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Til Grønn Ungdoms medlemmer        

Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne   

Dato 28. november 2018 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 25.-27. november 2015 

Møtested: Nordseter skole, Oslo 

Tilstede: 

 Eivind Heggelund Tørstad Akershus Delegat 

 Håkon Bonesmo Solberg Akershus Delegat 

 Ingrid Gjevre Akershus Delegat 

 Johannes Sand Bolstad Akershus Delegat 

 Kaja Arielle Sommerstad Bergseth Akershus Delegat 

 Margit Fausko Akershus Delegat 

 Matilde Marie Riveros Laumb Akershus Delegat 

 Nina Amin Kadir Akershus Delegat 

 Rauand Anwar Ismail Akershus Delegat 

 Sana Yasin Hakim Akershus Delegat 

 Stine Thunheim Akershus Delegat 

 Tobias Kielland Akershus Delegat 

 Guri Barka Martins Arbeidsutvalget Delegat 

 Ingvild Kessel Arbeidsutvalget Delegat 

 Jens Petter Grini Pedersen Arbeidsutvalget Delegat 

 Mattis Ulvang Arbeidsutvalget Delegat 

 Teodor Bruu Arbeidsutvalget Delegat 

 Ola Eian Arbeidsutvalget Delegat 

 Josefine Gjerde Aust-Agder Delegat 

 Martine Kvam Aust-Agder Delegat 

 Oda Emilie Eriksen Aust-Agder Delegat 

 Sunniva Skøien Buskerud Delegat 

 Sigurd Weggersen Finnmark Delegat 
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 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær Delegat 

 Christen Andreas Wroldsen Grønne Studenter Delegat 

 Jonas Nilsen Grønne Studenter Delegat 

 Alexis Skonnord Hordaland Delegat 

 Isabel Irene Sætre-Morales Hordaland Delegat 

 Isak Voll Kolstø Hordaland Delegat 

 Sebastian Teigen Nygård Hordaland Delegat 

 Stefan Matias Kløvning Hordaland Delegat 

 Øystein Haugland Hordaland Delegat 

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt Delegat 

 Christopher Hermansen Nordland Delegat 

 Endre Hagen Nordland Delegat 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Sigrid Daae Mæland Oppland Delegat 

 Christine Evjen Oslo Delegat 

 Elisabeth Nilsen Oslo Delegat 

 Emily Nerland Oslo Delegat 

 Halvard Sutterud Oslo Delegat 

 Ingvild Garmo Nilsson Oslo Delegat 

 Ivar Mekonnen Germiso Arnesen Oslo Delegat 

 Julia Kørner Bueso Oslo Delegat 

 Maud Von Der Lippe Oslo Delegat 

 Olea Björk Oslo Delegat 

 Trine Jakobsen Rydland Oslo Delegat 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Alex Sigdal Oslo Delegat 

 Anne Nijdam Rogaland Delegat 

 Ingrid Hagen Berge Rogaland Delegat 

 Jørgen Narvestad Anda Rogaland Delegat 

 Martine Aamodt Hess Rogaland Delegat 

 Ulrikke Andrea Torgersen Rogaland Delegat 

 Vilde Svensson Myklathun Rogaland Delegat 

 Vårin Sinnes Rogaland Delegat 

 Ylva Bodil Kalvik Rogaland Delegat 

 Andreas Storesund Madsen Sogn og Fjordane Delegat 

 Ida Beate Løken Sogn og Fjordane Delegat 

 Adrian Skagen Sør-Trøndelag Delegat 

 Alexander Jansen Sør-Trøndelag Delegat 

 Harald Skanke Iversen Sør-Trøndelag Delegat 

 Line Fjørstad Sør-Trøndelag Delegat 
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 Lone Sandvik Kristiansen Sør-Trøndelag Delegat 

 Marianne Bragstad Eid Sør-Trøndelag Delegat 

 Odin Løkken Øra Sør-Trøndelag Delegat 

 Sylvia Hetlelid Isaksen Sør-Trøndelag Delegat 

 Truls Matias Torgersen Sør-Trøndelag Delegat 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 

 Lage Nøst Talsperson Delegat 

 Lisa Velouria Skinnarland Telemark Delegat 

 Eivind Kristiansen Troms Delegat 

 Jørgen Abel Bjørvik Paulsen Troms Delegat 

 Lise Mari Lorentzen Troms Delegat 

 Elisabeth Udjus Vest-Agder Delegat 

 Kristin Knutsen Vest-Agder Delegat 

 Nathaniel Lyngmo Steinhaug Vest-Agder Delegat 

 Nicki Nesheim Vest-Agder Delegat 

 Oda Sofie Pettersen Vest-Agder Delegat 

 Silja Emilie Nordlid Vest-Agder Delegat 

 Tobias Oftedal Stokkeland Vest-Agder Delegat 

 Victoria Supersaxo Vest-Agder Delegat 

 Anne Line Nilsson Vestfold Delegat 

 Max Aidan Mulhall-Biseth Vestfold Delegat 

 Åsalinn Arntzen Dale Østfold Delegat 

 Mathias Magnussen Thorsson Internasjonal gjest Observatør 

 Fabian Wagner Internasjonal gjest Observatør 

 Michael Muehl Internasjonal gjest Observatør 

 Axel Fjeldavli Ordstyrer  

 Kristin Eriksen Ordstyrer  

 Kristin Viko Gaupset Ordstyrer  

 Benjamin Skiaker Myrstad Ordstyrer  

 

Møtet settes kl 17:07 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

1.1 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjennes. 

 

1.2 Valg av ordstyrere 
Kristin Viko Gaupset, Axel Fjeldavli, Benjamin Skiaker Myrstad og Kristin Eriksen velges til 

ordstyrere. 

 

1.3 Valg av referenter 
 Isa Maline Alstadius Isene og Jens Petter Grini Pedersen velges som referenter. 

 

1.4 Valg av protokollunderskrivere 
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 Trine Jakosbsen Rydland og Jørgen Abel Paulsen velges som referenter. 

 

1.5 Valg av tellekorps 
 Internasjonale gjester velges som tellekorps. 

 

1.6 Valg av redaksjonskomité 
Teodor Bruu velges som leder av redaksjonskomitéen. Ivar Mekonnen Germiso Arnesen, 

Sebastian Teigen Nygård, Oda Emilie Eriksen, Christopher Bergli Hermansen, Truls Matias 

Torgersen, Line Fjørstad, Åsalinn Arntzen Dale og Rauand Ismail velges som øvrige medlemmer i 

redaksjonskomitéen. 

 

1.7 Godkjenning av møteregler 
Ordstyrerne legger fram møtereglene. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Endre fra "tre" til "to" minutter i § 12, side 11 og § 20, side 12. 

 

Votering 
 

Vedtak 
Møtereglene godkjennes med følgende endringer: 

Endre fra "tre" til "to" minutter i § 12, side 11 og § 20, side 12. 

 

1.8 Godkjenning av dagsorden 
 Dagsorden godkjennes. 
 

2.1 Årsmelding arbeidsutvalget 
Talsperson Anna Kvam orienterer landsmøtet om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsmøte. 
 

2.2 Årsmelding internasjonalt utvalg 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer landsmøtet om internasjonalt utvalg sitt arbeid 
siden forrige landsmøte. 

 

2.3 Årsmelding kontrollkomitéen 
Leder av kontrollkomitéen, Kristin Eriksen, orienterer landsmøtet om kontrollkomitéens arbeid siden 
forrige landsmøte. 

 

2.4 Revisjonsberetning 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene orienterer landsmøtet om organisasjonens 

økonomiske tilstand siden forrige landsmøte. 
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2.5 Godkjenning av regnskap 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene legger fram regnskapet for 2015. 
 

 Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2015. 

 
F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Landsmøtet oversender godkjenning av regnskap til landsstyret. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 81 

 

Vedtak 

Landsmøtet oversender godkjenning av regnskap til landsstyret. 
 

Beretningsdebatt 
 

Møtet heves for dagen kl 21:33 
 

Møtet åpnes lørdag kl 08:30 
 

3.2 Ruspolitisk plattform 
Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 

 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
 

F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar ruspolitisk plattform slik den foreligger. 

 

F2: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Legg til nytt punkt 5.2: Grønn Ungdom mener dagens taxfreeordning bør skrotes med hensyn til 

skadeforebygging 
 

F3: Signert Alexis Skonnord, Hordaland og Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Endre punkt 4.8 til «Grønn Ungdom mener tid i naturen, musikkterapi og dyreterapi må være en 

mulighet for alle i avrusningstilbudet.» 

 
F4: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 
Stryke siste setning i punkt 2.5. 
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F5: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 
Stryke avsnittet på linje 2-6, side 41. 
 

F6: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 
Stryke punkt 2.5. 
 
F7: Signert Oda Eriksen, Aust-Agder 
Legge til, på linje 11, side 44: «Grønn Ungdom mener alle videregående skole skal ha et hasj-

avvenningstilbud. Dette skal være et alternativ før anmeldelse.» 
 
F8: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 
Legge til i punkt 3.10: Grønn Ungdom foreslår at narkotiske stoffer skal kategoriseres etter 
skadepotensiale for individet og samfunnet. 
 
F9: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Tilleggsforslag linje 35, side 44: Nytt punkt 4.x: «Etter rehabilitering, skal de rehabiliterte ha et 
diverst bomiljø, både i ein egen bolig og sitt nærområde.» 

 

F10: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Endre punkt 1.2 til «Grønn Ungdom mener rusavhengige er pasienter, ikke kriminelle…» 

 
F11: Signert Sylvia Hetlelid Isaksen, Sør-Trøndelag 
Stryke punkt 3.1. 

 
F12: Signert Max Aidan Mulhalt-Biseth, Vestfold 
Stryke punkt 4.8. 
 

F13: Signert Eivind Kristiansen, Troms 
Stryke punkt 3.9. 
 

F14: Signert Line Fjørstad, Sør-Trøndelag 
Begrepet «narkotiske stoffer» erstattes av et begrep som presist omfatter rusmidler som i dag er 

illegale. 
 

F15: Signert Odin Løkken Øra, Sør-Trøndelag 
Endre «riktige verdier» under punkt 2.3 til «god kunnskap». 
 

F16: Signert Isabel Irene Sætre-Morales, Hordaland 
Nytt punkt 4.x: «Opprette et tilleggstilbud à la ROS-senteret ved siden av hovedtilbudet for 

behandling av rusmisbrukere, som tilbyr dem hjelp til selvhjelp.» 

 
F17: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag  
Tillegg i punkt 3.10: Grønn Ungdom foreslår at narkotiske stoffer skal kategoriseres etter 
skadepotensiale for individet og samfunnet. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 
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F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 falt 

F8=F17 falt 

F9 vedtatt 

F10 vedtatt 

F11 falt 

F12 vedtatt 

F13 falt 

F14 vedtatt 

F15 vedtatt 

F16 falt 

F17 falt 

 

Vedtak 
Landsmøtet vedtar ruspolitisk plattform med følgende endringer: 

 

F2: Legg til nytt punkt 5.2: Grønn Ungdom mener dagens taxfreeordning bør skrotes med hensyn 
til skadeforebygging 

 
F3: Endre punkt 4.8 til «Grønn Ungdom mener tid i naturen, musikkterapi og dyreterapi må være 

en mulighet for alle i avrusningstilbudet.» 
 

F4: Stryke siste setning i punkt 2.5. 

 
F5: Stryke avsnittet på linje 2-6, side 41. 

 
F6: Stryke punkt 2.5. 
 

F9: Tilleggsforslag linje 35, side 44: Nytt punkt 4.x: «Etter rehabilitering, skal de rehabiliterte ha 
et diverst bomiljø, både i ein egen bolig og sitt nærområde.» 

 
F10: Endre punkt 1.2 til «Grønn Ungdom mener rusavhengige er pasienter, ikke kriminelle…» 

 

F12: Stryke punkt 4.8. 
 

F14: Begrepet «narkotiske stoffer» erstattes av et begrep som presist omfatter rusmidler som i 
dag er illegale. 

 
F15: Endre «riktige verdier» under punkt 2.3 til «god kunnskap». 

 

3.1 Utviklingspolitisk plattform 
Arbeidsutvalgsmedlem Ingvild Kessel innleder saken. 
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 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
 

F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar utviklingspolitisk plattform slik den foreligger. 

 
F2: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Erstatte punkt 1.5, side 33, med: Bistand skal gis der det er størst behov, og skal fremme 

utviklingslandenes interesser. 
 

F3: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Stryk punk 1.11, side 34. 

 
F4: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Stryk punkt 2.12, side 35. 

 
F5: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Stryk punkt 2.13, side 35. 
 

F6: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Stryk punkt 3.8, side 36. 
 

F7: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalgsmedlem 
Stryk punkt 3.9, side 36. 

 

F8: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Erstatte punkt 2.11, side 35 med: Opprette en merkeordning for alle slags varer, som skal 

opplyse kunden om produktet er produsert og handlet på en rettferdig og bærekraftig måte. 
Varene skal merkes med et tredelt graderingssystem. 

 
F9: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Nytt punkt 2.x: «Regulere salg av våpen etter gitte kriterier. 

 
F10: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Nytt punkt 2.x: «Norge skal slutte med all våpenproduksjon.» 
 

F11: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Endre punkt 1.8 til «Satse på utdanning, og øke kvoten for studenter i lav- og mellominntektsland 
som får utdanning i Norge.» 

Foreslått trukket av forslagsstiller til fordel for F22. 
 

F12: Signert Johannes Sand Bolstad, Hordaland 
Tillegg i punkt 2.12, evt eget punkt: «Norge bør i tillegg jobbe for at utviklingsland får bruke 

tollvern og proteksjonistiske virkemidler for å bygge sin nasjonale økonomi ila 

industialiseringsprosessen. 
 

F13: Signert Johannes Sand Bolstad, Hordaland 
Legge til i punkt 1.1: «bl.a. ved å opprettholde og øke kvoten.» 

 

F14: Signert Lage Nøst, talsperson 
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Nytt punkt 1.x: «Trappe opp innsatsen mot anitbiotikaresistente bakterier, blant annet ved å 

målrette bistand for å sikre folk tilgang til riktig antibiotika, for slik å begrense spredning av 
baktreielle infeksjoner, samt ved å støtte opprettelsen av et internasjonalt fond for utvikling av 

nye anitbiotika. Norge må jobbe med andre land for  sikre erfaringsdeling om gode praksiser, som 
krav om resept for antibiotika.» 

 

F15: Signert Ida Beate Løken, Sogn og Fjordane; Jørgen N. Anda, Rogaland 
Stryke punkt 2.11 

 
F16: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfolk 
Styrke punkt 3.10 dersom 3.8 eller 3.9 ikke strykes. 

 
F17: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 
Stryke punkt 3.4. 
 

F18: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 
Stryke punkt 1.8. 

Foreslått trukket av forslagsstiller. 

 
F19: Signer Alexis Skonnord, Hordaland 
Nytt punkt 2.x: «At Norge tjener penger på krig er uholdbart, vi mener dersom at Norge må 
slutte med all våpenproduksjon.» 

 

F20: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 
Stryke punkt 2.11 

 
F21: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Legge til linje 23, side 34: «Målrette ti prosent av de humanitære midlene til lokal humanitær 

responskapasitet og beredskap, for å redusere sårbarhet overfor nye kriser. "ti prosent av det 
året sitt budjsett» 

 
F22: Signert Jonas Nilsen, Grønne Studenter 
Endre linje 10-11: Målet er at studentene skal bidra til uvikling i hjemlandet etter endt utdanning. 
 

F23: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Endre alle steder det står oljefondet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). 
 

F24: Signert Isabel Irene Sætre-Morales, Hordaland 
Til s.35, 2.10 og 2.11: 

Etisk og bærekraftig burde ha spesifikasjon om hvilke prinsipper og grunnlag de har oppnådd 

etikk og bærekraftighet. Gjerne at dette går hånd i hånd med dyrevelferd, menneskehandel osv. 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt 

F4 falt 
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F5 falt 

F6 falt 

F7 falt 

F8 vedtatt 

F9 falt 

F10 falt til fordel for F19 

F11 trukket til fordel for F22 

F12 vedtatt 

F13 vedtatt 

F14 vedtatt 

F15=F20 falt 

F16 falt 

F17 falt 

F18 trukket 

F19 falt 

F20 - 

F21 falt 

F22 vedtatt 

F23 vedtatt 

F24a falt 

F24b falt 

 

Vedtak 
Landsmøtet vedtar utviklingspolitisk plattform med følgende endringer: 

 

F2: Erstatte punkt 1.5, side 33, med: Bistand skal gis der det er størst behov, og skal fremme 
utviklingslandenes interesser. 

 
F8: Erstatte punkt 2.11, side 35 med: Opprette en merkeordning for alle slags varer, som skal 

opplyse kunden om produktet er produsert og handlet på en rettferdig og bærekraftig måte. 
Varene skal merkes med et tredelt graderingssystem. 

 

F12: Tillegg i punkt 2.12, evt eget punkt: «Norge bør i tillegg jobbe for at utviklingsland får 
bruke tollvern og proteksjonistiske virkemidler for å bygge sin nasjonale økonomi ila 

industialiseringsprosessen. 
 

F13: Legge til i punkt 1.1: «bl.a. ved å opprettholde og øke kvoten.» 

 
F14: Nytt punkt 1.x: «Trappe opp innsatsen mot anitbiotikaresistente bakterier, blant annet ved å 

målrette bistand for å sikre folk tilgang til riktig antibiotika, for slik å begrense spredning av 
baktreielle infeksjoner, samt ved å støtte opprettelsen av et internasjonalt fond for 

utvikling av nye anitbiotika. Norge må jobbe med andre land for  sikre 

erfaringsdeling om gode praksiser, som krav om resept for antibiotika.» 
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F22: Endre linje 10-11: Målet er at studentene skal bidra til uvikling i hjemlandet etter endt 

utdanning. 
 

F23: Endre alle steder det står oljefondet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). 
 

3.3 Dyrevernpolitisk plattform 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 
 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar dyrevernpolitisk plattform slik den foreligger. 
 

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Endre punkt 3.6, side 51 til: Opprettholde forbudet mot import og hold av herptiler. 

 
F3: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 

Endre punkt 4.3, side 51 til: Utfase hold av dyr i dyreparker, med unntak av tilfeller hvor 

dyreholdet er begrunnet i vern og reintroduksjon av truede, norske arter og dyreparken må ha til 
hensikt å gi kunnskap om de ulike dyreartene.  

Stille strenge krav til etiske forhold, hvor dyrenes naturlige behov er tilfredsstilt.  
 

F4: Signert Christine Evjen, Oslo 

Stryke punkt 5.3, side 52. 
 

F5: Signert Johannes Sand Bolstad, Akershus 
Erstatte punk 5.4, s.13 med 

Opprettholde den strenge kontrollen og bærekraftige forvaltningen av jakt på de utvalgte artene 
av havpattedyr som jaktes på i Norge i dag.  

 

F6: Signert Johannes Sand Bolstad, Akershus 
Stryke punkt 5.4 

 
F7: Signert Johannes Sand Bolstad, Akershus 
Til punkt 8 

Endre «og stoppe tripolid laks fra å taes i bruk» til «og ikke tillate bruk av tripolid laks før 
metoden kan forsvares dyrevelferdsmessig.» 

 
F8: Signert Ulrikke A Torgersen, Rogaland 
Endre punkt 4.3, s. 51 til: Utfase tradisjonelle dyreparker som kun holder dyr for underholdning. 

Opprette og støtte parker der vern og reintroduksjon av arter står i fokus og som satser på 
utdanning av forskning for å fremme bærekraftig naturforvaltning 

 
F9: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Endre punkt 2.4, s. 50 til: Forby testing av husholdningsprodukter og kosmetiske produkter på 
dyr. 

 

F10: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Stryke ordet "ville" i punkt 4.1, linje 37, s. 51 
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F11: Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland 
Til linje 45, s. 50: Hvis ikke punkt 2.4, "forby testing av husholdningsprodukter på dyr" innføres, 

påbys obligatorisk merking av husholdningsprodukter som er blitt testet på dyr. 
 

F12: Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland 

Legge til på linje 45, s. 50: Påby merking av importerte produkter som er blitt testet på dyr. 
 

F13: Signert Ida B Løken, Sogn og Fjordane og Jørgen Narvestad Anda, Rogaland 
Endre punkt 1.4, linje 27, s. 49 til: Endre slakteindustrien slik at dyrestransporten blir kortare, 

høgst fire timer, og med fri tilgang til vatn undervegs eller annakvar time. Gjere det lettare å 

opprette gardsslakteri slik at dette saman med mobilslakt kan bli ein del av løysinga. Ein må 
tilstrebe å frakte slakt framfor levande dyr, for å redusere stress i slakteprosessen. 

 
F14: Signert Sigrid Daae Mæland, Oppland 

Legge til under kapittel 5: Forby trålerfangst og annet fiskeri og aktivitet som skader eller ikke tar 
hensyn til de marine økosystemene. Istedenfor bør det satses på det tradisjonelle kystfiskeriet, 

som gir flere arbeidsplasser i kyst- og lokalområdet.  

 
F15: Signert Ida B Løken, Sogn og Fjordane og Jørgen Narvestad Anda, Rogaland 
Endre punkt 1.7, linje 9, s. 50 til: Innføre krav om lufting på eigna område for dyr i båsfjøs. 
Opprettholde dagens krav til lausdrift i nybygg til storfe, samt ombygggingsfristar, og samtidig 

sikre stimulering til ombygging også for små einingar. 

 
F16: Signert Jørgen N Anda, Rogaland 

Stryk punkt 5.4., linje 17, s. 52. 
 

F17: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 

Legge til nytt punkt på linje 11, s. 50: Opprette en merkeordning for å vise om animalske 
matvarer er produsert med frittgående dyr. 

 
F18: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 

Stryke punkt 1.10, s. 50. 
 

F19: Signert Øystein Haugland, Hordaland 

Stryke punk 1.7, linje 9, side 50.  
 

F20: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Legge til på linje 15, side 52: 5.3 Kutte subsidier til hvalfangst "og til andre havpattedyr" 

 

F21: Signert Endre Hagen, Nordland 
Til linje 8, side 49: Endre fra «et dyrevennlig landbruk» til "et dyrefritt landbruk". 

 
F22: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Stryke punkt 5.3, S. 52. 
 

F23: Signert Tobias Kielland, Akershus 
Legge til på punkt 1.5: redusere konsesjonsgrensen for økonomisk støtte til 
kyllingproduksjon, for å hindre sentralisering og uetisk stor skala drift på kylling 

 
F24: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Punkt 4.1, s. 51: Forby misbruk av dyr til underholdnig. 
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F25: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Legge til nytt punkt på linje 38, s. 51: Forby bruk av dyr i sirkus. 

 
F26: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Stryke punkt 4.4, s. 52. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt til fordel for F8 

F4=F22 falt 

F5 vedtatt 

F6=F16 falt 

F7 vedtatt 

F8 vedtatt 

F9 vedtatt 

F10 vedtatt 

F11 - 

F12 vedtatt 

F13 vedtatt 

F14 vedtatt 

F15 vedtatt 

F17 falt 

F18 falt 

F19 falt 

F20 vedtatt 

F21 falt 

F23 vedtatt 

F24 vedtatt 

F25 vedtatt 

F26 falt 

 

Vedtak 

Landsmøtet vedtar dyrevernpolitisk plattform med følgende endringer: 

 
F2: Endre punkt 3.6, side 51 til: Opprettholde forbudet mot import og hold av herptiler. 

 
F5: Erstatte punk 5.4, s.13 med: «Opprettholde den strenge kontrollen og 

bærekraftige forvaltningen av jakt på de utvalgte artene av havpattedyr som jaktes 
på i Norge i dag.» 
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F7: Til punkt 8. Endre «og stoppe tripolid laks fra å taes i bruk» til «og ikke tillate bruk av tripolid 
laks før metoden kan forsvares dyrevelferdsmessig.» 

 
F8: Endre punkt 4.3, s. 51 til: Utfase tradisjonelle dyreparker som kun holder dyr for 

underholdning. Opprette og støtte parker der vern og reintroduksjon av arter står i fokus og som 

satser på utdanning av forskning for å fremme bærekraftig naturforvaltning 
 

F9: Endre punkt 2.4, s. 50 til: Forby testing av husholdningsprodukter og kosmetiske produkter 
på dyr. 

 

F10: Stryke ordet "ville" i punkt 4.1, linje 37, s. 51 
 

F12: Legge til på linje 45, s. 50: Påby merking av importerte produkter som er blitt testet på dyr. 
 

F13: Endre punkt 1.4, linje 27, s. 49 til: Endre slakteindustrien slik at dyrestransporten blir 
kortare, høgst fire timer, og med fri tilgang til vatn undervegs eller annakvar time. Gjere det 

lettare å opprette gardsslakteri slik at dette saman med mobilslakt kan bli ein del av løysinga. Ein 

må tilstrebe å frakte slakt framfor levande dyr, for å redusere stress i slakteprosessen. 
 

F14: Legge til under kapittel 5: Forby trålerfangst og annet fiskeri og aktivitet som skader eller 
ikke tar hensyn til de marine økosystemene. Istedenfor bør det satses på det tradisjonelle 

kystfiskeriet, som gir flere arbeidsplasser i kyst- og lokalområdet.  

 
F15: Endre punkt 1.7, linje 9, s. 50 til: Innføre krav om lufting på eigna område for dyr i båsfjøs. 

Opprettholde dagens krav til lausdrift i nybygg til storfe, samt ombygggingsfristar, og samtidig 
sikre stimulering til ombygging også for små einingar. 

 

F20: Legge til på linje 15, side 52: 5.3 Kutte subsidier til hvalfangst "og til andre havpattedyr" 
 

F23: Legge til på punkt 1.5: redusere konsesjonsgrensen for økonomisk støtte til 
kyllingproduksjon, for å hindre sentralisering og uetisk stor skala drift på kylling 

 
F24: Punkt 4.1, s. 51: Forby misbruk av dyr til underholdnig. 

 

F25: Legge til nytt punkt på linje 38, s. 51: Forby bruk av dyr i sirkus. 
 

4.1 Valgkampstrategi 2017 
Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Valgkampstrategi 2017 vedtas slik det er fremlagt. 

 
F2: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Erstatte linje 28-41 med:  

 
Sak 2 - Velferd for alle - dyra også!  
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Hovedbudskap:  
[Sett inn] NB! Her skal det idémyldres!  

 
Grønn Ungdom skal gjennom valgkampen vise at vi er det ungdomspartiet som klart prioriterer 

dyrevelferd høyest og har mest troverdig politikk. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom løfte 

dyrevern ved å vise at: 
 

• Vi er det ungdomspartiet som anerkjenner dyrs egenverdi og lar det få størst konsekvenser for 
den politikken vi står for. 

• Vi har solidaritet med dyr og natur, og dette er en naturlig konsekvens av den helhetlige 

tankegangen vår 
• De Grønne har prioritert å løfte dyrevern i flere saker på Stortinget, og dette representerer noe 

nytt og revolusjonerende!  
• Vi er villige til å prioritere de som ikke har en egen stemme, og er dermed det naturlige 

politiske valget for dyrevernere. 
 
F3: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 
Sak 2-Klodens velferd viktigst for ungdom 
• Dette har en dobbel betydning:  

• 1. det er den viktigste saken  
• 2. Det er ungdommene som må engasjere oss. De voksene bryr seg ikke tilstrekkelig, det er 

oss unge som må slå hånda i bordet for at vi skal ha en fremtid. 

• Det sier også at det er viktig at de unge stemmer Grønn Ungdom fordi de store partiene ikke 
går inn for et reelt grønt skifte i sin kvasi grønne politikk, altså stem på et ordentlig miljøparti. 

 
F4: Signert Ivar Mekonnen Germiso Arnesen, Oslo 

Til linje 14, s. 76: Endre «tredjeplass» til «fjerdeplass». 

 
F5: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 

erstatte ordet "tredjeplass" med ordet "sjetteplass". 
 

F6: Anna Kvam, talsperson 
Til linje 29, s. 70: Endre begrepet "Internasjonal solidaritet" til "internasjonal klimasolidaritet" 

gjennomgående i dokumentet. 

 
F7: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 

Endre linje 26, side 69 til "Grønn ungdom skal i sin kommunikasjon argumentere for 
blokkuavhengigheten, men samtidig understreke sin samarbeidsvillighet med andre partier." 

 

F8: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 
Legg til på Side 64, linje 9: Ny sekundærsak: Trygg fremtid for alle levende vesen. Fokus på 

forutsigbar og trygg livskvalitet, bevaring av jordas rikdom, og anerkjennelse av alle livsformers 
iboende verdi, samtidig som det fokuseres på å senke mennesker matrielle forbruk. Temaet 

omhandler både andre foreslåtte saker (internasjonal solidaritet, og dyrevern), samtidig som det 
er en politikk vi er gode på, og kjent for. 

 

F9: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Endre linje 19, s. 69: Endre fra tre ganger til én gang i uka synlig i lokale medier for 

fylkeslagene. 
 

F10: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 
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Legge til på linje 2, s. 72: Alle medlemmer i Grønn Ungdom skal oppsøkes personlig med 

oppfordring om å være aktiv i valgkampen. 
 

F11: Signert Oda Eriksen, Aust-Agder 
Legge til tredje kampsak (linje 42, s. 70): 

 

Sak 3 - Velferd for alle - dyra også! 
 

Grønn Ungdom skal gjennom valgkampen vise at vi er det ungdomspartiet som klart prioriterer 
dyrevelferd høyest og har mest troverdig politikk. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom løfte 

dyrevern ved å vise at:  

 
 - Vi er det ungdomspartiet som anerkjenner dyrs egenverdi og lar det få størst konsekvenser for 

den politikken vi står for. 
 - Vi har solidaritet med dyr og natur, og dette er en naturlig konsekvens av den helhetlige 

tankegangen vår 
 - De Grønne har prioritert å løfte dyrevern i flere saker på Stortinget, og dette representerer noe 

nytt og revolusjonerende! 

 - Vi er villige til å prioritere de som ikke har en egen stemme, og er dermed det naturlige 
politiske valget for dyrevernere. 

 
F12: Signert Margit Fausko, Akershus 
Til linje 28, s. 70: Endre tittel fra "Internasjonal solidaritet" til "etisk handelspolitikk". 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 falt 

F3 falt til fordel F8 

F4 falt til fordel for F5 

F5 vedtatt 

F6 falt 

F7 vedtatt 

F8 falt til fordel for F2 

F9 vedtatt 

F10 falt 

F11 falt 

F12 falt til fordel for F6 

 

Vedtak 

Landsmøtet vedtar valgkampstrategi 2017 med følgende endringer: 
  

F5: Erstatte ordet "tredjeplass" med ordet "sjetteplass". 

 
F9: Endre linje 19, s. 69: Endre fra tre ganger til én gang i uka synlig i lokale 

medier for fylkeslagene. 
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3.4 Klimapolitisk plattform 
Talsperson Lage Nøst innleder saken. 

 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
 

F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar klimapolitisk plattform slik det foreligger. 
 

F2: Signert Tobias Stokkeland, Vest-Agder 
Stryke «og døpe om Finansdepartementet til Finans- og bærekraftsdepartementet», linje 5 og 6, 

side 58. 

 
F3: Signert Elisabeth Nilsen, Oslo 
Stryke "for 250 kroner i måneden," linje 40-41, side 60. 
 

F4: Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland 
Legge til (Linje 13, s. 60): Gjøre det gratis å ta med sykkel på buss. Opprette ordning med 
sykkelstativ frempå bussen, med plass til minst to sykler. 

 
F5: Signert Emily Nerland 
Til linje 37-38, side 61: Stryke "med noe lavere standard". 
Ønsket trukket av forslagsstiller.  

 

F6: Signert Ivar Mekonnen Germiso Arnesen, Oslo 
Endre punkt 19.1, linje 3-5, s. 62 til: Fjerne fritaket til flyparafin fra grunnavgift på mineralolje. 

 
F7: Signert Øystein Haugland, Hordaland 

Endre punkt 4.2, linje 42, side 58 frå å si at det skal fornyes eksisterende vannkraftverk til å si at 

det heller skal legges til rette for bygging av minikraftverk i småbekker som verken inneheld fisk 
eller andre dyr som blir berørt 

 
F8: Signert Ivar Mekonnen Germiso Arnesen, Oslo 

Legge til nytt punkt under kapittel 5 (linje 8-36, s. 59): Slutte å investere felleskapets penger i 
oljeindustrien gjennom Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). 

 

F9: Signert Truls Torgersen, Sør-Trøndelag 
Til punkt 10.2, side 60: Endre "kjøttfrie dager" til "dager med svært begrenset kjøtttilbud, slik 

som vegetartilbudet ofte er i dag". 
 

F10: Signert Christopher Hermansen, Nordland 

Endre punkt 19 (linje 46-1, side 61-62) til: Innføre en flyseteavgift som raskt trappes opp til 800 
kroner for utenlandsreiser, 400 kroner innen Sør-Norge og 100 kroner innen Nord-Norge. 

Inntektene skal gå til klimabelønningsordningen" 
 

F11: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 
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Legge til nytt underpunkt under punkt 17 (linje 14-32, s. 61): 17.6 Pålegge skip å koble seg på 

landsstrøm når de står til kai, og satse på bruk av elektriske båtmotorer. 
 

F12: Signert Jonas Nilsen, Grønne Studenter 
Endre punkt 18.3 (Linje 42, s. 61) til: Bygge toglinje mellom Bodø og Tromsø. 

 

F13: Signert Johannes S. Bolstad, Akershus 
Stryke setningen på linje 35-36, s.58: Estetiske hensyn bør ikke ha vekt i avgjørelser om 

eventuell utbygging. 
 

F14: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 

Til punkt 15, 39-41, s. 60: Endre "under 26 år" til "opptil 20 år". 
 

F15: Signert Oda Eriksen, Aust-Agder 
Legge til nytt underpunkt under punkt 15 (linje 39-3, s. 60-61): 15.1 Øke øvre aldersgrense på 

barnebillett til 18. 
 

F16: Signert Martine Kvam, Aust-Agder 
Legge til nytt punkt (mellom 12 og 13, linje 33, side 60): Kreve at butikker og andre 
matutsalgsteder skal ha en avtale med bønder eller organisasjoner, eller annet, som skal få 

brukbar mat som ellers kastes. 
 

F17: Signert Oda Eriksen, Aust Agder 
linje 1, s. 61 
Legge til nytt underpunkt under punkt 15: Ha studentrabatt på nasjonale og lokale busslinjer. 

 
F18: Signert Hulda Holtvedt 
Til punkt 10.2, linje 24, s. 60: Endre fra «At offentlige kantiner skal innføre minst tre kjøttfrie 

dager i uka» til «At offentlige kantiner skal være kjøttfrie.» 
 

F19: Signert Truls Matias Torgersen, Sør-Trøndelag 
Stryke punkt 18.4, s. 61, linje 44. 

 
F20a: Signert Johannes S. Bolstad, Akershus 

Legge til (s. 58, linje 31) ", hydrogenproduksjon og -teknologiutvikling", mellom ...bølgekraft og 

geotermisk energi..., og, ...samt klima- og miljøvennlig produksjon... 
 

F20b: Signert Johannes S. Bolstad, Akershus 
Legge til et nytt punkt 4.5: Legge til rette og satse på utvikling av hydrogenteknologi og -

produksjon som en ny fornybar næring, blant annet innen skipsfart, og benytte vårt lands 

fornybar energi-potensiale til å produsere miljøvennlig hydrogen. 
 

F21: Signert Lage Nøst, talsperson 
Endre punkt 19 (linje 46-1, s. 61-62) til: Innføre en flyseteavgift som raskt trappes opp til 300 

kroner for reiser internt i Norge, 450 kroner for reiser til og fra resten av EU/EØS-området og 600 
kroner for reiser til og fra resten av verden. Flyruter som er distriktspolitisk viktige, vil bli 

kompensert. Inntektene skal gå til klimabelønningsordningen. 

 
F22: Signert Alexis Skonnord 

Legge til nytt punkt, linje 36, s. 59:  
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6. Satse på thorium-baserte atomreaktorer og på sikt fremme thorium som en effektiv, trygg, og 

grønn energikilde som et supplement til fornybar energi.  
 

F23: Signert Johannes S. Bolstad, Akershus 
Legge til et nytt punkt 18.5: Utrede utbygging av toglinje på Vestlandet, først og fremst fra 

Stavanger til Bergen, men også nordover fra Bergen via Åndalsnes til Trondheim. 

 
F24: Signert Christopher Hermansen, Nordland 

Endre punkt 18.3 til "Bygge toglinje mellom Bodø og Tromsø, og utrede toglinje mellom Tromsø 
og Kirkenes". 

 

F25: Signert Oda Eriksen, Aust-Agder 
Legge til nytt punkt: Ha mer miljøfokus på VG1 Bygg og anleggs-teknikk. 

 
F26: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 

Legge til nytt punkt 20: Fjerne ordningen for avgiftsfritak for landbruket, fiske og fangst, gods- 
og passasjertransport i innenriks sjøfart og offshorefartøy. Landbruket avgiftsbelegges etter den 

ordinære modellen for CO2-avgift, og subsidier til storfe-produksjon reduseres. 

 
F27: Signert Margit Fausko, Akershus 
Stryke avsnittet på linje 34-36, side 58. Erstatte med "unngå nybygging av landbasert vindkraft i 
utmark.» 

 

Dersom dette forslaget faller vil jeg fremme forslag om å stryke siste setning: "Estetiske hensyn 
bør ikke ha vekt i avgjørelser om eventuell utbygging." 

 
F28: Signert Øystein Haugland, Hordaland 

Legg til i punkt 4.5, Side 59: Satsing på bygging av mini og mikro kraftverk. 

 
F29: Signert Truls Matias Torgersen, Sør-Trøndelag 

Endre punkt 15 til: Utrede et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk for alle som er under 26 
år. 

 
F30: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre til avsnittet på linje 34-36, side 58, til: Lage en nasjonal plan for utbygging av landbasert 

vindkraft, som tar særlig hensyn til biologisk mangfold, økosystemtjenester og urfolks rettigheter. 
Estetiske hensyn skal vurderes, men bør ikke tillegges avgjørende vekt i spørsmål om eventuell 

utbygging. 
  

F31: Signert Eivind Heggelund Tørstad, Akershus 
Legge til i punkt 7, s 60, at Norge må utrede sitt globale klimaansvar, som må stå i samsvar med 
Norges mål for klimagassutslipp innenriks. 

 
F32: Signert Oda Eriksen, Aust-Agder 
Legge til nytt underpunkt: 14.1 Ha økologi som en del av pensum i Mat Og Helse. 
 

F33: Signert Johannes S. Bolstad, Akershus 

Endre punkt 4.2 til: Ruste opp og modernisere eksisterende norske vannkraftverk, 
ikke tillate flere nye større vannkraftanlegg, men styrke den faglige forvaltningen 

når det gjelder de aller minste anleggene for å eventuelt kunne tillate nye mini-
/mikrokraftverk om de økologiske konsekvensene er bærekraftige og akseptable. 
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F34: Signert Øystein Haugland, Hordaland 

Legge til nytt punkt 10.3: Avvikle økologisk landbruk og heller stramme inn konvensjonell 
landbruk som allerede er økologisk i verdenssamenheng. 

Foreslått trukket av forslagsstiller. 
 

F35: Signert Johannes S. Bolstad, Hordaland 
Legge til et nytt punkt 18.5: Utrede utbygging av toglinje på Vestlandet, først og fremst fra 
Stavanger til Bergen, men også nordover fra Bergen via Åndalsnes til Trondheim. 

 
F36: Signert Margit Fausko, Buskerud 
Tillegg til linje 27, side 60: «Opprette en langsiktig biogasstrategi. Tiltaket reduserer 

klimagassutslipp fra landbruket, samtidig som produktet er et fornybart alternativ til fossile 
brensler som bør brukes fortrinnsvis i transportsektoren. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 85 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt til fordel for F29 

F4 vedtatt 

F5 falt 

F6 falt 

F7 falt til fordel for F33 

F8 vedtatt 

F9 falt til fordel for F18 

F10 falt til fordel for F21 

F11 vedtatt 

F12 vedtatt 

F13 falt til fordel for F30 

F14 falt 

F15 vedtatt 

F16 vedtatt 

F17 vedtatt 

F18 falt 

F19 falt 

F20a vedtatt 

F20b vedtatt 

F21 vedtatt 

F22 falt 

F23 falt til fordel for F35 

F24 falt til fordel for F12 

F25 vedtatt 
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F26 falt 

F27 falt 

F28 falt 

F29 vedtatt 

F30 vedtatt 

F31 vedtatt 

F32 vedtatt 

F33 vedtatt 

F34 falt 

F35 vedtatt 

F36 vedtatt 

 

Vedtak 

Landsmøtet vedtar klimapolitisk plattform med følgende endringer: 
 

F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar klimapolitisk plattform slik det foreligger. 

 

F2: Stryke «og døpe om Finansdepartementet til Finans- og bærekraftsdepartementet», linje 5 
og 6, side 58. 

 
F4: Legge til (Linje 13, s. 60): Gjøre det gratis å ta med sykkel på buss. Opprette ordning med 

sykkelstativ frempå bussen, med plass til minst to sykler. 

 
F8: Legge til nytt punkt under kapittel 5 (linje 8-36, s. 59): Slutte å investere felleskapets penger 

i oljeindustrien gjennom Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). 
 

F11: Legge til nytt underpunkt under punkt 17 (linje 14-32, s. 61): 17.6 Pålegge skip å koble seg 

på landsstrøm når de står til kai, og satse på bruk av elektriske båtmotorer. 
 

F12: Endre punkt 18.3 (Linje 42, s. 61) til: Bygge toglinje mellom Bodø og Tromsø. 
 

F15: Legge til nytt underpunkt under punkt 15 (linje 39-3, s. 60-61): 15.1 Øke øvre aldersgrense 
på barnebillett til 18. 

 

F16: Legge til nytt punkt (mellom 12 og 13, linje 33, side 60): Kreve at butikker og andre 
matutsalgsteder skal ha en avtale med bønder eller organisasjoner, eller annet, som skal få 

brukbar mat som ellers kastes. 
 

F17: Legge til nytt underpunkt under punkt 15: Ha studentrabatt på nasjonale og lokale 

busslinjer. 
 

F20a: Legge til (s. 58, linje 31) ", hydrogenproduksjon og -teknologiutvikling", mellom 
...bølgekraft og geotermisk energi..., og, ...samt klima- og miljøvennlig produksjon... 

 
F20b: Legge til et nytt punkt 4.5: Legge til rette og satse på utvikling av 

hydrogenteknologi og -produksjon som en ny fornybar næring, blant annet innen 
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skipsfart, og benytte vårt lands fornybar energi-potensiale til å produsere miljøvennlig hydrogen. 

 
F21: Endre punkt 19 (linje 46-1, s. 61-62) til: Innføre en flyseteavgift som raskt trappes opp til 

300 kroner for reiser internt i Norge, 450 kroner for reiser til og fra resten av EU/EØS-området og 
600 kroner for reiser til og fra resten av verden. Flyruter som er distriktspolitisk viktige, vil bli 

kompensert. Inntektene skal gå til klimabelønningsordningen. 

 
F25: Legge til nytt punkt: Ha mer miljøfokus på VG1 Bygg og anleggs-teknikk. 

 
F29: Endre punkt 15 til: Utrede et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk for alle som er 

under 26 år. 

 
F30: Endre til avsnittet på linje 34-36, side 58, til: Lage en nasjonal plan for utbygging av 

landbasert vindkraft, som tar særlig hensyn til biologisk mangfold, økosystemtjenester og urfolks 
rettigheter. Estetiske hensyn skal vurderes, men bør ikke tillegges avgjørende vekt i spørsmål om 

eventuell utbygging. 
  

F31: Legge til i punkt 7, s 60, at Norge må utrede sitt globale klimaansvar, som må stå i samsvar 

med Norges mål for klimagassutslipp innenriks. 
 

F32: Legge til nytt underpunkt: 14.1 Ha økologi som en del av pensum i Mat Og Helse. 
 

F33: Endre punkt 4.2 til: Ruste opp og modernisere eksisterende norske vannkraftverk, ikke 

tillate flere nye større vannkraftanlegg, men styrke den faglige forvaltningen når det gjelder de 
aller minste anleggene for å eventuelt kunne tillate nye mini-/mikrokraftverk om de økologiske 

konsekvensene er bærekraftige og akseptable. 
 

F35: Legge til et nytt punkt 18.5: Utrede utbygging av toglinje på Vestlandet, først og fremst fra 

Stavanger til Bergen, men også nordover fra Bergen via Åndalsnes til Trondheim. 
 

F36: Tillegg til linje 27, side 60: «Opprette en langsiktig biogasstrategi. Tiltaket reduserer 
klimagassutslipp fra landbruket, samtidig som produktet er et fornybart alternativ til fossile 

brensler som bør brukes fortrinnsvis i transportsektoren. 
 

4.2 Arbeidsplan 2017 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 
 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar arbiedsplanen slik den foreligger. 

 
F2: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Legg til nytt kulepunkt under «Delegasjon til MDGLM», side 85: Fremme endringsforslag til De 

Grønnes nye arbeidsprogram på vegne av Grønn Ungdom. 
 

F3: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Legge til nytt punkt (Linje 30, s. 81): AU skal forberede en landbrukspolitisk 

plattform til LS-3 2017. 
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F4: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget og Guri Barka Martins, arbeidsutvalget 
Legge til nytt punkt under kapittelet "skolering" (linje 22-35, s. 84): Arrangere en skolering for 

nyvalgte ledere og økonomiansvarlige i fylkene etter årsmøtesesongen. 
 

F5: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 
Til linje 31, s. 85: Endre "utvikle og trykke opp sakspesifikke flyers/brosjyrer" til "utvikle og trykke 
opp flyers/brosjyrer som uttrykker våre interesser heller enn våre verdier". 

 
F6: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Legge til nytt punkt (linje 30, s. 81): AU skal forberede en Forsvars- og utenrikspolitisk plattform 

til LS-4 2017. 
 

F7: Signert Eivind Kristiansen, Troms 
Legge til i linje 27, side 82: Jobbe for at podkasten Grønnhetstyranniet videreutvikles i samarbeid 

med Miljøpartiet De Grønne. 
 

F8: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Nytt punkt, der redaksjonskomitéen finner det passende: Arbeidsgruppa skal løpet av 2017 lage 
en delegat nøkkel for våre Landsmøter i all fremtid. 

 
F9: Signert Ida Beate Løken 
Nytt punkt under «Økonomi»: Flytte pengane sine frå DNB, ein bank som invistera i mykje av det 

vi engasjerar oss mot, til Cultura Bank. 
 

F10: Signert Johannes Sand Bolstad, Hordaland 
Legge til et ekstra kulepunkt under Fylkes- og lokallagsarbeid, om det er der det hører hjemme: 

- Om organisasjonens økonomiske situasjon etter valget 2017 tillater det, skal prosessen med å 

få definert et ansvarsområde for og ansette regionssekretær(/er) starte i løpet av året fra sentralt 
hold. 

 
F11: Signert Truls Matias Torgersen, Rogaland 
Tillegg under «Medlemspleie og verving»: Sørge for at alle som bare vil være støttemedlemmer, 
kun skal bli kontaktet om betaling av medlemskontingent. 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 85 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt 

F4 vedtatt 

F5 falt 

F6 falt 

F7 vedtatt 

F8 falt 

F9 falt 

F10 falt 
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Vedtak 

Landsmøtet vedtar arbeidsplanen med følgende endringer: 

 
F2: Legg til nytt kulepunkt under «Delegasjon til MDGLM», side 85: Fremme endringsforslag til 

De Grønnes nye arbeidsprogram på vegne av Grønn Ungdom. 
 

F4: Legge til nytt punkt under kapittelet "skolering" (linje 22-35, s. 84): Arrangere en skolering 

for nyvalgte ledere og økonomiansvarlige i fylkene etter årsmøtesesongen. 
 

F7: Legge til i linje 27, side 82: Jobbe for at podkasten Grønnhetstyranniet videreutvikles i 
samarbeid med Miljøpartiet De Grønne. 

 
F11: Tillegg under «Medlemspleie og verving»: Sørge for at alle som bare vil være 

støttemedlemmer, kun skal bli kontaktet om betaling av medlemskontingent. 
 

4.3 Budsjett 2017 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar budsjett 2017 slik det foreligger. 
 

F2: Signert Christopher Hermansen, Nordland 
Øke inntekter sommerleir fra 50 000 til 65 000, øke da utgifter IU fra 10 000 til 20 000 og øke 

sommerleir med de siste 5 000, altså fra 180 000 til 185 000. 

 
F3: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 
Øke post «Tilskudd fra fylkeslag» med 80 000 kr til 230 000. 
 

F4: Signert Eivind Kristiansen, Troms 
Endre posten for inntekten fra medlemskontingenten til 30 000. 

 

F5: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 
Legge til budsjettnote: Eventuelt overskudd på post "Tilskudd fra fylkeslag" tilfaller budsjettpost 

"Valgkamp" 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 falt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F11 vedtatt 
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F5 vedtatt 

 

Vedtak 

Landsmøtet vedtar budsjettet med følgende endringer: 

 
F3: Øke post «Tilskudd fra fylkeslag» med 80 000 kr til 230 000. 

 
F4: Endre posten for inntekten fra medlemskontingenten til 30 000. 

 

F5: Legge til budsjettnote: Eventuelt overskudd på post "Tilskudd fra fylkeslag" tilfaller 
budsjettpost "Valgkamp" 

 

5.1 Innstilling fra forberedende redaksjonskomité 
Leder for forberedende redaksjonskomité, Teodor Bruu, innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landmøtet behandler resolusjonene ”Ein digital tidsalder krev digitale lover. Vi treng sterkare vern 
mot overgrep på nett!”, ”Ja til bruk av religiøse og livssynsbaserte symboler” og ”Kjøpesenter-

skatt”. 
 

F2: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Erstatte resolusjonen "Kjøpesenterskatt" med resolusjonen "Krav for grønt regjeringssamarbeid"  
 

F3: Signert Trine Jakobsen Rydland, Oslo 
Erstatte resolusjonen "Ja til bruk av religiøst og livssynsbaserte plagg og symboler" med "Avvikle 

BSU-ordningen" 

 

Votering 
 Resultat 

F1 vedtatt med endringer. 

F2 vedtatt 

F3 falt 

 

Vedtak 
Landsmøtet behandler resolusjonene «Ein digital tidsalder krev digitale lover. Vi treng sterkare 

vern mot overgrep på nett!», «Ja til bruk av religiøse og livssynsbaserte symboler» og «Krav for 
grønt regjeringssamarbeid.» 

 

5.5 Ein digital tidsalder krev digitale lover. Vi treng sterkare vern mot overgrep på nett! 
  

Debatt 
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Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar resolusjonen slik den foreligger. 
 

F2: Signert Tobias Stokkeland, Vest-Agder 
Stryke ordet "ekstra" 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

 

Vedtak 

Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 
 

F2: Stryke ordet "ekstra" 

 

5.6 Krav for grønt regjeringssamarbeid 
 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar resolusjonen slik den foreligger. 

 
F2: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam og Lage Nøst, talspersoner 
Ny tekst: 
Høsten 2017 kan Miljøpartiet De Grønne ende opp i en posisjon som gir mulighet til å forhandle 

om vilkår for støtte til, eller deltakelse i en regjering. Grunnen til at vi driver med politikk er at vi 

ønsker å gjøre Norge grønnere ved å oppsøke politisk makt. Samtidig mangler det ikke eksempler 
på at regjeringssamarbeid har ført til nederlag heller enn gjennomslag for små partier. Det er 

bedre at De Grønne forblir i opposisjon enn at vi støtter en regjering som ikke gjør nok for å 
redde verden. Grønn Ungdom mener derfor at en regjering må oppfylle følgende krav for å få De 

Grønnes støtte eller deltakelse:  
 

Regjeringen stanser all olje- og gassleting, samt utbygging av nye felt på norsk sokkel. Dagens 

subsidiering av olje- og gassindustrien skal flyttes over til grønne næringer som fornybar energi 
og nullutslippsindustri. 

 
Regjeringen stanser utryddelse av arter i Norge innen 2020.  

 

Regjeringen lager en plan i tråd med Paris-avtalens målsetninger for utslippskutt i Norge. Planen 
skal inneholde tydelig ansvarsplassering og inkludere et årlig karbonbudsjett for alle 

departementer i tillegg til ordinær budsjettføring.  
 

Regjeringen inkluderer ikke Fremskrittspartiet.  
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Regjeringen styrker dyrevelferden og avvikler pelsdyrnæringa. 
 

F3: Signert Jonas Nilsen, Grønne Studenter 
Ny tekst: 
Høsten 2017 kan Miljøpartiet De Grønne ende opp i en posisjon som gir mulighet til å forhandle 

om vilkår for støtte til, eller deltakelse i en regjering. Grunnen til at vi driver med politikk er at vi 
ønsker å gjøre Norge grønnere ved å oppsøke politisk makt. Samtidig mangler det ikke eksempler 

på at regjeringssamarbeid har ført til nederlag heller enn gjennomslag for små partier. Det er 
bedre at De Grønne forblir i opposisjon enn at vi støtter en regjering som ikke gjør nok for å 

redde verden. Grønn Ungdom mener derfor at en regjering må oppfylle følgende krav for å få De 

Grønnes støtte eller deltakelse:  
 

Regjeringen stanser all olje- og gassleting, samt utbygging av nye felt på norsk sokkel. Dagens 
subsidiering av olje- og gassindustrien skal flyttes over til grønne næringer som fornybar energi 

og nullutslippsindustri. 
 

Regjeringen stanser utryddelse av arter i Norge innen 2020.  

 
Regjeringen lager en plan i tråd med Paris-avtalens målsetninger for utslippskutt i Norge. Planen 

skal inneholde tydelig ansvarsplassering og inkludere et årlig karbonbudsjett for alle 
departementer i tillegg til ordinær budsjettføring.  

 

Regjeringen styrker dyrevelferden og avvikler pelsdyrnæringa. 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt til fordel for F2 

 

Vedtak 
Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

 

F2: Ny tekst: 
Høsten 2017 kan Miljøpartiet De Grønne ende opp i en posisjon som gir mulighet til å forhandle 

om vilkår for støtte til, eller deltakelse i en regjering. Grunnen til at vi driver med politikk er at vi 
ønsker å gjøre Norge grønnere ved å oppsøke politisk makt. Samtidig mangler det ikke eksempler 

på at regjeringssamarbeid har ført til nederlag heller enn gjennomslag for små partier. Det er 

bedre at De Grønne forblir i opposisjon enn at vi støtter en regjering som ikke gjør nok for å 
redde verden. Grønn Ungdom mener derfor at en regjering må oppfylle følgende krav for å få De 

Grønnes støtte eller deltakelse:  
 

- Regjeringen stanser all olje- og gassleting, samt utbygging av nye felt på norsk sokkel. 
Dagens subsidiering av olje- og gassindustrien skal flyttes over til grønne 

næringer som fornybar energi og nullutslippsindustri. 

 
- Regjeringen stanser utryddelse av arter i Norge innen 2020.  
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- Regjeringen lager en plan i tråd med Paris-avtalens målsetninger for utslippskutt i Norge. 
Planen skal inneholde tydelig ansvarsplassering og inkludere et årlig karbonbudsjett for alle 

departementer i tillegg til ordinær budsjettføring.  

 

- Regjeringen inkluderer ikke Fremskrittspartiet. 

 

- Regjeringen styrker dyrevelferden og avvikler pelsdyrnæringa. 

 

5.7 Ja til bruk av religiøse og livssynsbaserte plagg og symboler 
 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar resolusjonen slik den foreligger. 

 

F2: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 
Tilleggspunkt: «-Plagg som gjør bæreren vanskelig eller umulig å identifisere bør ikke tillates i 

offentlige 'serviceyrker' [politifolk, lærere o.l.] uavhengig av plaggets religiøse betydning.» 
 

F3: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Endre til linje 44, side 99: «...sikkert, praktisk mulig og ikke går ut over tryggheten til kolleger 
eller elever.» 

 
F4: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Erstatte hele resolusjonen: 
 

Tittel: Nei til forbud mot livssynsbaserte plagg og symboler 

Resolusjonstekst: Grønn Ungdom ønsker ikke et forbud mot livssynsbaserte plagg og symboler i 
det offentlige. 

 
F5: Signert Oda Emilie Eriksen, Aust-Agder 
AU og LS utarbeider og former resolusjonen, og den blir behandlet ved GULM 2017 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 80 

 Resultat 

F1 vedtatt 1 

F2 falt 

F3 falt 

F4 vedtatt 

F5 falt til fordel for F1 

 

                                                        

1 Delegat Rauand Ismail, Akershus, tar dissens til dette vedtaket. 
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Vedtak 

Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 
 

F4: Ny tekst: 
Tittel: Nei til forbud mot livssynsbaserte plagg og symboler 

Resolusjonstekst: Grønn Ungdom ønsker ikke et forbud mot livssynsbaserte plagg og symboler i 

det offentlige. 
 

Møtet heves for dagen kl 19:18 
 

Møtet åpnes for dagen kl 08:30 

 

7 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringene legges fram av generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene 

 

Debatt 
 

 Votering 
Antall stemmeberettigede: 79 

  

F1 vedtatt 
F2 falt 
F3 falt 
F4 falt 
F5 vedtatt 
F6 falt 
F7 vedtatt 
F8 vedtatt 
F9 vedtatt  
F10 falt som konsekvens av F2. 
F11 falt 
F12 falt som konsekvens av F5 
F13 falt til fordel for F14. 
F14 vedtatt  
F15 vedtatt 
F16 vedtatt 
F17 vedtatt  
F18 vedtatt 
 

7.1 Valg av arbeidsutvalg 
Valgkomitéen legger fram sin innstilling. 
  

Antall stemmeberettigede: 81 
 

Mari Vold er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Mari Vold trekker seg som vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Det ledige vervet som medlem i arbeidsutvalget oversendes landsstyret. 
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Anna Serafima Svendsen Kvam er innstilt som talsperson. 
Anna Serafima Svendsen Kvam holder valgtale til vervet som talsperson. 
Anna Serafima Svendsen Kvam velges ved akklamasjon. 

 

Ola Eian er innstilt som talsperson. 

Ola Eian holder valgtale til vervet som talsperson. 
Ola Eian velges ved akklamasjon. 

 
Isa Maline Alstadius Isene er innstilt som generalsekretær. 

Isa Maline Alstadius Isene holder valgtale til vervet som generalsekretær. 
Isa Maline Alstadius Isene velges ved akklamasjon. 
 

Christine Bangum er innstilt som internasjonal kontakt. 
Christine Bangum holder valgtale til vervet internasjonal kontakt. 
Christine Bangum velges ved akklamasjon. 

 

Ingvild Kessel er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Ingvild Kessel holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Ingvild Kessel velges ved akklamasjon. 

 
Guri Barka Martins er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Guri Barka Martins holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Guri Barka Martins velges ved akklamasjon. 

 

Jonas Nilsen er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 
Jonas Nilsen holder valgtale til vervet som medlem i arbeidutvalget. 
Jonas Nilsen velges ved akklamasjon. 

 
Balder Bryn Morsund er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Balder Bryn Morsund holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Balder Bryn Morsund velges ved akklamasjon. 

 
Eivind Kristiansen er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Eivind Kristiansen holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Eivind Kristiansen velges ved akklamasjon. 
 

Sebastian Teigen Nygård er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 
Sebastian Teigen Nygård holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Sebastian Teigen Nygård velges ved akklamasjon. 

 

7.2 Valg av GU-delegasjon til MDGLM 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Preferansevalg ved skriftlig votering 

Antall stemmeberettigede: 79 
 

Resultat 

1. Teodor Bruu 
2. Øyunn Stokkeland Kåset 
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3. Trine Jakobsen Rydland 

4. Miriam Akkouche 
5. Anne Nijdam 

6. Ivar Mekonnen Germiso Arnesen 
 Vara 

1. Josefine Gjerde 

2. Emily Nerland 
3. Mari Vold 

 

7.3 Valg av kontrollkomité 
Valgkomitéen legger fram sin innstilling. 

  
Antall stemmeberettigede: 81 

 
Jens Petter Grini Pedersen er innstilt som leder av kontrollkomitéen. 

Jens Petter Grini Pedersen velges ved akklamasjon. 

 
Ida Beate Løken er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 

Ida Beate Løken velges ved akklamasjon. 
 

Stian Bjørnøy er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 

Stian Bjørnøy velges ved akklamasjon. 
 

Halvard Sutterud er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 
Halvard Sutterud velges ved akklamasjon. 

 

Teodor Bruu er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 

Teodor Bruu velges ved akklamasjon. 

 

7.4    Valg av internasjonalt utvalg 
Valgkomitéen legger fram sin innstilling. 
  

Antall stemmeberettigede: 81 
 
Lena Høyrem Gabrielsen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Lena Høyrem Gabrielsen velges ved akklamasjon. 
 

Alex Sigdal er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Alex Sigdal velges ved akklamasjon. 
 

Sylvia Hetlelid Isaksen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
Sylvia Hetlelid Isaksen velges ved akklamasjon. 

 
Lars Christian Bjørnå er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Lars Christian Bjørnå velges ved akklamasjon. 

 
Vilde Ingeborg Holtan Håvardsrud er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Vilde Ingeborg Holtan Håvardsrud velges ved akklamasjon. 
 

Alexander Jansen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
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Alexander Jansen velges ved akklamasjon. 

 
Marthe Sponberg er innstilt som 1. vara til internasjonalt utvalg. 

Marthe Sponberg velges ved akklamasjon. 
 

Mia Kristoffersen er innstilt som 2. vara internasjonalt utvalg. 

Mia Kristoffersen velges ved akklamasjon. 
 

7.5    Valg av valgkomité 
Forberedende valgkomitéen ved Rauand Ismail legger fram sin innstilling. 

  

Antall stemmeberettigede: 81 
 

Anne Nijdam er innstilt som leder av valgkomitéen. 
Anne Nijdam velges ved akklamasjon. 

 

Anne Line Nilsson er innstilt som medlem av valgkomitéen. 
Anne Line Nilsson velges ved akklamasjon. 

 
Ingvild Garmo Nilsson er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Ingvild Garmo Nilsson velges ved akklamasjon. 

 
Line Fjørstad er innstilt er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Line Fjørstad velges ved akklamasjon. 
 

Håkon Nakkerud Opedal er innstilt som 1. vara til valgkomitéen. 
Håkon Nakkerud Opedal velges ved akklamasjon. 

 

Christopher Hermansen stiller som 2. vara til valgkomitéen. 
Christopher Hermansen velges ved akklamasjon. 

 

Møtet heves 15:30 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Isa Maline Alstadius Isene,    Jens Petter Grini Pedersen, 

referent       referent 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Jørgen Abel Bjørvik Paulsen,    Trine Rydland Jakobsen, 

protokollunderskriver     protokollunderskriver 

           Jørgen A. B. Paulsen


