
 

Plassering av landsmøtet 

Dagens situasjon 

Amnesty i Norges landsmøter arrangeres på rundgang i Amnesty i Norges fem regioner. Ved 

planlegging av hvert landsmøte er det anbudsrunder for å avgjøre hvor i regionen landsmøtet skal 

holdes, og hvilket konferansested som skal brukes.  

Utredning 

Å arrangere landsmøter på nye steder hver gang er ressurskrevende for organisasjonen. 

Anbudsrunder og befaringer tar tid, og mange praktiske detaljer må tas fra begynnelsen av. I stedet 

for å være en pågående prosess blir organiseringen av landsmøtet gjenoppstartet annethvert år.  Det 

er heller ikke det mest kostnadseffektive for organisasjonen, da rotering av landsmøtet betyr at 

organisasjonen ikke kan få på plass faste rammeavtaler med ett konferansested. 

Kostnadene for landsmøtet 2016 var på ca. 1 140 000 kr. I tillegg kom overtidskostnader for ansatte 

fra selve landsmøtet på ca. 130 000 kr. 

Prosjektet undersøkte muligheten for å lage en fast avtale med en hotellkjede der landsmøtet ble 

arrangert på deres hoteller i forskjellige byer, for å se om det var mulig å ha landsmøtene på 

rundgang i regionene og fortsatt spare kostnader. Videre så prosjektet på muligheten for å arrangere 

faste landsmøter på Gardermoen for å se om det sparer kostnader.  

Prosjektet hadde samtaler med Scandic og Thon om dette og innhentet tilbud fra begge. Ut ifra 

tilbudene prosjektet mottok, og fra kostnadene fra landsmøtet 2016, er det vanskelig å se tydelige 

innsparinger på selve konferansetilbudet fra hotellene. Det er sannsynlig at organisasjonen kan spare 

noe på å lage en god rammeavtale over flere år med samme kjede, men det er avhengig av hvor godt 

tilbud den ansvarlige for landsmøtet klarer å forhandle frem.  

Det som er tydelig er at hvis landsmøtet legges til Gardermoen kan det spares inn en del kostnader 

på reise, og noe på ansatte. Dette er fordi hoveddelen av ansatte og 54 % av medlemsmassen til 

organisasjonen bor i region Øst. Det er dermed flest deltakere fra Østlandet på landsmøtet. Det er 

også lettere for deltakere fra de andre regionene å reise til Gardermoen, enn til mange av de andre 

stedene landsmøtet har blitt avholdt.  

I snitt har det vært ca. 108 deltakere fra region Øst på hvert landsmøte de siste fem årene. Hvis det 

beregnes at en tur-retur billett koster 1700 kr. til et landsmøte, betyr det at organisasjonen sparer 

omtrent 183 600 kr på flyreiser for deltakere ved å ha landsmøtet på Gardermoen. En må likevel 

beregne noen kostnader for annen type transport. Hvis det beregnes at deltakerne fra region Øst 

bruker i snitt 500 kr tur-retur på reise, vil det si at en bruker nesten 130 000 mindre i reiserefusjon, 

ved å ha landsmøtet på Gardermoen. 

Ved forrige landsmøte deltok 26 ansatte, 25 av disse fløy til Trondheim. Ved å ha landsmøte i Oslo 

betyr det at kun ca. seks ansatte må fly, noe som vil gi en besparelse på i overkant av 30 000 kr. 

Videre kan en beregne at færre ansatte trenger overnatting og at det blir noen færre overtidstimer 

ved å arrangere landsmøtet på Gardermoen.  

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye Amnesty kan spare per landsmøte ved å ha det på 

Gardermoen før det ligger et fremforhandlet tilbud på bordet, og helt konkrete kostnader er 

beregnet. Gitt at det er mange konferansehoteller i nærheten av Gardermoen bør det på grunn av 

konkurranse være mulig å fremforhandle en god avtale. Prosjektet beregner at Amnesty kan spare 

opptil 200 000 kr per landsmøte ved å arrangere det fast på Gardermoen.  



 

Geografisk representativitet  

Fordelene med å ha landsmøtet på rundgang i regionene er at det gjør det lettere for deltakere i 

forskjellige deler av landet å delta når landsmøtet legges til deres region. Det gir også regionkontoret 

og aktivistene i regionen en mulighet til å vise frem deres lokale arbeid, og lokale aktivister får 

muligheten til å delta i forberedelseskomiteen til landsmøtet. 

Samtidig informerer regionlederne1 at å forberede et landsmøte er veldig ressurskrevende for 

regionen. Det tar opp veldig mye tid som ellers kunne bli brukt til aktivismearbeid. 

Forberedelseskomiteen består ofte av de mest engasjerte aktivistene som da ikke utfører noe 

utadrettet aktivitet det halve året før landsmøtet, da de er opptatt med forberedelser. 

Regionlederne mener også at tanken om at regionene får vist frem sitt lokale arbeid ikke kommer til 

sitt fulle potensiale på landsmøtene, da det er så mye annet program som skal dekkes. 

Regionkontorene er derfor tydelige på at de er positive til å ha landsmøtene på Gardermoen hvert år 

så lenge det vil spare både kostnader og ressurser for organisasjonen.   

Fra medlemsundersøkelsen som ble sendt ut kan en også lese at det er akseptabelt for medlemmene 

at landsmøtet legges til samme sted hvert år og at omtrent like mange vil delta, som med ordningen i 

dag. 

 

I undersøkelsen svarer til sammen 55 % av medlemmene som har deltatt eller ønsker å delta på 

Amnestys landsmøte at det er ok om landsmøtet legges til samme sted hvert år. Det er de som har 

svart ett av de tre siste alternativene: «Det er ok om de legges til samme sted hvert år», «det er 

positivt om de legges til samme sted hvert år» eller «ingen mening».  

Det er 45 % som er skeptiske til å ha landsmøte på samme sted hvert år, men det er kun 6 % som ikke 

ville delta.  

                                                           
1 Region Sør ble ikke hørt i dette spørsmålet da det akkurat har blitt ansatt ny regionleder som ikke har deltatt 
på landsmøte tidligere og som i tillegg er i permisjon for øyeblikket 



 

De som svarte enten at «det er veldig viktig for meg at landsmøtene går på rundgang i regionene, 

men jeg ville delta uansett» eller «det er så viktig for meg at landsmøtene går på rundgang at jeg ikke 

ville delta om de legges til samme sted hvert år» fikk et oppfølgingsspørsmål om kostnadsbesparelser 

opp mot å ha landsmøtene på rundgang i regionene.  

 

 

Der svarte 62 % at de har forståelse for at landsmøtet legges til samme sted hvert år hvis det er et 

økonomisk spørsmål. 10 % er usikre og 28 % mener fortsatt at det er viktigere å ha landsmøtet på 

rundgang enn å spare penger.  

Totalt utgjør de som mener det er viktigere å ha landsmøtet på rundgang enn å spare penger 11 % av 

alle medlemmene som har svart på undersøkelsen og som har deltatt eller ønsker å delta på 

Amnestys landsmøte, og 3 % av alle som har svart på undersøkelsen.  

Antall medlemmer fra de forskjellige regionene som har svart på undersøkelsen er representativt for 

medlemsmassen i sin helhet. Det er ingen overrepresentasjon, men det er likevel greit å være klar 

over at region Øst har en påvirkning på tallene fra undersøkelsen da over halvparten av de som har 

svart på undersøkelsen er fra region Øst og at de i større grad enn resten av regionene er positive til 

å ha landsmøtet på samme sted hvert år. En må gå ut ifra at de som bor i Øst tror at landsmøtet vil 

legges til Oslo om det blir samme sted hvert år og derfor er mindre skeptiske. 



 

Her er tallene fra region Øst: 

Av de som har besvart spørsmålet om å ha landsmøtene på rundgang eller samme sted hvert år, er 

omtrent 54 % fra region Øst. 42 % av disse har svart at det er ok eller positivt om de legges til samme 

sted hvert år. 30 % er skeptiske og 27 % har ingen mening.  

Fra de fire andre regionene er tallene noe annerledes. Der svarer mellom 40 % og 50 % at de ønsker 

at regionmøtene går på rundgang, men at de ville deltatt uansett. Mellom 0 % og 7 % fra de andre 

regionene svarer at det er positivt om regionmøtet legges til samme sted hvert år. Det er allikevel en 

ganske lav prosentandel, mellom 4 % og 10 % fra de andre regionene som ikke ville deltatt om 

landsmøtet ble lagt til samme sted hvert år.2  

 

                                                           
2 Se vedlegg 2 Medlemsundersøkelsen tabeller, tabell SP13, s. 70 



 

På spørsmål om de endrer synspunkt hvis det har med økonomi å gjøre så ser man i undersøkelsen at 

i Sør og Nord svarer henholdsvis 41 og 47 % at det er viktigere å ha det i regionene enn å spare 

penger.3 Det er greit å være klar over at det i antall mennesker tilsvarer henholdsvis 16 og 9 svar og 

ved så lave tall kan svarfordelingen skyldes tilfeldigheter så vel som reelle forskjeller, så det er 

vanskelig å legge mye i de svarene.  

Med unntak av region Nord svarer en mye større prosentandel at de endrer synspunkt om det har 

med økonomi å gjøre, henholdsvis 56 % i Sør, 69 % i Vest og 61 % i Midt.4  

Undersøkelsen indikerer dermed at medlemmene vil fortsette å delta i omtrent like stor grad på 

Amnestys landsmøter, så lenge det kommuniseres tydelig at det gjøres fordi det er 

kostnadsbesparende.  

Prosjektet har også gjennomgått påmeldingene til landsmøtene fra 2008 og frem til i dag, delt opp 

per region, for å undersøke hvilken påvirkning valg av møtested har for den geografiske 

representativiteten: 

 

Det er tydelig at det kommer flere fra regionen der landsmøtet holdes, enn det gjør på andre 

landsmøter. Samtidig er det merkbart at landsmøtedeltagelsen stiger for hvert landsmøte, med 

unntak av 2014 i Bergen. 

Fra tabellen kan en ikke lese at det er ett sted som er bedre egnet til landsmøte enn noe annet. 

Prosjektet har diskutert om det er en gevinst i seg selv at flere fra akkurat den regionen landsmøtet 

holdes i deltar det ene året landsmøtet er der. En samlet styringsgruppe er enige i at det i seg selv 

ikke er en gevinst.  

Målet bør heller være at det er økt engasjement og deltakelse blant medlemmene over flere år og en 

god representasjon fra alle regionene på hvert landsmøte. Dette kan gjennomføres gjennom andre 

tiltak foreslått i innstillingen, spesielt gjennom å gjøre deler av regionmøtene 

                                                           
3 Se vedlegg 2 Medlemsundersøkelsen tabeller, tabell SP13B, s. 71 
4 ibid 



 

landsmøteforberedende5 og gjennom bedre synliggjøring og forankring av organisasjonens 

demokratiske prosesser.  

Tiltak 

Amnesty i Norge legger landsmøtene sine fast til Gardermoen på Ullensaker i Akershus.  

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket krever ingen endringer i styringsdokumentene.  

 

                                                           
5 Se punkt 6: bruke regionmøtene som en landsmøteforberedende arena, s. 24 


