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GENERALDEBATT 1 

FORMÅL 2 

Det kan være både saker og temaer som delegater ønsker å diskutere, eller ønsker at 3 

organisasjonen diskuterer, som ikke inngår i sakspapirene til landsmøtet. Generaldebatten har 4 

som formål å være en arena for å diskutere disse.    5 

Et annet formål til generaldebatten er å gjøre nye delegater kjent med formatet og talerstolen, og 6 

vil være så lik sakene i sakslisten til landsmøtet som mulig. Dette gir både nye og gamle delegater 7 

en mulighet til å ta til orde for de politiske, eller organisatoriske temaene de vil.  8 

Informasjon og innføring om god debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon, er en del av 9 

formøtet. Generaldebatten er en arena der det kan praktiseres. Nye delegater kan bli inspirert og 10 

engasjert til å bidra mer aktivt i resten av landsmøtet, i tillegg til de gamle delegatene.   11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Temaer  13 

Generaldebatten har som formål at organisasjonen skal få diskutert saker og temaer som 14 

sentralstyret ellers ikke legger opp til å diskutere. Selv om formøtet har som formål å være 15 

opplæringsarena for nye delegater, er det vanskelig å skape landsmøtestemningen. En 16 

generaldebatt kan derfor bidra til at flere delegater vil ta ordet under landsmøtet da de under 17 

denne debatten kan snakke om hvilke politiske eller organisatoriske temaer de vil. En utfordring 18 

med generaldebatten er at den kan være vanskelig å følge debatten dersom den ikke har en satt 19 

struktur. En helt fri generaldebatt kan fort ende opp med at flere debatter går samtidig. Taler en 20 

prater om organisasjonen og får en replikk, taler to snakker om velferd og får to replikker. Taler tre 21 

taler om læringsmiljø og får en replikk og svarreplikk. Taler fire snakker så om organisasjonen 22 

igjen, mens taler fem snakker om sak fagpolitikk. Noen tydelige rammer kan forhindre at 23 

generaldebatten hopper mellom ulike fagfelt.  24 

For å sikre at debatten blir så ryddig og enkel så mulig å følge, kan det derfor være en fordel å 25 

sette noen rammer for debatten. Et forslag er å dele debatten inn i temaer. Med temaer menes for 26 

eksempel velferdspolitikk, fagpolitikk og organisasjon. Videre kan debatten deles inn i saker som 27 

hører inn under temaet. Fastlegeordningen og studentboliger er to saker under temaet velferd.  28 

  29 

En mulig inndeling av generaldebatten er derfor å dele opp debatten i temaer som alle får hver sin 30 

tilmålte tid. Om generaldebatten varer i en time, kan det settes av tid til tre temaer som alle får tyve 31 

minutter hver. På denne måten kan ordstyrerne sikre at debatten holder seg til ett tema av gangen, 32 

men der debatten vil hoppe mellom saker innenfor det ulike temaet. Dette vil likevel gjøre det 33 
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lettere for deltakerne å følge debatten. En inndeling etter tema vil ikke kreve at delegatene melder 34 

inn saker de vil snakke om i forkant. Delegatene må bare passe på at de tar ordet under riktig 35 

tema.   36 

  37 

En annen løsning er å diskutere en sak ferdig før en går videre til neste sak. For eksempel 38 

diskuterer man saken studentboliger ferdig, før man diskuterer saken om fastlege. Når så alle 39 

sakene innenfor temaet velferd er diskutert, går man videre til et nytt tema. Denne løsningen 40 

krever at deltakeren melder inn saker og temaer de ønsker å ta opp under generaldebatten i 41 

forkant av landsmøtet. En slik ordning vil også føre til at det er de som har meldt inn saker i forkant 42 

som får holde innlegg, mens alle kan ta replikker. Denne formen vil gjøre det lettere å følge 43 

debatten, men vil samtidig kreve mye av deltakerne i forkant av landsmøte, samtidig som debatten 44 

også i stor grad vil være satt i forkant av landsmøte.  45 

Uavhengig av løsning er det ikke garantert at alle får snakket om det de ønsker, da det kan meldes 46 

inn flere saker enn det er tid til å ta opp.   47 

En løsning kan da være å dele debatten i temaer på forhånd, med en høyere risiko for at debatten 48 

hopper mellom ulike saker innenfor temaet. Ved at det blir meldt inn saker på forhånd har flere 49 

delegater tid til å reflektere rundt egne meninger om saken, for å så lettere ta en eventuell replikk, 50 

eller sende inn egen sak.   51 

Et minus med å melde inn saker i forkant er at det kan oppleves som overveldende for nye 52 

delegater å melde inn temaer i forkant. Dette kan føre til at organisasjonen diskuterer færre saker 53 

og at generaldebatten ikke blir like organisk. Det kan legges opp til oppmuntring til å melde inn 54 

saker på formøtet, men det er mindre forutsigbart.   55 

Replikk og innlegg  56 

Ordvekslingen under generaldebatten kan styres på ulike måter. En generaldebatt uten replikker 57 

vil gjøre at debatten i utgangspunktet består av ferdigskrevede innlegg. Dette vil trolig heve 58 

kvaliteten på innleggene som kommer.   59 

  60 

Replikker vil på sin side føre til at det generaldebatten i større grad ligner på alle andre debatter. 61 

På den måten vil en generaldebatt i større grad bidra til å forberede delegatene til debattene som 62 

kommer senere. Replikker vil også bidra til at flere delegater kommer til ordet, også de som ikke 63 

har ferdigskrevet innlegg.  64 

  65 

Uavhengig av om man går for replikker eller ikke, vil det være mulig for ordstyrerne å lage en 66 

talerliste basert på temaer slik at ett og ett tema blir diskutert, men det vil ikke være mulig å ta for 67 

seg en og en sak.   68 

Ved et digitalt landsmøte  69 

Gjør utviklingen av pandemien det til at Landsmøtet blir digitalt, vil ikke formålet til generaldebatten 70 

endres i særlig stor grad. Det vil fortsatt være en arena organisasjonen kan diskutere saker som 71 

ikke er i sakslisten, gjøre delegater bedre kjent med det digitale formatet og bidra til en god 72 

debattkultur.   73 
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VURDERING 74 

Sentralstyret mener generaldebatten er en god arena for å diskutere saker og temaer sentralstyret 75 

ellers ikke har lagt opp til at organisasjonen diskuterer, i tillegg til å praktisere god debattkultur. 76 

Sentralstyret mener det vil være en fordel å dele opp debatten etter temaer. Dette vil gjøre det 77 

lettere å strukturere debatten, og det gjør det lettere å følge debatten for delegatene. På bakgrunn 78 

av at generaldebatten har som formål at delegater blir kjent med talerstol og formatet på 79 

diskusjonene på landsmøtet, mener sentralstyret at det burde være mulig å ta replikker på 80 

innleggene i debatten.   81 

INNSTILLING 82 

Generaldebatten gjennomføres med en oppdeling etter temaer.   83 
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