
 

Til Landsstyret  

Kopi Arbeidsutvalget, MDGs Sentralstyre 

Dato 04.02.2016 

Fra Jens Petter Grini Pedersen 

 

REFERAT FRA LS-1-2016 

Møtedato: 30.-31.01.2016 

Møtested: St. Hanshaugen Bydelshus, Stensberggata 25, Oslo 

Møtetid: 9:00 

Tilstede:  Sunniva Halstensen  Nordland  Delegat  

 Sine Olsen Nordland Observatør 

  Vegard Berget  Buskerud  Delegat  

 Juni Hoem Buskerud Observatør 

  Oda Engelbrektson  Aust-Agder  Delegat  

 Simen Mortensen Aust-Agder Observatør 

  Alexander Jansen  Sør-Trøndelag  Delegat  

 Kim Andre By Sør-Trøndelag Observatør 

  Helene Hartmann Landaas Telemark  Delegat  

 Marie Skyer Telemark Observatør 

  Ingvild Asphol Møre og Romsdal Observatør 

  Truls Matias Torgersen  Rogaland  Delegat  

 Vårin Sinnes Rogaland Observatør 

  Hulda Holtvedt  Oslo  Delegat  

 Nora Heyerdahl Oslo Observatør 

  Dina Paola Nøren Hedmark  Delegat  

  Ida Salthe Johannessen  Hordaland  Delegat  

 Øyunn Stokkeland Kåset Hordaland Observatør 

  Jørgen Abel Paulsen  Troms  Delegat  

  Per Silnes Tandberg  Akershus  Delegat  

 Raunand Ismail Akershus Observatør 

  Tobias Stokkeland Vest-Agder  Delegat  

 Anna Sofie Eide Vest-Agder Observatør 

  Ingvild Garmo Nilsson  Østfold  Delegat  

 Åsalinn Arntzen Østfold Observatør 

  Christoffer Bakken Tallerås  Oppland  Delegat  

  Cornelia Mastervik  Vestfold  Delegat  



 

 Viljar Bakken Vestfold Observatør 

  Lage Nøst  Talsperson  Delegat  

  Anna Serafima Svendsen Kvam  Talsperson  Delegat  

        

  John Slinning Jannesson  Internasjonal kontakt    

  Jens Petter Grini Pedersen  Arbeidsutvalgsmedlem    

  Ola Eian  Arbeidsutvalgsmedlem    

  Christine Bangum  Arbeidsutvalgsmedlem    

  Ingvild Kessel  Arbeidsutvalgsmedlem    

  Mattis Ulvang  Arbeidsutvalgsmedlem    

 Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem  

 Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem  

        

Frafall   Sogn og Fjordane  Delegat  

 Lars Christian Bjørnå  Møre og Romsdal  Delegat  

   Finnmark  Delegat  

  Nord-Trøndelag Delegat 

 Isa Maline Alstadius Isene  Generalsekretær   

 

SAKSLISTE 

Møtet åpnes av Grønn Ungdoms Talspersoner lørdag kl. 09:03. 

001 Valg av ordstyrer og referent 

Pål Thygesen og Jens Petter Grini Pedersen velges som henholdsvis ordstyrer og referent. 

Landsstyret vedtar at det skal nedsettes en redaksjonskomité med fire medlemmer. Isa Isene, 

Jens Petter Grini Pedersen, Dina Paola Nøren, og Oda Engelbrektson velges som 

redaksjonskomité. 

002 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes uten merknader. 

003 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjennes med følgende endringer: 

 «Kampanjegruppe med workshop settes til å vare 14:30-16:00, lørdag. 

 Pausen som skulle vare 16:00-17:30, lørdag, settes til å vare 16:00-16:30, lørdag. 

 «Økonomisk vekst» flyttes til 16:30-17:30, lørdag. 

 «Uttalelse om COP21» settes til å vare 9:00-9:30, søndag. 



 

 «SVU» flyttes til 9:30-10:00, søndag. 

 Saken «Ruspolitisk plattform» settes inn i dagsorden 10:00-11:00, søndag. 

 

004 Godkjenning av forretningsorden 

Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

005 Fylkenes runde 

Fylkeslagenes representanter orienterer om hva som har skjedd i sine respektive fylkeslag siden siste 

landsstyremøte 

006 Arbeidsutvalgets beretning 

Talsperson Anna Kvam orienterer landsstyret om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsstyremøte. 

007 Økonomisk beretning 

Arbeidsutvalgsmedlem Christine Bangum orienterer om organisasjonens økonomiske tilstand siden forrige 

landsstyremøte. 

008 Internasjonalt utvalgs beretning 

Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer om internasjonalt utvalgs sitt arbeid siden 

forrige landsstyremøte. 

009 Beretningsdebatt 

De foregående beretningene debatteres. 

010 Møteplan 

Arbeidsutvalgsmedlem Christine Bangum innleder 

 Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

 F1: Innstilling 

 Landsstyremøtene i 2016 blir holdt på følgende datoer:  

LS-1-16: 29.-31. januar 

LS-2-16: 29. april-1. mai  

LS-3-16: I forbindelse med sommerleir (Uke 30 eller 31) 



 

LS-4-16: 30. september-2. oktober 

 F2: Innstilling 

 Landsmøtet 2016 blir holdt 18.-20. november 

 F3: Signert Christine Bangum 

 Endre «LS-3-16: I forbindelse med sommerleir (Uke 30 eller 31)» til «LS-3-16: 30-31. juli». 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F3 - - - Vedtatt 

F1 - - - Vedtatt 

F2 - - - Vedtatt 

Vedtak 

F1: Landsstyremøtene i 2016 blir holdt på følgende datoer:  

LS-1-16: 29.-31. januar 

LS-2-16: 29. april-1. mai  

LS-3-16: 30-31. juli 

LS-4-16: 30. september-2. oktober 

 

F2: Landsmøtet 2016 blir holdt 18.-20. november 

 

011 Resolusjon om matsvinn 

Talsperson Lage Nøst innleder 

Debatt  

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F6: Signert Per Tandberg, Akershus 

Strykningsforslag s. 10, linje 9 

Stryke ordet «blindt». 



 

F12: Signert Lage Nøst, Talsperson 

Tilleggsforslag linje 11 

Legge til etter «matsikkerheten»: «Vi må sikre bedre og mer rettferdig prising av maten.» 

F5: Signert Per Tandberg, Akershus 

Endringsforslag kulepunkt 1, linje 21: 

Endre til «redusere matkasting og matsvinn med over femti prosent i frohold til 2013-nivår innen 

2026.» 

F3: Signert Truls Matias Torgersen, Rogaland 

Stryke «matsvinn» i første punkt. 

F8: Signert Anne Sofie Eide, Vest-Agder 

Endringsforslag,2. kulepunkt 

Legge til etter «Pålegge butikker»: «og eventuelle bakerier, hvor ferdigsmurt mat og andre 

ferdigprodukter forsøkes å gis videre til veledighet osv» 

F7: Signert Nora Heyerdahl, Oslo 

Endre første setning linje 24, punkt 2 til: «Pålegge butikker og utsalgsenheter for mat med en 

årlig omsetning på mer enn 20 millioner kroner å lage restribusjonsavtaler for å gi usolgt, spiselig 

mat videre til veldedige organisasjoner eller matsentraler.» 

FORESLÅTT TRUKKET TIL FORDEL FOR F18. 

F18: Signert Nora Heyerdahl, Oslo 

Endre linje 24 til «…for mat som enten er over 1000 m2 store, eller har en omsetning på over 20 

millioner kroner i året, å lage restribusjonsavtaler…» 

F17: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag linje 27: 

Legge til «eller biogass» etter «dyrefôr». 

F22: Signert Anna Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag linje 27: 

Ny setning etter “dyrefôr”: «Matavfall som ikke kan redistribueres til mennesker eller dyr, skal gå 

til biogassanlegg.» 

F15: Signert Anna Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag linje 29: 



 

Nytt punkt «Etablere belønningsordninger for butikken, kjeder og utsalgssteder som leverer sitt 

matavfall sitt matavfall til biogassinnlegg.» 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

F9: Signert Christoffer Bakken Tallerås, Oppland 

Endringsforslag punkt 3, linje 29: 

Bytte «avgiftsbelleges» med «smilehjes eller scoringsmodell som informerer konsummerne over 

hvor mye som blir kastet i butikken.» 

F23: Signert Ida Johannessen, Hordaland 

Endre linje 29 til 

«At butikkens matkasting avgiftsbelegges etter hvor stort klimaavtrykket til produksjonen av de 

kastede matvarene er.» 

F29: Signert Jørgen, Troms 

Legge til på punkt 3 

«At butikkenes matkasting avgiftsbelegges, og det innføres en øvrig grense på hvor høy 

svinnprosent butikker kan ha. Butikker under et jalvt år fratas fra ordningen om grensen på 

svinnprosent.» 

F11: Signert Truls Torgersen, Rogaland 

Endringsforslag linje 31, 32: 

Endre punkt til: «Øke støtten til eksisterende matsentraler og opprette matsentraler i alle store 

byer hvor det ikke allerede finnes.» 

F1: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Endre 5. punkt, linje 1-4 til: «Beholde merkingen «best før,» men legge til «sannsynlig holdbar 

til.» Altså to ulike merkinger på ett produkt. «Sannsynlig holdbar til» erstatter da også «siste 

forbuksdag,» som nå blir brukt på ulike varer.» 

F2: Signert Truls Matias Torgersen, Rogaland 

Nytt punkt: «- Endre lovverket slik at dumpster diving blir lovlig.» 

F4: Signert Truls Matias Torgersen, Rogaland 

Nytt punkt: «- Støtte «snål frukt» og andre lignende ordninger.» 

F10: Signert Lage Nøst, talsperson 



 

Nytt punkt: «-Stimulere til salg av «snål» frukt og grønt, for eksempel gjennom prisdifferensiering 

basert på kvatlitet/utseende slik at 2.- og 3.- sortimentsvarer også blir solgt.» 

F20: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 

Nytt kulepunkt: «Opprette opplysningskontoret for snål mat. Hovedfunksjonen skal være 

holdningsskjerpende arbeid og bevisstgjøring av matforbruket i befolkningen.» 

F14: Signert Oda Emilie Engelbrektson, Aust-Agder 

Nytt kulepunkt «Lovliggjøre dumpsterdiving i containere tilhørende restauranter og butikker.» 

F13: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Nytt kulepunkt: «-Hindre unødvendig embalasje, uten at det går utover holdbarheten eller fører 

til matsvinn. Det skal brukes minst mulig «ikke nedbrytbar» embalasje.» 

F16: Signert Lage Nøst, talsperson 

Nytt kulepunkt «-Utrede tiltak for å redusere matsvinn i landbruket, og se på hvordan 

overskuddsprodukter etter kontraktdyrking kan utnyttes.» 

F19: Signert Juni Hoem, Buskerud 

Nytt kulepunkt «-Åpne enda mer for type «Bondens marked» slik at bønder får solgt så mye som 

mulig av deres varer uavhengig av form, farge osv.» 

F21: Signert Teodor Bruu, Arbeidsutvalgsmedlem 

Legge til kulepunkt «Sanksjonere resturanter og spisesteder med for høy matsvinnprosent.» 

F26: Signert Jørgen Abel Paulsen, Troms 

Nytt kulepunkt: «Innføre sanksjoner/reprimader på resturanter som har for høy svinnprosent. 

Resturanter under 1,5 år fratatt fra denne ordningen.» 

F24: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalgsmedlem 

Legge til nytt kulepunkt etter linje 8, side 11 

«Innføre nudging-tiltak for blant annet resturanter og kaféer, samt benytte nettverk tilsvarende 

appen “Too good to go”.” 

F25: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalgsmedlem 

Legge til nytt kulepunkt under linje 8, side 11 

Høyne matprisene til et anstendig nivå slik at landbruket blir mindre avhengig av subsidier. 

F28: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Legge til kulepunkt på side 11. 



 

«Øke pris på enkelte matvarer. Matvarer som man da kan se på som mindre klimavennlige og 

matvarer som er usunne.» 

F27: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 

Legge til kulepunkt 

«Jobbe for at matavfall fra private hjem skal inngå i en ordning der det omgjøres til bioenergi.» 

F30: Signert Marie Skyer, Telemark 

Legge til nytt kulepunkt 

Oppfordre butikkene og resturantene til å være mer løsvektsbasert, slik at man betaler for det 

man bruker. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

Det vedtas at redaksjonskomiteen får myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer. Disse 

godkjennes av Arbeidsutvalget, og sendes ut til landsstyret. 

 For Mot Avholdende Resultat 

F6 - - - Vedtatt 

F12 - - - Vedtatt 

F5 - - - Vedtatt 

F3 - - - Vedtatt 

F7 - - - Falt 

F8 7 8 - Falt 

F18 - - - Vedtatt 

F17/F22 - - - Vedtatt 

F29 8 5 - Vedtatt 

F9 7 8 1 Falt 

F23 6 7 - Falt 

F15 - - - Falt 

F11 - - - Vedtatt 

F1 - - - Falt 

 F2 F14 Avholdende Resultat 

F2/F14 6 7 - F14 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F14 9 6 - Vedtatt 

F4 - - - Falt 

F10 - - - Vedtatt 

F20 - - - Falt 

F13 - - - Vedtatt 

F16 - - - Vedtatt 

F19 - - - Vedtatt 

 F21 F26 Avholdende Resultat 



 

F21/F26 - - - F26 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F26 - - - Vedtatt 

F24 - - - Vedtatt 

 F25 F28 Avholdende Resultat 

F25/F28 7 9 - F28 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F28 9 8 - Vedtatt 

F27 - - - Vedtatt 

F30 - - - Vedtatt 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 

 - - - Vedtatt 

 

Vedtak 

 Resolusjonen «Forsvinn, Matsvinn!» vedtas med følgende endringer: 

 F6: Signert Per Tandberg, Akershus 

Strykningsforslag s. 10, linje 9 

Stryke ordet «blindt». 

F12: Signert Lage Nøst, Talsperson 

Tilleggsforslag linje 11 

Legge til etter «matsikkerheten»: «Vi må sikre bedre og mer rettferdig prising av maten.» 

F5: Signert Per Tandberg, Akershus 

Endringsforslag kulepunkt 1, linje 21: 

Endre til «redusere matkasting og matsvinn med over femti prosent i frohold til 2013-nivår innen 

2026.» 

F3: Signert Truls Matias Torgersen, Rogaland 

Stryke «matsvinn» i første punkt. 

 F18: Signert Nora Heyerdahl, Oslo 

Endre linje 24 til «…for mat som enten er over 1000 m2 store, eller har en omsetning på over 20 

millioner kroner i året, å lage restribusjonsavtaler…» 

Intensjonen i F17 og F22:  

F17: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag linje 27: 



 

Legge til «eller biogass» etter «dyrefôr». 

F22: Signert Anna Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag linje 27: 

Ny setning etter “dyrefôr”: «Matavfall som ikke kan redistribueres til mennesker eller dyr, skal gå 

til biogassanlegg.» 

 F29: Signert Jørgen, Troms 

Legge til på punkt 3 

«At butikkenes matkasting avgiftsbelegges, og det innføres en øvrig grense på hvor høy 

svinnprosent butikker kan ha. Butikker under et jalvt år fratas fra ordningen om grensen på 

svinnprosent.» 

 F11: Signert Truls Torgersen, Rogaland 

Endringsforslag linje 31, 32: 

Endre punkt til: «Øke støtten til eksisterende matsentraler og opprette matsentraler i alle store 

byer hvor det ikke allerede finnes.» 

 F14: Signert Oda Emilie Engelbrektson, Aust-Agder 

Nytt kulepunkt «Lovliggjøre dumpsterdiving i containere tilhørende restauranter og butikker.» 

 F10: Signert Lage Nøst, talsperson 

Nytt punkt: «-Stimulere til salg av «snål» frukt og grønt, for eksempel gjennom prisdifferensiering 

basert på kvatlitet/utseende slik at 2.- og 3.- sortimentsvarer også blir solgt.» 

 F13: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Nytt kulepunkt: «-Hindre unødvendig embalasje, uten at det går utover holdbarheten eller fører 

til matsvinn. Det skal brukes minst mulig «ikke nedbrytbar» embalasje.» 

F16: Signert Lage Nøst, talsperson 

Nytt kulepunkt «-Utrede tiltak for å redusere matsvinn i landbruket, og se på hvordan 

overskuddsprodukter etter kontraktdyrking kan utnyttes.» 

F19: Signert Juni Hoem, Buskerud 

Nytt kulepunkt «-Åpne enda mer for type «Bondens marked» slik at bønder får solgt så mye som 

mulig av deres varer uavhengig av form, farge osv.» 

 F26: Signert Jørgen Abel Paulsen, Troms 

Nytt kulepunkt: «Innføre sanksjoner/reprimader på resturanter som har for høy 

svinnprosent. Resturanter under 1,5 år fratatt fra denne ordningen.» 



 

F24: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalgsmedlem 

Legge til nytt kulepunkt etter linje 8, side 11 

«Innføre nudging-tiltak for blant annet resturanter og kaféer, samt benytte nettverk tilsvarende 

appen “Too good to go”.” 

 F28: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Legge til kulepunkt på side 11. 

«Øke pris på enkelte matvarer. Matvarer som man da kan se på som mindre klimavennlige og 

matvarer som er usunne.» 

F27: Signert Vårin Sinnes, Rogaland 

Legge til kulepunkt 

«Jobbe for at matavfall fra private hjem skal inngå i en ordning der det omgjøres til bioenergi.» 

F30: Signert Marie Skyer, Telemark 

Legge til nytt kulepunkt 

Oppfordre butikkene og resturantene til å være mer løsvektsbasert, slik at man betaler for det 

man bruker. 

 

012 Kampanjegruppe 2016 

Arbeidsutvalgsmedlem Mattis Ulvang innleder 

Lise Lorentzen, Jørgen Paulsen og Aicha Annab er innstilt som medlemmer av kampanjegruppa. 

Mattis Ulvang og Lage Nøst foreslås valgt til kampanjegruppa i løpet av møtets gang.  

Lise Lorentzen, Jørgen Paulsen, Aicha Annab, Mattis Ulvang og Lage Nøst velges til 

kampanjegruppa ved akklamasjon. 

 

013 Resolusjon om økonomisk vekst 

Talsperson Lage Nøst innleder 

Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

 F2: Signert Lage Nøst, Talsperson 



 

Endre fra linje 8, side 15, til: 

«Grønn Ungdom mener hensynet til å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer veier tyngre 

enn hensynet til økonomisk vekst i rike land på kort sikt. Derfor bør Norge, og andre industriland 

med stort historisk ansvar for klimakrisa, lage strategier for midlertidig planlagt resesjon med 

sikte på å redusere den negative klimaeffekten og miljøbelastningen forårsaket av vår 

økonomiske aktivitet til et nivå som gjør det mulig å begrense global oppvarming til under to 

grader, samtidig som fattige land gis rom til økonomisk vekst innenfor det raskt krympende 

karbonbudsjettet. 

Planlagt resesjon er ikke risikofritt, og en slik strategi må etterstrebe å sikre akseptable levekår 

for landets befolkning, samt rettferdig fordeling av goder og byrder i omstillingen. Ideelt sett bør 

verdens rike land samarbeide om, og samordne, implementeringen.» 

F6: Signert Lage Nøst, Talsperson 

Stryke alt fra etter linje 7, side 15. 

F9: Signert Nora, Oslo 

Endre avsnittet på linje 21-25 til: 

Mange tror det vil være mulig å frikoble økonomisk vekst fra økte utslipp og mer global 

oppvarming ved hjelp av teknologiske nyvinninger. Grønn Ungdom ønsker velkommen teknologi 

som reduserer miljøbelastningen og utslipp, og vil stimulere til at økonomisk vekst frikobles fra 

økte utslipp. Vi kan likevel ikke basere klimapolitikken eller den økonomiske politikken på håpet 

om at teknologien alene skal redde oss. 

F3: Signert Tobias, Vest-Agder 

Endringsforslag line 25. 

Men hvis denne teknologien kommer vil ikke dette lenger være nødvendig. 

F4: Signert Hulda, Oslo 

Legge til en ny setning på slutten (linje 11): 

En eventuell krymping av økonomien må følges av en omfordelingspolitikk som sikrer at de med 

trangest økonomi ikke får vanskelige levekår. 

F1: Signert Jens Petter, Arbeidsutvalgsmedlem 

Endre siste bisetning i resolusjonen til 

«…, også hvis dette innebærer at den økonomiske veksten må reduseres.» 

F8: Signert Hulda, Oslo 

Endre slutten (fra siste bisetning) til: 



 

«…, også hvis dette innebærer at den økonomiske veksten må reduseres. En reduksjon av den 

økonomiske veksten må følges av en omfordelingspolitikk som sikrer at de med trangest økonomi 

ikke får vanskeligere levekår.» 

F7: Signert Marie, Telemark 

Om denne resolusjonen vedtas: 

Gjøre om hele resolusjonen til en resolusjon med et lettere språk slik at den kan nå flere. 

F5: Signert Åsalinn, Østfold 

Resolusjon om økonomisk vekst bearbeides av arbeidsuvalget (etter ideer og tanker fra dette 

Landsstyremøtet) og tar opp en ny resolusjon på neste Landsstyremøte. Dette grunnet en for lite 

forklarende resolusjon.  

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

Det foreslås at Landsstyret stemmer over F5 først. Dette vedtas med 12 stemmer for. 

 For Mot Avholdende Resultat 

F5 14 3 0 Vedtatt 

  

De øvrige forslagene falt som konsekvens av at F5 ble vedtatt 

Vedtak 

F5: Signert Åsalinn, Østfold 

Resolusjon om økonomisk vekst bearbeides av arbeidsuvalget (etter ideer og tanker fra dette 

Landsstyremøtet) og tar opp en ny resolusjon på neste Landsstyremøte. Dette grunnet en for lite 

forklarende resolusjon.  

 

014 Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Arbeidsutvalgsmedlem Guri Barka Martins innleder 

Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

 F9: Signert Jens Petter Grini Pedersen, Arbeidsutvalgsmedlem 

Stryk punktet “ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må bli…” 

F8: Signert Jens Petter Grini Pedersen, Arbeidsutvalgsmedlem 



 

Stryk andre setning i første punkt 

F7: Signert Jens Petter Grini Pedersen, Arbeidsutvalgsmedlem 

Stryk punktet “BPA-behov på over 25 timer skal finansieres statlig”. 

F17: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalgsmedlem 

Linje 20 “Kommunen finansierer behov for BPA på under 25 timers assistanse. Behov utover 

dette skal finansieres statlig.” 

F12: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 23, side 18: “Dersom familiemedlem er BPA, skal dei på lik linje få same lønna for arbeidet 

deira.” 

F6: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold 

Stryke 2. punkt under Utdanning og arbeid (linje 27, side 17) 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

F13: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 31, sida 18 “Inkludere og integrere dei med nedsett funksjonsevne i skole og utdanning, 

mellom anna i form av plassering og samarbeid i ulike fag, til dømes i kroppsøvingsfaget.” 

F14: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 31, side 18 “Jobbe for å få fokus på haldningar retta mot lova om diskriminering og 

tigjengelighet” 

F10-F18: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold og Mattis Ulvang, AU 

Stryke 2. punkt under universell utforming (linje 34-35). 

F5: Signert Kim Andre By, Sør-Trøndelag 

Stryk ordet “private” i linje 36 

F3: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalgsmedlem  

Punkt 3 under “universell utforming”: 

Legge til teksten: “Dette kravet kan fires på i saker som gjelder studentboliger og 

fortetningsarbeid” 

F11: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 39, side 18: “Opplæring av tilsette som er i kontakt med personer med nedsatt 

funksjonsevne.” 

F19: Signert Vegard Berget, Buskerud 



 

Stryk punktet på linje 36, side 18. 

F15: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 39, side 18 “Jobbe for meir bevisst haldning til sjølvbestemming og retten til 

brukermedvirkning som er nedfelt i pasientrettigheitslova og lov om kommunale omsorgs- og 

helsetenestar.” 

F16: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 39, side 18 “Samfunnet skal på alle plan jobbe for å gjennomføre målet om eit universelt 

utforma samfunn innan 2025” 

F1: Innstilling 

De politiske punktene ovenfor vedtas slik de foreligger 

F2: Innstilling 

De politiske punktene ovenfor legges til i Grønn Ungdoms likestillingsplattform under et eget 

kapittel for “Tilrettelegging og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne”. 

F4: Signert Lage Nøst, talsperson 

De politiske punktene som vedtas skrives om til en egen resolusjon av arbeidsutvalget. 

Likestillingsplattformen oppdateres for å speile og målbære intensjonen i denne resolusjonen. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 F9 F8 Avholdende Resultat 

F9/F8 5 8 4 F8 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F8 9 6 - Vedtatt 

 F17 F7 Avholdende Resultat 

F17/F7 - - - F17 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F17 - - - Vedtatt 

F12 - - - Vedtatt 

F6 - - - Falt 

F13 - - - Vedtatt 

F14 - - - Vedtatt 

F10-

F18 
- - - Vedtatt 

F5 - - - Vedtatt 

F3 8 6 - Vedtatt 

F19 4 7 - Falt 



 

F11 13 - - Vedtatt 

F15 - - - Vedtatt 

F16 5 12 - Falt 

F1 - - - Vedtatt 

 F2 F4 Avholdende Resultat 

F2/F4 6 10 - F4 videre 

 For Mot Avholdende Resultat 

F4 16 - - Vedtatt 

Vedtak 

Det politiske punktene vedtas med følgende endringer: 

F8: Signert Jens Petter Grini Pedersen, Arbeidsutvalgsmedlem 

Stryk andre setning i første punkt 

F17: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalgsmedlem 

Linje 20 “Kommunen finansierer behov for BPA på under 25 timers assistanse. Behov utover 

dette skal finansieres statlig.” 

F12: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 23, side 18: “Dersom familiemedlem er BPA, skal dei på lik linje få same lønna for arbeidet 

deira.” 

F13: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 31, sida 18 “Inkludere og integrere dei med nedsett funksjonsevne i skole og utdanning, 

mellom anna i form av plassering og samarbeid i ulike fag, til dømes i kroppsøvingsfaget.” 

F14: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 31, side 18 “Jobbe for å få fokus på haldningar retta mot lova om diskriminering og 

tigjengelighet” 

F10-F18: Signert Åsalinn Arntzen, Østfold og Mattis Ulvang, AU 

Stryke 2. punkt under universell utforming (linje 34-35). 

F5: Signert Kim Andre By, Sør-Trøndelag 

Stryk ordet “private” i linje 36 

F3: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalgsmedlem  

Punkt 3 under “universell utforming”: 

Legge til teksten: “Dette kravet kan fires på i saker som gjelder studentboliger og 

fortetningsarbeid” 



 

 F11: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 39, side 18: “Opplæring av tilsette som er i kontakt med personer med nedsatt 

funksjonsevne.” 

F15: Signert Sunniva Halstensen, Nordland 

Linje 39, side 18 “Jobbe for meir bevisst haldning til sjølvbestemming og retten til 

brukermedvirkning som er nedfelt i pasientrettigheitslova og lov om kommunale omsorgs- og 

helsetenestar.” 

Og det bestemmes at: 

F4: Signert Lage Nøst, talsperson 

De politiske punktene som vedtas skrives om til en egen resolusjon av arbeidsutvalget. 

Likestillingsplattformen oppdateres for å speile og målbære intensjonen i denne resolusjonen. 

 

016 Uttalelse om utfallet av COP21 

Talsperson Lage Nøst innleder 

Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

 F1: Signert Truls, Rogaland 

Legg til nytt punkt 

Det er nå et enda større økonomisk sjansespill å satse så enspora på oljeindustrien. Hvis verden 

følger Parisavtalen vil fossil energi bli mindre etterspurt, mange land er allerede i gang med en 

omstilling til fornybart. Å satse på olje i en fornybar framtid er som å satse på skrivemaskinen i 

den digitale tidsalder. Vi må heller bruke denne muligheten til å skape en bærekraftig og stabil 

økonomi for generasjoner etter oss.  

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 - - - Vedtatt 

Uttalelsen i sin helhet med vedtatt endring 

 - - - Vedtatt 

Vedtak 



 

«Uttalelse om utfallet av COP21» vedtas med følgende endring: 

 F1: Signert Truls, Rogaland 

Legg til nytt punkt 

Det er nå et enda større økonomisk sjansespill å satse så enspora på oljeindustrien. Hvis verden 

følger Parisavtalen vil fossil energi bli mindre etterspurt, mange land er allerede i gang med en 

omstilling til fornybart. Å satse på olje i en fornybar framtid er som å satse på skrivemaskinen i 

den digitale tidsalder. Vi må heller bruke denne muligheten til å skape en bærekraftig og stabil 

økonomi for generasjoner etter oss.  

 

018 Mandat for Strategisk Valgkampsutvalg (SVU) 

Talsperson Anna Kvam innleder 

Debatt 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

 F1: Innstilling 

Strategisk valgkamputvalg skal innen AU-møtet som innstiller til LS-04 komme med 

overkommelige og godt begrunnede mål for valgkampen 2017, samt en strategi for å nå målene. 

 F2: Innstilling 

Strategien skal 

 Inspirere fylkeslagene til å gjennomføre en engasjerende og inkluderende valgkamp med bred 

deltakelse 

 Inkludere både politiske og organisatoriske strategivurderinger 

 Avklare AU sin rolle i valgkampen 

 Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2017 

F3: Innstilling 

Strategisk valgkamputvalg skal fremme Grønn Ungdom sine interesser i forbindelse med 

nominasjonene til stortingslister i fylkene. Dette innebærer å arbeide for ung representasjon i 

både nominasjonskomiteer og på selve listene. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 For Mot Avholdende Resultat 



 

F1 - - - Vedtatt 

F2 - - - Vedtatt 

F3 - - - Vedtatt 

Helhet - - - Vedtatt 

Vedtak 

F1:  Strategisk valgkamputvalg skal innen AU-møtet som innstiller til LS-04 komme med 

overkommelige og godt begrunnede mål for valgkampen 2017, samt en strategi for å nå målene. 

F2: Strategien skal 

 Inspirere fylkeslagene til å gjennomføre en engasjerende og inkluderende valgkamp med 

bred deltakelse 

 Inkludere både politiske og organisatoriske strategivurderinger 

 Avklare AU sin rolle i valgkampen 

 Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2017 

F3:  Strategisk valgkamputvalg skal fremme Grønn Ungdom sine interesser i forbindelse med 

nominasjonene til stortingslister i fylkene. Dette innebærer å arbeide for ung representasjon i 

både nominasjonskomiteer og på selve listene. 

 

015 Ruspolitisk plattform 

Talsperson Anna Kvam innleder 

 Debatt 

 

017 Fylkenes mål og planer 2016 

Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson innleder 

 Debatt 

Møtet heves 15:15 

Deretter møtekritikk 

 

Lørenskog, 1. februar 2016 

Jens Petter Grini Pedersen 



 

Arbeidsutvalgsmedlem 


