
 

Til Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato 26. februar 2017 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 25. februar - 26. februar 2017 

Møtested: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo 

Møtetid: 10:00 lørdag– 16:00 søndag 

 

Tilstede: Rauand Ismail Akershus Delegat 

 Nina Amin Kadir Akershus Observatør 

 Oda Emilie Eriksen Aust-Agder Delegat 

 Josefine Gjerde Aust-Agder Observatør 

 Magnus Thun Buskerud Delegat 

 Øyunn S. Kåset Hordaland Delegat 

 Alexis Skonnord Hordaland Observatør 

 Mia Kristoffersen Nord-Trøndelag  Delegat 

 Yara Ligaard Nord-Trøndelag  Observatør 

 Aksel Vestavik Nordland Delegat 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Nils Petter Hansen Skålerud Oppland Observatør 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Ivar Mekonnen Germiso Arnesen Oslo Observatør 

 Vårin Sinnes Rogaland Delegat 

 Anne Nijdam Rogaland Observatør 

 Andreas Storesund Madsen Sogn og Fjordane Delegat 

 Harald Skanke Iversen  Sør-Trøndelag  Delegat 

 Adrian Leander Skagen  Sør-Trøndelag  Observatør 

 Amalie Auran Telemark Delegat 

 Sara Abnar Telemark Observatør 

 Elisabeth Udjus Vest-Agder Delegat 

 Anne Line Nilsson Vestfold Delegat 

 Max Aidan Mulhall-Biseth Vestfold Observatør 

 Ingvild Klippenberg Stang Østfold Delegat 

 Andrine Nordby Strømnes Østfold Observatør 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 

 Ola Eian Talsperson Delegat 

    

    



 

 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær Referent 

 Christine Bangum Internasjonal kontakt Observatør 

 Balder Bryn Morsund (ankommer søndag) Arbeidsutvalgsmedlem Referent 

 Jonas Nilsen Arbeidsutvalgsmedlem Observatør 

 Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem Observatør 

 Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem Observatør 

 Sebastian Teigen Nygård Arbeidsutvalgsmedlem Observatør 

 Eivind Kristiansen Arbeidsutvalgsmedlem Observatør 

 Halvard Sutterud (ankommer søndag) Kontrollkomiteen  

 Trine Jakobsen Rydland Gjest  

 Jørgen Anda (ankommer søndag) Gjest  

 Ida Beate Løken (ankommer søndag) Gjest  

 Andrea Søgnen Tveit Ordstyrer  

 Sara Marie Blichner Ordstyrer  

    

Frafall: Representant fra Grønn Ungdom Finnmark 

 Representant fra Grønn Ungdom Hedmark 

 Representant fra Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

 Representant fra Grønn Ungdom Troms 

 

Møtet settes kl 11:15 av talsperson Ola Eian. 

 

001 Valg av ordstyrer og referent 
Andrea Søgnen Tveit og Sara Marie Blichner velges til ordstyrere. 

Isa Maline Alstadius Isene og Balder Bryn Morsund velges til referenter. 

 

002  Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjennes. 

 

003 Godkjenning av forretningsorden  
F1: Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Legge til ny paragraf «Valg» 

«§x Valg 

Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av valgkomitéen, 

må annonsere dette til valgkomitéen før landsstyremøter heves for dagen lørdag.  

 

Taletiden for hver kandidat som stiller til verv 3 minutter. 

 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling. 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  



 

 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet: 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  

 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 

valg.  

Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres 

av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen.  

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke 

stemmer, er kandidaten valgt.  

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med 

færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.  

 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 

 

F3: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Legge til nytt underkapittel under «Saksgang»: 

«Redaksjonskomitéen 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 

og foreslå voteringsorden. Redaksjonskomitéen får mandat til å samordne forslag, foreslå bedre 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende.» 

 

F4: Signert arbeidsutvalget 

Endre «Det åpnes ikke for replikk til innlegg» i §10 til «Det åpnes ikke for replikk før strek er satt 

i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 

svarreplikk. Replikken skal være i kontradiksjonsøyemed til innlegget. Taletid for replikk er ett 

minutt.» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 16 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

 

 Vedtak 
Forretningsorden godkjennes med følgende endringer: 

 

F2: Legge til ny paragraf «Valg» 

«§x Valg 

Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av 

valgkomitéen, må annonsere dette til valgkomitéen før landsstyremøter heves for dagen 



 

lørdag.  

 

Taletiden for hver kandidat som stiller til verv 3 minutter. 

 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling. 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  

 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet: 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  

 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 

valg.  

Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres 

av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen.  

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke 

stemmer, er kandidaten valgt.  

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med 

færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.  

 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 

 

F3: Legge til nytt underkapittel under «Saksgang»: 

«Redaksjonskomitéen 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 

og foreslå voteringsorden. Redaksjonskomitéen får mandat til å samordne forslag, foreslå bedre 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende.» 

 

F4: Endre «Det åpnes ikke for replikk til innlegg» i §10 til «Det åpnes ikke for replikk før strek er 

satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 

svarreplikk. Replikken skal være i kontradiksjonsøyemed til innlegget. Taletid for replikk er ett 

minutt.» 

 

004    Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

005 Valg av redaksjonskomité 
F1: Innstilling 

Sebastian Teigen Nygård og to representanter fra LS velges som redaksjonskomité. 

 

Vedtak 



 

Sebastian Teigen Nygård, Anne Nijdam og Max Aidan Mulhall-Biseth velges som 

redaksjonskomité. 

 

006 Fylkenes runde 

Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes- og lokallags aktivitet. 

 

007 Arbeidsutvalgets beretning 
Talsperson Ola Eian orienterer landsstyret om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsstyremøte. 

 

008 Økonomisk beretning 
Generalsekretær Isa M. A. Isene orienterer om organisasjonens økonomiske tilstand siden forrige 

landsstyremøte. 

 

009 Internasjonalt utvalgs beretning 
Internasjonal kontakt Christine Bangum orienterer om internasjonalt utvalgs sitt arbeid siden forrige 

landsstyremøte. 

 

010 Beretningsdebatt 
 

Debatt 

 

011 Resolusjon om skatt og velferd 
Talsperson Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Rauand Ismail, Akershus 

Stryke setningen fra linje 18 til 20, side 16: «Særlig vi som (...) til å gjennomføre 

klimaomstillingen.» 

 

F3: Signert Rauand Ismail, Akershus; Vårin Sinnes, Rogaland; Elisabeth Udjus, Vest-Agder 

Endre linje 36-40, side 16 til: «De grønne bør gå inn for å redusere kompensasjonsgraden i 

sykelønnen til 80 % med unntak for personer med inntekt under 3G (270 000 kr).» 

 

F4: Signert Rauand Ismail, Akershus 

Legge til nytt kulepunkt på linje 15, side 17: «De grønne bør gå inn for økt differensiert bruk av 

egenandeler i helse- og omsorgssektoren. Lavinntektsgrupper skal skjermes fra økte 

egenandeler.» 



 

 

F5: Signert Rauand Ismail, Akershus; Hulda Holtvedt, Oslo 

Legge til på linje 17, side 17: De Grønne bør vurdere muligheten for en behovsprøving av 

barnetrygden med en skjerming av dagens ordning for lavinntektsfamilier. 

 

F6: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 

Endre linje 36-40, side 16 til «NAV skal ikke lenger utbetale sykepenger for sykepengegrunnlag 

utover 4G (370 000 kr)» 

 

F7: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Endre linje 36, side 16 til: «De Grønne bør gå inn for å redusere kompensasjonsgraden i 

sykelønnsordningen til 80% med unntak for personer med inntekt under 3,5G (324 000 kr).» 

 

F8: Signert Aksel Vestavik, Nordland 

Legge til nyttpunkt: «De Grønne bør gå inn for å utrede et tilbud om å tilsette ufaglært ungdom 

mellom 16-18 innen helsesektoren.» 

 

F9: Signert Anne Nijdam, Rogaland 

Endre linje 1-4, side 17 til: «De Grønne bør gå inn for ytterlig videreutdanning av lærere.» 

 

F10: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 

Endre linje 36-40, side 16 til: «De grønne bør gå inn for å redusere kompensasjonsgraden i 

sykelønnen til 80 % med unntak for personer med inntekt under 3,5G (324 000 kr). Dersom 

sykelønnsgrunnlaget er over 3,5G skal ikke sykelønnen være under 3,5G.» 

  

 F11: Signert Anna Kvam, talsperson 

 Legge til linje 33, side 19: «Stramme inn sykelønnsordninga ved å innføre en karensdag.» 

 

 F12: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 

Endre linje 36-40, side 16: «De grønne bør gå inn for å redusere kompensasjonsgraden i 

sykelønnen til 80 % med unntak for personer med inntekt under 3G (270 000 kr). Dersom 

sykelønnsgrunnlaget er over 3G skal ikke sykelønnen være under 3G.» 

 

F13: Signert Anna Kvam, talsperson 

Endre linje 10-13, side 17: «Grønn Ungdom mener Miljøpartiet De Grønne i kommende 

stortingsperiode ikke bør gå inn for redusert arbeidstid. En årlig ekstra feriedag er et mer 

moderat tiltak som kan vurderes.» 

 

F14: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 

Endre linje 1, side 17 til: «De Grønne bør gå inn for minsteressursnorm for lærere.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 17 

 Resultat 

F1 vedtatt 



 

F2 vedtatt 

F3 falt til fordel for F12 

F4 falt 

F5 falt 

F6 falt 

F7 falt til fordel for F10 

F8 falt 

F9 vedtatt 

F10 falt til fordel for F11 

F11 vedtatt 

F12 falt til fordel for F10 

F13 vedtatt 

F14 falt til fordel for F9 

 

Vedtak 

Resolusjonen om skatt og velferd vedtas med følgende endringer: 

 

F2: Stryke setningen fra linje 18 til 20, side 16: «Særlig vi som (...) til å gjennomføre 

klimaomstillingen.» 

 

F9: Endre linje 1-4, side 17 til: «De Grønne bør gå inn for ytterlig videreutdanning av lærere.» 

 

 F11: Legge til linje 33, side 19: «Stramme inn sykelønnsordninga ved å innføre en karensdag.» 

 

F13: Endre linje 10-13, side 17: «Grønn Ungdom mener Miljøpartiet De Grønne i kommende 

stortingsperiode ikke bør gå inn for redusert arbeidstid. En årlig ekstra feriedag er et mer 

moderat tiltak som kan vurderes.» 

 

012 Resolusjon om felles krav for klima og miljø 
Adrian Skagen innleder saken på vegne av Grønn Ungdom Sør-Trøndelag. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Grønn Ungdom mener at MDG kun skal gå inn i regjering hvis disse kravene blir innnfridd. 

 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom mener at MDG skal stemme i henhold til disse kravene i den neste 

stortingsperioden. 

 

F3: Signert Rauand Ismail, Akershus 

Endre linje 33, side 19 til: «Jernbane skal prioriteres over vei i transportpolitiske 



 

bevilgninger.» 

 

F4: Signert Adrian Leander Skagen, Sør-Trøndelag 

Legge til på linje 18, side 18: «Grønn Ungdom mener at MDG skal ta intiativ til en felles signert 

avtale mellom Rødt, SV, Venstre og KrF om at ingen støtter en regjering som ikke vil innføre ti 

grunnleggende krav om klima og miljø. De ti kravene som partiene sier seg enige i skal være 

basert på de vedlagte kravene.» 

 

F5: Signert Elisabeth Garlie Udjus, Vest-Agder 

Stryke «Respektere naturens egenverdi, og» på linje 41, side 19. 

 

F6: Signert Elisabeth Garlie Udjus, Vest-Agder 

Endre fra «Minst halvere» til «fase ut» på linje 30, side 19. 

 

F7: Signert Aksel Vestavik, Nordland 

Endre ordlyd fra «grønne partier» til «partiene med sterkt miljøfokus» på linje 8, side 19. 

 

F8: Signert Andreas Storesund Madsen, Sogn og Fjordane 

Endre linje 33, side 19 til «Bruke en krone på jernbane for hver krone som brukes på vei innenfor 

samme fylke.» 

 

F9: Signert Aksel Vestavik, Nordland 

Endre linje 26, side 19 til «varig vern av de sårbare områdene LoVeSe, Mørebanken og Iskanten" 
til "varig vern mot petroleumsvirksomhet nasjonalt.» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 Resultat 

F1 trukket 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

F8 falt til fordel for F3 

F9 falt 

 

Vedtak 
F2: Innstilling 

Grønn Ungdom mener at MDG skal stemme i henhold til disse kravene i den neste 

stortingsperioden. 

 

F3: Endre linje 33, side 19 til: «Jernbane skal prioriteres over vei i transportpolitiske 

bevilgninger.» 



 

 

F4: Legge til på linje 18, side 18: «Grønn Ungdom mener at MDG skal ta intiativ til en felles 

signert avtale mellom Rødt, SV, Venstre og KrF om at ingen støtter en regjering som ikke vil 

innføre ti grunnleggende krav om klima og miljø. De ti kravene som partiene sier seg enige i skal 

være basert på de vedlagte kravene.» 

 

F5: Stryke «Respektere naturens egenverdi, og» på linje 41, side 19. 

 

F6: Endre fra «Minst halvere» til «fase ut» på linje 30, side 19. 

 

F7: Endre ordlyd fra «grønne partier» til «partiene med sterkt miljøfokus» på linje 8, side 19. 

 

013 Kommunikasjonsstrategi 
Denne saken er unndratt offentligheten. Behandlingen av saken er å finne i dette lukkede dokumentet. 
 

014 Vervestrategi 
Internasjonal kontakt Christine Bangum innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Vervestrategien vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Christine Bangum, internasjonal kontakt 

Legge til på linje 26, side 24: «og ser etter andre leverandører dersom Hypersys ikke får på plass 

en løsning i rimelig tid før valgkampen.» 

 

F3: Anne Nijdam, Rogaland 

Endring på linje 2-4, side 24 til: «Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn 

Ungdom ved at de blir tatt kontakt med via sms og får tilsendt en velkomstmail med informasjon 

av fylkeslaget. Alle fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret.» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

 

Vedtak 
Vervestrategien vedtas på med følgende endringer: 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucbDJmWmd6RFpEanM/view?usp=sharing


 

F2: Legge til på linje 26, side 24: «og ser etter andre leverandører dersom Hypersys ikke får på 

plass en løsning i rimelig tid før valgkampen.» 

 

F3: Endring på linje 2-4, side 24 til: «Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn 

Ungdom ved at de blir tatt kontakt med via sms og får tilsendt en velkomstmail med informasjon 

av fylkeslaget. Alle fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret.» 

 

015 Evaluering av frifondordningen og retningslinjer for Frifond 2017 
Generalsekretær Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom 2017 vedtas slik de foreligger. 

 

F2: Innstilling 

Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom skal framover vedtas i landsstyret. 

 

F3: Innstilling 

Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom skal framover vedtas i 

arbeidsutvalget. 

 

F4: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Endre punkt 4.1 til «Lokalledd skal rapportere bruk av frifondmidler gjennom innsendt 

årsregnskap. Generalsekretær kan kreve å få innsendt bilagsregnskapet ved behov.» 

 

F5: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Fjerne «prosjektstøtte». Derfor stryke 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 5.1 

 

F6: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Endre linje 32, side 30: «Driftstøtte fordeles etter en fordelingsnøkkel der 2/3 fordeles som en 

fast sum på alle tellende lokalledd og 1/3 fordeles etter per betalende medlem.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 17 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 falt til fordel for F3 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 falt 

F6 vedtatt 

 



 

Vedtak 

Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom 2017 vedtas med følgende 

endringer: 

 

F4: Endre punkt 4.1 til «Lokalledd skal rapportere bruk av frifondmidler gjennom innsendt 

årsregnskap. Generalsekretær kan kreve å få innsendt bilagsregnskapet ved behov.» 

 

F6: Endre linje 32, side 30: «Driftstøtte fordeles etter en fordelingsnøkkel der 2/3 fordeles som 

en fast sum på alle tellende lokalledd og 1/3 fordeles etter per betalende medlem.» 

 

F3: Retningslinjer for fordeling av frifondmidler i Grønn Ungdom skal framover vedtas i 

arbeidsutvalget. 

 

Møtet heves for dagen 18:10 

 

Møtet åpnes for dagen 08:59 

 

017 Status arbeidsplan 
Demokratiansvarlig i arbeidsutvalget, Balder Bryn Morsund, orienterer landsstyret om status arbeidsplan. 

 

018 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget 
Leder av valgkomitéen, Anne Nijdam, legger fram valgkomitéens innstilling. 

 

 Antall stemmeberettigede: 17 

 

Trine Jakobsen Rydland er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Trine Jakobsen Rydland holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 

Trine Jakobsen Rydland velges ved akklamasjon. 

 

019 Godkjenning av regnskap 2015 
Talsperson Anna Kvam innleder saken. 

 

Det åpnes for spørsmål 

 

Generalsekretær Isa M. A. Isene melder seg inhabil og forlater salen. Arbeidsutvalgsmedlem Balder Bryn 

Morsund overtar som referent. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret godkjenner regnskapet for 2015. 

 



 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 16 

 Resultat 

F1 Vedtatt 

 

Vedtak 
Landsstyret godkjenner regnskapet for 2015 med følgende merknader: 

1) Landsstyret ønsker å få tilsendt revisors beretning når den er ferdig.  

2) Landsstyret bemerker at det i utgangspunktet ikke er ideelt at behandlingen av regnskapet for 2015 skjer 

for sent. 

 

016 Orientering fra kontrollkomitéen 
Medlem i kontrollkomitéen, Halvard Sutterud, orienterer om kontrollkomitéens arbeid. 

 

 Det åpnes for spørsmål 

 

Møtet heves 12:47 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

Oslo, 26. februar 2017 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 


