed mindre lidelse for dyrene.  3844 
3844 
85 https://sentientmedia.org/lab-grown-meat/ 
86 https://vegnews.com/2019/7/price-of-lab-grown-meat-to-plummet-from-280000-to-
10-per-patty-by-2021 
87 
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhX
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 3845 
Utfordringer ved dyrket kjøtt på markedet 3846 
En stor etterspørsel etter dyrket kjøtt vil gi et større press på den norske kjøttbonden. Norsk 3847 
kjøttproduksjon har mange arbeidsplasser som vil stå i fare om de ikke blir ivaretatt i en 3848 
fremtid med mer tilgang på dyrket kjøtt.  3849 
 3850 
Dersom man ønsker at dyrket kjøtt skal erstatte importert kjøtt istedenfor den norske 3851 
kjøttproduksjonen er man nødt til å gjøre det dyrere å importere kjøtt.  3852 
 3853 
Dyrket kjøtt i et internasjonalt perspektiv 3854 
I dagens verden har vi et økende forbruk av kjøtt fordi flere løftes ut av fattigdom. Dette gir et 3855 
økt press på jordas ressurser. I tillegg blir flere lands matproduksjon truet av et stadig mer 3856 
ekstremt klima. Dyrket kjøtt vil ikke være sårbar mot klima på samme måte som annen 3857 
kjøttproduksjon som blant annet er mer vannintensiv. Dyrket kjøtt kan dermed være med på å 3858 
sikre matsikkerheten i verden i verden.   3859 
 3860 

Saksbehandlers konklusjon 3861 
I arbeidet med plattformen landet utvalget på at Norge bør satse mer på genteknologi for 3862 
planter spesielt for å kunne bøte på store verdensomfattende problemer som matsikkerhet, 3863 
klima, miljø og sult. Det er likevel viktig å presisere at genteknologi ikke skal være den eneste 3864 
løsningen på problemet. Først ut er det nødvendig å få mer kunnskap i form av forskning på 3865 
feltet for å få en bedre oversikt over konsekvenser og løsninger innenfor feltet. I mange lav- og 3866 
mellominntektsland kan genteknologi være med på å motvirke mangelsykdommmer, 3867 
matmangel og ødeleggelser i landbruket forutsaket av klimaendringer.  3868 
 3869 
Videre har avl av husdyr gjennom flere år bidratt til et landbruk hvor flere dyr har store 3870 
helsemessige problemer. Denne plattformen tar for seg kylling, gris og sau. Utvalget mener det 3871 
er nødvendig å ha som et politisk mål å fase ut rasene som fremmer dårlige egenskaper og 3872 
ersatte disse med friske raser. Dette vil være dyrt, og derfor er det nødvendig å støtte 3873 
bøndende økonomisk i en omstillingsfase. Til sist er det som kjent store klimaproblemer med 3874 
kjøttproduksjonen i Norge. Utvalget har innstilt på en større satsning på dyrket kjøtt fordi det 3875 
er bra for klima og dyr. Likevel er det viktig å presisere at vi ikke ønsker at dette skal berøre 3876 
små og mellomstore gårdsbruk, men heller de store industrielle gårdene og kjøttimporten.  3877 
 3878 

Spørsmål til diskusjon 3879 
• Hvilken holdning skal vi ha til genteknologi? 3880 
• Er dyrket kjøtt en del av klimaløsningen? 3881 
• Skal vi fase ut dyreraser som ikke fremmer gode helsemessige egenskaper? 3882 

 3883 
 3884 

Forslag til vedtak 3885 
F1: Plattformen vedtas slik den foreligger. 3886 

 3887 

3887 
okYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartif
icial-meat-and-the-
environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipatory%20life%2Dcycle%2
0analysis%2Cuse%20depending%20on%20the%20product&usg=AOvVaw1nJw_5YlXi3wVG8lAfeIGB 
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        3888 
 3889 

PLATTFORM FOR BIOTEKNOLOGI  3890 

OG LANDBRUK 3891 

 3892 
Det finnes store etiske utfordringer innenfor bioteknologi. Samtidig er feltet under konstant 3893 
utvikling og man finner stadig løsninger som kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Det 3894 
norske regelverket er så strengt at det hemmer utvikling innen bioteknologi, også på områder 3895 
hvor mye tyder på at at forskningen og utviklingen er helt trygg. Derfor er det på enkelte 3896 
områder hensiktsmessig å endre bioteknologi- og genteknologiloven slik at vi ikke går glipp av 3897 
delløsninger på klima-, miljø- og dyrevernsproblematikk. Likevel er det viktig å presisere at 3898 
endringer i bioteknologiloven ikke skal redde verden alene.  3899 
 3900 
 3901 

1. Genteknologi og matproduksjon 3902 
Dagens verden har store problemer når det gjelder matproduksjon. Flere munner skal mettes, 3903 
og dagens landbruk fører med seg miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk, store 3904 
arealbeslag og klimagassutslipp. En modernisering av genteknologiloven, der man i større grad 3905 
åpner for bruk av GMO, vil hjelpe Norge og verden å håndtere disse problemene i større grad 3906 
enn vi klarer i dag. I dag domineres frømarkedet av noen få store selskaper, noe som både 3907 
reduserer valgmulighetene og øker prisene. Videre kan planteproduksjon være en viktig 3908 
bidragsyter til å løse problemer med matsikkerhet, selvforsyning, bærekraft og sult. Det er 3909 
mange problemer tilknyttet genmodifisering av planter, men teknologien kan også tilby viktige 3910 
løsninger på problemer både i Norge og i verden. 3911 
 3912 
Grønn Ungdom vil derfor:  3913 

● At Norge bør bevilge mer midler til forskning på GMO 3914 
● At Norge bør åpne for mer forskning på bruk av GMO ved å åpne for tillatelser innen 3915 

forskning på genmodifiserte planter i retning av de som i dag finnes for forskning på 3916 
genmodifisering av bakterier og arker 3917 

● At nytt regelverk for GMO skal være i samsvar med føre-var-prinsippet, og samtidig 3918 
basere seg på den nyeste kunnskapen 3919 

● At det norske regelverket for GMO har som hovedmål å bevare biologisk mangfold, og å 3920 
sikre større grad av selvforsyning 3921 

● At Norge skal ha en plan for hvordan vi skal bruke teknologi for genmodifisering av 3922 
planter for å bidra til å øke selvforsyningen fra 45% til 80% i 2050, om det lar seg gjøre 3923 
på en trygg og bærekraftig måte 3924 
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● At Norge skal anerkjenne og bli et foregangsland innen forskning på GMO som en del av 3925 
løsningen på klima- og natur-krisa 3926 

● At Norge skal bidra i forskning på GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i 3927 
verden 3928 

● At Norge skal lede an i det internasjonale arbeidet med å finne løsninger på hvordan 3929 
GMO kan sikre økt selvforsyningsgrad og matsikkerhet for land verden over, spesielt 3930 
lav- og mellominntektsland. 3931 

● At Norge skal sikre at genmodifisering ikke bidrar til mer maktkonsentrasjon i 3932 
matsystemene, men heller arbeide for at større deler av matvarekjeden blir underlagt 3933 
demokratisk kontroll 3934 

● At Norge skal være en garantist i arbeidet med å sikre åpne patenter på genetiske 3935 
planteressurser 3936 

● At Norge skal være et foregangsland innen forskning på genmodifisering for produksjon 3937 
av spiselige planter, spesielt da forskning på planter som er tilpasningsdyktige og kan 3938 
dyrkes mange steder i en stadig varmere verden 3939 

● At landbruksdirektoratet skal jobbe for en faktabasert debatt om GMO gjennom 3940 
informasjonskampanjer og formidling av den nyeste forskningen gjennom sine 3941 
internett-medier 3942 

● At en satsning på GMO ikke må gå på bekostning av forskning på andre strategier for å 3943 
løse de samme utfordringene i matsystemet, som agroøkologiske og regenerative 3944 
tilnærminger, og at disse ulike strategiene i større grad likestilles med tanke på 3945 
forskningsmidler 3946 

● Sikre at genteknologi ikke viderefører kolonialistiske strukturer, opprettholder den 3947 
skjeve maktbalansen eller forsterker ulikheten mellom det globale sør og nord. 3948 

● Jobbe mot Monsanto og andre store aktører sitt frømonopol 3949 
● Sikre bøndenes rettigheter til å kunne bruke sin egen frøavling til videre dyrking.  3950 

 3951 
 3952 

2. Bioteknologi og dyrevelferd 3953 
Avl på dyr har foregått helt siden mennesket for første gang skaffet seg husdyr. I løpet av de 3954 
siste 80 årene har denne avlen blitt mer målrettet, og vi har avlet dyr på egenskaper som vil 3955 
gagne oss økonomisk. Dyrevelferdsloven skal i utgangspunktet verne dyr mot avl og 3956 
genmodifisering som øker lidelse. Likevel har dyreraser med dårligere helse blitt mer vanlig på 3957 
markedet blant produsentene. Norsk dyrevelferdspolitikk må tilpasse seg norske lover. 3958 
 3959 
Derfor vil Grønn Ungdom:  3960 

● Fase ut kyllingrasen ROSS 308 og erstatte med HUBBARD JA787 eller raser med 3961 
tilsvarende eller bedre dyrevelferd innen 2022 3962 

● Fase ut griserasen TN70 og erstatte den med griseraser med mindre kullstørrelse og 3963 
større overlevelsesrate blant grisungene.  3964 

● Redusere bestanden av norsk kvit sau til fordel for norsk ursau eller andre raser med 3965 
gode morsinstinkt og overlevelsesinstinkt.  3966 

● Endre produksjonstilskuddene til å skille på beitedyr med godt og dårlig 3967 
overlevelsesinstinkt, for å fremme godt overlevelsesinstinkt.  3968 

● Endre produksjonstilskuddene til å skille på høns med god og dårlig dyrevelferd, for å 3969 
fremme god dyrevelferd i landbruket. 3970 

● Etablere en økonomisk støtteordning for bønder som legger om til dyrerase med god 3971 
dyrevelferd og godt overlevelsesinstinkt.  3972 

● Støtte avl på husdyr som søker å bedre dyrevelferden i landbruket.  3973 
● Ikke åpne for genmodifisering av dyr i landbruket. 3974 

 3975 
 3976 
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3. Dyrket kjøtt på tallerkenen  3977 
Verdens matproduksjon er inne i et paradigmeskifte. Store aktører har begynt å ta inn 3978 
plantebaserte alternativer i sortimentet sitt og har begynt å snuse på dyrket kjøtt som 3979 
alternativ. Norge er en del av dette skiftet. Norske forskere jobber med å utvikle dyrkede 3980 
kjøttprodukter og Nortura, Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, har 3981 
åpnet opp for plantebaserte alternativer og kjøtterstatninger. Det er nødvendig å komme 3982 
denne utviklingen i møte med politikk som anerkjenner mer klimasmarte måter å produsere 3983 
kjøtt på og som vil sikre Norge produksjon av egen mat.  3984 
 3985 
Derfor vil Grønn Ungdom: 3986 

● At staten skal støtte forskning på dyrket kjøtt for å sikre at Norge ikke ligger bakpå i 3987 
utviklingen. 3988 

● At dyrket kjøtt på lang sikt kan erstatte industrilandbruk, men produksjonen av dyrket 3989 
kjøtt skal ikke påvirke små- og mellomstore bruk.  3990 

● At Norge skal forberede seg på å stå for noe av produksjonen til et fremtidig europeisk 3991 
marked for dyrket kjøtt.  3992 

 3993 
 3994 

3995 
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4.6 – VI HAR INGEN  3995 

MJØLKEBØNDER Å MISTE, HALVÉR  
KVOTETAKET NO! 
FOR s lag s s t i l l e r :  S ENTRA L S T Y R E T 3996 

 3997 

Merknad 3998 
Det politiske utvalget innstilte på denne uttalelsen til landsstyret, og landsstyret skulle innstille 3999 
til landsmøtet. På grunn av en teknisk feil ble sakspapirene til landsstyret sendt ut altfor sent. 4000 
Dette er et alvorlig vedtektsbrudd, og landsstyret kunne derfor ikke fatte noen vedtak om hva 4001 
de mener om den politiske uttalelsen. Det forslaget til uttalelse som ligger her er det som 4002 
sentralstyret har innstilt på. 4003 
 4004 
Men! Landsstyret hadde likevel en svært grundig diskusjon om den politiske uttalelsen, og 4005 
fremmet flere endringsforslag. Alle disse blir sendt til landsmøtet.  4006 
 4007 

Omgrep:  4008 

● Mjølkekvote er ei kvote på kor mykje mjølk ein bonde får lov å levere til meieriet. Ingen 4009 
får lov å levere mjølk utan å ha kvote for dette, og derfor er dette eit politisk system for 4010 
å styre mjølkeproduksjonen i landet. 4011 

● Kvotetak: Den maksimale mengda mjølkekvote som eit gardsbruk kan skaffe seg og 4012 
disponere. 4013 

● Overproduksjon: Høgare produksjon av ein matvare enn forbruket på det gitte 4014 
tidspunkt. Dette gjer fallande prisar til bonden.    4015 

● Ytelse handlar om kor mykje ei ku/geit produserer av mjølk 4016 
● Mjølkebruk: ein “gard” med mjølkedyr som drives av ein eller fleire bønder i ei eining. 4017 

Kan bestå av fleire gardseigedommar dersom desse drives og forvaltast av ein bonde 4018 
gjennom oppkjøpt/utlegd jord.  4019 

● Faglaga: bøndene sine fagorganisasjonar. Noregs Bondelag, som tradisjonelt var dei 4020 
store kornbøndene sin organisasjon, er den største. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har 4021 
færre medlemmar og er dei vi ligg nærmast politisk.  4022 

● Struktur handlar om form og størrelse på bruk. Er det små fjellbruk, store bruk eller 4023 
noko av alt. 4024 

● Strukturrasjonalisering:  større og færre bruk. Handlar om å rasjonalisere strukturen 4025 
på bruka slik at man får store sentraliserte bruk. Dette fører til ei tids- og 4026 
kostnadseffektivisering av landbruket (fleire tonn mjølk/arbeidstime), men gjer og 4027 
færre bruk totalt og vil i stor grad lausrive drift frå areala fordi ein må importere meir 4028 
innsatsfaktorar til garden.  4029 

● Ressursgrunnlag: ressursane og areala til garden. Det vil sei beiteareal på innmark 4030 
(innanfor gjerder) og i utmark (utanfor gjerder som i fjellet/ skogen), dyrka areal 4031 
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(fulldyrka og overflatedyrka) og kor lang vekstsesongen er (om du kan dyrke mat frå 4032 
mai-september, eller frå juni-august). 4033 

● Kraftfôr: Energi- og proteinrik mat til husdyr. Oftast ei blanding av norsk og utanlandsk 4034 
korn og andre proteinråvarer pressa saman til pellets. 4035 

● Grovfôr er blad- og gras-mat. Dette er fôr vi har mykje av i Noreg. Ein drøvtyggar må ha 4036 
mest grovfôr i dietten, men di meir kraftfôr du gjer ho, di meir mjølk/kjøt produserer ho. 4037 

● Sentrale strøk: områder rundt dei store byane og lettdrivne områder. Historisk sett ligg 4038 
dei store byane der dei ligg pga. god jordbruksjord og dermed ressursgrunnlag for 4039 
mange folk. 4040 

● Mjølkekvotebørs: eit namn på dagens leige, kjøp- og sal-ordning for mjølkekvoter, der 4041 
det er blitt store pengar i å spekulere med mjølkekvoter slik ein spekulerer med aksje.  4042 

● Lokale ressursar er dei resursane ein har der ein er. T.d. vil dei lokale resursane på ein 4043 
fjellgard i Valdres (beiter, små teigar, grasmark med kort vekstsesong, brattlendt) vere 4044 
heilt annleis enn dei lokale resursane på ein gard i Lier (store teigar, flat mark, fulldyrka, 4045 
lang vekstsesong) 4046 

● Kostnadseffektivitet:  å produsere mest mogleg for minst mogleg pengar. Her reknar 4047 
ein ikkje inn opphav eller berekraft på innsatsfaktorane (t.d. fôret og arbeidskraft), 4048 
berre kostnadane ut vs. kostnadane inn i produksjonen.   4049 

● Etableringskvote: At produsentar utan mjølkekvote, som ønsker å starte opp nye 4050 
mjølkebruk, har moglegheita til dette ved å få tildelt/kjøpe ein etableringskvote.  4051 

 4052 

Bakgrunn  4053 
Vi i utvalet for landbruk og dyrevelferd har m.a. jobba med temaet mjølkekvotepolitikk dette 4054 
året. Eit av krava landbruket stilte under jordbruksoppgjeret i år, der det vart brot i 4055 
forhandlingane, var at dei trengte ei endring i mjølkekvoteordninga. Den blåblå regjeringa 4056 
liberaliserte mjølkekvoteordninga i 2014, og no med ei ny raud-grøn regjering som har lova eit 4057 
løft for landbruket, er det viktig at vi er med å styre debatten. Liberaliseringa som vart gjort 4058 
kom med ei rekke uheldige konsekvensar og derfor har fleire aktørar tatt til orde for å få ei 4059 
betre ordning for forvaltning av mjølkekvoter. Både Noregs Bondelag og Norsk Bonde og 4060 
Småbrukarlag, som er begge faglaga innan landbruk, har gjeve uttrykk for å dei ynskjer å 4061 
forhandle om ordninga. Derfor er det viktig at Grøn Ungdom no er på ballen og bidrar til å dra 4062 
utviklinga i riktig retning. Her har vi ein viktig moglegheit til å fronte vår gode landbrukspolitikk 4063 
og vinne tillit i distriktsnoreg og i landbrukssektoren.  4064 
 4065 
Kva er mjølkekvoter? 4066 
For å kunne produsere mjølk må bøndene ha produksjonskvoter, som bestemmer kor mykje 4067 
kvar enkelt bonde kan levere til meieriet. Dette gjeld både produksjon av ku- og geitemjølk. 4068 
Korleis kvotesystemet blir innretta og regulert har svært stor betydning for strukturen i 4069 
mjølkeproduksjonen, altså kor mange mjølkebønder det er og om bruka blir store eller små. 4070 
Ordninga har og stor betydning for kvar mjølka blir produsert. Blir den produsert på 4071 
grasområda i distrikta, der me ynskjer at hovudtyngda av mjølkeproduksjonen skal vere, eller 4072 
konkurrerer mjølkeproduksjonen om areal som like gjerne kunne produsert menneskemat 4073 
direkte slik som kornjord?. 4074 
 4075 
Historie 4076 
Mjølkekvoteordninga blei innført i 1983, som eit resultat av overproduksjon. Det viktigaste 4077 
formålet med ordninga er derfor å hindre overproduksjon på mjølk som er viktig for å klare å 4078 
balansere marknaden. Om alle kunne produsere so mykje mjølk dei ville, ville 4079 
overproduksjonen presse ned prisen, slik at gardane med enklast drifttilhøve (typisk i 4080 
kornområdet, som har billigast drift) sto igjen som vinnere som utkonkurerte vanskeleg drivne 4081 
bruk (typisk områda ein kallar grasområda). Eit viktig prinsipp i norsk jordbruk, og den grøne 4082 
politikken, er at jordbruket fyrst og fremst skal dekke matforbruket til eige land. Kvoter er ein 4083 
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veldig effektiv og kraftfull reiskap for å regulere produksjonen, og sørger for at den norske 4084 
produksjonen av mjølk vert avpassa til norsk forbruk. 4085 
 4086 
Siden innføringa av mjølkekvoteordninga i 1983 har det opp gjennom åra skjedd ei rekke 4087 
forandringar. Her skal me kort utgreie for dei viktigaste, men oppmyking, utholing og 4088 
liberalisering er viktige stikkord. Då ordninga starta i 1983 blei kvotane tildelt av staten på 4089 
bakgrunn av gardens ressursgrunnlag og historisk produksjon på bruket. I dei første 20? åra av 4090 
mjølkekvoteordninga var det staten som forvalta kvotane, og bestemte kven og kvar mjølka 4091 
skulle produserast. På denne måten kunne staten (legge dei landbrukspolitiske måla til grunn?), 4092 
syte for at gardane eksempel hadde nok grovfôrareal, og ikkje fôra unødvendig mykje med 4093 
kraftfôr, og at kvotene blei værande i grasområda. Dette blei endra i 2003 då (venstre og 4094 
sponheim?) liberaliserte ordninga, og opna opp for fullt kjøp og sal av mjølkekvotane. Ved kjøp 4095 
og sal har ein del av kvoten måtte seljast tilbake til staten ved sal til andre bønder. Videre i 4096 
2009 blei ordninga endå meir liberalisert, gjennom å opne for utleige av kvotene. Desse 4097 
sentrale endringane har gjort at det er marknaden som bestemmer kvar kvotene hamner, og 4098 
har lagt til rette for ein voldsom strukturrasjonalisering. Ordninga blei meget fleksibel slik at 4099 
kvotelitrane fritt og enkelt kunne, og har vandra til dei større bruka og inn i sentrale strøk. 4100 
 4101 
Dei blåblå toppa denne kransekaka i 2014. Då dei nærast tredobla kvotetaket for enkeltbruk 4102 
over natta, frå 350 000 L til 900 000 liter.  4103 
 4104 

Drøfting 4105 
Mjølkekvotebørsen 4106 
Ved at det blei opna for kjøp og sal av kvoter vart mjølkekvotebørsen oppretta! Bønder som 4107 
har overskot til det kunne altså kjøpe inn kvoter, utvide drifta og slik auke si eiga inntekt. Dette 4108 
gjer at ein får større bruk som kan produsere meir mjølk på mindre arbeidskraft, altså fører det 4109 
til ei driftseffektivisering. Likevel må vi hugse at når eit mjølkebruk ekspanderer må andre legge 4110 
ned. Ei auke i produksjonen som skjer på bakgrunn av størrelsen på lommeboka (moglegheit til 4111 
å kjøpe kvoter som berre blir dyrare og dyrare) og ikkje på bakgrunn av ressursane du har på 4112 
garden, fører til det motsette av det landbruket vi i Grøn Ungdom ynskjer oss.  4113 
 4114 
Auka kvotetak → mjølka flyter frå beita i distrikta til dyrkamark i sentrale strøk 4115 
Då Listhaug og dei blåblå i 2014 auka kvotetaka vart det som bensin på bålet! Kvoteprisane 4116 
gjekk i taket, dei store kunne bli endå større, og kvotene forflytta seg endå fortare inn i sentrale 4117 
strøk. Bruka i sentrale strøk hadde størst potensial til å vekse, i tillegg til at dei høge 4118 
kvoteprisane og den dårlege økonomien til dei små i distrikta stimulerte endå hardare til 4119 
kvotesal og nedlegging i distrikta.  4120 
Strukturrasjonaliseringa, der mjølkekvotene hamnar hos dei store i sentrale strøk, har kunne 4121 
skje fordi forvaltinga er “rydda av banen”. Dei som i utgangspunktet var tenkt å legge premisser 4122 
for heilskaplege mål for ressursbruk har altså blitt erstatta av eit marknadsliberalt system, og 4123 
som resultat har kvoteliterane flytta seg, gjennom sal og leige, frå dei meir tungdrivne 4124 
grasområda til meir sentrale strøk. 4125 
Mjølka blir i dag produsert i mykje større grad produsert på større gardsbruk, og på areal som 4126 
også er godt egna til å dyrke menneskemat.    4127 
 4128 
Å senke eit kvotetak 4129 
Når vi ønsker å senke kvotetaket er det fordi vi ikkje trur at struktur- og driftsrasjonalisering er 4130 
det mest rasjonelle kva gjeld eit berekraftig landbruk. Vårt forslag om eit kvotetak på 400 000 4131 
liter for kyr og 200 000 liter for geit handlar om å tilpasse produksjonen til norske forhold. Eit 4132 
slikt forslag vil få enorme konsekvensar for bønder som allereie har gjort investeringar i fjøs og 4133 
utstyr. Hugs at ein bonde er eit enkeltmannsføretak og økonomien på garden er bonden sin 4134 
private økonomi. Det vil vere naudsynt å diskutere korleis ein skal sikre at ein gradvis går ned i 4135 
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kvotetak. Skal det få tilbakeverkande effekt? Vi konkluderer med at ein bør unngå det, men 4136 
synest dette er eit viktig punkt til diskusjonen. 4137 
 4138 
Store eller små bruk? 4139 
Det er ikkje slik at eit stort bruk er utelukkande dårlegare enn eit lite bruk. Vi er ikkje negative 4140 
til at det finnast store bruk. Det finnast mange stordriftsfordelar, men vi skal også hugse på 4141 
stordriftsulemper. Eit av dei store problema med strukturrasjonalisering er at vanskelegare 4142 
drivne areal går ut av produksjon. Dette er areal som er dyrka opp over mange generasjonar. I 4143 
fjellandet Noreg, der i underkant av 3% av arealet er dyrkbart, må vi ta vare på den dyrka jorda 4144 
vi har. Alternativet til å drive den dyrka jorda vår, er enten nydyrking og beslaglegging av nye 4145 
naturområder i Noreg eller  import med beslaglegging av større areal i utlandet. Vi har for ofte 4146 
sett at vår produksjon på jord i utlandet enten direkte eller indirekte fører til at viktige areal, 4147 
som tropisk regnskog, blir lagt under sterkt press eller beslaglagt. Derfor må vi i Noreg av 4148 
solidaritet til natur, dyr og folk i andre land bruke vår eiga jord klokt. Vi er nøydt å prioritere 4149 
god jord i sentrale strøk til korn/menneskematplanter, og bruke dei tungdrivne grasareala til 4150 
fôrproduksjon til dyr.  4151 
 4152 
Argument for mjølkekvotebørsen 4153 
Høgresida likar dagens mjølkekvoteordning, då den gjer det dei kallar fleksibilitet i 4154 
kvotefordeling. Det vil heile tida vere dei som produserar mjølk mest økonomisk effektivt som 4155 
sit på kvotene. På den måten får vi eit mest mogleg kostnadseffektivt landbruk, og mat 4156 
produsert så billeg som råd. Dei snakkar også varmt om “den frie bonden” som kan velgje å selje 4157 
kvotene sine eller leige dei ut, og slik tene pengar på denne måten. Dette er ein fridom dei 4158 
ønsker at bonden skal ha. 4159 
 4160 
Talfesting av bønder 4161 
Det er eit problem at antal bønder synker. Det er som nemnt dei små og mellomstore gardane 4162 
som bukkar under, og bruka som står att blir stadig større. Store besetningar og auka trykk på 4163 
mjølkedyra fører med seg stordriftsulemper, slik som auka smittepress og ofte vanskelegare å 4164 
nytte beiter i særleg grad. Det vil også vere fleire dyr å halde greie på, og slik sett potensielt 4165 
vanskelegare å oppdage sjukdom i store besetningar kontra små besetningar. Desse faktorane 4166 
er i stor grad knytt til menneskelege ressursar, og når det blir færre menneskelege ressursar 4167 
per dyr, kan det få negativt utfall på dyrevelferd.  4168 
 4169 
Vi har snakka om at det bør vere eit tal på kor mange bønder vi skal ha i landet. Tanken vår er at 4170 
vi på den måten sikrar at det blir gjort tiltak for å oppretthalde “bondepopulasjonen” og slik 4171 
sikrar at det er gode vilkår for bonden. Vi trur at ei talfesting der ein må bruke politiske 4172 
verkemiddel for å sikre at det blir nyrekruttering  til landbruket, og at det er levelege forhold 4173 
for bønder, vil ha ei positiv innverknad på alt frå dyrevelferd til sjølvforsyning. Skal vi sikre oss 4174 
trygg og berekraftig mat produsert på norske ressursar med eit regelverk vi sjølv setter, er vi 4175 
nøydt til å sikre at tal bønder ikkje held fram å stupe slik dei har gjort dei siste fire-fem tiåra.  4176 
 4177 
 4178 

Spørsmål til diskusjon 4179 
• Kva er fordelar og ulemper ved strukturrasjonalisering, og kva gjer best grunnlag for å 4180 

føre eit landbruk som tek vare på miljø, natur og klima? 4181 
• Skal vi talfeste eit kvotetak? Bør ein heller snakke meir generelt om at ein ønskar ei 4182 

senking? 4183 
• Korleis skal dette handsamast? Skal det få tilbakeverkande effekt på bruk som allereie 4184 

har lagt opp drifta på eit produksjonsvolum over “vårt” kvotetak? Her er det gjort 4185 
millioninvesteringar i fjøs og andre driftsmidlar ut frå bonden sin eigen privatøkonomi. 4186 
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• Skal vi talfeste kor mange bønder vi ønsker? Korleis skal vi bestemme kor mange dette 4187 
skal vere? Vil dette kunne bidra til å sikre eksistensen også til mindre bruk, slik at 4188 
tungdrivne areal blir heldt i produksjon i framtida? 4189 

 4190 

Saksbehandlars konklusjon 4191 
Det har vore ein villa politikk for strukturrasjonalisering utført på ein måte som har vekt minst 4192 
mogleg oppsikt og så “usynleg” som mogleg. Det er viktig at vi i Grøn Ungdom og Miljøpartiet 4193 
dei grøne ytrar oss mot dette, og tek til orde for å drive i tråd med dei stadgjevne ressursane. 4194 
Det er ved eit landbruk som brukar jorda for det ho er verd, at vi kan produsere mat på mest 4195 
mogleg berekraftig måte.  4196 
Derfor er vi nødd å engasjere oss i debatten om mjølkekvoter og syte for at mjølka blir 4197 
produsert av dyr som går på beiter, at små bønder overlever og den beste matjorda blir 4198 
forbeholdt produksjon av matplanter til folk framfor fôrvekster til dyr. 4199 
 4200 

Forslag til vedtak 4201 
F1: Det politiske fråsegnet  «Ingen mjølkebønder å miste. Halver kvotetaket no.» vedtas av 4202 
landsmøtet slik den føreligger. 4203 
 4204 

Forslag fremmet i landsstyret og oversendt til landsmøtet 
F2: Signert GU Trøndelag 
Nytt kulepunkt: «Stille krav om at matjord og utmark ikke bygges ned, slik at man fortsatt kan 
ha et levedyktig landbruk i hele landet». 
 
F3: Signert GU Viken 
Endre kulepunkt 7 fra «Om behov, opprette ei overgangsordning fra dagens system til det nye» 
til: «Utrede behov for overgangsordning fra dagens system til det nye, og opprette dette etter 
utredningskomiteens avgjørelse» 
 
F4: Signert sentralstyret 
Endre kulepunkt 10 til: «Ha som statleg mål at det skal vere minst 10 000 mjølkebønder i 
Norge». 
 
F5: Signert GU Troms og Finnmark 
Stryke kulepunkt 10: «Talfeste antalet mjølkebønder i Norge til minst 10 000». 
 
F6: Signert GU Møre og Romsdal 
Endre kulepunkt 10 til: «Grønn Ungdom ønsker at det skal være minst 10 000 mjølkebønder i 
Norge, og vil opprettholde etableringsinsentiver til nye gårdsbruk frem til det målet er nådd.» 
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        4205 
 4206 

INGEN MJØLKEBØNDER Å MISTE! 4207 

HALVÉR KVOTETAKET NO! 4208 

Norge har ingen mjølkebønder å miste. For å ivareta god ressursnytting og god dyrevelferd 4209 
treng me fleire hender i jordbruket. Strukturrasjonaliseringa og det einsretta fokuset på 4210 
kostnadseffektivisering i mjølkeproduksjonen har gått for langt. Dette gagnar verken 4211 
dyrevelferda eller resursnyttinga. Grøn Ungdom ser med uro på at mjølkekvotane, og dermed 4212 
mjølkeproduksjonen, i større grad har flytta seg frå marginale områder, typisk i distrikta, til 4213 
meir lettdrivne areal, som er betre egna til å dyrke menneskemat direkte. Mjølkeproduksjonen 4214 
treng eit økonomisk løft, og må i mykje større grad ta tilbake beitebruken i inn- og utmark, samt 4215 
stølsproduksjon. Mjølkekvoteordninga er ei svært viktig marknadsregulerande tiltak som 4216 
aktivt må brukast til å oppnå desse måla, og ikkje motverke dei, slik det er blitt med dagens 4217 
liberaliserte modell.    4218 
 4219 
Grøn Ungdom vil: 4220 

● Redusere kvotetaket for mjølkeproduksjon, frå dagens nivå på 900 tonn, til 400 tonn 4221 
for kumjølk og til 200 tonn for geitemjølk, utan tilbakeverkande kraft.  4222 

● Gjenopprette ordninga for etableringskvoter for å sikre rekruttering av nye 4223 
mjølkebruk. 4224 

● Stimulere til seterdrift og utmarksbeitebruk ved å tildele etableringskvote på 100 tonn 4225 
til mjølkebruk som skal hente ein definert del fôret frå utmarksbeite. Dette kan 4226 
eksempel oppfyllast ved å drive med seterdrift.  4227 

● Fase ut ordninga for ope kjøp, sal og leige av mjølkekvoter og overføre forvaltninga av 4228 
kvotene til staten. 4229 

● Sørge for at kvotene på sikt samsvarer med ressursgrunnlaget og sikre ein 4230 
desentralisert struktur, med animalsk produksjon fortrinnsvis i distrikta og marginale 4231 
strøk. 4232 

● Ha ein låg fastpris eller ingen pris på mjølkekvoter, slik at det blir eit reint 4233 
produksjonsløyve, og ikkje eit spekulasjonsobjekt. 4234 

● Ved tildeling av kvoter skal bruk i distrikta med egna ressursgrunnlag bli prioritert, 4235 
jamfør mål om auka utmarks- og seterproduksjon.  4236 

● Om behov, opprette ei overgangsordning frå dagens system til det nye 4237 
● Auke driftstilskotet for mjølkebruk med 100 000 kr for å sikre at dei små og 4238 

mellomstore mjølkebruka skal gå rundt økonomisk.  4239 
● Talfeste antalet mjølkebønder i Norge til minst 10 000. 4240 
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● Sikre investeringspakke for alle båsfjøs for ombygging til det nye lausdriftskravet, 2034, 4241 
utan krav om auka produksjon på garden.  4242 

 



 
117 

4.7 – BIOMETRISK DATA PÅ AVVEIE 
ER EN INDIVIDKRISE 
FOR s lag s s t i l l e r :  L AND S S T Y R E T 4243 

 4244 

Bakgrunn  4245 
Biometrisk data, eller biometrisk kjennetegn, kan defineres slik: “kjennetegn som utgår fra 4246 
kroppen, som er unike for deg som enkeltperson og samtidig permanente eller stabile over 4247 
tid”88.  Altså er biometrisk data “uløselig knyttet til kroppen vår”1. 4248 
 4249 
Denne typen informasjon kan skaffes på flere måter. Velkjente eksempler er fingeravtrykk eller 4250 
DNA-prøver, samt ansiktsform og netthinne-avlesning1. Teknologien utvikler seg raskt, og i dag 4251 
finnes det også tilfeller av bruk av lydbølger som biometrisk data89  eller skrivehastighet på 4252 
tastatur 1.  4253 
 4254 
Biometrisk data har, i likhet med annen teknologi, enkelte svakheter. Datatilsynet peker på et 4255 
par forskjellige. For det første vil presisjonen i identifiseringen være avhengig av hvert enkelte 4256 
program. For det andre avhenger hele sikkerheten som gis av biometriske kjennetegn av at den 4257 
første identifikasjonen er sikker, det vil si at ingen andre kan registrere seg som deg med sine 4258 
biometriske data. 4259 
 4260 
Biometriske data brukes av både stater og private selskaper. Private selskaper har, i likhet til 4261 
annen informasjon, kun anledning til å samle biometrisk data som brukeren selv aksepterer at 4262 
samles. Eksempler på dette er fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjennelse for å låse opp en telefon, 4263 
eller å sende noen genene dine for å få vite mer om slektshistorien din, slik tjenester som 4264 
tjenesten Ancestry tilbyr 90. Til motsetning vil stater kunne hente inn biometrisk data om 4265 
personer, så langt loven åpner for dette. To viktige vurderingspunkt bør derfor være i hvilken 4266 
grad man kan gi fra seg biometrisk data og i hvilken grad Norge skal kunne hente inn biometrisk 4267 
data uten samtykke.  4268 
 4269 
Også stater kan bruke biometriske data. Allerede i 2010 ble slike regler foreslått i U.S.A, der 4270 
enkelte deler av befolkningen ville bli pålagt å ha med seg kort som inneholdt personlig 4271 
biometrisk data 91. Noen har kommenterer at slike ID-kort vil kunne brukes til å overvåke 4272 
befolkning og å gi arbeidsgivere innsyn i svært personlig informasjon. Det er imidlertid ikke gitt 4273 
at ID-kort vil brukes på denne måten4.  4274 
 4275 
 4276 

Tyveri av biometrisk data 4277 
 4278 
Dessverre kan også biometriske data brukes av andre for egen vinning, altså i form av ID-tyveri. 4279 

4279 
88 https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/biometri/ 
89 https://www.springwise.com/sound-skull-new-biometric-id/ 
90 https://www.ancestry.com/dna/ 
91 https://www.huffpost.com/entry/the-national-biometric-id_b_542821  
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De siste årene har saker om ID-tyveri stilt grunnleggende spørsmål i norsk rett 92. Forskjellen 4280 
er at der en normal ID kan endres, vil stjålet biometrisk data alltid stemme. For å si det på en 4281 
annen måte. Du vil aldri kunne bruke denne informasjonen igjen. 4282 
I hvilken grad biometrisk data kan bli stjålet av “slemme” aktører er en relevant faktor når vi 4283 
skal bestemme hva vi mener om biometriske data. Det er flere eksempler på at dette har skjedd 4284 
i stor skala. 4285 
 4286 
Det største data-innbruddet i amerikansk historie hvor målet var å hente biometrisk data 4287 
hendte i 2017. 143 millioner personnummer og annen informasjon ble stjålet av den Kinesiske 4288 
frihets Arméen og den Kinesiske informasjons intelligensen93 94. 4289 
 4290 
Som i de fleste land lagres biometrisk data ofte hos private aktører, og mange i USA bruker 4291 
kreditt byråer til å sikre kreditt informasjonen sin. Til og med myndighetene bruker private 4292 
aktører til å holde på identifikasjonsdata til sine offentlig ansatte. I dette tilfellet var det 4293 
kredittbyrået Equifax som sto for å behandle og beskytte de biometriske dataene til mye av 4294 
den Amerikanske befolkningen, inkludert med oppdrag fra myndighetene fra flere stater i USA. 4295 
Men plutselig ble den hacket. Mars i 2017 fant selskapet en kritisk sikkerhetssvakhet som 4296 
påvirket ACIS databasen som behandler kundenes bruk av deres personlige data. Selv om 4297 
Equifax sin sikkerhets-gruppe ga beskjed om at alle selskapets sårbare systemer skulle 4298 
oppdateres innen 48 timer så passet ikke Equifax på at det ble gjennomført av de ansatte som 4299 
hadde ansvaret for å oppdatere disse systemene95. 4300 
 4301 
Det var ikke før Juli i 2017 at sikkerhets-gruppa fant at ting hadde gått galt når de fant spor av 4302 
mistenkelig adferd på systemene sine. Eierne ble faktisk ikke informert om innbruddet og den 4303 
stjålne dataene før September senere det samme året. Dette førte til at Equifax i retten måtte 4304 
betale opp i mot 700 millioner kroner i bøter. 4305 
 4306 
Så hvorfor stjeler Kina disse dataene? Man kan ikke si for sikkert. Men i de fleste tilfeller blir 4307 
ikke den biometriske dataen brukt mot noen direkte, men brukes til å kunne finne ut mønstre 4308 
eller fange enda mer informasjon. Hovedsakelig gjøres det gjennom å bruke såkalt maskin-4309 
læring, eller mønster-maskiner som det også kalles. Disse tester dataene på så mange måter og 4310 
ganger at de til slutt kan fortelle sammenheng eller tendenser i dataene. I dette tilfelle var 4311 
målet å skaffe data og tendenser hos folk som jobber i den amerikanske stat, og da de som 4312 
jobber innen etterretning, men også politikere, administratorer og alle andre som faller inn i 4313 
deres søkefelt. 4314 
 4315 
Dette er et eksempel av mange. Stjeling av data kan gjøres av individer og det kan gjøres av 4316 
grupper eller hele nasjoner med helt forskjellige formål. Og hvor farlig dette er kan diskuteres. 4317 
Men i form av hvor mye informasjon som ligger ute eller som stjeles av stater, vet vi at Kina 4318 
trolig har stjelt så mye som 80% av den personlige digitale informasjonen til Amerikanske 4319 
borgere. Og det er fullt mulig at det samme gjelder Norge96 97. 4320 
 4321 

4321 
92 https://e24.no/privatoekonomi/i/dO0BGj/mener-rettsstaten-svikter-ofre-for-id-tyveri  
93 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/chinese-hackers-stole-every-us-federal-
worker-s-social-security-number-claims-government-staff-union-10315191.html  
94 https://www.nytimes.com/2020/02/10/us/politics/equifax-hack-china.html  
95 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/equifax-pay-575-million-part-settlement-
ftc-cfpb-states-related  
96 https://www.securitymagazine.com/articles/94493-china-has-stolen-the-personal-data-of-80-of-
american-adults  
97 https://www.dn.no/marked/datasikkerhet/visma/it-sikkerhet/granskere-visma-utsatt-for-
datainnbrudd-av-kinesisk-etterretning/2-1-537093  
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Drøfting 4322 
 4323 
Hvem bør kunne bruke biometrisk data? 4324 
 4325 
Private selskaper 4326 
I utgangspunktet har hvert individ en omfattende autonomi, som innebærer at man kan gi fra 4327 
seg en god del rettigheter. Selv om det av den grunn kan være utfordrende med en lovgivning 4328 
som begrenser muligheten til å gi fra seg biometrisk data, vil man i hvert fall kunne gjennomføre 4329 
lovgivning som stiller krav til selskapenes sikkerhet.  4330 
 4331 
Datatilsynet foreslår at i den grad biometrisk data skal innhentes, bør man ha en del tiltak for å 4332 
sikre at informasjonen er trygg. Datatilsynet peker spesielt på at informasjonen må oppbevares 4333 
så lokalt som mulig, aller helst på et eget ID-kort 1. Det er komiteens oppfatning at et slikt ID-4334 
kort være enklere å stjele, der det kan være vanskeligere å få tilgang til data som oppbevares 4335 
digitalt. Dette knytter seg opp mot Datatilsynets andre forslag, som er å sikre gode 4336 
krypteringsløsninger slik at informasjonen ikke kan overføres til andre system 1. 4337 
 4338 
Man bør også vurdere hvorvidt loven skal sette grenser for hva privatpersoner har lov til å gi 4339 
fra seg av biometrisk data. I denne vurderingen vil jeg vurdere det å bruke fingeravtrykk på lik 4340 
linje som det å gi fra seg DNA, selv om kun det første er i hyppig bruk i dag. Dette er fordi at 4341 
begge deler er biometriske data som er knyttet til en person resten av livet. Å sette 4342 
begrensninger på hva man kan dele av informasjon er også problematisk. Et kompromiss, for å 4343 
sikre forbrukerrettigheter, kan være at eieren når som helst har muligheten til å hente tilbake 4344 
sin biometriske data. Dette innebærer også at biometrisk data aldri kan eies av andre enn de 4345 
dataen tilhører, slik at bruk av biometrisk data alltid må følge av avtale med eieren. Eierne bør 4346 
også ha full tilgang på informasjon om hva biometrisk data skal brukes til. At informasjonen 4347 
hemmeligholdes av konkurransehensyn er ikke tilstrekkelig grunn til å holde den tilbake.  4348 
 4349 
Likevel er det, som vist over, store sikkerhetsrisikoer knyttet til innsamling av biometrisk data. 4350 
Et reelt alternativ kan derfor være å forby private aktører å innsamle biometrisk data. Et 4351 
mildere alternativ vil være å tillate innsamling, men kun analogt. 4352 
 4353 
 4354 
Staten 4355 
I Norge er det i utgangspunktet liten mulighet for å overvåke befolkningen med 4356 
videoovervåkning, men med unntak enkelte steder der sikkerhetsinteresser veier tyngre enn 4357 
enkeltpersoners vern. Dette er for eksempel på kollektivtrafikken eller i en dagligvarehandel 98. 4358 
Det er likevel et langt stykke fra dette til bruk av biometrisk data som ansiktsgjenkjenning.  4359 
 4360 
Dersom man skulle benyttet seg av ansiktsgjenkjenning i etterforskning ville dette kreve sterke 4361 
hensyn til den allmenne eller enkeltpersoners sikkerhet for at vi skal følge våre 4362 
menneskerettslige forpliktelser. Det kan tenkes at ansiktsgjenkjenning kanskje vil kunne 4363 
brukes, men kun i ytterste nødstilfeller der andre midler ikke er tilstrekkelige. Dette vil 4364 
innebære at tiltaket er nødvendig for å hindre en umiddelbar fare eller en direkte trussel mot 4365 
menneskeliv.  4366 
 4367 
Det kan likevel være grunn til å etablere forebyggende politiske standpunkt, slik at Norge 4368 
heller aldri vil begynne med innhenting av data. Selv om politiet i dag har en utstrakt bruk av 4369 
DNA-prøver og fingeravtrykk, betyr ikke dette at de nødvendigvis bør gis tillatelse til å bruke 4370 

4370 
98 https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-
sporing/kameraovervaking/hvor-er-kameraovervaking-lov/#offentlig  
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for eksempel ansiktsgjenkjenning som del i etterforskningen.  4371 
 4372 
Som politisk parti vil man også kunne ha meninger om internasjonal innhenting av biometrisk 4373 
data. I følge avisa The Guardian arbeider EUs Horizon-project, der det er investert 1,7 4374 
milliarder euro, blant annet med bruk av ansiktsgjenkjenning. Bruken av biometriske data for 4375 
nettopp overvåkning har også økt under covid-19-pandemien99 ,slik at spørsmålet er mer 4376 
presserende enn noen gang tidligere. 4377 
  4378 

Spørsmål til diskusjon 4379 
• I hvor stor grad er vi villig til å regulere hva selskaper skal kunne gjøre med informasjon 4380 

enkeltindivider villig har gitt fra seg? 4381 
• Hvor går grensen for hvor mye vi skal begrense statens mulighet til bruke biometrisk 4382 

data? 4383 
  4384 

Saksbehandlers konklusjon 4385 
Politikken må forsøke å være foran den teknologiske utviklingen. Som del av dette må man 4386 
sette krav til sikkerheten til oppbevaring av biometrisk data, både hos private selskap og hos 4387 
staten. I tillegg bør man si et prinsipielt nei til bruk av biometrisk data i videoovervåkning. Dette 4388 
er både av strategiske og prinsipielle årsaker. Når ett nytt lovforslag som foreslår bruk av 4389 
ansiktsgjenkjenning kommer på bordet, vil vi kunne være klare til å være imot det fra starten 4390 
av. Det vil også være et viktig politisk prinsipp uavhengig av fremtidig politisk utvikling, kanskje 4391 
nettopp for å hindre nevnte utviklingen. I tillegg til dette bør man arbeide aktivt for å endre 4392 
kursen innad i EU.  4393 
 4394 
Til sist er man også nødt til å styrke forbrukervernet i møte med store internasjonale selskap. 4395 
Derfor bør alle som gir fra seg biometrisk data alltid ha mulighet til å trekke dataen tilbake. 4396 
Dette bør også gjelde for arvinger etter avdøde, slik at ingen skal kunne stjele informasjonen og 4397 
utgi seg for å være noen som ikke lenger eksisterer. Det er viktig å presisere at ingen andre enn 4398 
den informasjonen tilhører kan være eier av informasjonen, slik at selskap som vil bruke den 4399 
alltid vil være avhengig av godkjennelse fra den private parten. 4400 
  4401 

Forslag til vedtak 4402 
F1: Resolusjonen «Biometrisk data på avveie er en individskrise» vedtas slik den foreligger. 4403 
 4404 
 4405 
 4406 
 4407 
 4408 

4409 

4409 
99 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/10/sci-fi-surveillance-europes-secretive-push-into-
biometric-technology  
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 4409 

 4410 

 4411 

Biometrisk data på avveie  4412 

er en individskrise  4413 

Biometrisk data er den mest personlige informasjonen som finnes om oss. I løpet av en dag 4414 
bruker du kanskje fingeravtrykket ditt for å låse opp mobiltelefonen, legger igjen hårstrå på 4415 
utallige plasser, og videokamera fanger opp ansiktet ditt på film. Mens du sitter på zoom og 4416 
lærer fag, tester teknologiselskaper og autoritære stater ut hvordan våre ansikter, stemmer og 4417 
skrivehastighet på tastaturet kan brukes til å identifisere oss. I overvåkningssamfunnet Kina 4418 
kan potensielt det at du går på rødt lys få konsekvenser fordi staten bruker 4419 
ansiktsgjenkjenning, biometrisk data, til å knytte sammen person og handling. I framtidens 4420 
Europa kan ansiktsgjenkjenning erstatte pass på grensene. Denne utviklingen uroliger oss i 4421 
Grønn Ungdom. 4422 
 4423 
I Norge foregår det lite innsamling av biometrisk data, fordi en utvidet bruk av overvåkning 4424 
strider med menneskerettighetene. Hensynet til personlig frihet settes opp mot rikets 4425 
sikkerhetshensyn. Vi anerkjenner allerede bruk av fingeravtrykk i kriminaletterforskning, som 4426 
tjener fellesskapets beste. Mer data kan hjelpe politiet å avdekke kriminalitet og forhindre 4427 
terrorangrep. Ansiktsgjenkjenning i etterforskning er forholdsmessig når det kan hindre 4428 
kriminalitet og redde liv. Grensen for hvilke biometrisk data staten kan benytte bør stoppe her. 4429 
 4430 
Biometrisk data som stemmer 100% med deg som person, kan ikke endres på hvis det først har 4431 
blitt misbrukt. Dataen tilhører deg, og du har selv råderett over den. Et viktig prinsipp er at du 4432 
skal kunne bestemme hva som skjer med biometriske data som samles inn av private selskaper. 4433 
Noen velger å sende DNA-et sitt inn til private selskaper for å finne ut av opphavet sitt. 4434 
Fallgruvene å gå i er mange. Har du forstått avtaleteksten og lest det som står med liten skrift? 4435 
Er selskapet som tar imot dine mest personlige data sikre mot data-overgrep og tyveri?  4436 
 4437 
ID-tyveri, misbruk av biometrisk data og statlige overgrep mot borgere vil bli en konsekvens, 4438 
hvis ikke regler nasjonalt og internasjonalt mot innsamling av biometrisk data skjerpes kraftig. 4439 
Norge må gå aktivt inn for å sikre individer i møte med en større og mektigere part. De svakeste 4440 
i samfunnet har aller mest å tape hvis vi mislykkes. 4441 
 4442 
 4443 
 4444 
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Grønn Ungdom mener at  4445 
1. Norge skal ikke innhente biometrisk data om sine borgere utenom i 4446 

etterforskningsøyemed og det som registreres i identitetsdokumenter, eksempelvis i 4447 
passet. 4448 

2. Ansiktsgjenkjenning i etterforskningsøyemed skal kun brukes når det er nødvendig for 4449 
å hindre en umiddelbar fare eller annen direkte trussel mot menneskeliv. 4450 

3. Norge må arbeide mot bruk av ansiktsgjenkjenning i det europeiske Horizon-4451 
prosjektet, samt arbeide mot fremtidig innsamling av biometrisk data. 4452 

4. Alle har eierskap til sine biometriske data. Det betyr at du kan låne bort biometrisk 4453 
data, men ikke gi den bort. 4454 

5. Det bør stilles strengest mulig krav til sikkerheten, som kryptering, hos selskap som 4455 
samler inn biometrisk data. 4456 

6. Eiere av biometrisk data skal alltid kunne hente sine biometriske data tilbake fra private 4457 
aktører. 4458 

7. Eiere av biometriske data har rett på fullt innsyn i hvordan deres biometriske data 4459 
brukes. 4460 

8. Biometriske data som lagres av private aktører må være ført opp anonymt, og være 4461 
ende til ende-til-endekryptert. 4462 
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4.8 – GRISEPOLITISK PLATTFORM 
FOR s lag s s t i l l e r :  P O L I T I S K  U TVALG  FOR  LANDBRUK  O G  4463 

DYR EVE L F E RD 4464 

 4465 

Innholdsfortegnelse 4466 

Bakgrunn 4467 

Drøfting 4468 

- Økonomiske forhold 4469 

- Leveforhold  4470 

- areal 4471 
- rotemateriale og liggeunderlag 4472 
- aktivitetsobjekter 4473 
- uteareal 4474 

- Avl  4475 

- Kirurgisk kastrering  4476 

Saksbehandlerens konklusjon 4477 

 4478 

Bakgrunn 4479 
Grønn Ungdom er raddis på dyrevernpolitikk og er ungdomspartiet med størst eierskap til 4480 
saken. I 2018 foreslo vi å legge ned den industrielle kyllingproduksjonen og flyttet på den 4481 
måten den norske dyrevernsdebatten. Det er på høy tid at vi følger opp problematikken og 4482 
uttaler oss om griseindustrien,  som har mange likhetstrekk med kyllingindustrien.   4483 
 4484 
Både i 2019 og i 2021 har det blitt avdekket grove dyrevelferdsbrudd på norske grisegårder. 4485 
Politikere har ansvar for at dette skjer ikke igjen, og da må vi ha politikken for å snu trenden av 4486 
lovbrudd og dårlig dyrevelferd.  4487 
 4488 
Miljøpartiet de Grønne sitt program for stortingsperioden 2021-2025 inneholder viktige 4489 
dyrevelferdsreformer for gris, blant annet et forbud mot CO2-gassing og kirurgisk kastrering 4490 
av gris. Saksbehandler har likevel valgt å inkludere det som allerede er vedtatt i MDG sitt 4491 
program, for å utforme en helhetlig uttalelse om saken.  4492 
 4493 

Begreper 4494 
Forskrift om hold av svin 4495 
Loven om grisehold 4496 
 4497 
Mattilsynet 4498 
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Mattilsynet skal være et kontrollorgan, har ansvar for håndhevelse av regelverket. Mattilsynet 4499 
har blant annet hjemmel til å utarbeidet veiledere om hold av dyr. EØS-tilsyn skal være 4500 
uanmeldte 4501 
 4502 
Dyrevelferdsloven 4503 
Loven om dyrevelferd 4504 
 4505 
Rotemateriale 4506 
Strø, halm og gress som griser kan rote med trynet sitt i 4507 
 4508 
Husdyrtilskudd 4509 
Tilskudd bønder får for hvert dyr de har 4510 
 4511 
Norsvin Togpigs 4512 
Norsvin Topigs er et avlsselskap som står for svineavlen i Norge. Norsvin Topigs er eid av 4513 
norske bønder og er et samvirkeforetak som i tillegg driver med eksport av avlsmateriale 4514 
gjennom det internasjonale selskapet sitt.   4515 
 4516 
EFSA 4517 
European Food Safety Agency. EUs byrå for næringsmiddeltrygghet, skal gi uavhengig 4518 
vitenskapelig rådgivning og informasjon om nåværende og kommende risikoer i næringskjeden. 4519 
 4520 
TN70-purka 4521 
Hybridpurke. Krysning mellom flere avlslinjer for å øke produksjonsegenskapene.  4522 
 4523 
 4524 

Drøfting 4525 
I denne politiske plattformen brukes flere ulike begreper om dyrehold med gris. Grisehold, 4526 
griseproduksjon, industriell griseproduksjon eller griseindustri. Grisehold og griseproduksjon 4527 
er de mest generelle termene som omfatter alle former for hold av gris, alt fra småskala 4528 
produksjon, utedrift, innedrift, eller industrielt drevet grisehold. Spesielt når det kommer til 4529 
industrielt drevet grisehold eller industriell matproduksjon for øvrig, finnes det ingen fast 4530 
definisjon på hva det er eller en fast grense mellom industriell eller ikke industriell produksjon. 4531 
Industriell griseproduksjon er en måte å drive med griseproduksjon på, og det er lettere å 4532 
snakke om grader og utvikling av industrialisert produksjon. Som f.eks at utviklingstrenden er 4533 
og har vært en stadig intensivering og industrialisering av griseholdet, eller at vi ønsker en 4534 
avindustrialisering av griseholdet.  4535 
 4536 
Likevel er det noen viktige forhold vedrørende om griseholdet er industrielt eller ikke, der 4537 
mange er sentrale drøftingspunkter i uttalelsen. Intensivt husdyrhold kjennetegnes av en 4538 
systematisk prioritering av økonomisk effektivisering. Dette handler om hvor intensiv driften 4539 
er og om tilveksten på dyra maksimeres til det ytterste: hvor stor gården som bonden driver er, 4540 
eller om det er en bedrift, et AS, som driver «gården», slik trenden er i flere andre land, og  om 4541 
fôrressursene er lokalt forankret eller om de importeres fra andre siden av jorda.  4542 
 4543 
Dyrevelferdsloven §23 lyder: “Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut 4544 
fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, 4545 
bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til 4546 
trygghet og trivsel.” 4547 
 4548 
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I dag er griseindustrien er en næring som er sterkt økonomisk presset, hvor bøndene er pålagt 4549 
strenge effektivitetskrav om å produsere billigst kjøtt med billige råvarer, for å kunne 4550 
konkurrere på matmarkedet.  4551 
 4552 
Antall gårdsbruk har gått ned i takt med økning av produksjonen, som nå er underlagt et 4553 
effektivitetspress som går alvorlig utover grisens velferd. 100 I den norske griseindustrien betyr 4554 
dette blant annet mangel på tilpasning grisens artstypiske behov, hyppig forekomst av skader 4555 
og sykdommer, lite eller ingen tid i utearealer og store kull i griseavlen. I tillegg fører det til en 4556 
manglende respekt for dyra, som har vist seg i eksempler på alvorlig voldsutøvelse.  4557 
 4558 
Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter avdekket i 2019 store 4559 
dyrevelferdsutfordringer i norsk griseindustri.101 Blant dem var alvorlige og systematiske avvik 4560 
fra kravene til dyrevelferd på norske grisegårder i perioden 2013-2016. Dermed flyttet den 4561 
norsk dyrevernsdebatt.  4562 
 4563 
Fra 2017 til 2018  foretok Mattilsynet en rekke uvarslede tilsyn på grisegårder i Rogaland. Selv 4564 
konkluderte de med “nedslående funn.”  På 166 av 228 besetninger av slaktegris ble det 4565 
avdekket ett eller flere avvik, hvor de fleste funnene gjaldt syke eller skadde dyr, eller mangel 4566 
på rotemateriale.102 4567 
 4568 
Etter Brennpunkt-dokumentaren samme år og mediepresset som etterfulgte, skulle man 4569 
kanskje trodd at forbedringer i industrien ikke kunne vente på seg, men allerede i 2019 uttalte 4570 
Mattilsynet at de så  ingen markert bedring hos svinebøndene.103 4571 
 4572 
I mars 2021 ble det nok en gang avdekket grove brudd på dyrevelferdsloven i norsk 4573 
griseindustri, etter dokumentasjon gjort av Nettverk for Dyrs Frihets og NRK.104 Bildene rystet 4574 
nasjonen og flere partier gikk ut og fordømte tilstandene og lovet forbedring.  Aktivister fra 4575 
organisasjonen hadde til sammen tatt seg inn på 28 gårder, og dokumentert alvorlige tilstander 4576 
og NRK hadde gransket over 200 regelbrudd. Aktivistene påsto at de valgte ut de 28 av 2000 4577 
gårdene som er i Norge  tilfeldig. Mange av gårdene som ble besøkt levert til produsenter som 4578 
hadde lovet forbrukeren god dyrevelferd.  Svineprodusentene Fatland, Nortura og Norges 4579 
bondelag nekter for at gårdene aktivistene publiserte bilder fra er representativt for norsk 4580 
grisehold.  4581 
 4582 
Dette saksfremlegget vil gå inn på de største dyrevelferdsutfordringene griseindustrien står 4583 
overfor, og drøfte mulige løsninger som kan få bukt med dem.  4584 
Saksframlegget deles opp i kapitler.  4585 
 4586 

1. Økonomiske forhold 4587 
 4588 
Grisebønder mottar tilskudd fra staten på rundt 700 millioner kroner årlig, i tillegg til verdien 4589 
av tollmuren. Beløpet på støtten og hva midlene skal brukes til, fremforhandles i det årlige 4590 

4590 
100  Faktaark om intensivt dyrehold. Dyrevernalliansen 
 

101 Se Griseindustriens hemmeligheter . Nrk Brennpunkt. 19.06.2019 
 
*Alle bøndene var tilfeldig utvalgt, ingen hadde anmerkninger hos Mattilsynet fra tidligere, og flere hadde eller hadde hatt leder- 
eller tillitsverv i landbruksorganisasjoner, og satt på mye kompetanse om svinehold.  
 

102  Mattilsynet: Er velferden for slaktegrisen god nok? Mattilsynets tilsynsprosjekt på slaktegris i Rogaland, s. 3. 2018 
 

103 Aftenposten: Mattilsynet ser ingen markert bedring hos svinebøndene 21.06.2019 
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jordbruksoppgjøret mellom bondeorganisasjonene og staten. Ingen av midlene er per i dag 4591 
rettet mot dyrevelferdstiltak.   4592 
 4593 
Utfordringene i griseindustrien i stor grad knyttes til  det økonomiske presset grisebøndene i 4594 
dag er utsatt for, og som Bondeopprøret i 2020 var et resultat av.  4595 
 4596 
I dag finnes det ingen statlig tilskuddsordning for bønder som ønsker å heve dyrevelferden i 4597 
driften sin utover minstekravene i regelverket. Alle kostnader til tiltak som gir bedre 4598 
dyrevelferd overlates dermed til den enkelte bonde. Samtidig finnes det mange 4599 
støtteordninger i landbruket.  For eksempel finnes det en tilskuddsordning for bønder som 4600 
ønsker å gjennomføre miljøtiltak i driften sin som går utover det som kreves eller forventes av 4601 
ordinært landbruk.    4602 
 4603 
En tilsvarende ordning  vil kunne stimulere flere bønder til å heve dyrevelferden på 4604 
gårdsbruket sitt, ved for eksempel å gi griser tilgang til uteareale hele eller deler av året, 4605 
erstatte betongbinger med tallesystem eller binger med djupstrø, øke bruken av rotemateriale, 4606 
ha færre griser i bingene, gi griser større areal m.m. Ved å opprette en slik ordning kan bønder 4607 
som ønsker å investere i dyrevelferd som er langt over minstekravene i regelverket få støtte til 4608 
å gjøre dette dette og man bør legge inn kriterier for hva som er langt nok over minstekravene. 4609 
Det bør fastsettes hva støtten skal brukes til og det bør være et krav at dyrevelferdstiltakene 4610 
som ordningen skal finansiere, bør ligge godt over minstekravene i regelverket. Den må ikke 4611 
brukes til å finansiere tiltak som er ment å redusere dyrevelferdsbrudd (brudd på 4612 
minstekravene). Dyrevelferdsbrudd må håndteres separat. Bønder som søker om støtte til 4613 
dyrevelferd, bør kunne dokumentere hva slags tiltak tilskuddet skal brukes til.   4614 
 4615 
Forskning fra forskning.no fra 2014 viser at nordmenn er opptatt av sunn mat og god 4616 
dyrevelferd, enn pris på mat.  I 2015 og 2017 utførte Ipsos MMI en spørreundersøkelse blant 4617 
forbrukere på oppdrag av Agenda og AgriAnalyse, hvor 86% svarte at god dyrevelferd er 4618 
ganske eller meget viktig for dem som forbrukere. En fersk undersøkelse fra SIFO viser at hele 4619 
6 av 10 forbrukere er bekymret for dyrevelferden til landbruksdyrene. Videre oppgir 7 av 10 4620 
forbrukere at de mener at griser må ha et sterkere vern. 4621 
 4622 
 4623 

2. Leveforhold 4624 
 4625 
Dyrevelferdsloven krever at alle dyr har krav på å få utøvet sine artstypiske behov.  Atferd som 4626 
kjennetegner gris er blant annet intelligens , som gir høy aktivitet- og stimulibehov. En av 4627 
grisens favorittaktiviteter er å  rote med trynet i jorda og drive matsøk.  Ville griser bygger 4628 
reder til ungene sine av greiner og bark.  Forskning viser at stressende griser slåss og viser 4629 
destruktiv og selvdestruktiv atferd, om de ikke får oppfylt behovet sitt for å rote i halm eller 4630 
jord.105 4631 
 4632 
 4633 

2.1 Areal 4634 
Forskrift om hold av svin §8 krever at arealet  skal være stort nok til at alle grisene kan ligge 4635 
samtidig.106  I praksis betyr dette at norsk gris har et arealkrav på 1 kvadratmeter å bevege seg 4636 
på per individ.  For purker reduseres arealkravet for hver purke desto flere dyr det er i bingen. 4637 
Purker i binger med 6-40 dyr har krav på 1,65 kvadratmeter hver. For slaktegris er arealkravet 4638 

4638 
105 Forskning.no.  2019 
 

106 Forskrift om hold av svin 



 
127 

på 0,65 kvadratmeter per gris når de veier 50-85 kg.  For smågris er arealkravet på 0,15-0,20 4639 
kvadratmeter.107  4640 
 4641 
Den trange plassen  fører til slåssing og mobbing av svakere dyr og lite plass til å trekke seg 4642 
unna hverandre.  108 Det er også påvist en sammenheng mellom lite areal per gris og 4643 
stereotypisk atferd.109  4644 
 4645 
 4646 

2.2 Rotemateriale, redebyggingsmateriale og liggeunderlag 4647 

 4648 
En typisk norsk grisebinge består av et betonggulv med et mindre område med spaltegulv som 4649 
fungerer som gjødselplass. Bakken strøs med litt  sagflis og det tildeles ca. en neve med halm 4650 
som alle grisene i bingen må dele på.110 Det stimulifattige levemiljøet fører til at kjedsomhet, 4651 
hos spesielt slaktegrisene, er regnet som et utbredt dyrevelferdsproblem.111 4652 
 4653 
Mattilsynet har påpekt ovenfor Landbruksdepartementet at dagens regelverk ikke gir 4654 
tilstrekkelig mykt underlag for griser. Mattilsynet skriver blant annet at: “Dei gjeldande 4655 
haldforskriftene har ikkje vore til hinder for at purker ligg på betonggolv med lite strø.”112  De 4656 
anbefaler videre at regelverket bør endres slik at purker har krav på mykt liggeareal.113  4657 
 4658 
Mattilsynet har også påpekt at for mange svineprodusenter ikke bruker tilstrekkelig med 4659 
rotemateriale.114  For lite eller ingen bruk av strø og rotemateriale er et gjennomgående avvik i 4660 
Mattilsynets nye tilsynskampanje med svinenæringen.115 Ny forskning fra NMBU har vist at 4661 
bruk av torv i bingene gir mindre stereotypisk atferd og økt trivsel blant grisene. Forskerne 4662 
peker blant annet på at torv i større grad minner om jord, som er det grisen foretrekker å rote i.  4663 
Det ble også vist til at bruken av tre ulike rotematerialer samtidig ga mest variert (positiv) 4664 
atferd blant grisene.116   4665 
 4666 
En av hovedårsakene til den mangelfulle bruken av rotemateriale skyldes at opplegget for 4667 
gjødselhåndteringen under spaltegulvene kan bli tett. Dette skyldes at norske grisefjøs ofte 4668 

4668 
107 Forskrift om hold av svin §25, §26 
 
108 EFSA: Animal health and welfare aspects of different housing and husbandry systems for adult breeding boars, pregnant, farrowing 
sows and unweaned piglets. Scientific opinion of the panel on animal health and welfare. The EFSA Journal 572, 1-13. 2007 
 
109 Munsterhjelm, C. et al., Application of the welfare quality animal welfare assessment system in finnish pig production, part II: 
Associations between animal-based and environmental measures of welfare, Animal welfare 24, 161-172. 2015  
 
110 Mattilsynets veileder med illustrasjon om lovlig oppstallingsmiljø for små- og slaktegris: Mulige aktivitets- og rotemateriale.  
 
111  Veterinærinstituttet, NMBU, NIBIO: Kunnskapsnotat om forskning innen landbasert matproduksjon. Oslo: 15.11.2019: 
Forskning.no: Griser søker oppmerksomhet på samme måte som hunder – men er litt mer selvstendige. (Intervju med professor i 
husdyrvitenskap ved NMBU, Inger Lise Andersen). 24.7.2020 
 
112 Mattilsynet til Landbruksdepartementet: Høyring av forslaget om ei felles velferdsforskrift for storfe,svin, sau og geit, s. 9. 
09.07.2018 
 
113 Ibid. 
 
114  Mattilsynet: Rapport - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2015, s. 6. 25.02.2016 
 
115 Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022; foreløpige funn 1. og 2. tertial 2021. 20.10.2021 
 
116 Janne Karin Brodin (NMBU): Torv i bingen gir glad griser. 03.01.2020. URL: 
https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/aktuelt/node/39187 ;  Ocepek, Marko, m.fl.: Which rooting materials make a weaner most 
happy? August 2019; Ocepek, Marko, m.fl.: A combination of rooting stimuli reduces fear of novelty and enhances collaboration in groups 
of weaned pigs. August 2019    
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bruker spaltegulv som er utviklet av utenlandske firmaer som ikke er tilpasset Forskrift om 4669 
hold av svin.117 Mattilsynet mener at dette ikke er en tilstrekkelig grunn til å bruke lite eller 4670 
ingen rotemateriale, og har sagt at: “Bransjen må også finne praktiske løsninger på 4671 
gjødselhåndtering slik at flere kan etterleve kravet om rotemateriale i grisebingene.”118 Deter ikke 4672 
funnet dokumentasjon som viser at svinenæringen har funnet en løsning på dette, og 4673 
problemet er knyttet til selve utformingen av byggene 4674 
 4675 
Griser er et av få pattedyr som har et sterkt behov for å bygge rede til ungene sine. De graver 4676 
en grop i jorden og fyller det med kvister, gress, blader og annet materiale som de finner.119 4677 
Purker som lever innendørs trenger ikke å bygge rede for å holde grisungene varme, men de 4678 
har fortsatt et like stort behov for å bygge rede ettersom denne atferden har flere funksjoner 4679 
enn å kun holde grisungene varme.120 Når purker ikke får egnet eller nok materiale til å bygge 4680 
rede med, blir de frustrerte, stresset og kan utvikle stereotypisk atferd. Å tilby rikelig med 4681 
egnet redemateriale i forkant av fødsel er derfor svært viktig for å ivareta purkas artstypiske 4682 
behov for redebygging. Det er påvist at tilgang på tilstrekkelig og egnet redemateriale fører til 4683 
mindre utskillelse av stresshormoner hos purka, høyere verdier av oksytocin121, bedre 4684 
morsegenskaper, lavere spedgrisdødelighet, og redusert lengde på fødselen, noe som 4685 
reduserer risikoen for dødfødsler.122 Studier viser at store mengder med halm er best egnet 4686 
som redemateriale i innendørs drift.123 Store mengder med torv eller en kombinasjon av torv og 4687 
halm har også vist seg å være godt egnet som redemateriale.124 4688 
 4689 
Forskrift om hold av svin §25 sier at alle purker skal ha tilgang på redemateriale i forkant av 4690 
fødsel. En kartlegging har imidlertid vist at redemateriale ikke brukes i tilstrekkelig grad på 4691 
norske grisegårder.125 4692 
 4693 
 4694 

2.3 Aktivitetsobjekter 4695 
 4696 
Minstekravene  til levemiljøet til grisene i Forskrift om hold av svin pålegger ikke svinebøndene 4697 
å bruke miljøberikelse  eller aktivitetsobjekter i bingene.  4698 
 4699 
 Forskning fra  NMBU viser at tilgang på aktivitetsobjekter og variert miljøberikelse vil øke 4700 
grisens trivsel og redusere forekomsten av stereotypisk atferd. Det er viktig at 4701 

4701 
117 Jørgensen, A. og Fredriksen, B:(Animalia): Helse og velferd i nye hus.18.09.2013. URL: https://svineportalen.no/helse-og-
velferd-i-nye-hus/ 
 
118 Mattilsynet: Rapport - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2015, s. 38. 25.02.3016 
 
119 Rosvold, Ellen Marie (doktorgradavhandling ved Husdyrvitenskap, NMBU): The importance of nest building in sows and of 
farmer`s management around farrowing for maternal behaviour and piglet survival. s. 3. 2018 
 
120 Ibid., s. 4 
 
121 et hormon som er essensielt for fødsel og utvikling av morsegenskaper. Det er også viktig for melkeproduksjon 
 
122 Rosvold, Ellen Marie (doktorgradavhandling ved Husdyrvitenskap, NMBU): The importance of nest building in sows and of 
farmer`s management around farrowing for maternal behaviour and piglet survival. s. 6-7, 30, 34-35. 2018 
 
123 Ibid., s. 30 
 
124 Ibid., s. 30, 40-41 
 
125 Rosvold, E. M., Kielland, C., Ocepek, M., Framstad, T., Fredriksen, B., Andersen-Ranberg, I., Næss, G. and Andersen, I. L., 
"Management routines influencing piglet survival in loose-housed sow herds", Livestock Science 196, 1–6, 2017. 
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aktivitetsobjektene er tilpasset grisenes behov, og kan ødelegges, manipuleres eller 4702 
deformeres.126   4703 
 4704 
Mangel på sysselsetting og trang plass øker risikoen for stereotypisk atferd som for eksempel 4705 
halebiting. Annen stereotypisk atferd man ser hos griser er tygging på bingeinventar, veiving 4706 
med hodet, svelging av luft og overdreven bruk av drikkeniplene i bingen. Slik atferd blant 4707 
griser er handlinger som egentlig ikke faller dem naturlig å utføre. I stedet skyldes det at 4708 
grisene ikke får mulighet til å utføre handlinger som den ønsker å gjøre, som for eksempel å få 4709 
rote i jorda.127 Videre utvikles slik atferd som følge av langvarig frustrasjon.128 Dette betyr at 4710 
grisene som viser denne atferden har lidd over tid, men det betyr også at griser som ikke viser 4711 
slik atferd kan oppleve frustrasjon uten å vise dette gjennom stereotypisk atferd.  4712 
 4713 
Halebiting er ikke bare svært smertefullt for grisen, men fører også til  rammer også bondens 4714 
økonomi negativt. Halebitte griser har lavere tilvekst og bonden risikerer at grisen kasseres  på 4715 
slakteriet.   4716 
 4717 
Selv når regelverket følges, mener har Kjøttbransjens eget fagorgan, Animalia uttalt “en 4718 
moderne grisebinge er ofte et stimulifattig miljø.”  Noen bønder setter inn aktivitetsobjekter 4719 
som tau og aviser i enkeltbinger ved høy forekomst av halebiting, men det brukes sjeldent som 4720 
et forebyggende tiltak i alle binger før det blir utbrudd.  4721 
 4722 
Bruk av aktivitetsobjekter skjer ofte som en konsekvens av at Mattilsynet har anbefalt det 4723 
etter tilsyn der de har observert mye halebiting.129    4724 
 4725 
 4726 

2.4 Uteareal 4727 
 4728 
I 2016 var det 6395 griser av totalt 2 371 688 som fikk være ute i norsk landbruk. 2 365 293 4729 
griser fikk aldri tilgang på uteareale, men ble holdt innendørs hele livet.130 Tall fra 4730 
landbruksdirektoratet viser at det ikke har vært en økning i antall griser som fikk tilgang til 4731 
uteareale siden 2016. I stedet har andelen sunket i perioden 2017-2018.131 I dag er det bare 1% 4732 
av norske griser som får være ute.132 Til sammenligning har 2% av grisene tilgang på uteareale i 4733 
Sverige,133 og i Storbritannia får hele 40% av purkene være ute.134 4734 
 4735 

4735 
126 Ruth C. Newberry, Bjarne O. Braastad (redaktører): Animal lives worth living. International Society for Applied Ethology 2019 
- Book of Abstracts. August 2019;  Ocepek, Marko, m.fl.: Which rooting materials make a weaner most happy? August 2019; 
Ocepek, Marko, m.fl.: A combination of rooting stimuli reduces fear of novelty and enhances collaboration in groups of weaned 
pigs. August 2019  
 
127 Busch, M.E., Jensen, T.: Halebid. 2013 
 
128 Sundal, Hallvard, Olstad, Jenny Lovise: Utbredelsen av halebiting i norsk slaktegrisproduksjon, s. 20. 23.05.2016 
 
129 Dette baserer seg på en gjennomgang av Mattilsynets tilsynsrapporter med norske svinebesetninger i perioden 2014-2020 
 
130 Landbruksdirektoratet: Produksjonstilskudd i jordbruket. 01.01.2017 
 
131 Landbruksdirektoratet: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, s. 6, 25. Rapport for 2018. 15.03.2019 
 
132 Landbruksdirektoratets produksjonstilskudd-lister, 2020 
 
133  Statens jordbruksverk: Ekologisk djurhällning 2017, s. 1 
 
134 Agriculture and horticulture development board pork: Pork Yearbook, s. 14. 2017 
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I 2013/2014 ble det gjort et utegris-eksperiment med slaktegris i svinenæringen i samarbeid 4736 
med Innovasjon Norge.135 Utedriften skulle ligne mest mulig på den konvensjonelle 4737 
driftsformen for slaktegris. I dette prosjektet sammenlignet man tilstanden til griser som ble 4738 
holdt innendørs og griser som ble holdt utendørs. Det ble sett på bondens økonomi, dyrehelse- 4739 
og velferd, forbruk og tilvekst. Konklusjonen var at helsestatusen til utegrisen var bedre enn 4740 
hos innegrisen. Det var ingen halebiting, beinhelsa var bedre, og dødeligheten var på 0,6%.  4741 
Gjennomsnittlig dødelighet hos slaktegris i innendørsproduksjon er 1,8%.136 I tillegg viste 4742 
prosjektet at man kunne spare 80% av kapitalkostnadene ved å bygge om til utedrift 4743 
sammenlignet med å oppgradere et standard slaktegrisfjøs.137 Andre bønder har også lagt om 4744 
til utedrift fordi det er mer økonomisk gunstig enn å bygge ny driftsbygning.138 4745 
 4746 
Griser i utedrift får mulighet til å utøve naturlig atferd som de ikke får ved standard innendørs 4747 
produksjon. De får også tilgang på mykt underlag, noe som er positivt for beinhelsen deres. 4748 
Stereotypisk atferd og bogsår hos purker er svært uvanlig blant disse grisene, og bønder med 4749 
utedrift melder om mindre forekomst av leddlidelser, og mindre aggresjon og sårskader som 4750 
følge av slåssing.139 . I utedrift er halebiting og annen stereotypisk atferd svært sjeldent 4751 
ettersom grisene i større grad får mulighet til å utøve sine artstypiske behov.    4752 
 4753 
Det er lavere forekomst av luftveisinfeksjoner hos utegris, og dansk forskning kan også tyde på 4754 
at utegris muligens er mer motstandsdyktige mot den antibiotikaresistente bakterien, 4755 
MRSA.140 4756 
 4757 
Det er både mulig å drive med økologisk produksjon og ikke-økologisk produksjon ved utedrift. 4758 
Bønder som driver med utegris får ikke noe mer i husdyrtilskudd per dyr enn bønder som driver 4759 
med innendørsproduksjon. Likevel har flere bønder lagt om driften slik at grisene får komme ut.  4760 
 4761 
Utedrift for gris kan løses på ulike måter. For bønder med lite tilgang på areal, er det testet ut 4762 
løsninger med semi-utemiljø med betongplatting med talle.141 Dette gir grisene et mer 4763 
fleksibelt og variert levemiljø. Utedrift kan også bestå av innhegninger på gras eller friland med 4764 
tilhørende  hytter de kan søke tilflukt i. Grisene kan  kan være ute hele året, også om vinteren 4765 
så lenge de har tilgang på isolerte hytter med halm.  Slike hytter er  i dag i bruk i Norge, blant 4766 
annet hos svineprodusenter tilknyttet Grøstad gris.142  4767 
 4768 
Et annet tiltak er å øke husdyrtilskuddet til bønder som driver god dyrevelferd, som feks.  4769 
utedrift. Slik vil man stimulere flere bønder til å gå i samme retning.  4770 
 4771 
Ut fra økonomiske hensyn, vil et krav om ombygging til utedrift trolig være mest aktuelt for 4772 
bønder som har overtatt gamle gårdsbygg og som planlegger å bygge om. I stedet for å bygge 4773 

4773 
 
135 Svineportalen: 80 prosent lavere kapitalkostnader. 19.03.2014  
 
136 Svineportalen: 80 prosent lavere kapitalkostnader. 19.03.2014 
 
137 Ibid. 
 
138 Se for eksempel: https://www.bondebladet.no/aktuelt/fjosen-ble-for-dyr-da-flyttet-tine-26-grisene-ut/  
 
139 Gjefsen, T. (Bioforsk): Forebygging og behandling av sjukdom. 3.11.2011. Agropub; Gjefsen, T. (Bioforsk): Reproduksjon og 
dyrehelse hos gris. 11.05.2008 (oppdatert 26.11.2011). Agropub; Østmoe, M.: Inne bra, men ute best. Svin 2: 27-29. 2015  
 
140 Vestergaard, T. og Elkjær, S.F.: MRSA-ramte grise bliver raske i den friske luft. 01.03. 2017. 
 
141Produsenter hos Kolonihagen gris har blant annet testet ut dette: https://www.rema.no/laermer/kvalitet-og-dyrevelferd-med-
ny-svineserie-fra-kolonihagen/  
 
142 https://grostadgris.no 
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om eller bygge nytt innendørsfjøs, kan de f.eks  spare penger på å bygge om til utedrift med 4774 
innhegning og hytter. Et eksempel å se til i denne sammenheng, er kravet om løsdriftsfjøs for 4775 
melkekyr ved nybygg, men ikke for eldre bygg. Alternativt kan tilskuddsordningen inkludere 4776 
dette, slik at der bønder som vil legge om til utedrift kan søke om støtte til dette. For bonden 4777 
kan produksjonsøkonomien bli bedre med lavere dødelighet, reduksjon av halebiting, 4778 
leddlidelser og bogsår.  4779 
 4780 
Svineprodusentenes samvirke- og avlsselskap, Norsvin, har påpekt at det trengs vedlikehold og 4781 
fornying av driftsapparatatet i hele 70% av svinebesetningene for å kunne tilfredsstille 4782 
eksisterende minimumskrav til areal, bruk av rotemateriale og strø.143 Dette betyr at mange 4783 
griseprodusenter blir nødt til å bygge om grisefjøsene sine de kommende årene. Vi har derfor 4784 
en unik mulighet til å få en betydelig bedring i dyrevelferden på mange gårder hvis regelverket 4785 
skjerpes så raskt som mulig. 4786 
 4787 
Med dagens utvikling i forbrukerholdninger til dyrevelferd er det stor sannsynlighet for at nye 4788 
regelverkskrav vil bli innført på sikt, og dermed må grisebøndene bygge om på nytt Å innføre 4789 
nye krav til nybygg eller oppgradering av eksisterende bygg  slik man har gjort med 4790 
løsdriftskravet for melkekyr.144 Dette så vi var tilfellet med eggprodusenter som valgte å gå fra 4791 
standard bur til miljøberikende bur fremfor frittgående systemer med en gang, som følge av 4792 
forbrukerkrav og dagligvarehandelen. Alternativt havner man i en situasjon der mange 4793 
grisebønder investerer dyrt i standard driftsbygninger som kun tilfredsstiller 4794 
minimumskravene som er for svake til å tilfredsstille grisenes artstypiske behov eller bruker 4795 
driftsbygninger som er tilpasset andre lands minstekrav. 4796 
 4797 
Samtidig kan det gis økonomiske insentiver, som for eksempel gjennom tilskuddsordningene 4798 
eller investeringsstøtte, til bønder som uavhengig av eksisterende driftsbygning ønsker å gå 4799 
over til utedrift. På denne måten kan flere bønder stimuleres til å velge utedrift.  4800 
 4801 
 4802 

3. Avl   4803 
 4804 

Dyrevelferdsloven §25 sier at: “Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god 4805 
funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, 4806 
som: a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, 4807 
eller som viderefører slike arveanlegg, b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, 4808 
eller c) vekker allmenne etiske reaksjoner.” 4809 
 4810 
Den nye purkerasen TN70-purka  og slaktegrisen Noroc knyttes til dyrevelferdsproblemer. 4811 
Blant annet har avlsarbeidet ført til at smågris stadig vokser raskere, noe som fører til økt risiko 4812 
for hjerte- og benlidelser.  4813 
 4814 
Det finnes i dag ingen statlig regulering av norsk griseavl, og Mattilsynet fører heller ikke tilsyn 4815 
med hvorvidt avlsarbeidet følger §25 i Dyrevelferdsloven.145 4816 
 4817 
Norsvin Topigs har imidlertid gjennom tillitsvalgte bønder utarbeidet avlsmål som gir føringer 4818 
for hva som skal prioriteres i avlsarbeidet. Norsvin sier selv at det er en fullstendig økonomisk 4819 

4819 
 
143 Norsvin. Innspill til jordbruksoppgjøret 2021. 29.01.2021 
 
144 Der alle fjøs som bygges eller oppgraderes må være løsdriftsfjøs og ikke båsfjøs 
 
145Saks.nr. 2021/36276, signert av seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. 29.06.2021 
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modell som er grunnlaget for hvilke egenskaper som prioriteres i avlsarbeidet.146  En 4820 
gjennomgang av avlsmålene til selskapet viser at det hovedsakelig er effektivitet, rask tilvekst, 4821 
lavt forforbruk, og morsegenskaper hos purker, store kull og høy kjøttprosent som mål.147    4822 
Et av effektivitetskravene i svinenæringen legger opp til at purkene skal få nye kull så raskt som 4823 
mulig. Kullstørrelsen i Norsvin har økt i flere år og det finnes er ingen konsesjon på ungpurker 4824 
og unggriser.  4825 
 4826 
Når kullene siden kullene er så store pgr. av avlen, hender det noen ganger at man flytter 4827 
grisunger fra store kull over til en purke som nettopp har fått avvent grisungene sine. Det kalles 4828 
ammepurker. Disse purkene er ofte helt utmattet og tynne, og må da fostre opp andres 4829 
grisunger i tillegg. Dette tærer ekstremt mye på purka og gir veldig dårlig dyrevelferd.  4830 
 4831 
 I 2007 var den på 12,5 levendefødte, og i 2011 var tallet 13. I 2020 lå den gjennomsnittlige 4832 
kullstørrelsen på hele 15,7 grisunger per kull.148 Anbefalinger fra EFSA sier at kullstørrelsen 4833 
per purke ikke burde være større enn 12 levendefødte spedgriser, og viser til at det er en 4834 
sammenheng mellom økt spedgrisdødelighet ved kull på mer enn 11-12 spedgriser. Det er også 4835 
påvist en sammenheng mellom økte kullstørrelser og at purka legger seg oppå grisungene 4836 
(ihjellegging).149 I gjennomsnitt dør 2-3 grisunger i løpet av de første 4,5 leveukene i hvert 4837 
kull.150 Avl på store kull har også høstet kritikk fra både NMBU og Rådet for dyreetikk.151 4838 
Større kull tærer på kroppen til purka, slik at hun blant annet får dårligere hold (blir tynnere) og 4839 
får dårligere helse.152 Dette forsterkes av at hun ligger store deler av tiden på betonggulvet, 4840 
noe som øker risikoen for skuldersår.  Selv om kullstørrelsen har økt har tiden mellom 4841 
avvenning og bedekning  for purka blitt stadig mindre. I 2007 hadde purkene en hvileperiode 4842 
etter avvenning på i gjennomsnitt 7,8 dager før de ble inseminert på nytt, og i 2011 var antall 4843 
dager på 6,4.  I 2020 var den kun på 5-6 dager,  og for TN70-purken er den på bare 5,5 dager.153  4844 
Det finnes ingen krav i Forskrift om hold av svin om hvor kort denne hvileperioden kan være. 4845 
 4846 
Et avlsmål som er høyt prioritert i Norsvins avlsarbeid, er at slaktegris og smågris skal vokse 4847 
raskest mulig, samtidig som de har lavest mulig forforbruk. I 2007 vokste en smågris 489 gram 4848 
per dag, og i 2011 vokste den 521 gram per dag.  I 2020 la smågrisen på seg hele 585 gram per 4849 
dag.154  Dette er en økning i daglig tilvekst på 20% i perioden 2007-2020. Samtidig har 4850 
forbruket per kilo tilvekst hos smågris blitt redusert med 6% i samme periode.155    4851 
 4852 

4852 
 
146 Svineportalen: Nytt avlsmål skal gi økt kjøttprosent, lavere fôrforbruk og flere og mer livskraftige smågriser. 04.02.2013 
 
147 https://norsvin.no/avlsprogram/; Oversikt over avlsmål for gris i perioden 1992-2016 tilsendt på mail fra Ina Andersen-
Ranberg (Norsvin). 06.01.2020 
 
148 Ingris årsstatistikk 2020, s. 6  
 
149 Ellen Marie Rosvold. Doktorgradavhandling: Betydningen av redebygging hos purker og bondens rutiner ved grising for 
morsatferd og spedgrisoverlevelse. NMBU: 15.02.2019.  
 
150  Ingris årsstatistikk 2020, s. 7, 17  
 
151 Rådet for dyreetikk: Dagens husdyravl i et etisk perspektiv, s. 11. 2009; Marko Ocepek: Can We Produce a Super Sow? 
Maternal Investment, Maternal Traits and Its Consequences for Piglet Survival. NMBU: 2017  
 
152 Andersen, Inger Lise og Ocepek, Marko: Why should we worry about farrowing systems for sows? Insights from studies on 
maternal behavior. NMBU; Marko Ocepek: Can We Produce a Super Sow? Maternal Investment, Maternal Traits and Its 
Consequences for Piglet Survival. NMBU: 2017; Mattilsynet: Sluttrapport - dyrevelferd bogsår hos svin, s. 1. 22.12.2014   
 
153 Ingris årsstatistikk 2020, s. 17 
 
154 Ingris årsstatistikk 2020, s. 7  
 
155 Ingris årsstatistikk 2011, s. 9; Ingris årsstatistikk 2020, s. 7 
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I 2014 la Norsvin frem en strategiplan som blant annet inneholdt et mål om at slaktegrisen 4853 
skulle legge på seg 1000 gram per dag innen 2018.156  I 2018 var den daglige vektoppgangen 4854 
for slaktegris på 1032 gram.157  I 2020 var den daglige vektoppgangen for slaktegris på 1067 4855 
gram.158 Dette tilsvarer en økning på 12% i løpet av 7 år, og var altså en bevisst målsetting for 4856 
avlsarbeidet. I følge avlsprogrammet til Norsvin, vil de fortsette å øke den daglige 4857 
vektoppgangen i det videre avlsarbeidet.  4858 
 4859 
 Rådet for dyreetikk har tidligere uttrykt bekymring over beinproblemene blant norske griser, 4860 
og ment at Norsvins forsøk på å bedre beinkvaliteten gjennom avlsarbeid ikke har vist 4861 
tilfredsstillende forbedring.159 Det er også anerkjent at rask vekst øker risikoen for hjerte160- 4862 
og benlidelser.161 Ben- og leddlidelser hos små- og slaktegris utgjør 6,2% av grisebøndenes 4863 
egne registreringer av sykdommer.162 4864 
 4865 
Etter at TN70-purken ble tatt i bruk i norske svinebesetninger, gjennomførte NMBU en 4866 
spørreundersøkelse blant svinebønder om deres erfaringer med denne griserasen. 4867 
Undersøkelsen dekket også slaktegris som er avkom av TN70-purken. Hele 40% av 4868 
svinebøndene var misfornøyde med grisenes atferd, og mente at rasen viste mer mobbing og 4869 
halebiting. Med den gamle griserasen norsk landsvin var kun 4% av svinebøndene misfornøyde 4870 
med grisens adferd.163 Bøndene var også mer positive til den gamle griserasens 4871 
morsegenskaper enn morsegenskapene til TN70-purken.    4872 
 4873 
En stor andel svinebønder har meldt ifra om at TN70-purken og slaktegrisen Noroc viser mer 4874 
aggressiv atferd både overfor andre griser og mennesker sammenlignet med norsk landsvin.164 4875 
De er mer aktive, og passer dermed enda dårligere inn i det stimulifattige levemiljøet som tilbys 4876 
grisene.165  4877 
 4878 
Økningen i kullstørrelse regnes også som en sentral årsak til overproduksjonen som har vart i 4879 
flere år i norsk svinenæring, og som har rammet svinebøndene hardt økonomisk.166    4880 
Tross at svinebøndene melder om negative egenskaper med den nye griserasen, omtaler 4881 
Norsvin griserasen som en suksess.167 Det som hovedsakelig trekkes frem i omtalen er hvordan 4882 
griserasen er positiv for effektivitet og lønnsomhet.168  4883 

4883 
156 Norsvin: Strategiplan 2014-2018, s. 3. 2014 
 
157 Norsvin: Strategiplan 2014-2018, s. 3. 2014 
 
158 Ingris årsstatistikk 2020, s. 9 
 
159  Rådet for dyreetikk:  Dagens husdyravl i et etisk perspektiv, s. 11. 2009 
  
160 van Essen, G.: Cardiovascular proportionality of modern pigs - Are we breaking the allometric scaling laws? PhD thesis, 
Erasmus Medical Center. Rotterdam: 2017 
 
161 EFSA Panel on Animal Health and Welfare: Scientific opinion on the use of animal-based measures to assess welfare in pigs. 
EFSA Journal 10 (1). 2012 
 
162 Ingris årsstatistikk, s. 25. 2020 
 
163 Ingvild Annysdatter Fremmerlid: Topigs Norsvins TN70-purke - En studie for å undersøke norske svineprodusenters erfaring 
med TN70-purka, s. 34. NMBU. 15.05.2015 
 
164 NRK: Mener grisene er mer aggressive enn før. 16.12.2017 
 
165 Ibid.;  
 
166 Stortingsmelding (2016-2017): Endring og utvikling - en fremtidsrettet jordbruksproduksjon, s. 35-36; Prop. 133 S (2015-
2016); Anders Huus (seniorrådgiver i Norges bondelag) til Landbrukspodden 19.11.2018;  NRK: Supergrisen. 05.07.2019 
 
167 Landbruk: Purka til Norsvin og Topigs Norsvin er sannsynlig verdens beste gris. 19.10.2017; Ingris: Årstatistikk 2018, s. 2  
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 4884 
 4885 

4. Kirurgisk kastrering   4886 
Dyrevelferdsloven §9 sier at: “Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler 4887 
på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse.” 4888 
 4889 
Rutinemessig kirurgisk kastrering av alle hanngriser er unntatt denne bestemmelsen, ettersom 4890 
årsaken til inngrepet ikke er begrunnet ut fra hensynet til dyrenes velferd heller helse, men  4891 
hensynet til næringsinteresser som ligger til grunn for unntaket fra lovbestemmelsen. 4892 
 4893 
Kirurgisk kastrering av hanngris utføres fordi noen hanngriser utvikler rånelukt som setter seg 4894 
i kjøttet og som forbrukere reagerer på. I følge Animalia utvikler 12% av hanngrisene rånelukt 4895 
før de slaktes.169 Det har imidlertid vært vanskelig å påvise hvilke griser som utvikler rånelukt, 4896 
og derfor kastreres alle hanngriser rutinemessig.170  4897 
 4898 
Fra 1. august 2002 og frem til i dag er kirurgisk kastrering lovlig så lenge det er en veterinær 4899 
som utfører inngrepet, og at det utføres innen hanngrisene er 4 uker gamle. Det stilles krav til 4900 
smertestillende og lokalbedøvelse satt med injeksjon i testiklene i forbindelse med 4901 
inngrepet.171  Til tross for dette, innrømmer svinenæringen at kirurgisk kastrering fortsatt er 4902 
smertefullt, og at lokalbedøvelsen ikke gir totalbedøvelse.172  Forsøk viser også at 4903 
lokalbedøvelsen ikke fjerner all smerte, men kun reduserer den.173 Førsteemanuensis ved 4904 
Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøyskolen, Birgit Ranheim, mener at det i 4905 
mange tilfeller også går for lang tid fra injeksjon av lokalbedøvelse til selve inngrepet, slik at 4906 
effekten har avtatt under kastreringen.174  Spedgrisene opplever også smerte i flere dager etter 4907 
inngrepet, selv når det settes smertestillende i forbindelse med inngrepet.175 Til sammenligning 4908 
er det verdt å huske på at kastrering av hunder og katter utføres med full narkose.   4909 
 4910 
I tillegg til at grisene fortsatt opplever smerte i forbindelse med og i etterkant av inngrepet, er 4911 
det flere negative effekter ved bruken av kirurgisk kastrering. Det er en risiko for infeksjoner i 4912 
etterkant av inngrepet, ettersom hanngrisene går med åpne sår i flere dager og er utsatt for 4913 
bakterier fra fjøsmiljøet. Infeksjonsfaren forsterkes av at spedgrisene får svekket 4914 
immunforsvar. Spedgrisene får også dårligere appettitt i flere dager etter inngrepet, og får 4915 
dermed i seg mindre næringsstoffer. Dette kan føre til høyere dødelighet og økt 4916 
antibiotikabruk.176    4917 

4917 
 
168Ibid.  
 
169 Fredriksen, B., Hexeberg, C., m.fl. Utprøving av råneluktvaksinering av gris i Norge. Animalia. 2011.   
 
170 Ibid. 
 
171 Forskrift om hold av svin §10 c)   
 
172  Animalia/Svin: Hva er best for grisen? s. 16. Utg. 8/2010.   
 
173 Ranheim, Birgit., Haga, Henning. Castration of piglets: the analgesic effects ofintratesticular and intrafunicular lidocaine 
injection. Veterinary Anaesthesia and Analgesia 32, 1–9. 2005;  Ranheim, B., Haga, H., m.fl. Distribution of radioactive lidocaine 
injected into the testes in piglets. J. vet. Pharmacol. Therap. 28, 481–483, 2005  
 
174  Mailkorrespondanse med Førsteemanuensis ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøyskolen Birgit 
Ranheim. 18.03.2020 
 
175 Fredriksen, B. (Animalia). Vaksinering mot rånelukt – ta metoden i bruk! Norsk Veterinærtidsskrift 9, 2014 
  
176  Allison , J.R. A comparison of mortality (animal withdrawal) rates in male fattening pigs reared using either physical castration 
or vaccination with ImprovacR as the method to reduce boar taint. Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canada,18-
21 July 2010;  Nafstad, O. (Animalia): Spørreundersøkelse blant produsenter om erfaring med og holdning til Improvac. 18.11.2016 
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 4918 
I 2002 vedtok Stortinget et forbud mot kirurgisk kastrering av hanngris som skulle tre i kraft 4919 
fra 2009.177  I forarbeidene til den nye Dyrevelferdsloven av 2009, kom 4920 
Landbruksdepartementet med følgende synspunkt på rutinemessig kirurgisk kastrering av 4921 
hanngriser: “Landbruksdepartementet mener at det prinsipielt er dyrevernmessig svært betenkelig å 4922 
foreta inngrep på dyr for å tilpasse disse til ulike driftsformer og produksjonsforhold. Det er etter 4923 
departementets mening nødvendig å se på om driftsformer og produksjonsforhold i stedet kan endres, 4924 
slik at inngrep ikke lenger er nødvendig.”178 4925 
 4926 
Svinenæringen fikk ansvaret med å finne alternativer til kirurgisk kastrering.179  Det ble ikke 4927 
satt noen tidsfrist fra myndighetene om når svinenæringen må ha funnet et alternativ og per nå 4928 
har Stortingets vedtak om forbud mot kirurgisk kastrering blitt satt på vent på ubestemt tid.  4929 
De viser til at forbudet mot kirurgisk kastrering ble utsatt fordi det på daværende tidspunkt 4930 
manglet en alternativ metode,180 men  i dag  finnes det flere  alternativer. 4931 
 4932 
Det finnes en alternativ metode til kirurgisk kastrering som kalles immunologisk kastrering. 4933 
Det har vært godkjent til bruk i EU og i Norge siden 2009.181 Flere land har allerede begynt å 4934 
fase ut bruken av kirurgisk kastrering (for eks. Tyskland, Nederland og Frankrike).182 EU har 4935 
også en målsetning om å fase det ut.183 Rådet for dyreetikk konkluderer også med at 4936 
immunologisk kastrering er bedre for dyrevelferden enn kirurgisk kastrering.184   4937 
 4938 
Andre alternativer til kirurgisk og immunologisk kastrering er å drive avl på hanngriser med lite 4939 
rånelukt eller å slakte grisene før lukta utvikles på kjøttet.185 I Norge avles det allerede på 4940 
griser med lavere rånelukt, så det er godt utgangspunkt.186 4941 
 4942 
Det finnes også vaksine mot rånelukt kalt Improvac, som ble godkjent til bruk av Statens 4943 
legemiddelverk i 2009 som brukes som en erstatning for kirurgisk kastrering.187 Fra 2010 var 4944 
den i bruk i norske svinebesetninger.188 Vaksinen inneholder ikke hormoner, men et ufarlig 4945 
protein som ikke har hormonell påvirkning på verken grisen eller forbrukerne,189 og det gir 4946 

4946 
177  Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002): Om dyrehold og dyrevelferd, s. 70 
 
178 Ot.prp. nr. 68 (1999-2000). Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (landbruksdepartementets 
tilrådning), s. 4 
 
179 Ibid. 
 
180  St.prp. nr. 1 (2007–2008), s. 43, 68 
 
181 Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 3. 28.01.2015  
 
182  European Commission: Report from the Expert Group on ending thesurgical castration of pigs. Oktober 2014, s. 8-10. 
 
183 European Commission: European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs. 16.12.2010 
 
184 Rådet for Dyreetikk: Immunologisk kastrering av svin. Oktober 2009 
 
185  European comission: On the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated 
against boar taint (immunocastrated). Final report. 14.03.2019;  Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 7. 
28.01.2015  
 
186  European comission: On the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated 
against boar taint (immunocastrated). Final report. 14.03.2019;  Animalia: Om prosjektet BoarPPM. 29.06.2020  
 
187 Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 3. 28.01.2015  
 
188 Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 4. 28.01.2015 
 
189 Animalia: FAQ - vaksinering mot rånelukt: Er det en hormonbehandling? 31.03.2017;  European comission: On the production, 
the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated against boar taint (immunocastrated), s. 65. 
Final report. 14.03.2019 
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heller ingen smaksforskjell.190 Ved korrekt bruk kan den være et godt alternativ til effekten 4947 
man får av kirurgisk kastrering.191   4948 
 4949 
Den Norske veterinærforeningen har uttalt at Improvac vil være bedre for dyrevelferden enn 4950 
kirurgisk kastrering.192 Også Norsvin har uttalt seg positivt om vaksinen. Selv trekker 4951 
svinenæringen frem at: “Etter andre injeksjon vil dyret oppføre seg som en kastrat og ha 4952 
kastratenes egenskaper når det gjelder tilvekst og fôrutnytting. Det innebærer at før andre 4953 
injeksjon drar man nytte av hanndyrets evne til bedre fôrutnyttelse og tilvekst, samt at kjøttet 4954 
blir magrere enn hos kastrater. Etter andre injeksjon får man fordelen av roligere atferd.”193  4955 
Bruk av Improvac kan argumenters altså å gå bedre økonomi for bonden på grunn av bedre 4956 
forutnyttelse og høyere kjøttprosent.    4957 
 4958 
EUs deklarasjon fra 2010 satte som mål at kirurgisk kastrering skal fases ut i alle EU-land.194  4959 
Selv om målet ikke er nådd enda, har flere europeiske land begynt å fase ut kirurgisk kastrering 4960 
av hanngris. Det er en nedgang i antall hanngriser som kastreres i Tyskland, Belgia, Frankrike 4961 
og spesielt i Nederland.  Kirurgisk kastrering har også vært svært uvanlig i flere år i 4962 
Storbritannia, Irland, Portugal, Hellas og i deler av Spania.195  Alternativene som brukes her er 4963 
injeksjon med Improvac, og  ren hangrisproduksjon. I disse landene handler det om et 4964 
samarbeid mellom flere aktører hvor også dagligvarehandelen spiller  en sentral rolle i 4965 
utfasingen flere steder.196  4966 
 4967 
Grisebønder i Nederland, Tyskland og Frankrike som har sluttet med kirurgisk kastrering, 4968 
melder om redusert bruk av antibiotika og bedre helsetilstand hos grisene.197  Det samme gjør 4969 
norske grisebønder som har gått over til å bruke vaksinen Improvac i stedet for kirurgisk 4970 
kastrering.198   Å fase ut kirurgisk kastrering kan derfor tenkes å være mer i tråd med norske 4971 
myndigheters mål om minst mulig antibiotikabruk i landbruket.    4972 
 4973 
Det er nødvendig å belyse om det bør sette en tidsfrist for når det vedtatte forbudet mot 4974 
kirurgisk kastrering av hanngris skal innføres.  Et fravær av en tidsfrist vil kunne, med stor 4975 
sannsynlighet føre til en ytterligere trenering av forbudet. En gjennomføringsplan kan foreslås 4976 
utarbeides for å sikre fremgang og samarbeid mellom relevante aktører.   4977 
 4978 
 4979 

5. Voldsutøvelse på norske grisegårder 4980 
 4981 

4981 
 
190  Animalia: FAQ - vaksinering mot rånelukt: Påvirker det kjøttkvaliteten? 31.03.2017  
 
191 Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 4. 28.01.2015  
 
192 Den norske Veterinærforeningen: Vaksinering av hanngriser gir bedre dyrevelferd. 10.07.2014 
 
193  Animalia: FAQ - vaksinering mot rånelukt. 31.03.2017 
 
194  European Commission: European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs. 16.12.2010 
 
195 European Commission: Report from the Expert Group on ending the surgical castration of pigs. Oktober 2014, s. 7; 
Regjeringen:  Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 9. 28.01.2015 
 
196 European Commission: Report from the Expert Group on ending the surgical castration of pigs. Oktober 2014, s. 8-10; 
European comission: On the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated against 
boar taint (immunocastrated), s. 34. Final report. 14.03.2019 
 
197 Regjeringen: Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris, s. 9. 28.01.2015 
 
198 Nafstad, O. (Animalia): Spørreundersøkelse blant produsenter om erfaring med og holdning til Improvac. 18.11.2016 
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NRK Brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” avdekket systematisk 4982 
voldsbruk mot griser på flere tilfeldig utvalgte gårder. Voldsbruk er en “usynlig” 4983 
dyrevelferdsutfordring i griseindustrien, og det finnes ingen tall på hvor utbredt det er. Det vi 4984 
imidlertid vet er at det forekommer, at det ikke er satt inn tiltak verken fra næringen eller 4985 
myndighetene for å forhindre det, og at det er vanskelig å avdekke. Selv sier Mattilsynet at de 4986 
har svært begrensede muligheter til å avdekke vold mot griser selv ved uvarslede tilsyn, og at 4987 
den er vanskelig å oppdage uten bruk av undercover og skjult kamera.199 Voldsbruken som ble 4988 
avdekket i dokumentaren oppstod hovedsakelig i forbindelse med rutinearbeid som driving av 4989 
dyr, håndtering av syke dyr og rengjøring av binger. Ofte i den hensikt om å få fortgang på 4990 
oppgavene (som for eksempel under driving av dyrene), eller fordi grisenes stimulifattige 4991 
levemiljø gjør dem mer pågående når man er inne å rengjør i bingene. Den trange plassen gjør 4992 
det også vanskeligere for røkteren å få rengjort uforstyrret. Norun Haugen har beskrevet 4993 
hvordan hun stadig ble oppfordret av bøndene til å slå til pågående griser for å “sette dem på 4994 
plass” eller holde dem unna når hun rengjorde. Hun observerte også denne atferden hos 4995 
bøndene når de rengjorde.  4996 
 4997 
En annen utfordring er at både Dyrevelferdsloven og Forskrift om hold av svin ikke sier noe om 4998 
hva slags fysisk håndtering som er lovlig eller ulovlig. Mattilsynet har heller ikke utarbeidet en 4999 
veileder om fysisk håndtering av gris. Til sammenligning utarbeidet Mattilsynet i 2014 en 5000 
veileder om hundehold. I den forbindelse ble det spesifisert hva slags fysisk håndtering som er 5001 
ulovlig å gjøre med hunder.200 Mattilsynet har utarbeidet flere veiledere om hold av svin, som 5002 
for eksempel veilederen om bruk av rotemateriale i bingene,201 men ingen om håndtering og 5003 
tolkningen av regelverket på dette området. Dette fører i stor grad til at det er bonden selv som 5004 
må foreta vurderinger om hva som regnes som "nødvendig pinepåføring" etter 5005 
Dyrevelferdsloven §3 og §14. I en hektisk hverdag med mange dyr, mange rutineoppgaver, 5006 
dårlig økonomi og med en landbrukspolitikk som pålegger bøndene sterke effektivitetskrav, er 5007 
det sannsynlig at det er hensynet til økonomi og effektivitet som blir avgjørende faktorer når 5008 
bonden skal vurdere hvordan han velger å håndtere dyrene sine. 5009 
 5010 
Noe voldsbruk mot landbruksdyr er lovlig og det er dermed gjort et unntak for det generelle 5011 
forbudet mot vold mot dyr i Dyrevelferdsloven. Eksempler er bruk av elektrisk drivstav eller 5012 
harde plastrør på kyr under driving på slakterier.202 Da Økokrim etterforsket hendelsene i 5013 
“Griseindustriens hemmeligheter”, var både de og Mattilsynet usikre på om flere av 5014 
voldshandlingene mot dyrene var ulovlige.203 Økokrim har blant annet skrevet at: “For eksempel 5015 
viste dokumentaren en gris som ble dunket eller slått med en lem. Hvis hensikten var å forflytte en 5016 
skadet gris til en isolert sykebinge, ville dette måtte vurderes annerledes enn hvis formålet var å påføre 5017 
grisen smerte.”204 Dyrets subjektive opplevelse av smerten og alternative måter å flytte syke 5018 
griser på ble mindre vektlagt enn formålet med handlingen.  “Og hvor går grensen mellom vold og 5019 
forsvarlig håndtering av store dyr? Selv om enkelte standarder er utdypet i forskrift, var det nødvendig 5020 
å ta høyde for manglende erfaring fra det konkrete saksfeltet, noe som ofte er situasjonen ved 5021 

5021 
199  Mattilsynets svar i mailkorrespondanse. 20.06.2018; NRK Brennpunkt “Griseindustriens hemmeligheter”. 19.06.2019. 
Intervju med Mattilsynets direktør for avdeling for planter og dyr, Karen Johanne Baalsrud. Tidspunkt 54:14-54:36 
 
200 Mattilsynet: Veiledning om hold av hund, s. 13. URL: 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veile
dning%20om%20hold%20av%20hund   
 
201 Mattilsynet: Veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale for gris. 10.11.2017 
 
202 Forskrift om avliving av dyr  
 
203Dialog med Norun Haugen som var både vitne og mistenkt under etterforskningen, og også hadde partsinnsyn i flere av sakene. 
Til orientering ble sakene mot Haugen henlagt med begrunnelsen “intet straffbart forhold” etter nødrettsbetraktninger.  
 
204 Fagbladet Økokrim. Årgang 24. Nr. 1, 2021 
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overtredelser av spesiallovgivningen.”205 En utfordring er altså at det foreligger lite rettspraksis på 5022 
vold mot landbruksdyr, noe som kan ses i sammenheng med at det er vanskelig å oppdage og at 5023 
regelverket gir rom for tolkninger i definisjonen av voldsbruk.  5024 
 5025 
Når vi som samfunn står overfor problemer som vi ikke er helt sikre på omfanget av eller 5026 
årsaken til, har myndighetene ansvar for å finne løsninger som kan finne roten til problemet. 5027 
Ettersom voldsbruk mot griser er et usynlig, men tilstedeværende dyrevelferdsproblem, bør 5028 
det være myndighetenes mandat å ta grep. En mulighet er å gi myndighetene ansvar for 5029 
nedsette et ekspertutvalg som skal forl se nærmere på problemet. Dette burde inneholde både 5030 
omfang av voldsbruk, årsaker til voldsbruk, og tiltak mot voldsbruk.  5031 
 5032 
 5033 

Saksbehandlers konklusjon 5034 
 5035 
Vi er nødt legge om dagens intensive griseproduksjon til en produksjon som ivaretar grisenes 5036 
artstypiske og individuelle behov i tråd med Dyrevelferdsloven. Det gjør den ikke i dag.  5037 
 5038 
Gris er et svært intelligent dyr og det er av stor del næringsinteresserser hensyn at 5039 
produksjonen for fortsette slik den gjør i dag.. Dyrevelferdsloven er overordnet, men 5040 
forskriftene er dessverre tilpasser næringsinteresser, og vektlegges ikke dyrevelferd.  5041 
 5042 
At norske forbrukere er opptatt av at det skal være god dyrevelferd i landbruket viser at det er 5043 
endringsvilje, også i befolkningen. Det er heller ikke usannsynlig at engasjementet for 5044 
dyrevelferd har økt etter avsløringene som har kommet om dårlig dyrevelferd i svinenæringen. 5045 
Det burde derfor være i svinenæringens interesse at dyrevelferden bedres.  5046 
 5047 
En mindre intensivert produksjon vil også være økonomisk bra for bonden da friske griser gir 5048 
f.eks. mindre dødelighet, mindre antibiotika på skader og sår.  5049 
Effektivisereskravene vi har i dag vanskeliggjør at bøndene kan gi grisene bedre dyrevelferd 5050 
enn det minstekravene tilsier. Som politikere er det viktig å se på hva som  legger rammene for 5051 
produksjonen, bøndene og grisene. Vi bør ta avstand fra politikk som belønner billig drift og 5052 
intensivering og effektivisering som viser seg å være dårlig for dyra.   5053 
 5054 
For å oppnå dette kreves grunnleggende endringer i rammebetingelsene for griseindustrien.  5055 
Saksbehandler mener derfor at mye av problemene kan vise til at det er sterkt et behov for at 5056 
myndighetene hever minstekravene i forskrift om hold av svin. Etter avsløringene i media om 5057 
regelverksbrudd ser vi et enormt behov for å rydde opp i næringen. Saksbehandler konkluderer 5058 
at næringen står overfor dyrevelferdsutfordringer som handler om mer enn regelverksbrudd. 5059 
Det handler om problemer knyttet til leveforholdene, økonomisk press, og hva slags industri 5060 
minstekravene i Forskrift og hold av svin legger opp til, og fordi de fleste grisebøndene driver 5061 
etter minstekravene i Forskrift.  5062 
 5063 
Saksbehandler det som nødvendig å heve minstekravene samt bidra med tiltak som kan 5064 
stimulere flest mulig bønder til å drive på en måte som gir bedre dyrevelferd enn det 5065 
minstekravene gjør slik at dyrene har det best mulig.  5066 

 5067 

Spørsmål til diskusjon 5068 
- Bør vi være mer spesifikke i tiltakene mot voldsbruk? 5069 
- Er det noe som mangler i plattformen? 5070 

5070 
 
205 Ibid.  
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 5071 

Forslag til vedtak 5072 
F1: Den politiske uttalelsen «Legg om industriell griseproduksjon nå!» vedtas slik den 5073 
foreligger. 5074 

5075 
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 5075 

 5076 

 5077 

LEGG OM INDUSTRIELL  5078 

GRISEPRODUKJON NÅ  5079 

Grisen lider under industriell griseproduksjon. Antall gårdsbruk har gått ned i takt med økning 5080 
av produksjonen, som nå er underlagt et effektivitetspress som går alvorlig utover grisens 5081 
velferd.  Problemene bunner i en politikk som belønner billig drift og effektivisering framfor 5082 
dyrevelferd og bærekraft. Denne utviklingen tjener verken grisen, bonden eller forbrukeren.  5083 
 5084 
Dagens intensive griseproduksjon må legges om til en produksjon som i større grad ivaretar 5085 
grisenes artstypiske og individuelle behov i tråd med Dyrevelferdsloven. Grønn Ungdom vil 5086 
både stille strengere krav til dyrevelferden i næringa og  tilrettelegge for lønnsom drift innen 5087 
disse rammene.  5088 
 5089 
Grønn Ungdom vil: 5090 

● Heve minstekravene i forskrift om hold av svin. Dette skal innebære minst 5091 
- krav på mosjon og mulighet til å drive artstypiske behov 5092 
- krav om gummimatte til purker i alle fødebinger 5093 
- krav om tilgang på uteareal for alle griser 5094 
- krav om minst to manipulative aktivitetsobjekter i alle binger for smågris og 5095 

slaktegris 5096 
- at mengden av strø og rotemateriale i betongbinger i alle produksjonsfaser økes 5097 

med minst tre  ulike materialer. 5098 
 5099 

● Tette inntektsgapet mellom bønder og andre arbeidsgrupper i samfunnet 5100 
 5101 

● Innføre det vedtatte forbudet mot kirurgisk kastrering av hanngris og sette en tidsfrist 5102 
for innføringen av dette.  5103 
 5104 

● Opprette en tilskuddsordning for vaksinasjon mot rånelukt hos hanngris etter modell 5105 
fra Sverige. 5106 
 5107 
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● Innføre forbud mot betongbinger 5108 
 5109 

● Stille krav om tallesystem i stedet for standard betongbinger i innendørs fjøs for griser i 5110 
alle produksjonsfaser 5111 
 5112 

● Innføre krav tallesystem eller binger med djupstrø i stedet for betongbinger for 5113 
slaktegris og purker i bedekningsavdeling ved nybygg eller ombygging av fjøs.  5114 
 5115 

● Innføre krav om at griserasene som brukes i norsk svineproduksjon må være sunne og i 5116 
tråd med Dyrevelferdsloven §25 om avl. 5117 
 5118 

● Forby griseraser med dårlig dyrevelferd- og helse.   5119 
 5120 

● Forby griserasen TN70 5121 
 5122 

● Forby kullstørrelser på over 12 grisunger. 5123 
 5124 

● Forby videre økning av den daglige tilveksten hos smågris- og slaktegris i avlsarbeidet. 5125 
 5126 

● Kreve at avlsarbeidet på gris legger til rette for flere saktevoksende griseraser. 5127 
 5128 

● Halvere konsesjonsgrensen på gris fra 2100 omsette slaktegris til 1050 i året, og fra 5129 
105 innsette til 52 avlspurker i året. 5130 
 5131 

● Endre konsesjonsgrensa for avlspurker fra antall purker til antall produserte smågris, 5132 
og på den måten avvikle praksisen med “engangspurker”. 5133 
 5134 

● Øke bruken av fôrressurser som ikke egner seg som menneskemat, slik som matavfall 5135 
og restprodukter  i stedet for kraftfor. 5136 
 5137 

● Sikre god tilgang til grovfôr og strukturfôr for å bedre tarmhelsen og stimulere dyra 5138 
mer.  5139 

 5140 
● Forby slakteriene å premiere de store produsentene gjennom puljetilskudd ved 5141 

levering av grisene 5142 
 5143 

● Øke alderen for avvenning av grisunger.  5144 
 5145 

● Øke hvileperioden for purker. 5146 
 5147 

● Forby rutinemessig filing av tenner på grisunger. 5148 
 5149 

● Forby bruken av ammepurker 5150 
 5151 

● Øke husdyrtilskuddet til bønder som driver med utegris og innføre en ordning for 5152 
dyrevelferdsmerking på utegris.  5153 
 5154 

● Opprette en tilskuddsordning for bønder som ønsker å legge om til utedrift  5155 
 5156 

● Øke målpris og pris på grisekjøtt eller innføre en dyrevelferdsavgift på kjøtt som dekker 5157 
kostnader til tiltak som vil bedre dyrevelferden. 5158 
 5159 
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● Innføre en tilskuddsordning som er øremerket bedre dyrevelferd 5160 
 5161 

● Sette ned et ekspertutvalg med ansvar for voldsutredning på norske grisegårder.  Dette 5162 
utvalget må se på omfang av voldsbruk, årsaker til voldsbruk, og tiltak mot voldsbruk.  5163 
 5164 

● Myndighetene ber Mattilsynet om å utarbeide en veileder om hva som er ulovlig og 5165 
lovlig fysisk håndtering av griser, og det skal kreves at svineprodusenter må gjøres kjent 5166 
med denne veilederen 5167 
 5168 

● Spesifisere regelverket om fysisk håndtering av griser. 5169 
 5170 

● Vri produksjonstilskuddene i landbruket fra å favorisere intensiv volumproduksjon av 5171 
grisekjøtt til å støtte opp om produksjon basert på styrket dyrevelferd 5172 
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4.9 – TIDA FOR NYE 
VASSKRAFTVERK ER FORBI!  
FOR s lag s s t i l l e r :  L AND S S T Y R E T 5173 

 5174 
“Uberørt natur får ein stadig større verdi. Tida for nye store vasskraftutbyggingar i Noreg er 5175 
over” sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for 21 år sidan 206.  Etter hundre år med 5176 
kraftutbygging har 2/3 av dei store norske vassdraga vorte regulert og eit område som er 5177 
ekvivalent med meir enn halvparten av det totale vassarealet i Noreg er demma ned207. Av 5178 
4000 vassdrag i Noreg, har berre 388 vorte verna mot utbygging208209. Likevel ser me i dag at 5179 
parti i Noreg vil opna opp dei verna vassdraga for kraftutbygging og elektrifisering av 5180 
samfunnet210.  5181 
 5182 
Kor mykje energi treng me? 5183 
Noreg sin fornybardekning av den totale energibruken er rundt 51%211. Noregs Vassdrag- og 5184 
energidirektorat utarbeida ein rapport i 2020212 som kom fram til at Noreg sitt energibehov er 5185 
235 TWh, der 135 TWh er elektrisitet. Om me elektrifiserer samfunnet direkte med straum vil 5186 
me trengje ytterlegare 30-50 TWh elektrisitet. I følge Statnett, treng me omlag 80 TWh meir 5187 
fornybar energi enn me produserer i dag. Om alle våre energibehov skal dekkjast av fornybar 5188 
energi, vil me trengje ein kombinasjon av hydrogen og elektrisitet. Dette er fordi nokre formar 5189 
for infrastruktur framleis ikkje kan elektrifiserast direkte, men det er mogleg å nytte hydrogen 5190 
som energiberar og nytte brenselceller til drift. Å gå bort frå forbrenningsmotorar vil òg gje 5191 
kraftig energieffektivisering. Full elektrifisering av Noreg vil difor gje eit lågare totalt 5192 
energibehov enn i dag, anslått til omlag 214 TWh med full elektrifisering213.            5193 
 5194 
Sjølv med ein optimistisk energieffektiviseringsgrad på 29%214 vert dette ein monaleg sum som 5195 
er ekvivalent med nesten 35 Tonstad-kraftverk (Noreg sitt største vasskraftverk), eller 200 5196 
Alta-kraftverk215. 5197 
 5198 
Om ikkje vasskraft, kva? 5199 
98% av all fornybar energi i Noreg kjem frå vasskraft med 2% frå vind- og varmekraft til 5200 
5200 
206

 Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale https://www.dagbladet.no/nyheter/statsministhttps://www.enova.no/er-jens-
stoltenbergs-nyttarstale/65676039  
207

 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/vassdragsutbygging/  
208

 Jon Arne Eie, Per Einar Faugli og Jens Aabel: Elver og vann. Vern av norske vassdrag. Grøndahl Dreyer 1996. ISBN 82 504 2241 
4 
209

 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/vernede-vassdrag/  
210

 Frp og Sp ønsker seg omkamp om utbygging av vernede vassdrag https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PRPgk7/frp-
og-sp-oensker-seg-omkamp-om-utbygging-av-vernede-vassdrag  
211

 Fornybarmeteret 
https://www.energinorge.no/contentassets/14940b60888e47e98af41fab67129f7d/energi_norge_bar21_master_lowres_oppslag.
pdf  
212

 https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_36.pdf  
213

 Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm 
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/et-elektrisk-norge--fra-fossilt-til-strom.pdf  
214

 https://www.enova.no/upload_images/EC1F6780830743F3950356367CBD45F9.pdf  
215

 https://enerwe.no/kraftkommune-vannkraft/dette-er-de-storste-vannkraftverkene-i-norge/145890  
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saman216.  NVE forventar 15TWh frå nye vasskraftverk fram mot 2040217. Om me vil lukke 5201 
døra til meir vasskraftutbygging i Noreg, må me sjå på andre moglegheiter og nye fornybare 5202 
energikjelder for å dekke energiforbruket me har i dag og i framtida. 5203 
 5204 
Inngrep i sårbare økosystem 5205 
Utbygging av vasskraft førar til større og meir langvarige inngrep inn i økosystem som har hatt 5206 
få mekaniske inngrep frå før. Demming av elver påverkar økosystem i elver i stor grad, med 5207 
overfløyming, bakkdemningar og mykje mindre vatn nedanfrå. Vassføring frå demning skader 5208 
òg alt dyr- og planteliv som bor longs elvekantane.  5209 
 5210 
Konflikt med menneskerettar 5211 
I tillegg til konflikt med dyr- og planteliv, kjem konflikt med menneskjer. Den norske staten har 5212 
vist veldig lite omsyn til samiske rettar og interesser når det kjem til utbygging av kraftverk i 5213 
Sápmi218219. Samane har ei dobbel byrde når det kjem til klimakrisa og er trua av utrydding av 5214 
båe klimaendringar og det grøne skiftet. Som eit antirasistisk parti, må Grøn Ungdom leggja 5215 
særs tung vekt på Sametinget si avgjerd i sakar som gjeld samiske rettar og interesser. 5216 
 5217 

Drøfting  5218 
Denne politiske fråsegna tar for seg båe tiltak for å unngå stor og inngripande kraftutbygging i 5219 
Noreg og støtte til nye fornybare energikjelder. 5220 
 5221 
Kartlegging og vern av meir vassdrag 5222 
I dag er rundt 11% av vassdraga i Noreg kartlagt for potensielle verneverdiar220. Det er 5223 
umogleg å vite kva me øydeleggjar om me ikkje har nokon informasjon om korleis det var før. I 5224 
2004, var landbruksdepartementet bekymra for at den “mangelfulle kartlegginga kunne få 5225 
negative konsekvensar, spesielt for utnytting av dei mest produktive areala langs vassdraga», 5226 
som uttrykt gjennom supplering av Verneplan for vassdrag221. Me må jobbe for ein grundig 5227 
kartlegging av verneverdiane i alle vassdrag i Noreg. Med kunnskap i botnen, kan me opne for 5228 
ein ny verneplanrunde. Å supplere verneplanen for vassdrag med fleire vassdrag er allereie 5229 
MDG sin politikk. 5230 
 5231 
Forbetring av eksisterande kraftverk 5232 
Grunnrenteskatten er ein skatt som utbyggjarar må betale for å bruke våre felles ressursar. På 5233 
kraftverk med produksjon over 10 MW (megawatt) betalar eigaren 1.3 øre per kWh (kilowatt 5234 
per time) som ein naturressursskatt222. Mange kraftverk i dag produserer 9.9 MW når dei 5235 
kunne produsert opp mot 20 MW, men det hadde vore ulønsamt for utbyggjarar til å auke 5236 
produksjonen. Me har landa på eit kortsiktig og eit langsiktig tiltak for å løysa problemet. Fyrst, 5237 
å innføre ein fritaksperiode i starten av oppussing- og utvidingsprosjekt av vasskraftverk som 5238 
gjer at skattetrykket ved oppstarten er vesentleg lågare enn i dag. Tiltaket er foreslått av 5239 
NTNU og kunne hjelpe å auke kraftproduksjonen i Noreg med 10%223. Dette er ein monaleg 5240 
mengde produksjon for inngrep som har allereie skjedd. Forskinga har syna at ein tredobling av 5241 

5241 
216

 https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/fornybar-energiproduksjon-i-norge/id2343462/  
217

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/  
218

 https://snl.no/Alta-saken  
219

 https://www.nrk.no/sapmi/reineiere-jubler-ikke-av-90-millioner-kr-i-erstatning-1.15047992  
 
220

 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007100300007?page=0  
221

 Supplering av Verneplan for vassdrag 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c4ff6620056d4b8a9b071d10601ebd72/no/pdfs/stp200320040075000dddpdfs.pdf  
222

 https://energifaktanorge.no/regulering-av-energisektoren/skattlegging-av-kraftsektoren  
223

 https://www.nrk.no/osloogviken/hoyt-skattetrykk-hindrer-vannkraftutbygging-1.15051303  
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installert effekt er teoretisk mogleg med så kalla “ekstrem oppgradering”224. 5242 
 5243 
Det langsiktige tiltaket er å greie ut moglegheita til å tilknytte grunnrenteskatten til inngrep og 5244 
tap av verdifulle økosystem, heller enn kraftkapasitet. Per i dag, er skatten tilknytt  5245 
kraftkapasitet og produksjon. Dette er då ikkje tilknytt inngrep og tap av dyr- og planteliv sidan 5246 
graden av inngrep ikkje er tilknytt kraftkapasitet. Eit 9 MW vasskraftverk kan vera like eller 5247 
endå meir skadeleg enn eit som produserer 50 MW. Det gir då meining at me greier ut ein måte 5248 
å tilknytte grunnrenteskatten til inngrep og skade, båe for vasskraft men òg for vindkraft og 5249 
alle andre nye fornybare energikjelder, i tråd med Grøn Ungdom sitt vedtekne politikk. 5250 
 5251 
Eit norsk vasskraftverk med installert kapasitet over 10 MW er i snitt 50 år gamalt225. Den 5252 
årlege totale kraftproduksjonen i norske vasskraftverk kan aukast med 4 TWh dersom ein 5253 
erstattar alle turbinane med nye. Ei slik oppgradering vil ikkje endre vasskraftverkets fysiske 5254 
fotavtrykk (demninga, vassvegen osb.). Med dagens skattesystem er det ikkje praktisk mogleg 5255 
for selskap å bytte ut vassturbinane, så nye insentiv kan gjere det mogleg å produsere meir 5256 
fornybar energi226.   5257 
 5258 
Flaumsikring 5259 
Ei grunn som er ofte gitt som påskott for utbygging i verna områder er flaumsikring.  Den beste 5260 
måten å unngå skadeleg flaum er å ikkje bygga i flaumutsatte områder, der det er fare for flaum. 5261 
Med sterke klimaendringar treng me sterk og framtidsretta arealplanlegging. Med 5262 
vassdragsplanar etter plan- og bygningslova kan kommunane leggje rammar for bruk av 5263 
vassdraga og tilhøyrande areal, og dermed ta omsyn til flaumfare og klimaendringar. 5264 
 5265 
Saman med dette må me restaurere myrområde og overutbygde elver for å ta vare på 5266 
flaumdempande evne av elv- og myrøkosystem. Restaurering av vassdrag med store inngrep i 5267 
dag er eit tiltak som aukar biologisk mangfald og lagrar karbon samstundes som me nyttar 5268 
økosystem sitt flaumdempande evne. Flaummark, innsjøar, brakkvatnsjøar, elve- og bekkeløp, 5269 
myr, kjelder og flaummarkskog bidrar vesentleg til regulering av vasshastegheit, vern mot 5270 
erosjon, og skade på dyr- og planteliv. Trer og busker bindar jorda fast og hindrar tap av 5271 
jordsmonnet, stabiliserer elvekantane og dempar flaumvatnet227.  5272 
 5273 
Vetorett til Sametinget 5274 
Naturen vert nedbygd i store og irreversible arealinngrep der samiske rettar og samisk 5275 
naturbruk vert sett til side uansett kor mykje prosess og saksutredning som skjer i forkant av 5276 
slike avgjerder. Me meiner at samar veit sjølv det som er best for dei, deira land og for 5277 
framtidige generasjonar og vil då gje Sametinget ein vetorett i alle utbygging saker som gjeld 5278 
samar eller som skjer i Sápmi. Dette er det einaste måten å sikre at Sametinget får den 5279 
avgjerande stemma det bør har og er ein sikrare måte å unngå grøn kolonisering på. Som eit 5280 
antirasistisk parti, må all politikk frå Grøn Ungdom ta omsyn til urfolk sine rettar og jobbe imot 5281 
rasisme og kolonisering. Ein vetorett hadde endra Sametinget frå eit organ med like mykje 5282 
makt som Mållaget, til eit organ med reell politisk makt i Sápmi. Ein vetorett er såpass radikalt 5283 
at utvalet meiner at me ikkje kan ta avgjerda sjølv, og legg derfor også inn eit Alternativ B til 5284 
votering. 5285 

5285 
224

 Ekstrem oppgradering av eksisterende vannkraft kan gi betydelig mer kraft https://forskning.no/energi-miljoteknologi-
naturressursforvaltning/ekstrem-oppgradering-av-eksisterende-vannkraft-kan-gi-betydelig-mer-kraft/1805894  
225

 INVESTERINGSBESLUTNINGER I STOR VANNKRAFT 
https://www.energinorge.no/contentassets/cd47caa5f4a545afb678576d4a58778f/2019-05-27-investeringsbeslutninger-i-stor-
vannkraft-menon-economics.pdf 
226

 Energiens pris 
https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/energiens-pris-article39601-1024.html  
227

Ikke ofre vernede vassdrag https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/ikke-ofre-vernede-
vassdrag-article38475-749.html  
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 5286 
Free, Prior and Informed Consent 5287 
Free, Prior and Informed Consent (FPIC) er modellen som Dei sameinte nasjonane (SN) nyttar 5288 
og fremjar som beste praksis når ein forhandlar med urfolk228229. For å sikre oss mot grøn 5289 
kolonisering og konflikt mellom stat og urfolk i Noreg må me sikre at prinsippet om urfolks 5290 
åtgang til informert samtykke vert etablert i praksis. Korkje utbygging eller vern av vassdrag 5291 
kan skje på kostnad av urfolk som bur i området. 5292 
 5293 

Spørsmål til diskusjon 5294 
• Er det for radikalt med vetoretten til Sametinget? 5295 

 5296 

Saksbehandlers konklusjon 5297 
Tida for nye vasskraftverk er forbi 5298 
 5299 

Forslag til vedtak 5300 
F1: Landsmøtet vedtar den politiske utsegna «Tida for nye vasskraftverk er forbi» slik ho ligg 5301 
føre.  5302 

5303 

5303 
228

 United Nations Declarationon the Rights of Indigenous Peoples 
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
229

 Free Prior and Informed Consent https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-
prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/  
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 5303 
 5304 
 5305 

 5306 

        5307 
 5308 

 5309 

TIDA FOR NYE VASSKRAFTVERK  5310 

ER FORBI 5311 

Vasskraftutbygging, saman med olje og gass, har byggja landet. No er tida forbi for alle tre. Med 5312 
å pusse opp eksisterande vasskraftverk og å satse på nye fornybare energikjelder, kan Noreg 5313 
sitt energiforbruk bli 100% fornybart og utsleppsfritt. Me skal løyse klimakrisa, men utan å ofre 5314 
verdifull natur eller urfolk sine rettar. 5315 
 5316 
Vasskraft for framtida. Grøn Ungdom vil: 5317 

● Jobbe for kartlegging av verneverdiane i alle vassdrag i Noreg. 5318 
● Opne for ei ny verneplanrunde i neste Stortingsperiode. 5319 
● Restaurere myrområde og overutbygde elver for å ivareta naturens flaumdempande 5320 

evne. 5321 
● Auke restaurering og dimensjonering av kulvertar, som båe aukar kapasiteten til å føre 5322 

vatnet bort, og leggjar betre til rette for fiskevandringar. 5323 
● Innføre ein fritaksperiode i starten av prosjekt som pussar opp vasskraftverk, som gjer 5324 

at skattetrykket ved oppstarten er vesentleg lågare enn i dag. 5325 
● Greie ut moglegheita til å tilknytte grunnrenteskatten til inngrep og tap av verdifulle 5326 

økosystem. 5327 
● Utvikla nasjonale retningslinjer for, og gjennomføra ei kartlegging av, kor 5328 

vasskraftkverk bør plasserast utan at bygginga bryt med rettane til urfolk eller fører til 5329 
tap av trua artar. 5330 

● Stimulere til erstatning av eksisterande vassturbinar med nye, for å auke 5331 
kraftproduksjon. Staten burde dekke 50% av kostnadane. 5332 

● Oppgraderte vasskraftverk (turbinoppgradering) som ikkje auker magasinstørrelsen 5333 
skal fortsatt anses som dei gjorde før oppgraderingen iht. grunnrenteskatten. 5334 

● Sikre at prinsippet om urfolks åtgang til informert samtykke blir etablert i praksis og at 5335 
Sametinget og samiske interesser er ein del av utbyggingsprosessen frå starten. 5336 

● At Sametinget får ein vetorett i utbyggingssaker som fell under Sametingets nåverande 5337 
mandat. 5338 

 5339 
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4.10 – GRØNN UNGDOM KREVER EN 
RETTFERDIG KLIMABISTAND 
FOR s lag s s t i l l e r :  L AND S S T Y R E T 5340 

 5341 

Bakgrunn  5342 
I våres vedtok MDGs landsmøte følgende punkt: 5343 
Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av 5344 
nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring 5345 
i utviklingsland. 5346 
 5347 
Følgende tekst blir også stående i programmet: 5348 
I tillegg til den ordinære bistandsprosenten vil De Grønne gi én klima- og naturprosent av 5349 
bruttonasjonalinntekten til miljøformål. Denne bistanden skal rettes mot tiltak som kutter 5350 
klimautslipp, hindrer ødeleggelse av natur og miljø, restaurerer ødelagte økosystemer og legger 5351 
naturbaserte løsninger til grunn. Eksempler er: fornybar energi og utslippsfrie transportsystemer, 5352 
klimatilpasning, bærekraftig og økosystembasert natur- og naturressursforvaltning, bekjempelse av 5353 
marin forsøpling, samt utvikling av grønn matproduksjon og industri. Bistanden skal prioritere de mest 5354 
sårbare statene og menneskene som er mest utsatt. 5355 
 5356 
Målet med denne resolusjonen er å være på ballen så tidlig som mulig for å utdype og 5357 
konkretisere denne politikken. Vi ønsker å presentere et dokument som fungerer som en 5358 
presisering av hvordan klima- og naturprosenten skal fungere.  5359 
 5360 

Hva menes med klimabistand? 5361 
 5362 
På norsk fungerer begrepet «klimabistand» mye bedre enn tilsvarende ville vært på engelsk. 5363 
Når internasjonale aktører snakker om bistand og klima snakker de derfor om ulike saksfelt 5364 
samtidig. Bak klimabistand-begrepet kan man finne en rekke initiativ, som for eksempel 5365 
klimatilpasning, utslippskutt, motstandsdyktighet, risiko og sårbarhet, katastroferespons, 5366 
varslingssystemer, skogplanting, grønn vekst, etc. Vi kommer inn på de ulike dimensjonene ved 5367 
klimabistanden senere, men først vil vi vise til et mer overordnet rammeverk for å avklare hva 5368 
klimabistand er. Legg merke til at definisjonene er oversatt av saksbehandler. Derfor er det 5369 
vedlagt et dokument hvor definisjonene er direkte sitert, noe som kan være kjekt å se på 5370 
dersom man er interessert i en mer presis fremstilling.  5371 
 5372 
Alle OECD-land rapporterer hvor stor andel av bistandsmidlene de overfører som går til 5373 
klimabistand, eller «aid in support of environment». Alle norske bistandsoverføringer 5374 
«screenes» mot et sett med kriterier for hva som kan kalles klimabistand. Disse kriteriene er 5375 
ulike for ulike underkategorier, men de har til felles at de rangeres med tallene 2, 1 eller 0. En 5376 
rangering på 0 betyr at bistandsmidlene ikke er rettet mot klima, miljø- eller naturtiltak. 5377 
Rangeringen 1, også kalt «significant», vil si at klimaet, naturen, eller miljøet er eksplisitt nevnt 5378 
som et mål, men ikke som grunnleggende drivkraft eller motivasjon for å gjennomføre 5379 
prosjektet. Bistandsprosjekter rangert med 2, eller «principal», er prosjekter der klima, natur- 5380 
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eller miljøtiltak er eksplisitt nevnt som hovedmål og grunnleggende for motivasjonen eller 5381 
designet til prosjektet.230 Flere land, deriblant EU, opererer med at minst 40% av midlene i et 5382 
prosjekt må brukes på relevante måter for å oppnå kategori 1, og 100% for å oppnå kategori 5383 
2231. Når man måler hvor mye som er klimabistand teller man både kategori 1 og 2. 5384 
 5385 
Som tidligere nevnt kan klimabistand brytes ned i mange svært ulike sektorer og typer 5386 
prosjekter. Det er på ingen måte selvsagt at lån fra en stat til en annen til bygging av 5387 
strømkabler faller i samme kategori som penger til en organisasjon som passer på neshorn. 5388 
Derfor er det utviklet et sett med spesifikke kriterier for ulike typer prosjekter som brukes til å 5389 
avgjøre hvilken rangering (2, 1, 0) prosjektet skal få. Disse kalles Rio-markører, etter Rio-5390 
konvensjonene fra FNs «Earth summit» i 1992, som dreier seg om biologisk mangfold, 5391 
klimaendringer og ørkenspredning232. Det er de tre feltene, i tillegg til klimatilpasning, som man 5392 
vurderer prosjekter opp i mot. Definisjonene og kriteriene er for lange og detaljerte til å gå inn 5393 
på her, men de ligger tilgjengelige i vedlegg 1, med eksempler som gjør det relativt oversiktlig. 5394 
 5395 

Hva skal vi mene med klimabistand? 5396 
 5397 
Rio-markørene er ett rammeverk som fungerer til å avgjøre om et gitt prosjekt kan kalles 5398 
klimabistand eller ikke. Et annet relevant rammeverk er FNs bærekraftsmål. Av de 17 målene 5399 
er flere relevante, og vi ønsker å peke på en liste over hvilke av de 169 delmålene og 5400 
indikatorene som kan være relevante for klima- og naturprosenten. Den oversikten finner dere 5401 
vedlagt i Tabell A. Utover dette spesifiserer programpunktene tre satsinger - klimatiltak, 5402 
naturbevaring og klimatilpasning. Dette legger overordnede føringer for hva midlene skal 5403 
brukes til og hva målene skal være. For eksempel vil ikke, slik punktet står, et prosjekt med mål 5404 
om å kutte utslipp av kreftfremkallende svevestøv i en by kunne kvalifisere for disse midlene. 5405 
Saksbehandler understreker at det er en bokstavelig tolkning av programmet. 5406 
 5407 

Grønn vekst, utvikling og bistand 5408 
 5409 
Mye av den norske bistanden som klassifiseres som klimabistand går til initiativer for å fremme 5410 
grønn vekst. Begrepet grønn vekst kan bety så mangt, og ulike aktører definerer det ulikt, men i 5411 
hovedsak er det forstått som vekst i økonomien uten vekst i utslipp, materialbruk, eller 5412 
arealbeslag. Det legges til grunn at dette er mulig (se tidligere GU-politikk «Tja til økonomisk 5413 
vekst» for en utdypende drøfting). Bistandsmidlene som går til dette brukes i hovedsak til å 5414 
hjelpe stater i det globale sør med å tilrettelegge og planlegge for grønn vekst, gjennom 5415 
regulering, finans, lovverk osv. Et eksempel på noe vi er med på å finansiere er GGGI - Global 5416 
Green Growth Institute, uttales «Three G I» - som er et samarbeid mellom mange giverland og 5417 
mottakerland, og som skaper broer mellom statsapparatene i dem. GGGI sin strategi er å få til 5418 
grønn vekst gjennom å være en katalysator for en rekke «flows» fra giverland til mottakerland, 5419 
der investeringsmidler, hjelp med kapasitetsbygging, infrastruktur og teknologi, og 5420 
kunnskapsoverføring er det viktigste. Dette er bare et eksempel, men et ganske typisk ett for 5421 
hvordan utviklingshjelp til grønn vekst fungerer. Tanken bak er at den eneste måten å både nå 5422 
klimamålene og redusere fattigdom og ulikhet er å ha én holistisk utviklingsmodell  som 5423 
adresserer alt samtidig. Grunnen til å understreke det er å vise at klimabistanden, humanitær 5424 
bistand og utviklingshjelp nesten alltid foregår på samme budsjetter, gjennom de samme 5425 
systemene, og med de samme rammeverkene i bånn.  5426 
 5427 

5427 
230 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
topics/Climate-related-development-finance-in-2018.pdf  
231 https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/short-guide-use-rio-markers  
232 https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992  
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En umiddelbar tanke som melder seg fra et grønt politisk standpunkt er at det burde være en 5428 
selvfølge at all næringsutvikling, infrastruktur og vekst skal være grønn. Ingen norske 5429 
bistandsmidler skal finansiere prosjekter som skaper vekst på bekostning av klimaet eller 5430 
naturen, uten at det betyr at all norsk bistand skal kalles klimabistand. Det er viktig å 5431 
understreke at spørsmålet ikke er om vi skal bidra til grønn vekst i det globale sør eller ikke. 5432 
Spørsmålet er om pengene fra oljefondprosenten skal kunne gå til det? Som vi tidligere har 5433 
vært inne på skal midlene brukes til kutt i klimagassutslipp, naturbevaring og klimatilpasning. 5434 
Spørsmålet vi må stille oss er da om støtte til grønn vekst, f.eks sånn som det som ble beskrevet 5435 
lengre opp, er en god strategi for å nettopp kutte utslipp, bevare natur, og tilpasse seg til 5436 
klimaendringene. 5437 
 5438 
Et sentralt argument mot er naturligvis det at rammeverket grønn vekst ikke legger opp til å 5439 
kutte i klimagassutslipp eller bevare natur. Kjernen er tanken om økonomisk vekst som er 5440 
klima- og naturnøytral i seg selv, slik at man ikke legger nye utslipp oppå de gamle. Nåværende 5441 
utslipp, tap av biologisk mangfold, endringer i landoverflate og lignende adresseres ikke. 5442 
Naturligvis implementeres grønne vekstprosjekter ulikt, og mange av dem både kutter i utslipp 5443 
og verner om villmark eller truede arter, men det er ingen selvfølge eller klausul innebygd i 5444 
grønne vekstprosesser om at det skal skje. Et godt eksempel kan være et prosjekt om å sette 5445 
solcellepaneler på tak i et område som tidligere ikke var koblet til strømnettet. Det bidrar til 5446 
vekst (dersom lokale elektrikere, produsenter og/eller materialer er brukt, slik vi vil), det bidrar 5447 
til at mottakerne får tilgang til energi som kan øke levestandarden, og det skaper marginalt 5448 
med utslipp. Alle er enige om at det er et supert bistandsprosjekt som vi på alle måter heier på, 5449 
men vi er også enige om at det ikke kutter i utslipp og at det ikke bevarer natur. Det et sånt 5450 
prosjekt derimot oppnår er å gjøre mottakerne mindre sårbare for klimaendringer, da stabil 5451 
tilgang til energi muliggjør variasjon i inntektskilder og frigjør arbeidskraft. Nå var dette kun et 5452 
eksempel, men mer generelt kan man si at midler til grønn vekst (i hvert fall isolert sett) kutter 5453 
beskjedent i nåværende utslippsnivåer og bidrar til lite naturbevaring, i så fall sekundært og 5454 
uforutsigbart. 5455 
 5456 
Når det er sagt må det også understrekes at den fremstillingen er en forenkling. Viktige tiltak 5457 
innenfor støtte til grønn vekst kan innebære å bygge opp kunnskap om, og kapasitet til å gjøre 5458 
korrekte beregninger av eksternaliteter fra økonomisk aktivitet. Det kan for eksempel være å 5459 
inkludere de økonomiske kostnadene av luftforurensning fra et kullkraftverk i et budsjett eller 5460 
en «cost/benefit»-analyse, eller å sette riktig verdi på økosystemtjenester fra et våtområde. 5461 
Effektene av å korrekt gjøre rede for de samfunnsøkonomiske kostnadene av forurensning, 5462 
klimagassutslipp og naturtap vil være bedre utnyttelse og høyere verdsetting av ressurser som 5463 
ren luft, rent vann, biologisk mangfold og urørt natur. Det er et argument for å bruke 5464 
oljefondmidler til grønn vekst-initiativer. Denne typen kapasitetsbygging kan selvfølgelig også 5465 
støttes uten at det skjer som en del av en «grønn vekst-pakke». I seg selv vil også vekst i 5466 
økonomien føre til at kapasiteten for å kutte klimagassutslipp, ta vare på natur, og tilpasse seg 5467 
klimaendringer vokser. Et land med ressurser til overs er mer robust mot kriser, og kan også i 5468 
større grad «ta seg råd til» å sette naturen og klimaet først. Et svært fattig land kan ikke 5469 
prioritere klimakutt over et statsbudsjett.  5470 
 5471 
Et annet argument for å bruke oljefondprosenten på grønn vekst er at alternativet kan være 5472 
grå vekst. Vi burde ikke vekk fra målsettinger om at økonomiene i mange land i det globale sør 5473 
burde vokse. Vi trenger ikke være for eller mot vekst i verdensøkonomien, men vi burde, selv 5474 
på vårt mest vekstfiendtlige, være for omfordeling fra rike land til fattige. Det innebærer vekst 5475 
hos noen, og den veksten MÅ være grønn. Grønn vekst krever, i mange tilfeller, mer av 5476 
statsapparatene i de relevante landene enn grå vekst gjør - eller sagt med andre ord - det kan 5477 
være fristende og enkelt på kort sikt for voksende økonomier å investere i grå vekst. Det er de 5478 
rike landene, som har stått for størsteparten av historiske utslipp, sin rolle å sørge for at 5479 
midlene er tilgjengelige slik at det blir mer fristende å investere i grønn vekst. Er det for få 5480 
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midler og for lite støtte tilgjengelig blir det fort til at den veksten vi ønsker oss i land i det 5481 
globale sør skjer på fossile brensler og rasert natur. Hvis vi godtar premisset om at disse 5482 
landene burde ha økonomisk vekst, og at det til en viss grad kommer til å skje, vil penger vi stiller 5483 
til rådighet for grønn vekst kutte utslipp og verne natur. Ikke dagens utslipp, men 5484 
morgendagens. Et tillegg til dette er at de fattigste landene typisk har et veldig lavt 5485 
eksisterende utslippsnivå. I et land med høyt utslippsnivå, slik som Norge, vil det å måle 5486 
klimatiltak opp mot såkalte referansebaner, altså hva man kunne ha sluppet ut i framtida 5487 
dersom man ikke gjennomførte et tiltak, være veldig lite nyttig fordi klimakrisa krever at vi 5488 
kutter til null, absolutt. I tillegg er de mulige fremtidige utslippene våre en lav andel av de totale 5489 
utslippene våre, nettopp fordi vi allerede har sluppet ut så store mengder klimagasser. I et 5490 
lavutslippsland med voksende økonomi vil derimot mulige framtidige utslipp potensielt være 5491 
mange ganger større enn de nåværende, og derfor kan referansebaner være nyttige å måle 5492 
tiltak opp mot, selv om det er det totale utslippet vi skal få ned til null. De landene som mottar 5493 
bistand OG har høyere utslippsnivå er land som enten produserer mye olje eller er i vekst, sånn 5494 
som India, Kazakhstan, Iran, Tyrkia, Egypt osv. Det kan tenkes at den eneste «veien inn» for å 5495 
støtte klima- og naturprosjekter i land som disse er med en grønn vekst-agenda.  5496 
 5497 
I et langt perspektiv er det ikke godt å si om midler til grønn vekst er en effektiv vei til lavere 5498 
utslipp og mer bevart natur. Det er avhengig av veksten i verdensøkonomien som helhet, av 5499 
valgene til stater som produserer fossil energi, av etterspørselen etter landbruksprodukter, 5500 
mineraler og andre goder som i dag produseres på bekostning av natur, og helt sikkert en rekke 5501 
ting som vi ikke har tenkt på. Det kan hende vi sitter om femti år og sier «Fankern ass, vi skulle 5502 
overført mer penger til grønn vekst, så hadde ikke den store veksten i det globale sør blitt så 5503 
grå» eller så sier vi kanskje «Dæven, det var dumt av oss å bruke alle de pengene på grønn 5504 
vekst, for ingen av de eksisterende utslippene ble kutta av den grunn». Én ting er likevel sikkert. 5505 
Når vi overfører penger til grønn vekst-prosjekter vil alle involverte stille seg spørsmålet 5506 
«hvordan skal økonomien vokse» og deretter spørsmålet «hvordan gjør vi det uten å øke 5507 
utslipp/naturtap/tap av biologisk mangfold?». Man vil først og i hovedsak rapportere vekst i 5508 
BNP, og deretter rapportere om utslippene har økt eller ikke. Et grønn vekst-prosjekt som 5509 
kutter ti millioner tonn CO2-ekvivalenter i året, men som ikke gir noen vekst i økonomien er et 5510 
mislykka prosjekt. Men alle prosjekter for grønn vekst er ikke like. Det er stor forskjell på en 5511 
workshop for byråkrater og en kapitalinnsprøyting i et solcelleprosjekt. Selv om konseptet med 5512 
grønn vekst i seg selv ikke innebærer noen kutt i utslipp eller bevaring av natur må vi tørre å 5513 
peke på de typene prosjekter som har større sannsynlighet for å gjøre det allikevel.  5514 
 5515 

Tredelingen, samstemthet og avkobling 5516 
 5517 
Det er noe helt nytt med et eget budsjett for klima-, miljø- og naturbistand. Derfor må vi også 5518 
diskutere i hvor stor grad de midlene skal være avkoblet resten av «bistandsindustrien». De 5519 
Grønne er veldig opptatt av samstemthet i utenrikspolitikken, og en helhetlig strategi, samtidig 5520 
som de strukturene som kjennetegner dagens bistand ikke alltid passer særlig godt med vårt 5521 
bilde av hva bistand burde være. Derfor er det relevant å spørre seg om klimaprosenten skal 5522 
være «blind» for utviklingsmål som går på fattigdom, ulikhet, helse og lignende, og kun telle 5523 
klima- og miljøparametre, eller om den skal underligge en helhetlig vurdering av utviklingen. 5524 
Litt av hovedbudskapet til klimabevegelsen er at et grønnere samfunn også er et friere, og mer 5525 
sosialt bærekraftig samfunn som verdsetter det viktigste i livet. Det vi må drøfte er om dette 5526 
eksplisitt skal inngå i en strategi når klimaprosenten skal brukes, eller om vi ser på det som en 5527 
automatisk bivirkning av klima-, natur- og miljøtiltak. 5528 
 5529 
Som vi tidligere har vært inne på er satsingen tredelt, med klima, natur og tilpasning. De tre 5530 
feltene er naturligvis tett knytta sammen, i hovedsak fordi de springer ut fra problemer skapt 5531 
av menneskenes rovdrift på jordkloden. Samtidig er tiltak for klima, natur og tilpasning svært 5532 
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ulike. Ofte er et tiltak for å bevare natur helt avkobla fra lokalbefolkningens sårbarhet for 5533 
kriser, og et tiltak for å heve motstandsdyktigheten i et lokalsamfunn kan helt fint bidra til 5534 
større utslipp og tap av naturmangfold uten at det slutter å være et tiltak for klimatilpasning av 5535 
den grunn. Disse tiltakene burde naturligvis bli bedre på å se utenfor sin egen kontekst, og vi 5536 
skal på ingen måte etterstrebe tiltak som ikke gjør det, men denne typen praksiser 5537 
understreker at avstanden mellom de ulike typene tiltak er store. Det betyr at med mindre man 5538 
er svært uttalt bevisst på dette, kan fort et klimatiltak gjøre folk i nærområdet mer sårbare for 5539 
kriser, og det kan skade biologisk mangfold. Derfor er samstemthet viktig. Det er selvfølgelig 5540 
lett å si - vi kan ha et punkt i resolusjonen som sier nettopp det, men det er betraktelig verre å 5541 
gjennomføre. Hva er det politiske tiltaket for å sørge for at alle prosjekter som blir finansiert 5542 
med oljefondprosenten er kontekstfølsomme, samstemte, og ikke stikker kjepper i hjulene for 5543 
hverandre? Norsk bistand har blitt kritisert for å svikte på dette feltet233. Dette begrenser seg 5544 
naturligvis ikke bare til de tre feltene som akkurat disse midlene skal brukes på. Vi skal ikke 5545 
bruke disse pengene på å finansiere likestillingstiltak eller vaksinasjon, men prosjektene som 5546 
finansieres skal heller ikke forverre kvinners posisjon i samfunnet eller øke risikoen for 5547 
sykdomssmitte.  5548 
 5549 
Et naturlig sted å starte er å se på hvordan man kan bruke utredningsarbeidet i forkant av et 5550 
prosjekt til å adressere nettopp dette. Man kan ha dedikerte stillinger -  «kontekst- og 5551 
samstemthetsansvarlige» i apparatene som skal dele ut midler. Man kan sette nullvisjoner for 5552 
økt utslipp, naturtap, tap av biologisk mangfold, økt sårbarhet for klimaendringer, økt ulikhet, 5553 
etc. innbakt i kravene til prosjekter. Ulempene med disse type løsningene er at: 5554 

1. De er dyre tiltak som gjør at en større andel av midlene brukes i organiseringen av 5555 
bistanden heller enn på selve prosjektene 5556 

2. De kan bidra til en større organisatorisk og byråkratisk byrde på mottakerne, slik at 5557 
mindre aktører i praksis kan bli umulige å samarbeide med fordi de ikke har kapasitet til 5558 
å ta stilling til alle problemstillinger samtidig 5559 

3. Det kan gjøre prosjekter mindre fleksible og mer avhengige av økonomiske 5560 
«cost/benefit»-analyser 5561 

 5562 
Et annet felt hvor de tre satsingene er svært ulike er i premissene som ligger til grunn. All norsk 5563 
bistand skal gå på mottakernes premisser. Når vi deler ut midler til klimakutt og naturbevaring 5564 
har vi allerede satt premissene ganske tydelig. Vi har på forhånd identifisert «trusselbildet» og 5565 
bestemt tiltakene. Det er selvfølgelig helt riktig at klimakrisa og naturkrisa er enorme trusler 5566 
mot liv og livskvalitet, spesielt i land i det globale sør. Det er selvfølgelig heller ikke sånn at 5567 
lokalbefolkningen ikke skal involveres i design, utforming, og utførelse av disse prosjektene, 5568 
men premissene er satt av oss. Vi kutter klimagassutslipp og verner om biologisk mangfold minst 5569 
like mye for oss selv og våre egne barn som for folk som bor i det globale sør. Det at vi taper 5570 
stort dersom disse tiltakene ikke gjennomføres, det at vi har bygget diskursen og premissene, 5571 
og det at vi i stor grad er skyld i krisene gjør at det unektelig i hovedsak er vårt ansvar å ordne 5572 
opp. Vi skal gjøre vår del for å dekke omstilling, og for å dekke skader. De samme realitetene 5573 
gjør også at vi neppe kan kalle det for bistand, slik vi er vant til å snakke om bistand, og slik vi 5574 
har vedtatt at bistand skal foregå. Hvem er mottakerne av vernet regnskog? Det er i større grad 5575 
tyskere, nordmenn og amerikanere enn fattige bønder i D.R Kongo. Derfor er det naturligvis 5576 
slik at skogeiende land blir kompensert for å verne skog, men når kompensasjonen matcher det 5577 
økonomiske tapet ved å ikke hugge skog er det ikke bistand, kun en ren handel med varen skog. 5578 
For at en pengeoverføring skal være bistand må den gjøre den økonomiske situasjonen til 5579 
mottakerne bedre. Så er det naturligvis ikke sånn at klimakutt og naturbevaring ikke gagner 5580 
befolkningen i det globale sør, det kan til og med bidra til økonomisk vekst, bedre helse og en 5581 

5581 
233 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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rekke andre fordeler i tillegg til å gjøre de fremtidige utfordringene knyttet til klimaendringer og 5582 
naturtap mindre. Det er heller ikke slik at annen bistand, selv svært veldesignet, utelukkende 5583 
gagner dem som mottar den. Vinn-vinn er en svært sentral del av bistanden. Når vi gir bort 5584 
penger, men ber om å få noe spesifikt tilbake er det ganske annerledes. Vi bruker penger på 5585 
klimakutt i utlandet med grunnlag i en samfunnsøkonomisk rasjonale. Så lenge man kan sette 5586 
spørsmålstegn ved om primærintensjonen delvis involverer å hjelpe seg selv, noe man ganske 5587 
tydelig kan når det gjelder klimakutt og naturbevaring, burde man ikke omtale det som bistand.  5588 
 5589 
Med midler til klimatilpasning blir det annerledes. Når man tenker på klimatilpasning tenker 5590 
man ofte på direkte tilpasninger som flomvern, brønner og annen grunnvann-infrastruktur, 5591 
varslingssystemer for ekstremvær, og lignende. Men klimatilpasning er mye mer enn det. Å 5592 
flytte kan være en klimatilpasning, å bytte hva slags planter man sår, å rullere beite annerledes, 5593 
å ta en sesongjobb et annet sted, å flytte arbeidstimer til kjøligere timer i døgnet, og så videre. 5594 
Mennesker, husholdninger og samfunn velger helt ulike strategier for hvordan de tilpasser seg 5595 
klimaendringene. Det betyr at de selv setter premissene for hvordan de ønsker å endre 5596 
lokalsamfunnet, levebrødet, eller til og med statsapparatet. Slike tilpasninger kan være 5597 
kostbare eller billige, de kan være på mikronivå eller påvirke flere stater samtidig, og de kan 5598 
adressere klimaendringene direkte (slik som flomvern) eller indirekte (slik som diversifisering 5599 
av levebrød). At Norge frigjør midler til slik omstilling styrt av mottakerne passer svært godt 5600 
med det bildet vi har av hva bistand er og burde være. Det skiller seg ganske klart fra norske 5601 
«bestillinger» av klimakutt eller naturbevaring. 5602 
 5603 
Selv om man skulle ta en realitetsdebatt og lande på at noe av dette faktisk ikke er bistand i ren 5604 
form kan det hende man vil kalle det bistand allikevel. Å skille de tre feltene, og si at penger til 5605 
klimakutt og naturbevaring ikke er bistand men heller «samarbeidsmidler», eller et annet mye 5606 
kulere begrep, kan virke som en snarvei og et «loophole». Da trenger vi plutselig ikke bry oss 5607 
om god bistandspraksis lengre. I seg selv er det fristende, fordi vi kan kreve noe av 5608 
samarbeidspartnerne våre, vi kan forhandle, og sørge for at utslipp blir kutta effektivt og natur 5609 
blir vernet. Dette skader selvfølgelig både kredibiliteten til det etablerte bistandssystemet, og 5610 
oss som bistandsaktør. Hvorfor skal man bry seg om hva MDG mener god bistandspraksis er 5611 
hvis vi snor oss unna våre egne premisser bare ved å kalle det noe annet? Vi kritiserer jo dagens 5612 
bistandssystem for å være tynget ned av betingelser, også vil vi sette betingelsene selv? I tillegg 5613 
til det blir budskapet vårt til andre land at «there is no such thing as klimabistand». Dessverre er 5614 
det lite trolig at andre land vil ønske å «gi fra seg» milliarder til klimatiltak i andre land hvis de 5615 
ikke får smykke seg med bistandsbegrepet. Buzzord er mektige saker, og vi kan i verste fall ta 5616 
livet av buzzordet klimabistand i den politiske korrekthetens navn. Det beste blir fort det godes 5617 
verste fiende. For ikke å snakke om all den nåværende bistanden vi implisitt diskrediterer med 5618 
en slik inngang. Budskapet kan fort fanges opp som at bistand ikke virker.  5619 
 5620 

Hvordan skal midlene fordeles? 5621 
 5622 
Som resolusjonen tidligere har vært inne på vil det finnes prosjekter som slår flere fluer i en 5623 
smekk, og trekker i riktig retning for utslippskutt, vern av natur og klimatilpasning samtidig. 5624 
Allikevel vil nok dette være unntaket. Som hovedregel må vi forvente å måtte gjøre en 5625 
avveining mellom de tre formålene (kutte utslipp, bevare natur, og styrke motstandsdyktighet 5626 
mot klimaendringer), og hvor mye vi skal bevilge til hver av dem.  5627 
 5628 
Disse rammene kan settes ganske rigide, eller de kan være fullstendig fleksible. Det finnes 5629 
fordeler og ulemper med begge deler. Fordelene med en streng fordeling mellom de tre 5630 
formålene er i hovedsak forutsigbarhet, og at man unngår politisk spill og hestehandel med 5631 
andelene. Hvis rammene ligger fast vil den eneste uforutsigbarheten rundt størrelsen på 5632 
midlene være hvor stor BNI blir for neste år. Dermed vil man i større grad kunne forplikte seg 5633 
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til lengre prosjekter, faste avtaler og fremtidige utbetalinger fordi man er sikrere på størrelsen 5634 
på pengesekken i flere år fremover. Dette er spesielt gunstig dersom vi skulle velge å skille ut 5635 
deler av disse midlene som bistand/ikke-bistand. Man unngår også at fordelingen mellom 5636 
formålene blir en arena for å markere seg politisk. Et eksempel på dette kan være at et parti går 5637 
til valg på å flytte store penger fra tilpasning til klimakutt og går ut i media med budskapet om 5638 
at de bevilger mer til klimakutt enn andre partier. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere at dette 5639 
ikke skjer uansett. Ulempene med en rigid rammestruktur er at verden ikke alltid er spesielt 5640 
forutsigbar, og at vi står låst til en fordeling selv om realitetene skulle endre seg. Kanskje klarer 5641 
verdens ledere å nå nullutslipp, men ikke stoppe naturtapet, og kanskje det blir omvendt. En 5642 
annen mulighet er at det dukker opp nye teknologier eller løsninger som vi ønsker å finansiere, 5643 
men at det krever en omfordeling av midler. Da er vi avhengig av å ha bygget inn en fleksibilitet 5644 
i fordelingene slik at vi kan møte nye behov så effektivt som mulig. Ulempen med det igjen er at 5645 
vi da ofrer noe forutsigbarhet.  5646 
 5647 
Én mulighet er selvfølgelig å ikke sette noen rammer overhodet for fordelingen mellom de tre 5648 
formålene. Hvis vi går inn for å dele opp slik at klimatilpasning foregår som bistand, men ikke 5649 
klimakutt og naturvern vil det bli fryktelig vanskelig, men dersom vi holder formålene samlet på 5650 
samme bord vil det være mulig. I praksis vil da UD stå for å skape sin egen interne 5651 
forutsigbarhet på det nivået de ser som formålstjenlig. Andre alternativ er å sette en ufravikelig 5652 
fordeling mellom formålene, og dermed sette det i stein. Et tredje alternativ er å sette en 5653 
veiledende fordeling, men spesifisere at det er rom for fleksibilitet på et visst nivå.  5654 
 5655 
Dersom vi skal tallfeste en fordeling er det jo uendelige muligheter, men det er et par som 5656 
stikker seg ut. Å dele midlene i tre like store deler er den ene, og 25/25/50 med mest til 5657 
klimatilpasning er den andre. For å ta det siste først. Det kan intuitivt virke spesielt å hevde at 5658 
klimatilpasning er så mye viktigere enn kutt i klimagassutslipp og bevaring av natur at det skal 5659 
gå dobbelt så mye til det. Allikevel er det, som vi tidligere har vært inne på, et skarpere skille 5660 
mellom klimatilpasning og de to andre formålene enn det er mellom klimakutt og 5661 
naturbevaring, i hvert fall sett fra et bistandsperspektiv. To av formålene forebygger kriser, 5662 
mens klimatilpasning demper konsekvensene av krisene. Det er dermed en 50/50-fordeling 5663 
mellom forebygging og brannslukking. En slik fordeling har et større fokus på at krisen er her nå 5664 
for verdens fattigste. I tillegg følger den i større grad en diskurs om at vi, de rike, skylder de 5665 
fattige en gjeld i det at vi har skapt disse krisene. Det andre alternativet likestiller i større grad 5666 
de tre formålene, og kan leses som at den beste tilpasningen til en krise er å sørge for at den 5667 
ikke vokser i omfang. Utover det følger den i større grad en diskurs der vi skylder naturen en 5668 
gjeld i det at vi har skapt disse krisene, og at naturens egenverdi og ville dyr som aktører har en 5669 
lik rett til beskyttelse som mennesker. 5670 
 5671 
Det er alltid en fare i bistandsprosjekter at de kan bidra til korrupsjon og å støtte en stats 5672 
overgrep mot egen befolkning. Om man gir bistandsmidlene til en elite vil dette ofte gagne 5673 
denne eliten på bekostning av andre aktører. Et eksempel er et grønn vekst-prosjekt i Etiopia 5674 
som førte til tvangsbosetting av gjetere, noe som igjen førte til lavere matsikkerhet for dem 5675 
som ble berørt av prosjektet.234 En måte å sikre at bistandsmidlene bidrar til demokrati og 5676 
sterke lokalsamfunn som kan stå på egne bein er derfor å gi midlene direkte til 5677 
bistandsprosjektets laveste nivå der dette er mulig. Om man skal investere i fornybar energi for 5678 
en landsby bør man heller bruke landsbyforeningen som samarbeidspartner enn staten eller 5679 
energiselskapet alene. Å gå utenom staten kan være problematisk, da det kan svekke statens 5680 
legitimitet og makt over eget territorium. Vi regner det likevel som viktigere å forhindre 5681 
overgrep fra en sentralmakt som kan være langt unna bistandsprosjektet og å styrke folks 5682 
selvbestemmelse. 5683 
 5684 
5684 
234 Eriksen et al. (2021), art. op. cit 
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Forslag til vedtak 5685 
F1: Landsmøtet vedtar den politiske uttalelsen «Grønn Ungdom krever en rettferdig 5686 
klimabistand» slik den foreligger. 5687 

5688 
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 5688 

 5689 

 5690 

 5691 

Grønn Ungdom krever en 5692 

rettferdig klimabistand! 5693 

 5694 
Formålet med klima- og naturprosenten er tredelt. Prosjektene som finansieres skal skape kutt 5695 
av klimagassutslipp, de skal bevare natur og biologisk mangfold, og de skal styrke 5696 
motstandsdyktigheten mot klimaendringer. Samtidig skal gjennomføringen av prosjekter som 5697 
finansieres være følsom for menneskerettigheter, likestilling, ulikhet og økonomisk sårbarhet, 5698 
men dette skal ikke danne grunnlaget for å gjennomføre et prosjekt. Midler til klimatilpasning 5699 
skal forvaltes som klassisk bistand, og skal ha svært høy terskel for å gå på bekostning av andre 5700 
bærekraftsmål. Midler til kutt av klimagassutslipp og bevaring av natur er først og fremst tiltak 5701 
for å bøte på klimakrisa og naturkrisa, og er dermed ikke betingelsesløs bistand. Det er allikevel 5702 
store praktiske fordeler ved å omtale dette som klimabistand og la det flyte gjennom de samme 5703 
systemene. Disse tiltakene skal så langt det lar seg gjøre ikke svekke annen utvikling, men vi må 5704 
se for oss å tåle at utslippskutt og naturbevaring også har noen negative konsekvenser.  5705 
 5706 
Maktubalansen mellom Nord og Sør, stat og lokalbefolkning, fastboende og nomader svekker i 5707 
dag klimabistanden. Klimabistand skal derimot aldri bidra til maktmisbruk og overgrep. Lokale 5708 
erfaringer og kunnskap om omstendighetene danner grunnlaget for effektiv klimatilpasning, 5709 
naturvern og klimakutt i en lokal kontekst. Urfolks kunnskap, erfaringer og rettigheter er 5710 
nøkkelen til bærekraftig forvaltning. Derfor er lokalt eierskap og rettigheter essensielt. 5711 

 5712 
 5713 
Grønn Ungdoms krav til klima- og naturprosenten er som følger: 5714 
 5715 

● Alle midlene fra klima- og naturprosenten skal gå til prosjekter som scorer «principal 5716 
activity (2)» basert på Rio-markørene, og 100% av pengene som overføres skal gå til 5717 
tiltak som dekkes av markørene. 5718 
 5719 

● Sammen med dette skal bærekraftsmålene i Tabell A legge grunnlag for aktivitetene 5720 
som fremmes med midlene. 5721 
 5722 
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5723 

 5724 
 5725 
 5726 

● Midlene skal fordeles slik at 50% går til klimatilpasning, og 50% til kutt av 5727 
klimagassutslipp og naturbevaring uten en låst fordeling mellom de sistnevnte. Det er 5728 
viktig at prosjekter innen ett område ikke gjør skade på de øvrige områdene. 5729 
 5730 

● Eksperter må presisere hvilken natur som skal vernes, slik at områdene vi verner har 5731 
stort biologisk mangfold. Dette sikrer at bistanden ikke går til verning av feil natur, med 5732 
lav biodiversitet. 5733 
 5734 

● Prosjekter for grønn vekst er også klimabistand, men klima- og naturprosenten skal kun 5735 
benyttes til grønn vekst-prosjekter dersom de beviselig har effekt på nåværende eller 5736 
framtidige klimagassutslipp og tap av natur. Dette inkluderer blant annet grønn 5737 
industri, fornybar energi, bærekraftig landbruk, grønn skatteinfrastruktur og 5738 
bærekraftig havbruk, men ekskluderer workshops, konferanser, og overføring av “best 5739 
practice”-erfaringer.    5740 
 5741 

● Noe ressurser må brukes på å utrede prosjekter slik at fremdrift på ett bærekraftsmål i 5742 
minst mulig grad svekker fremgang på andre bærekraftsmål. Til dette skal det være 5743 
ansatt dedikerte kontekst- og samtstemthetsansvarlige i den norske 5744 
bistandsforvaltningen. Disse ressursene skal tas fra midlene i klima- og naturprosenten 5745 
før midlene fordeles på tiltak.  5746 
 5747 

● Klimabistanden skal støtte sterke lokalsamfunn og lokale organisasjoner og bedrifter, 5748 
ha lokalt eierskap, og i størst mulig grad forvaltes på bistandsprosjektets nærmeste 5749 
beslutningsnivå. 5750 
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4.11 – GRØNNE ØYSAMFUNN 
FOR s lag s s t i l l e r :  P O L I T I S K  U TVALG  FOR  I N DU S T R I -  O G  5751 

D I S T R I K T S PO L I T I K K 5752 

 5753 

Bakgrunn  5754 
Vi ønsker ikke folkefulle byer og forlatte hus i distriktene. Klima- og naturkrisen rammer 5755 
alle mennesker uavhengig av hvor man bor i landet. I tillegg til klima og naturkrisen, står 5756 
distrikt- og øysamfunn overfor utfordringer slik som økende fraflytting, mangel på 5757 
arbeidsplasser, nedlagte tilbud og lange avstander.  5758 
 5759 
I Norge i dag har vi rundt 300 helårsbebodde øysamfunn med et lavt antall innbyggere.235 5760 
Grønne øysamfunn skal være det vi i miljøbevegelsen viser til når folk lurer på hva vi 5761 
ønsker skal skje langs kysten i fremtiden, eller hvordan vi ser det for oss. Langs 5762 
norskekysten har vi utallige antall øyer og med sine samfunn i forskjellige størrelser, noen 5763 
ubebodd og mange med få innbyggere. Alle disse trenger arbeidsplasser, tilgang på strøm, 5764 
og gode levevilkår slik at beboerne skal ønske å bli boende i lang tid framover. I denne 5765 
uttalelsen ønsker vi å samle sammen god grønn politikk for øysamfunnene vi har langs 5766 
den langstrakte norskekysten og foreslå ny politikk som kan være med å bidra til å løfte 5767 
øysamfunnene, gjøre de mer attraktive og inkludere de i det grønne prosjektet.  5768 
 5769 

Drøfting  5770 
I denne uttalelsen har vi både valgt å resirkulere og gjenbruke gammel politikk, men også 5771 
valgt å foreslå ny politikk. Denne uttalelsen er også ment som et forarbeid til en 5772 
kommende politisk plattform for enten industri eller distriktspolitikk. Målet er å 5773 
innlemme mange av punktene foreslått i denne uttalelsen i en framtidig plattform. MDG 5774 
og Grønn Ungdom har mye god politikk for distriktene og industrien, men utvalget er enig 5775 
om at partiet har et formidlingsproblem på dette feltet.  5776 
 5777 
Ordet “ferge” har vært på alles tunger tidligere i år og overbudskonkurransen hvor 5778 
partiene har lovet billigere og bedre fergetilbud fra de største partiene har preget 5779 
mediene.236 Helsestjenester blir for dyre og legges ned, uten at man har klart å tilrettelegge 5780 
for bedre og mer mobile tjenester.237 Lokale fiskemottak som har vært viktige 5781 
arbeidsplasser i distriktene har blitt nedlagt og svekket.238 Folk flytter fra distriktene og 5782 
mange kommer aldri til å flytte tilbake.  5783 
 5784 
Med denne uttalelsen ønsker vi å koble oss på distriktsdebatten å formidle vår 5785 
distriktspolitikk enda bedre. Grønne øysamfunn bør være en naturlig del av den grønne 5786 
omstillingen uten at dette skal føre til ubeboelige og fordyrende tiltak i distriktene. 5787 

5787 
235

 https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med -strom/  
236

 Fergeopprøret: https://www.nrk.no/nordland/fergeoppror-i-more-og-romsdal-og-nordland-_-
samferdselsminister-jon-georg-dale-avviser-inngripen-1.14849734  
237

 NOU 2020:15 – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/?ch=11   
238

 Fiskemottak kan bukke under: https://e24.no/naeringsliv/i/wev0LG/fiskemottak-kan-bukke-under-foer-det-
store-vinterfisket-er-over  
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Distriktene gjøres attraktive, både ved å foreslå gode tiltak men også ved å anerkjenne 5788 
utfordringene innbyggerne står overfor.  5789 
 5790 
Ferger og ferjetakster  5791 
Fergesambandene er en del av veinettet. De frakter personer, biler, lastebiler og er 5792 
dermed viktig for at samfunnet langs kysten skal gå rundt. Det finnes rundt 130 5793 
ferjesamband i Norge, der 17 er statlige mens fylkeskommunene har ansvaret for resten. 5794 
For mange av innbyggerne langs kysten er ferjer en del av hverdagen, folk er derfor 5795 
avhengig av ferger for å komme seg til jobb, skole, osv.  5796 
 5797 
Mange som i dag er avhengig av ferger ønsker å bli landfast. Argumentene for å bygge 5798 
broer eller tunneller er at man i dag betaler «bompenger» til evig tid, og at man må 5799 
forholde seg til ferjeavgangene når man skal til fastlandet. I tillegg er mange av 5800 
ferjesambandene stengt om natten. For mange betyr dette at man ikke har tilgang på de 5801 
samme offentlige tjenestene, eller nødvendige butikker som de som bor på fastlandet. 5802 
Bygger man landforbindelse betaler man bompenger i en viss periode, for så å få gratis, 5803 
døgnåpent samband når forbindelsen er nedbetalt.  5804 
 5805 
Alternativet til ferjer er broer eller tunneler. Å bygge broer eller tunneler for å erstatte 5806 
ferjer er sjeldent positivt i et klimaperspektiv239, men for fylkeskommunene og brukerne 5807 
kan det fort bli økonomisk lønnsomt. Dersom man skal ha en troverdig politikk som går 5808 
mot store ferjeavløsningsprosjekt, må man også ha en politikk som prioriterer et godt og 5809 
rimelig priset ferjetilbud. Teknologien på ferjer utvikler seg i takt med samfunnet ellers. 5810 
Autonome elektriske ferjer kan være en realitet på flere samband i nær fremtid240, og det 5811 
kan dermed være et billigere, bedre og mer klimavennlig alternativ til å bygge nye broer 5812 
eller tunneler. 5813 
  5814 
AutoPass er innført på de fleste ferjesamband i landet. En av konsekvensene av dette 5815 
er at passasjerer og de som reiser uten bil reiser gratis. I utgangspunktet høres dette 5816 
bra ut, men fergekaiene står sjeldent der folk bor. Det finnes eksempler på familier 5817 
som bruker over 100.000 på ferjebilletter i året241. Dette gjør at det for eksempel er 5818 
billigere å kjøpe seg en ny bil, og ha en på hver side, enn å faktisk betale for ferjeturen. 5819 
Det er dette som har vært den utløsende faktoren til fergeopprøret, som har presset 5820 
frem løfter om lavere priser fra flere parti.  5821 
 5822 
Vannscooter  5823 
Kysten bør være et område hvor naturen ivaretas og mennesker og dyr trygt kan ferdes. 5824 
Under GULS-4-20 vedtok GU politikk på vannscootere (Naturpolitikk for 2020-tallet). 5825 
Utvalget foreslår at denne politikken også blir med i denne resolusjonen. I sakspapirene til 5826 
GULS argumenterte politisk utvalg for Klima og natur slik:  5827 
 5828 
Vannscooter ble først lovlig i Norge i 2013, da med flere begrensninger, og ikke før våren 5829 
2017 ble bruken av vannscooter likestilt med bruken av vanlig fritidsbåt. På lik linje med 5830 
MDG mener utvalget at man burde forby fornøyelseskjøring med vannscooter. Her legger 5831 
man til grunn at vannscooter er et motorisert fartøy som i hovedsak brukes til 5832 
fornøyelseskjøring. Det finnes også alternativer til vannscooter – nemlig båter – så det er 5833 
derfor få som trenger å benytte seg av dette som nyttefartøy. I tillegg får politiet mange 5834 

5834 
239 https://samferdsel.toi.no/forskning/el-ferjer-kan-utkonkurrere-tunneler-og-bruer-article34122-
2205.html?fbclid=IwAR3zkqqAj2omcty37G7excu9hQbvj6YRacgZMANVk3x4znvCslIxtJrjpZk  
240

 https://www.trollheimsporten.no/innveno-naeringsliv-surnadal-kommune/lofaldli--framleis-overbevist-om-at-
autonome-ferjer-er-loysinga-pa-enkle-fjordkryssingar/111440  
241 https://www.vg.no/nyheter/i/pL5pEG/nye-fergepriser-vi-kommer-til-aa-betale-mer-for-fergene-enn-huslaanet  
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klager på uvettig og ulovlig bruk av vannscooter, og antall varslede ulykker med 5835 
vannscooter stiger samtidig som varslede ulykker med fritidsbåt synker. Derfor kan man 5836 
ved å gjøre fornøyelseskjøring med vannscooter ulovlig bidra til en tryggere og bedre kyst 5837 
som tar vare på både natur og mennesker.  5838 
 5839 
Hurtigbåt og lokalbåt  5840 
Båtene i øysamfunnene er som bussen i byen, uten båtene har de ikke kontakt med 5841 
fastlandet og mange mister fort kritiske samfunnstjenester uten de. Fremtiden til disse 5842 
samfunnene er avhengig av båttransport som hurtigbåt og lokalbåt. Mange av de på 5843 
øyene har også egne fritidsbåter for å komme seg fra den minste øya uten større kai, til en 5844 
annen øy der lokalbåt/hurtigbåt/ferge er tilstede. Mange ønsker å bo på disse områdene, 5845 
men blir ofte truet med å miste alt av kontakt med fastlandet, da fylkeskommunen kan 5846 
som et eksempel synes det er for dyrt å opprettholde kollektivtilbudet 5847 
(hurtigbåt/lokalbåten) til distrikts-øyene.  5848 
 5849 
Det anslås at ti prosent (10%) av norsk befolkning bor på de største femti øyene, det 5850 
er to hundre og førti tusen (240 000) øyer og åtti tusen skjær (80 000) langs 5851 
norskekysten.  5852 
 5853 
Hurtigruten, formelt kystruten Bergen–Kirkenes, er en skipsrute langs norskekysten 5854 
fra Bergen til Kirkenes, med gods, post og passasjerer. Totalt 34 havner anløpes, og en 5855 
rundtur Bergen–Kirkenes–Bergen tar i underkant av elleve døgn. Etter en 5856 
anbudsavtale med staten startet ruten 2. juli 1893 på strekningen Trondheim–5857 
Hammerfest.  5858 
 5859 
Driften har alltid foregått med statsstøtte, året 1893 var tilskuddet 70.000 kroner, og 5860 
731,5 millioner i 2016242. Dermed er det viktig at det tilrettelegges for at denne flåten kan 5861 
drives på en bærekraftig og framtidsrettet måte.  5862 
 5863 
Fornybar strømproduksjon i distriktene  5864 
Vi trenger selvforsynte øysamfunn, og i dag lider mange øyer av mangel på midler og tiltak 5865 
for å tilrettelegge for at dette skal bli mulig.  5866 
 5867 
Mange små øysamfunn i Norge er helt avhengig av strømkabler fra land for at de skal få 5868 
strøm på øya. Mange av disse kablene er blitt gamle, og i enkelte tilfeller har øyer stått 5869 
uten strøm i så mye som to måneder når det har blitt brudd på strømkabelen. Når de 5870 
gamle strømkablene blir ødelagte er de som oftest for dyre til å fikse, og øyene blir totalt 5871 
avhengig av dieselaggregat for å få strøm.  5872 
 5873 
Norge har rundt 300 helårsbebodde øyer som alle er avhengige av strøm for å fungere243. 5874 
Med så mange bebodde øyer må vi sikre at øysamfunn som i dag er avhengige av gamle 5875 
strømkabler skal kunne etablere fornybar strømproduksjon i distriktene hvor målet er at 5876 
de skal være selvforsynte (innen 2030). Å benytte seg av dieselaggregat, fordi man ikke har 5877 
råd til andre alternativer viser at øysamfunnene trenger flere konkrete tiltak og midler for 5878 
å tilrettelegge for fornybar strømproduksjon. Blant annet har det blitt utforsket 5879 
forskjellige metoder for fornybar strømproduksjon blant annet ved bruk av bølgekraft, sol 5880 
og vind.  5881 
 5882 
Fiskeri og havet  5883 

5883 
242

 https://no.wikipedia.org/wiki/Hurtigruten  
243 https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med-strom/  
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Fiske har vært og er tradisjon, kultur og er en viktig næring for Norge (så lenge vi kan 5884 
huske). Fiskeri langs kysten er selve livsnerven til mange øyer i landet, og det må vi sikre i 5885 
all fremtid med å fortsette strenge krav til bærekraft i næringen. Kvotefordelingen må 5886 
favorisere mindre båter som er enklere å elektrifisere, og med gode lokale mottak der 5887 
man kan foredle fisken å selge den videre.  5888 
 5889 
De som bor langs kysten på øyene lever ikke bare av fiskerinæringen og skal ikke det heller. 5890 
Det må legges godt til rette for lokale produsenter og utnyttelse av lokale varer. Det bør 5891 
utbygges kraftverk med fornybar kraft som kan forsyne med strøm til hver enkelt øy evt 5892 
med en større øy å kabler til de mindre.  5893 
 5894 
Kvinnelige fiskere er dessverre mangelvare i fiskeriene og tidligere i år har det blitt 5895 
publisert en rapport på likestilling i fiskeriene244. Trakassering har også vist seg å være et 5896 
stort problem, spesielt blant unge kvinnelige fiskere som har stått fram i media med krav til 5897 
fiskeriorganisasjoner245.Rapporten konkluderer med at mulige tiltak er holdningsskapende 5898 
arbeid knyttet til å opprette kvinnenettverk, skape kvinnelige forbilder, tilbud av 5899 
lederopplæring og oppfølging i undervisningssektoren. I tillegg er det behov for å se på 5900 
rettigheter knyttet til fødselspermisjon og gravide246. Landbruksorganisasjoner har blant 5901 
annet implementert dette i sine etiske retningslinjer, hvor medlemmer kan bli straffet med 5902 
blant annet ekskludering. Mer forskning og tiltak trengs likevel på dette feltet.  5903 
 5904 
Fiskerimottak  5905 
Fiskerinæringen er en av de viktigste næringene i Norge, med en verdiskaping på litt 5906 
under 23 milliarder kroner. Ved utgangen av 2019 var det registrert over 11000 fiskere 5907 
og om lag 6000 fiskefartøy. Den minste kystflåten er avhengig av at det finnes 5908 
fiskerimottak i nærhet til fiskefelt og fartøyets hjemmehørende havn. Riksrevisjonens 5909 
undersøkelse av endringene i kvotesystemet i kyst- og havfisket viser at det har blitt 5910 
betydelig færre mottak, og at dette har hatt negative konsekvenser for flere 5911 
kystsamfunn.  5912 
 5913 
Det finnes mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge247. Disse står for større utslipp enn vår 5914 
samlede fiskeflåte248. Overgangen til nullutslipp må komme også her, og vi mener at man 5915 
bør innføre momsfritak på fritidsbåter med nullutslipps framdrift. I tillegg ønsker vi å 5916 
endre på dagens avgiftsfritak på diesel for fritidsbåter til å kun gjelde innbyggere på øyer 5917 
uten fastlandsforbindelse og som bør avvikles innen 2050. Grunnen til dette er fordi 5918 
enkelte har behov for båt som hovedtransport, og inntil ladenett er bygget ut bør vi 5919 
tilrettelegge for et eget alternativ. I tillegg må vi bygge et sammenhengende ladenett for 5920 
elektriske fritidsbåter langs kysten249.  5921 
 5922 
Gode levevilkår og bolyst  5923 
Grønne øysamfunn skal også være med i omstillinga til et grønnere samfunn og å bekjempe 5924 
klimakrisa. For å få til dette så trenger vi gode tiltak og som anerkjenner utfordringene man 5925 
står ovenfor i distriktene og samtidig tilrettelegger for omstilling, slik at vi kan få grønne 5926 
øysamfunn. Vi ønsker i tillegg at våre øysamfunn skal bli livlige og hyggelige lokalsamfunn, 5927 

5927 
244

 https://www.regjeringen.no/contentassets/5ccdb74e206f4f00b1743904fec2df1d/rapport-15-2021-bedre-
likestilling-i-fiskeriene.pdf  
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 https://www.nrk.no/ytring/feil-kjonn-om-bord-1.15643159  
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 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-ha-flere-kvinner-om-bord/id2869089/  
247

 https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/antall-fritidsbater-narmer-seg-1-million-i-norge/  
248 https://www.tu.no/artikler/det-er-pa-tide-a-snakke-om-batskam-motorbaten-er-en-versting-br/469614  
249 https://www.tu.no/artikler/batferie-langs-kysten-er-verre-for-klima-enn-storbyferie-i-london-hevder-
forskere/469840  
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hvor mennesker ønsker å bosette seg og unge ønsker å bli igjen. Vi må skape gode 5928 
lokalsamfunn som øker bolyst, hindrer fraflyttning og tiltrekker seg innflytterer. For at folk 5929 
skal bli boende i distriktet må man tilrettelegge for gode tjenester, gode kulturtilbud og 5930 
grønne arbeidsplasser slik at spesielt unge har lyst til å bli igjen250.  5931 
 5932 
Ifølge en nylig rapport melder 3 av 10 unge kvinner at de ikke er interessert i å flytte 5933 
tilbake til bygda de kommer fra251. Mange av disse oppgir blant annet at en grunn til dette 5934 
er fordi de mener at det er for smalt bilde av hvem som passer inn og mye mobbing. Dette 5935 
kan vi ikke godta for unge kvinner og vi trenger tiltak for å bøte med disse problemene.  5936 
 5937 
En måte å sikre at unge blir igjen er å gjøre muligheten til utdannelse lettere tilgjengelig for 5938 
unge. Etter koronapandemien har mange forelesere og professorer måtte lært seg hvordan 5939 
man tar opptak av forelesninger, kaller inn til zoom-møter og organiserer emner digitalt. 5940 
Derfor er det viktig at unge får muligheten til ta en bachelor fra bygda si, uten at det skal 5941 
koste skjorta med nettstudier. Derfor bør vi tilrettelegge for å utvide tilbudet for hvilke 5942 
nettstudier som er gratis og tilgjengelig.  5943 
 5944 
I tillegg er det viktig at unge studenter som er ferdig utdannet får muligheten til å flytte 5945 
tilbake til hjembygda og tjene på det. En måte man kan gjøre dette på er ved å videreføre 5946 
og også utvide ordningen for nedskriving av studielånet som idag finnes i Finnmark og 5947 
Nord-Troms. Samtidig kan man vurdere å øke nedskrivingssummen, for hvert nye år man 5948 
bor i disse områdene.  5949 
 5950 
Mange offentlige bygg i distriktene er forfalne og sliter med å opprettholde nye 5951 
byggestandarder252. Distriktsskolene og andre offentlige bygg er dyre å vedlikeholde og 5952 
konsekvensen er ofte at man enten velger en billigere løsning ved å bygge et helt nytt 5953 
bygg fra bunnen. Brukbare og opppussbare skolebygg blir dermed forlatt til fordel for 5954 
nybygg. Derfor bør vi har en grønn pott til små kommuner som går konkret til 5955 
opprustning og vedlikehold av skolebygg, samtidig som kommuner må innføre en 5956 
“vedlikeholdskultur” tidlig i byggeprosessen.  5957 
 5958 
Arbeidsgiveravgift  5959 
Differensiert arbeidsgiveravgift er en av de mest omfattende distriktspolitiske 5960 
virkemiddelene i Norge. Avgiften betales av arbeidsgiver som en andel av arbeidstakers 5961 
lønn. Satsene varierer etter hvor i landet virksomheten er lokalisert, og er lavere i 5962 
distriktene enn i sentrale strøk. Landet er delt inn i syv ulike soner (sone 1, 1a, 2, 3, 4, 4a og 5963 
5), der satsene varierer mellom 14,1% i de mest sentrale områdene og 0% i Finnmark og en 5964 
del av Troms.  5965 
 5966 

Spørsmål til diskusjon  5967 
● Arbeidstittel på dette var «Grønne øysamfunn», og det er gjort et forsøk på å ta 5968 

med alt som går under denne kategorien. Noe som mangler? Er det noen drastiske 5969 
tiltak som mangler og som er gjennomførbare?  5970 

● Ting som ikke er tatt med: All fiskeripolitikk knyttet til kvotesystem o.l., fordi vi 5971 
mener MDG allerede har svært god politikk på dette feltet.  5972 

● Andre spørsmål til diskusjon er skissert i drøftingen over?  5973 
 5974 

5974 
250 https://nsr.no/nsr/nsrs-samiske-tilflyttingsplan/  
251 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-
opp-i  
252 https://www.multiconsult.no/behov-for-omfattende-oppgradering-av-offentlige-bygg/  
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Saksbehandlers konklusjon  5975 
Basert på drøftingene ovenfor har utvalget vurdert det som nødvendig å tilrettelegge for et 5976 
bredt utvalg av tiltak som skal forbedre situasjonen for små øysamfunn og samtidig gjøre de til 5977 
en vinner på klima og miljø. Vi må tilrettelegge for gode levevilkår basert på de utfordringene 5978 
distriktene står ovenfor. MDG bør være et naturlig valg for folk i distriktene som ønsker å bidra 5979 
i kampen mot klima og naturkrisen, uten at de skal føle at tapet er for stort. Derfor har vi både 5980 
forslått skattefordeler og avgiftsletter for el-båter og skipstrafikk, samtidig som vi har foreslått 5981 
muligheter for å ta utdannelse og få muligheten til nedskriving av studielån. Vi trenger 5982 
langsiktige mål som innbyggerne i distriktene kan relatere seg til.  5983 
 5984 

Forslag til vedtak  5985 
F1: Den politiske uttalelsen «Grønne øysamfunn» vedtas slik den foreligger.  5986 

5987 
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 5987 
 5988 

 5989 

 5990 

GRØNNE ØYSAMFUNN  5991 

 5992 
Klima- og naturkrisen rammer alle mennesker uavhengig av hvor man bor i landet. I tillegg til 5993 
klima og naturkrisen, står distrikt- og øysamfunn overfor utfordringer slik som økende 5994 
fraflytting, mangel på arbeidsplasser, nedlagte tilbud og lange avstander. 5995 
 5996 
I Norge i dag har vi rundt 300 helårsbebodde øysamfunn med et lavt antall innbyggere. 5997 
Grønne øysamfunn skal være det vi i miljøbevegelsen viser til når folk lurer på hva vi ønsker 5998 
skal skje langs kysten i fremtiden, eller hvordan vi ser det for oss. Langs norskekysten har vi 5999 
utallige antall øyer og med sine samfunn i forskjellige størrelser, noen ubebodd og mange med 6000 
få innbyggere. Alle disse trenger arbeidsplasser, tilgang på strøm, og gode levevilkår slik at 6001 
beboerne skal ønske å bli boende i lang tid framover. 6002 
 6003 
Vi må gjøre grønne øysamfunn attraktive: 6004 

• Innføre månedskort for bil på ferger, slik at de som bor på øyene og er 6005 
avhengig av fergen har et maksbeløp å betale i måneden.  6006 

• Innføre rabatt til industritransport på fergene, for å 6007 
opprettholde industriarbeidsplassar på øyer og uten å bli veldig belastet.  6008 

• Gi kommunene/fylker mulighet til å differensiere fergeprisen mellom 6009 
fastboende og besøkende eller turister i turist-måneder, slik at turister må 6010 
betale en høyere pris.  6011 

• Tilrettelegge slik at man til enhver tid har tilgjengelige beredskapsferjer  6012 
• Endre reglene for ferdsel med vannscooter til å kun tillate nytteformål, ikke 6013 

fornøyelseskjøring, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser 6014 
settes først. Skjerpe håndhevingen av eksisterende regler knyttet til ferdsel 6015 
med snøscooter, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivets interesser 6016 
fortsatt ivaretas.  6017 

• Gi flere lærlingeplasser og veier inn til fiskeri og landbruket i distriktet.  6018 
• Gi støtte til kvinnelige fiskerinettverk som bidrar til å støtte opp rundt kvinners 6019 

rettigheter i yrket  6020 
• Innføre tiltak for å motarbeide trakassering av kvinner i maritim sektor 6021 
• Utrede en kombinasjon av helsetjenester og lokalbåt/hurtigbåt med fastlege 6022 

om bord. 6023 
• Legge til rette for mer fjernundervisning og samlingsbaserte kurs på universitet 6024 

og høyskoler, slik at folk kan bli boende i distriktene og fortsatt ha tilgang til 6025 
høyere utdannelse.  6026 
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• Opprettholde mulighet til nedskriving av studielån i Nord-Troms og Finnmark 6027 
og utrede muligheten for å innføre en lignende ordning i kommuner og fylker 6028 
som har hatt sterk befolkningsnedgang.  6029 

• Oppjustere nedskrivingssummen for hvert nye år man bor i distriktet, slik at det 6030 
blir insentiver for å bli boende langvarig.  6031 

• Øremerke midler som skal gå til finansiering av vedlikeholdsetterslep på 6032 
offentlige bygg, slik som skoler og barnehager.  6033 

• Grønn søkbar pott øremerket til offentlige bygg i distriktene hvor 6034 
distriktskommuner kan søke om støtte til grønne prosjekter.  6035 

• Såkornfond for grønne bedrifter i distriktskommuner.  6036 
 6037 
Vi må gjøre det lettere å velge miljøvennlig i grønne øykommuner:  6038 

• Ha et mål om at vi bare skal ha nullutslippsfartøy på norsk farvann innen 2035, 6039 
med unntak for nord for polarsirkelen som skal ha samme mål innen 2050.  6040 

• Etablere nødvendig ladeinfrastruktur og nødvendig nullutslipps struktur som 6041 
er sammenhengende til sjøs og til lands innen 2035  6042 

• Innføre momsfritak på fritidsbåter med elektrisk framdrift.  6043 
• Oppheve dagens avgiftsfritak på diesel for fritidsbåter.  6044 
• Innføre skattefritak på fritidsbåter med elektrisk framdrift for fastboende på 6045 

øyene uten fastlandsforbindelse innen 2025.  6046 
• Innføre turistskatt i øykommuner med mål om at midlene skal gå tilbake til 6047 

øykommunene.  6048 
• For å opprettholde kystflåtens betydning for kystsamfunnene må vi legge til 6049 

rette for en desentralisert struktur for fiskemottak og tilrettelegge for flere 6050 
lokale fiskemottak.  6051 

• Forlenge området for 0% arbeidsgiveravgift langs hele kysten til alle 6052 
kommuner som ansees som små kommuner, evt x nivå av næringsliv.  6053 

• Kartlegge øysamfunn som er avhengig av gamle strømkabler, lage en plan for 6054 
selvforsynte øysamfunn. 6055 

• Øremerkede midler til fornybare prøveprosjekter på hydrogenanlegg i 6056 
distriktet 6057 

6058 
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 6058 

 6059 

5 6060 

VALG 6061 

6062 
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INNLEDNING FRA VALGKOMITEEN 6062 

Valgkomiteen for 2020 har bestått av følgende personer: 6063 
 6064 
Leder: Guri Barka Martins 6065 
Medlem: Juni Berg-Nielsen 6066 
Medlem: Halvard Håvardsrud 6067 
Medlem: Eline Haakestad 6068 
Medlem: Oda Sofie Pettersen 6069 
1. vara: Helena Bugge 6070 
 6071 

Prosess 6072 
Valgkomiteen konstituerte seg tidlig i mars. Frem til sommeren dannet vi grunnlaget for 6073 
prosessen vi har hatt i høst i form av fremdriftsplan og utvikling av kriterier. Basert på 6074 
diskusjon innad i komiteen, innspill fra LS og sentralstyret og arbeid fra forrige valgkomité, ble 6075 
det utviklet et sett kriterier for kandidater til sentrale verv, og til sammensetning av helheten. 6076 
Det ble gjennomført kartleggingsintervjuer med sentralstyret og ledelsen i juni. 6077 
Kontrollkomitéen fikk oppfølging over e-post. 6078 
 6079 
Etter sommeren gikk hele organisasjonen, valgkomitemedlemmene inkludert, i 6080 
valgkampmodus, og vi startet ikke intervjuprosessen før slutten av september. Selv om vi tidlig 6081 
fikk innspill på at innstillingen burde være ferdig til årsmøtesesongen i fylkeslagene, valgte vi 6082 
altså å heller ta hensyn til valgkampen. Vi har i stedet hele tiden oppfordret kandidater til 6083 
sentrale verv til å også stille til styrene i sine respektive fylkeslag og heller trekke seg om vi 6084 
skulle innstille på dem. 6085 
 6086 
Til grunn for innstillingen ligger kriteriene som ble vedtatt tidlig i prosessen. Vi har innstilt 6087 
personer på bakgrunn av hvordan vi mener de oppfyller kravene, både som enkeltperson, i sin 6088 
rolle og som en del av et helhetlig sentralstyre. Vi har fulgt kriteriene i prioritert rekkefølge. I 6089 
tillegg til kriteriene har vi tatt hensyn til hvordan vi får en helhetlig god gruppedynamikk. 6090 
 6091 
Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av 6092 
intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer, det sittende sentralstyret, kontrollkomiteen, 6093 
MDG-medlemmer og fra valgkomiteen selv. Vi fikk totalt inn over 120 innspill, hvorav omtrent 6094 
55 valgte å stille seg til disposisjon for verv. Vi har intervjuet alle kandidatene som stilte seg til 6095 
disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, 6096 
sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem og kontrollkomité-vara. I 6097 
tillegg har vi lest skriftlige beskrivelser av kandidater som stiller til MDGLM-delegasjonen. 6098 
 6099 
Basert på intervjuprosessen vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, og 6100 
plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. 6101 
Valgkomiteen er svært fornøyde med den innstillingen vi nå leverer til landsmøtet, og er sikre 6102 
på at dette er en gjeng med folk som utfyller hverandre godt og som kan være med på å løfte 6103 
GU til nye høyder både organisatorisk og politisk. 6104 
 6105 
 6106 

Redegjørelse for innstillingen til sentralstyret 6107 
Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært 6108 
en vanskelig prosess å skille dem. Fordi begge de to sittende talspersonene tidlig meldte sin 6109 
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avgang, har valgkomiteen hatt et særlig fokus på å finne gode erstattere for dem. Vi begynte 6110 
med opp mot 10 gode kandidater som stilte seg til disposisjon for talspersonvervene, men 6111 
utover i prosessen var det mange som falt fra. Dette har gjort valgkomiteens arbeid mer 6112 
krevende med tanke på sammensetning av kandidater til ledelsen.  6113 
 6114 
På enkeltperson-nivå har kriteriene for sentralstyremedlemmer vært motivasjon, kapasitet, 6115 
samarbeidsevner, spesialisering og erfaring, rollebevissthet, geografisk mangfold, 6116 
meningsmangfold og refleksjonsevne – i prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater 6117 
oppfylte alle disse kriteriene.  6118 
 6119 
Valgkomiteen har derfor fokusert spesielt på helheten i innstillingen til sentralstyret. Her er 6120 
kriteriene som følger: representasjon, kontinuitet, spesialisering og erfaring og 6121 
valgkampdyktighet. I valget av ledelsen har valgkomiteen vært spesielt opptatt av å finne en 6122 
god talspersonduo som utfyller hverandre godt både politisk, organisatorisk og sosialt.  6123 
 6124 
Grønn Ungdom har vært gjennom en særlig tøff valgkamp som hele organisasjonen bør være 6125 
svært stolte over å ha gjennomført. Likevel opplever vi at motivasjonen i etterkant har vært litt 6126 
nede, og vi har derfor også lagt særlig vekt på å få inn ny giv, nye ideer og smittende motivasjon 6127 
i sentralstyret i år.  6128 
 6129 
I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. Innstillingen til 6130 
kontrollkomité og sentralstyre oppfyller de føringene vedtektene legger.  6131 
 6132 
Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har 6133 
innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene vi 6134 
har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og være godt rustet til å løfte Grønn 6135 
Ungdom politisk og organisatorisk i det kommende mellomvalgsåret.6136 
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5.1 — Valg av SENTRALSTYRE 6137 

Innstilling til sentralstyre 6138 
Talsperson: Ulrikke Torgersen (ny, SST-medlem 2020) 6139 
Talsperson: Tobias Stokkeland (gjenvalg, nytt verv) 6140 
Generalsekretær: Miriam Langmoen (gjenvalg) 6141 
Internasjonal kontakt: Pauline Tomren (gjenvalg) 6142 
 6143 
Medlem: Sigurd Sønstelie (gjenvalg) 6144 
Medlem: Norunn Krokeide (ny) 6145 
Medlem: Yasiin Deria Elmi (ny) 6146 
Medlem: Max Løvset Lødøen (ny) 6147 
Medlem: Margit Martinsen (ny) 6148 
Medlem: Borgar Engebretsen Nilsen (ny) 6149 
Medlem: Nora Selnæs (ny) 6150 
 6151 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til vilhelm@gronnungdom.no 6152 
 samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot.  6153 
 6154 

Kandidatbeskrivelser 6155 
Talsperson: Ulrikke Torgersen 6156 
Rogaland, hun/henne, 1997, ny  6157 
 6158 
Ulrikke er oppvokst i Stavanger og har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2015, først som 6159 
lokallagsleder. Hun sittet i politiske utvalg og i 2019-2020 var hun sentralstyremedlem i Grønn 6160 
Ungdom, hvor hun ledet strategiarbeidet og var med å utvikle deler av 6161 
kommunikasjonsstrategien for valget 2021. Ved valget i år var hun 1. kandidat for MDG i 6162 
Rogaland og ledet valgkamparbeidet i fylket. Nå er hun vara til sentralstyret i MDG.  6163 
 6164 
Ulrikke har gang på gang har imponert valgkomiteen med både lederegenskaper og svært god 6165 
politisk teft. Hun har vist at hun mestrer lederskap, også i tøffe og slitsomme perioder. I 6166 
valgkampen var hun en av MDGs mest synlige førstekandidater og hun har imponert i debatter 6167 
mot både stortingspolitikere og ministere. Vi er ikke i tvil om at Ulrikke kan bli et tydelig og 6168 
kjent ansikt utad for Grønn Ungdom. Samtidig er Ulrikke et varmt menneske med et stort 6169 
hjerte for både folk, dyr og natur. Valgkomiteen opplever henne som en trygg lederskikkelse 6170 
hele organisasjonen kommer til å få glede av, og er svært glade for å kunne innstille henne som 6171 
talsperson. 6172 
 6173 
Talsperson: Tobias Stokkeland 6174 
Agder, han/ham, 1999, gjenvalg/nytt verv  6175 
 6176 
Tobias er oppvokst i Kristiansand og bosatt i Bergen, hvor han studerer sammenlignende 6177 
politikk. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år, først gjennom fylkeslaget i Agder. Nå 6178 
sitter han i sin tredje periode i sentralstyret. Tobias er sterk på næringspolitikk, økonomisk 6179 
politikk og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående gikk han på UWC i Swaziland, 6180 
som har beriket hans internasjonale perspektiv på politikken.  6181 
 6182 
Valgkomiteen mener Tobias gjennom de siste tre årene som Sentralstyremedlem har 6183 
opparbeidet seg bred erfaring og kjennskap til organisasjonen. Tobias har utviklet seg til en 6184 
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sterk politisk og organisatorisk strateg. Han har også utviklet seg til å bli en sterk debattant. 6185 
Han har en tydelig visjon for hvordan Grønn Ungdom kan videreutvikle seg, og hvordan det skal 6186 
gjennomføres. I ledelsen vil Tobias sammen med Ulrikke representere et mangfold av politiske 6187 
perspektiv. I tillegg vil valgkomitéen trekke fram at han har stor sosial kapasitet, er interessert i 6188 
mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen. Valgkomitéen er glade for 6189 
å kunne innstille på Tobias til talsperson. 6190 
 6191 
Generalsekretær: Miriam Langmoen 6192 
Hun/henne, 1994, Oslo, gjenvalg  6193 
 6194 
Miriam er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønne og De 6195 
Grønne Glitrende, i tillegg til verv i andre organisasjoner. Miriam har vært generalsekretær for 6196 
Grønn Ungdom siden 2019, og satt som sentralstyremedlem i to år før det. Hun har en 6197 
bachelorgrad i økonomi fra USA og var medisinstudent ved Universitetet i Oslo før hun ble 6198 
valgt til generalsekretær i Grønn Ungdom.  6199 
 6200 
Miriam har imponert valgkomiteen med sin faglige og organisatoriske tyngde, og sitt 6201 
tillitsvekkende vesen. Gjennom pandemien har Miriam vært en helt essensiell drivkraft i 6202 
arbeidet med å holde organisasjonen levende. Hun har et kaldt hode og et varmt hjerte, noe 6203 
som begge deler kommer godt med i håndteringen av både pandemi, valgkamp og 6204 
organisasjonsbygging. Vi opplever at Miriam er en trygg lederskikkelse internt i Grønn 6205 
Ungdom, noe som gjør henne tilgjengelig for hele organisasjonen. Miriam har gjennom årene 6206 
sine i sentralstyret og som generalsekretær opparbeidet seg kunnskap og 6207 
organisasjonsforståelse som vi i valgkomiteen mener ville gått tapt om hele ledelsen i år skulle 6208 
gått av samtidig. I tillegg har Miriam fortsatt en tydelig ambisjon og motivasjon for 6209 
videreutviklingen av Grønn Ungdom, og vi vil se henne jobbe med disse også i året som kommer 6210 
 6211 
Internasjonal kontakt: Pauline Tomren 6212 
Vestland, hun/henne, 1999, gjenvalg Pauline Tomren er oppvokst på Osterøy og Kamerun (fire 6213 
år). I Bergen utdanner hun seg til å bli sosialarbeider, og var i 2019 på utveksling til Tanzania. 6214 
Hun har tidligere vært leder i fylkeslaget, og har derfra solid erfaring med valgkamp i Grønn 6215 
Ungdom. I 2019 var hun ungdomskandidat og er nå fylkestingsrepresentant, hvor hun er 6216 
medlem av utvalg for opplæring og kompetanse. Det siste året har Pauline innehatt vervet som 6217 
internasjonal kontakt. Pauline brenner særlig for sosial utjevning, klima og natur, samt å 6218 
kjempe mot utenforskap og diskriminering. Organisatorisk er hun opptatt av å ivareta 6219 
organisasjonens medlemmer, skolering og engasjere flest mulig i det politiske arbeidet. Det 6220 
siste året har hun blant annet ledet arbeidet med å gjøre Grønn Ungdom mer mangfoldig. Hun 6221 
har i tillegg en tydelig visjon for Grønn Ungdoms internasjonale arbeid, og vi vil se henne sette 6222 
den ut i live nå når pandemirestriksjonene letter. Paulines varme vesen, ønske om 6223 
organisasjonsbygging og politiske teft gjør valgkomiteen trygg på at hun vil fortsette den gode 6224 
jobben hun har gjort i sentralstyret til nå. 6225 
 6226 
Sentralstyremedlem: Sigurd Sønstelie 6227 
Oslo, han/ham, 1998, gjenvalg 6228 
 6229 
Sigurd Sønstelie er oppvokst i Oslo hvor han nå også bor og tar en master i statsvitenskap. Han 6230 
har vært medlem i fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom der han var arrangementsansvarlig, og 6231 
har vært ansatt som leder av MDGs ringeteam hvor han har jobbet med teamledelse, 6232 
innsamlingsarbeid og medlemskontakt. Det siste året har Sigurd sittet i sentralstyret, der han 6233 
har blant annet har ledet webinar-gruppa og politisk utvalg for antirasisme og likestilling, og 6234 
vært med i sommerleirgruppa og skolevalgkampgruppa. 6235 
 6236 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Sigurd til gjenvalg som sentralstyremedlem. 6237 
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Han representerer kontinuitet, organisasjonsbygging, og politikkutvikling i helheten av 6238 
innstillingen. Vi har opplevd han som en sosial, ressurssterk, arbeidsom kandidat. Han har 6239 
tydelig vært en viktig ressurs i sentralstyret i året som har vært, og vi føler oss sikre på at han 6240 
også kommer til å være det i året som kommer. 6241 
 6242 
Sentralstyremedlem: Norunn Krokeide  6243 
Trøndelag, hun/henne, 1999, ny  6244 
 6245 
Norunn har vokst opp i Oslo, men bor i Trondheim. Hun er på 4. året av en 5-årig master 6246 
innenfor elektrisk energiomforming. Siden 2019 har hun vært folkevalgt i fylkestinget i 6247 
Trøndelag, og sitter i hovedutvalg for transport. De to siste årene har hun vært fylkesleder i GU 6248 
Trøndelag, og jeg har sittet i fylkesstyret før det, samt i landsstyret i flere perioder og i politiske 6249 
utvalg i Grønn Ungdom.  6250 
 6251 
Valgkomiteen vurderer Norunn som en særlig sterk kandidat til sentralstyret. Hun har god 6252 
kjennskap til organisasjonen, gjennom ulike verv i flere fylkeslag, blant annet Oslo og 6253 
Trøndelag. Hun har sittet i landsstyret i mange år, vært aktiv i flere valgkamper både som 6254 
fylkesleder og ungdomskandidat, og har fulgt GUs utvikling tett. Vi tror at hennes 6255 
organisatoriske ferdigheter vil styrke sentralstyrets arbeid. Samtidig opplever vi Norunn som 6256 
en trygg person som det er lett å prate med for de fleste. Hun er særlig motivert for å skolere og 6257 
bidra til at Grønn Ungdom har et sterkt lag i valget 2023. 6258 
 6259 
Sentralstyremedlem: Yasiin Deria Elmi  6260 
Oslo, han/ham, 2000, ny  6261 
 6262 
Yasiin er fra Oslo og studerer statsvitenskap ved UiO. Han er oppvokst på østkanten i byen. 6263 
Hjertesaken hans er utviklingspolitikk, og han har hatt flere roller i Changemaker både politisk 6264 
og organisatorisk. Yasiin har også vært aktiv i SU og Ungdom mot EU, men har siden endret litt 6265 
politisk syn i EU-saken. En fun fact er at han kan diskutere klimapolitikk på norsk, engelsk, 6266 
spansk og somali!  6267 
 6268 
Valgkomiteen vurderer Yasiin som en utmerket kandidat til Sentralstyret. Han representerer 6269 
nytenking, organisasjonsutvikling og politikkutvikling i den samlede innstillingen. Fra andre 6270 
organisasjoner har han erfaring med planlegging og gjennomføring av større arrangementer, 6271 
administrativ oppfølging og politisk påvirkningsarbeid. Hans erfaringer derfra kan utfordre GU 6272 
til å tørre å tenke nytt på prosessene våre. I tillegg har han faglig kompetanse på internasjonal 6273 
politikk, og utenrikspolitikk gjennom studiene. Valgkomiteen opplever at selv om Yasiin ikke er 6274 
en 7 tungvekter i GU-sammenheng, så er han svært motivert for å legge ned innsats og 6275 
ressurser for å bygge laget både sosialt, politisk og organisatorisk. 6276 
 6277 
Sentralstyremedlem: Max Lødøen  6278 
Vestland, han/ham, 2002, ny  6279 
 6280 
Max Lødøen har vokst opp i Bergen. I år flyttet han til Trondheim for å studere fysikk. Max ble 6281 
med i Grønn Ungdom i 2018 og har vært engasjert i organisasjonen siden da. Han var med på å 6282 
starte, og satt i styret i, lokallaget i Bergen i 2019. Etter et år på videregående i Frankrike, ble 6283 
han med i fylkeslaget som styremedlem og lokallaget som nestleder. Han har også vært med i 6284 
valgkampen i år, og er nå motivert for nye utfordringer i sentralstyret.  6285 
 6286 
Valgkomiteen mener at Max representerer en yngre GU-generasjon enn flere av de andre 6287 
kandidatene med bred erfaring fra Grønn Ungdom. Under valgkampen har Max vist særlig 6288 
handlekraft og motivasjon, og stilte opp som en enorm ressurs i skolevalgkampen og det 6289 
nasjonale debatt-teamet. Max er nysgjerrig og nytenkende, og viser en interesse for å løse 6290 
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vanskelige oppgaver på nye måter. Valgkomiteen opplever Max som en kandidat med masse 6291 
engasjement og arbeidskapasitet som kommer godt med i det nye sentralstyret. 6292 
 6293 
Sentralstyremedlem: Margit Martinsen  6294 
Innlandet, hun/henne, 2002, ny  6295 
 6296 
Margit har vokst opp på et småbruk i Hedmark, men bor for tiden i Oslo hvor hun studerer 6297 
internasjonale studier ved UiO og jobber som team-leder i Fremtiden i Våre Hender. Som liten 6298 
var hun med i Miljøagentene, men begynte å engasjere seg i politikk etter hvert. Margit har 6299 
mesteparten av sin politiske erfaring fra Unge Venstre og Venstre, og har sittet i 6300 
kontrollutvalget i kommunestyret i Åsnes. I tillegg har hun vært aktiv i organisasjoner som 6301 
ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen for forbudet mot atomvåpen) og Europeisk 6302 
Ungdom. Utover klima og miljø, er hennes største hjertesaker klimarettferdighet, sosial politikk 6303 
og internasjonalt samarbeid.  6304 
 6305 
Margit har imponert valgkomiteen med sine refleksjoner og motivasjon, og vi er glade for å 6306 
kunne ha henne med i innstillingen vår til sentralstyret. Hun har relevant erfaring med verving 6307 
fra Fremtiden i Våre Hender og ulike verv i Unge Venstre som vil komme godt til med i 6308 
sentralstyretarbeidet. Margit vil bidra med meningsmangfold, nye perspektiver, gode 6309 
samarbeidsevner og politisk kunnskap. Valgkomiteen opplever Margit som en engasjert og 6310 
imøtekommende person som vi tror vil fungere godt i sentralstyret til Grønn Ungdom. 6311 
 6312 
Sentralstyremedlem: Borgar Engebretsen Nilsen  6313 
Rogaland, de/dem, 1999, ny  6314 
 6315 
Borgar har vokst opp i Sandnes, men bor nå i Oslo og studerer filosofi og informatikk ved 6316 
honoursprogrammet på UiO. De har tidligere sittet i fylkesstyret i Oslo GU der de fortrinnsvis 6317 
jobbet med kommunikasjon og sosiale medier. På studiene har Borgar hatt verv i 6318 
linjeforeningen der de har jobbet med kursutvikling og seminarledelse. På sommerleiren til GU 6319 
i år var de i frivillig-teamet og fikk for fullt tilbake Grønn Ungdom-gnisten. Borgar brenner 6320 
spesielt for omfordeling av ressurser og privilegier, skeives rettigheter, spesielt 6321 
transrettigheter og de er også opptatt av datasikkerhet og personvern.  6322 
 6323 
Valgkomiteen er veldig glade for å kunne innstille Borgar som sentralstyremedlem. De er 6324 
pliktoppfyllende, arbeidsom og er svært motivert for å vie mye av tiden sin til Grønn Ungdom i 6325 
året som kommer. Borgar har kommunikasjonserfaring fra Oslo GU, og sammen det dette og 6326 
det vi oppfatter som god k tror vi Borgar har viktig kompetanse innen kommunika Vi opplever 6327 
Borgar som en varm og inkluderende person, som kan bidra til å gjøre Grønn Ungdom til et 6328 
enda tryggere sted å være politisk aktiv. 6329 
 6330 
Sentralstyremedlem: Nora Selnæs  6331 
Trøndelag, hun/henne, 1998, ny  6332 
 6333 
Nora har vokst opp i Trondheim, men har de siste årene bodd i Oslo hvor hun har studert 6334 
utviklingsstudier ved UiO. Tidligere har Nora vært aktiv i Spire og Framtiden i Våre Hender, 6335 
men hun ble med i Grønn Ungdom i 2018, og satt i styret til Oslo GU gjennom valget i 2019, før 6336 
hun ble valgt til leder. I år har hun vært ungdomskandidat og andrekandidat i Trøndelag for 6337 
stortingsvalget, hvor hun også jobbet fulltid som kommunikasjonsrådgiver for 6338 
toppkandidatene. Nå jobber Nora som kommunikasjonsrådgiver for Oslo MDG fram til februar. 6339 
 6340 
Nora er en ypperlig kandidat til sentralstyret og valgkomiteen er glade for å kunne innstille på 6341 
henne. Hun er sterk både på kommunikasjon og organisasjon, og hun har bred erfaring fra 6342 
valgkamp både i Grønn Ungdom og MDG. Vi tror Nora kan bli en viktig ressurs i 6343 
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kommunikasjonsarbeidet til GU i årene som kommer. Samtidig tror vi at hennes erfaringer fra 6344 
det å være ungdomskandidat, samt å jobbe tett med MDG vil være nyttig inn i arbeidet med de 6345 
kommende nominasjonsprosessene og planleggingen frem mot 2023. 6346 

6347 
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5.2 — Valg av KONTROLLKOMITÉ 6347 

Valgkomiteen er svært fornøyd med innstillingen til ny kontrollkomite i Grønn Ungdom. Vi 6348 
opplever at hver av kandidatene har noe viktig å bidra med inn i komiteen samtidig som at de 6349 
også møter kriteriene vi har lagt til grunn i prosessen. Disse kriteriene er som følger: Kapasitet 6350 
til å gjøre det som kreves i arbeidet, sans for vedtekter og tyngre sakspapirer, god kjennskap til 6351 
Grønn Ungdom og særlig evne til konstruktiv problemløsning. 6352 

 6353 
På bakgrunn av dette har vi valgt å innstille på følgende kontrollkomité: 6354 
Leder: Per Silnes (gjenvalg) 6355 
Ordinært medlem: Henrik Johan Gjernes (ny) 6356 
Ordinært medlem: Maja Holmen (ny) 6357 
Vara: Matilde Riveros Laumb (ny) 6358 
 6359 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til vilhelm@gronnungdom.no 6360 
samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot. .  6361 
 6362 

Kandidatbeskrivelser for den innstilte kontrollkomiteen 6363 
 6364 
Leder: Per Silnes Tandberg  6365 
Viken, han/ham, 1997, gjenvalg  6366 
 6367 
Per Silnes Tandberg har flere tillitsverv og roller i Grønn Ungdom bak seg. Det siste året har 6368 
han vært leder i kontrollkomiteen, og satt ett år som ordinært medlem før det. Per studerer 6369 
juss ved Universitetet i Oslo.  6370 
 6371 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til kontrollkomitéen som representerer 6372 
kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid de siste to årene og kjenner 6373 
Grønn Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om kontrollkomiteens 6374 
rolle i organisasjonen og er motivert til å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet også i året som 6375 
kommer. Valgkomiteen mener Per vil kunne videreføre en trygg, inkluderende og målrettet 6376 
lederrolle i komitéen. 6377 
 6378 
Medlem: Henrik Johan Gjernes  6379 
Agder, han/ham, 1997, ny  6380 
 6381 
Henrik Johan ble med i Grønn Ungdom i 2016. Han har vært økonomiansvarlig i fylkeslag siden 6382 
da (nå i Vestfold og Telemark), og blant annet var han ansvarlig for den økonomiske 6383 
sammenslåingen av GU Aust-Agder og GU Vest-Agder. I tillegg sitter han i politisk utvalg for 6384 
klima og miljø og har jobbet med resolusjoner gjennom 2020-21.  6385 
 6386 
Valgkomiteen vurderer Henrik Johan som en god kandidat til kontrollkomiteen. Han har god 6387 
kjennskap til GU, både organisatorisk, administrativt og sosialt. Han er pliktoppfyllende og 11 6388 
jobber strukturert og godt. Hans evne til å reflektere rundt vedtekter vil supplere 6389 
kontrollkomiteen godt. 6390 
 6391 
Medlem: Maja Holmen  6392 
Oslo, hun/henne, 2000, ny  6393 
 6394 
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Maja er 21 år og kommer fra Oslo, men bor i Bergen og studerer juss. Hun har vært med i GU 6395 
siden 2019, og har blant annet jobbet med fundraising og rekruttering av frivillige med MDGs 6396 
ringeteam.  6397 
 6398 
Valgkomiteen vurderer Maja som et godt tilskudd til kontrollkomiteen. Studiene hennes gir 6399 
henne gode forutsetninger for arbeidet knyttet til vedtektstolkning, og hun er reflektert rundt 6400 
kontrollkomiteens rolle i Grønn Ungdom. Vi tror Maja blir et veldig godt tilskudd i komitéen. 6401 
 6402 
Vara: Matilde Riveros Laumb  6403 
Viken, hun/henne, 1996, ny  6404 
 6405 
Matilde har vært medlem av Grønn Ungdom og MDG siden 2012. Hun har hatt en del verv i 6406 
Nesodden, Follo og Akershus, og har også vært i valgkomitéen for Grønn Ungdom Nasjonalt. I 6407 
2017 sto hun på stortingslisten til Akershus MDG.  6408 
 6409 
Valgkomiteen vurderer Mathilde som en god kandidat til å bli vara til kontrollkomiteen. Hun er 6410 
godt kjent med organisasjonen gjennom hennes mange verv på ulike nivåer - både landsstyret, 6411 
fylkeslag og MDGs landsmøte. I tillegg er hun tydelig interessert i vedtektene og kommer til å 6412 
gjøre en god innsats i komiteen. 6413 

6414 
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5.3 — Valg av VALGKOMITÉ 6414 

Denne saken ettersendes landsmøtet når landsstyret har gjort ferdig sin innstilling. 6415 
 6416 

6417 
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5.4 — Valg av GU-DELEGASJON 6417 

TIL LANDSMØTET I MDG 6418 

Bakgrunn 6419 
Grønn Ungdom har en egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) 6420 
på 12 delegater. Dette er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn Ungdom i 6421 
fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag for Grønn 6422 
Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten av GU-6423 
delegasjonen skulle bli valgt innad i sentralstyret, mens den resterende halvparten skulle bli 6424 
valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM).  6425 
 6426 
Valgkomiteen innstiller på de seks medlemmene av delegasjonen som velges på GULM.  6427 
 6428 
Andre kandidater som ønsker å stille kan melde sitt kandidatur til vilhelm@gronnungdom.no 6429 
samt hvilken innstilt kandidat de stiller mot.  6430 
 6431 

Innstilling til delegasjonen 6432 
Valgkomiteen har tro på at årets MDGLM-delegasjon vil gjøre en strålende jobb med å fronte 6433 
Grønn Ungdoms politikk. Til grunn for innstillingen har vi lagt til grunn noen kriterier. Det 6434 
første er motivasjon. Kandidatene må være motivert til å gjøre den jobben som kreves av dem 6435 
frem mot landsmøtet. Det andre er kriteriet handler om å slippe nye stemmer til. Vi har hatt 6436 
fokus på å prioritere kandidater som ikke ligger an til å få plass gjennom sitt fylkeslag. Det 6437 
tredje kriteriet handler om at vi i helheten vil sørge for god geografisk, aldersmessig og 6438 
erfaringsmessig spredning.  6439 
 6440 
På bakgrunn av dette har vi valgt å innstille på følgende MDGLM-delegasjon:  6441 
Delegat: Maia Hollender, Viken, 2003  6442 
Delegat: Kimi Nie-Nilssen, Troms og Finnmark, 2007  6443 
Delegat: Tor Grobstok, Viken, 1997  6444 
Delegat: Andrea Nesvik Voss, Vestland, 1998  6445 
Delegat: Emma Hagen, Rogaland, 2003  6446 
Delegat: Haakon Gunleiksrud, Trøndelag, 1996  6447 
 6448 
1. vara: Jenny Furevik Riise, Vestland, 1999  6449 
2. vara: Daniel Bloch, Innlandet, 2000  6450 
3. vara: Emily Ann Mercer, Troms og Finnmark, 2004  6451 
4. vara: Astrid Langseth, Oslo, 2004  6452 
 6453 

Kandidatbeskrivelser for den innstilte MDGLM-delegasjonen  6454 
 6455 
Delegat: Maia Hollender, Viken, 2003  6456 
 6457 
«Jeg er Maia, 17 år, kommer fra Asker. Går siste året med studiespesialisering på VGS. Jeg har 6458 
tidligere vært med i styret i Akershus GU, der jeg blant annet skrev flere leserinnlegg. Nå sitter 6459 
jeg i styret til Viken Grønn Ungdom. Deltok som delegat på det digitale MDGLM i 2021. Deltok 6460 
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en del både i skolevalgkampen og stortingsvalgkampen i år. Sitter også i styret hos Asker MDG. 6461 
Jeg tenker det er viktig at vi som ungdomsparti våger å utfordre MDG på politikken de fører, og 6462 
at det er supert at GU kan stille med delegater! Jeg har håper vi kan få gjennom GU sin 6463 
politikk.»  6464 
 6465 
 6466 
Delegat: Kimi Nie-Nilssen, Troms og Finnmark, 2007  6467 
 6468 
«Jeg heter Kimi og er 14 år gammel. Jeg bor i Harstad i Troms, går i niende klasse. Jeg har vært 6469 
medlem av Grønn Ungdom i et par måneder, og sitter nå som 1. vara i styret til Grønn Ungdom 6470 
Troms og Finnmark. Jeg stiller til MDGLM-delegasjonen fordi jeg har lyst å ta et steg videre inn 6471 
i Grønn Ungdom. Jeg har veldig lyst til å engasjere meg enda mer i Grønn Ungdom, og jeg tror å 6472 
være en del av MDGLM-delegasjonen vil være en god måte for meg å gjøre dette.» 6473 
 6474 
 6475 
Delegat: Tor Grobstok, Viken, 1997  6476 
 6477 
«Jeg ble med i partiet for 2-3 år siden. Sitter i kommunestyret i Ås, vært leder i Grønne 6478 
Studenter ett år og jobbet som politisk rådgiver for Margit Fausko i valgkampen 2021. Har 6479 
mange års erfaring fra frivillige organisasjoner, særlig inne dyrevern. Jeg ønsker å påvirke 6480 
partiet, sørge for at de unges stemme blir hørt, være en motvekt til noen av de konservative 6481 
kreftene i partiet og reppe GU på en god måte. Er god på å prate for meg og tror jeg kan 6482 
overbevise mange gamliser»  6483 
 6484 
 6485 
Delegat: Andrea Nesvik Voss, Vestland, 1998  6486 
 6487 
«Jeg er 23 år, opprinnelig fra Stavanger men studerer statsvitenskap i Bergen. I høst er jeg på 6488 
utveksling i Den Haag og tar fag innen EU politikk og offentlig administrasjon. Jeg har vært 6489 
medlem i Grønn Ungdom siden 2019. Siden høsten 2020 har jeg sittet som økonomiansvarlig i 6490 
GU Vestland. Jeg har vært valgkampsjef for Vestland i år og satt som GU representant i 6491 
valgkamputvalget til MDG Vestland fra mars-september. De to siste årene har jeg også vært 6492 
med i politiske utvalg. Helse, velferd og likestilling i 2020 og antirasisme og likestilling nå i år. 6493 
Jeg har fått gode erfaringer med politikkutvikling her.»  6494 
 6495 
 6496 
Delegat: Emma Hagen, Rogaland, 2003  6497 
 6498 
«Jeg heter Emma, er 18 år. Jeg har vært medlem I over 4 år. Og jeg har drevet med humanistisk 6499 
konfirmasjon i 3 år. Jeg har alltid vært engasjert I hjertesakene til MDG og etter å ha vært 6500 
organisatorisk aktiv lenge er jeg klar til å vie mer og bidra det jeg kan for Grønn Ungdom <3» 6501 
 6502 
 6503 
Delegat: Haakon Gunleiksrud, Trøndelag, 1996  6504 
 6505 
«Jeg studerer datateknologi på NTNU i Trondheim og kommer opprinnelig fra Asker. Jeg er for 6506 
tiden varamedlem i GU Trøndelag og styremedlem i GS Trondheim og ble ordentlig aktiv først i 6507 
2021 spesielt under skolevalgkampen. Men selv om min GU/GS-erfaring ikke er mye å skryte 6508 
av, har jeg en god del erfaring ellers og kan kanskje bidra med noen skråblikk og litt 6509 
utenifraperspektiv på mange saker. Jeg har vært tillitsvalgt siden jeg var 16 (er nå 25) i diverse 6510 
organisasjoner. Jeg er glad i landsmøter, organisasjon politikk og klima og vil veldig gjerne bidra 6511 
med det jeg har.»  6512 
 6513 
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 6514 
1. vara: Jenny Furevik Riise, Vestland, 1999  6515 
 6516 
«Hei! Jeg heter Jenny, jeg er 22 år og er lærling på universitetet i Bergen i kontor og 6517 
administrasjonsfag. Jeg er nå styremedlem i GU Vestland, forrige periode var jeg nestleder. Jeg 6518 
sitter også i mangfoldsutvalget i MDG Vestland og som styremedlem i MDG. Utenom 6519 
politikken liker jeg å reise og å være med venner. Motivasjonen min for å stille er fordi jeg liker 6520 
å jobbe hardt for å få GU sine synspunkt inn i MDG, og jeg liker å kunne påvirke moderpartiet. 6521 
Jeg har vært med på MDGLM før, men bare digitalt, og det var veldig givende så da hadde det 6522 
vært veldig gøy å kunne fått sjansen igjen forhåpentligvis fysisk.»  6523 
 6524 
 6525 
2. vara: Daniel Bloch, Innlandet, 2000  6526 
 6527 
«Jeg er en grønn spire som studerer økonomi og ledelse i håp om å en dag jobbe med som 6528 
Sustainability consultant. Mitt ønske er å kunne lære mer og prosessene som vil få oss inn i det 6529 
grønne skifte på et annet tempo enn vi ser i dag. Utover dette driver bruker jeg tiden på 6530 
eiendomsforvaltning, økonomiarbeid og administrativt arbeid koblet opp til studentpakken 6531 
2021 fra kunnskapsdepartementet. Håper på å bli en god ressurs for GU!»  6532 
 6533 
 6534 
3. vara: Emily Ann Mercer, Troms og Finnmark, 2004  6535 
 6536 
«Mitt navn er Emily Mercer, jeg er 17 år og bor i Tromsø. Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom 6537 
siden 2019, og har erfaring fra flere forskjellige verv, blant annet nestleder for fylkesstyret som 6538 
jeg nå har påbegynt mitt andre år av, og styremedlem i Tromsø MDG. I tillegg har jeg vært 6539 
debattant for Troms under årets skolevalg, og vil nå fortsette min andre periode som 6540 
landsstyrerepresentant. Mine største hjertesaker er selvsagt klima og miljø, men også spesielt 6541 
liberale verdier. Jeg er svært motivert, og stiller til delegasjonen med et ønske om å bidra til å 6542 
heve GUs stemme under MDGLM, og bidra til at vi får gode gjennomslag for vår politikk.»  6543 
 6544 
 6545 
4. vara: Astrid Langseth, Oslo, 2004  6546 
 6547 
«Jeg er en 17 år gammel jente fra Oslo som går andre året på videregående. Jeg er glad i å lese, 6548 
male og har en brennende interesse for politikk. Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom i over to år 6549 
og har tidligere deltatt på mdglm. For tiden sitter jeg i mitt andre år i fylkesstyret til Oslo GU. 6550 
Noen av mine kjernesaker er bedre psykisk helse tilbud, olje og skole. Jeg er glad i å drive med 6551 
politikk og landsmøte er noe av det morsomste jeg vet om! Jeg har mye kapasitet det 6552 
kommende året som jeg har lyst til å bruke på GU. Jeg er interessert i å lære og ser på mdglm 6553 
som en av de beste arenaene å utfordre meg selv på. Jeg tar gjerne i mot en utfordring og er 6554 
ikke redd for å pushe grensene mine.» 6555 


