
 

Til Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato 1. mai 2016 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 30. april – 1. mai 2016 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo 

Møtetid: 09:30 

 

Tilstede: Rauand Anwar Ismail Akershus  Delegat 

 Stine Thunheim Akershus Observatør 

 Oda Emilie F. Engelbrektson Aust-Agder Delegat 

 Simen Mortensen Aust-Agder Observatør 

 Dag-Are Halland Hedmark Delegat 

 Kasper Syvertsen Hedmark Observatør 

 Øyunn Stokkeland Kåset Hordaland Delegat 

 Sebastian Teigen Nygård Hordaland Observatør 

 Ingvild Asphol Møre og Romsdal Delegat 

 Veslemøy Waage Nord-Trøndelag Delegat 

 Christopher Hermansen Nordland Delegat 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Sigrid Daae Mæland Oppland Observatør 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Nora Jungeilges Heyerdahl Oslo Observatør 

 Vårin E. Sinnes Rogaland Delegat 

 Andreas Storesund Madsen Sogn og Fjordane Delegat 

 Odin Løkken Øra Sør-Trøndelag Delegat 

 Lone S. Kristiansen Sør-Trøndelag Observatør 

 Lisa Velouria Skinnarland Telemark Delegat 

 Helene Hartmann Landaas Telemark Observatør 

 Jørgen Abel Bjørvik Paulsen Troms Delegat 

 Lise Mari Lorentzen Troms Observatør 

 Elisabeth Udjus Vest-Agder Delegat 

 Tobias Stokkeland Vest-Agder Observatør 

 Anne Line Nilsson Vestfold Delegat 

 Ingvild Garmo Nilsson Østfold Delegat 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 



 

 Lage Nøst Talsperson Delegat 

    

 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær  

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt  

 Christine Bangum Arbeidsutvalgsmedlem  

 Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem  

 Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem  

 Jens Petter Grini Pedersen Arbeidsutvalgsmedlem  

 Mattis Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem  

 Ola Eian Arbeidsutvalgsmedlem  

 Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem  

 Kristin Eriksen Ordstyrer  

    

Frafall: Representant fra Grønn Ungdom Buskerud 

 Representant fra Grønn Ungdom Finnmark 

 

Møtet settes lørdag kl 09:30 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

019 Valg av ordstyrer og referent 
Kristin Eriksen velges til ordstyrer. 

Isa Maline Alstadius Isene velges til referent. 

 

020   Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjennes. 

 

021 Godkjenning av forretningsorden  
Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

022    Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes med følgende endringer: 

 

Valgkomitéens orientering legges som eventueltsak, programkomitéens orientering legges til som 

eventueltsak dersom det blir plass i programmet til dette. 

 

023 Valg av redaksjonskomité 
F1: Innstilling 

Isa Maline Alstadius Isene, Christine Bangum og Teodor Bruu velges som redaksjonskomité. 

 

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Redaksjonskomitéen får mandat til å samordne forslag og innstille på endringer som 

ikke er meningsbærende. 

 

 Vedtak 



 

Christopher Hermansen, Oda Emilie F. Engelbrektson, Sebastian Teigen Nygård, Christine 

Bangum og Teodor Bruu velges som redaksjonskomité. 

 

F2: Redaksjonskomitéen får mandat til å samordne forslag og innstille på endringer som ikke er 

meningsbærende. 

 

024 Fylkenes runde 

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

 

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

 

Evt Orientering fra programkomitéen 
Grønn Ungdoms representant i programkomitéen, Ola Eian, orienterer om programkomitéens arbeid. 

 

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

landsstyremøte. 

 

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

forrige landsstyremøte. 

 

028 Beretningsdebatt 
 

Debatt 

 

029 Ruspolitisk plattform 
Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Ruspolitisk plattform vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Helhetlig endringsforslag til punkt 3.5, linje 8 og 9  

Erstatte teksten i punktet med:  



 

"Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved 

legalisering og regulering av narkotiske stoffer som i dag er forbudt."  

 

F3: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag i pkt. 3.3, linje 2 

Legge til etter siste setning:  

"Ved sprøyte/brukerrommene skal det tilbys brukerutstyr som reduserer smitte og infeksjonsfare.  

 

F4: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag under pkt. 4.1, blir pkt. 4.2 med påfølgende nummereringsendringer for de 

resterende punktene 

Legge til nytt punkt:  

"Det skal tilrettelegges for å bygge oppholdsarealer med matservering for brukere av 

sprøyte/brukerrom i nærheten av sprøyte/brukerrom i alle kommuner hvor slike finnes."  

 

F5: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag under pkt. 4.4, blir pkt. 4.5, etter linje 38.  

Legge til nytt punkt: 

"Helsevesenet plikter å gi grundig informasjon om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 

graviditet til kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-behandling. Det skal tilbys gratis 

langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-

behandling." 

 

F6: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Tilleggsforslag, nytt avsnitt s. 17, linje 2 

Rusmidler er samlebetegnelse på stimulerende, bedøvende og hallusinogene stoffer som bidrar til 

eller gir en opplevd rus i form av endret mental eller fysisk tilstand. Det omfatter både stoffer 

som i dag er lovlige, som koffein, sukker og alkohol og ulovlige, som cannabis, kokain og 

psykedeliske stoffer. I forlengelsen av dette mener Grønn Ungdom det bør etterstrebes å ha en 

nyansert ruspolitikk som behandler alle rusmidler individuelt. 

 

 -- Hvis vedtatt, foreslås det som en følge å utfylle ordlisten med punkter om stimulerende, 

bedøvende og hallusinogene rusmidler. 

 

F7: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag: s. 17, linje 2-8: 

Endre til: "Rus er ikke et onde i seg selv, men har både positive og negative virkninger. Det er en 

viktig politisk oppgave å begrense de negative virkningene av rus og rusavhengighet. 

Avhengighet av skadelige rusmidler er et onde for individene som rammes, pårørende og 

samfunnet forøvrig. De Grønnes formålsparagraf inkluderer målet om et medmenneskelig 

samfunn. I et slikt samfunn bekjempes de negative virkningene av rusavhengighet på en 

konstruktiv måte. Grønn Ungdom mener i forlengelsen av dette at det er viktig å slå fast hva som 

er målet med ruspolitikken, før en foreslår konkrete politiske tiltak." 

 

F8: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag s.18, linje 1-2 



 

Endre til: "Målet med ruspolitikken er å tilrettelegge for at folk lever sunne, meningsfulle og gode 

liv i takt med å redusere lidelse og negative konsekvenser (...)" 

 

F9: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag, s.18, linje 1-2. 

Endre til: "(...) negative konsekvenser av rus og rusavhengighet. 

 

F10: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Tilleggsforslag, s. 18, linje 9: 

Nytt punkt 1.3: 

 

Alternativ 1: 

Grønn Ungdom mener det er viktig at ruspolitikken baserer seg på og lytter til forskningen på 

feltet.  

 

Alternativ 2: 

Grønn Ungdom mener det er viktig at ruspolitikken baserer seg på og lytter til forskningen på 

feltet. Det må være et mål å ha en ruspolitikk som behandler ulike typer rusmidler individuelt i 

tråd med nevnte forskning. 

 

F11: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Tilleggsforslag, s. 19, linje 13 

Nytt punkt 3.x: Grønn Ungdom mener det bør igangsettes et forsøksprosjekt med statlig 

omsetting av de psykedeliske stoffene LSD, psilocybin og meskalin via en statlig monopolordning. 

 

F12: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Nytt punkt under behandling, s. 19: 4.5 Grønn Ungdom mener det må bli lovlig å opprette helt 

medikamentfrie rehabiliteringsinstitusjoner.  

 

F13: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag til punkt 2 om forebygging, nytt underpunkt: 2.3 

Grønn Ungdom anser skolen som en viktig bidragsyter til forebygging av rusavhengighet. Vi 

mener at narkorazziaer på skoler skal forbys, da det på ingen måte bidrar til å forebygge 

rusavhengighet blant ungdom. 

 

F14: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag til underpunkt 2.1 under punktet om forebygging  

2.1 Rusfrie fritidsklubber er viktige arenaer for å forebygge rusavhengighet. Grønn Ungdom 

mener norske kommuner skal sørge for at alle ungdommer i sin kommune har rusfrie 

aktivitetstilbud utover idrett, rettet mot å informere ungdom om rusmidler og konsekvensene av 

dem. S.18 linje 19 

FORESLÅTT TRUKKET TIL FORDEL FOR F24 

 

F15: Signert Stine Thunheim, Grønn Ungdom Akershus 

Side 18, linje 24, nytt punkt under forebygging:  



 

Grønn Ungdom mener at en del av forebyggingen mot rusavhengighet bør være gjennom 

informasjon og skolering av omsorgspersoner. Dette er fordi ethvert barn burde ha riktige verdier 

om rusmidler allerede før ungdomstiden, noe omsorgspersoner har stor innflytelse på. 

 

F16: Signert Hulda Holtvedt og Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Nytt punkt under 3.1 linje 33: 

"Regulering av narkotikabruk i offentlig rom skal være strengere enn bestemmelsene i dagens 

tobakksskadelov.» 

 

F17: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag, linje 24 s. 18 

Nytt punkt til avsnitt 2. forebygging: 

"Grønn Ungdom mener at en lavere terskel på psykisk helse-tilbud for unge er viktig for å 

forebygge  rusmisbruk- og avhengighet." 

  

F18: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag, linje 39 s. 19 

Nytt punkt under avsnitt 4. Behandlingstilbud: 

  "Grønn Ungdom mener natur-, musikk- og dyreterapi må være en del av avrusningstilbudet." 

 

F19: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag, linje 39 s. 19 

"5.Alkoholpolitikk" 

Forslagsstiller får mandat til å utarbeide en tekst til å si noe om Grønn Ungdom sitt syn på 

alkohol. 

 

F20: Signert Ingvild Garmo Nilsson, Grønn Ungdom Østfold 

Legge til punkt 2.3 s 18 

2.3 Ruste opp informasjonen om rus og rusavhengighet i skolen, og la det gjelde alle rusmidler. 

Spesielt i ungdomsskolen, men også i videregående for å få en jevn oppfølging. Inngå i 

større grad i læreplanen + vise filmer som "Det røde eplet" og foredrag av eksnarkomane. 

 

F21: Signert Jørgen Abel Paulsen, Grønn Ungdom Troms 

Nytt punkt under kapittel 3: 

Grønn Ungdom mener at det skal tilbys cannabisbaserte preparater som legemidler til mennesker 

som etter konsultasjon med behandler/fagperson har funnet løsningen ideell. 

 

F22: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Alternativt forslag som erstatter hele F1 etter linje 20 

«Landsstyret innstiller på Ruspolitisk plattform slik den foreligger.» 

 

F23: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Legge til et punkt på linje 24 punkt 2.x 

2.x Barne-, ungdoms- og videregående skole 

Skoler skal prioritere bedre undervisning i skolen om rus og avhengighet for å da 

med mål fjerne et sosialt press om at det er kult å bruke rusmidler til at det er et 



 

helseproblem.  

 

F24: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag til underpunkt 2.1 under punktet om forebygging  

I kommuner som i stor grad er rammet av rusavhengighet, skal kommunen legge til rette for at 

det er tilgjengelige informasjonsmøter som informerer ungdom om konsekvensene av forbudte 

rusmidler. 

 

F25: Signert Oda Emilie Faureng Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder 

Legge til punkt under forebygging: 

Mer fokus i skole n på negative effekter fra «lettere rusmidler». I dag lærer man mye om 

hvordan f.eks. hasj kan føre til tyngre stoffer. Vi mener det må bli mer fokus på det «lettere» 

ulovlige stoffet faktisk kan gjøre med deg.  

 

F26: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Legge til forslagene til Ingvild G./ Øyunn (Hordaland) (2.3/2.x) med endring "fra ungdomskoler 

og videregående skoler" til "Barne-, Ungdoms- og videregående skoler» 

 

F27: Signert Odin Løkken Øra, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 

Endre punkt 3.7 på side 19 linje 14-15 "3.7 Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres ei 

grundig evaluering av å utvide Narkotikaprogrammet med domstolskontroll til ei permanent 

ordning på nasjonalt nivå." 

 

F28: Signert Hulda Holtvedt og Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Nytt kapittel: 

5. Alkoholpolitikk 

Grønn Ungdom mener dagens restriktive linje i den norske alkoholpolitikken bør bestå. 

 

F29: Signert Odin Løkken Øra, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 

Fjerne punkt 3.7 side 19 linje 14-15. 

 

F30: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag 

Under avsnitt 3. det juridiske: 

«Man må gjennomgå og bestå et informativt kurs for å få et bevis som tillater vedkommendes 

innkjøp av statlig utsalg av rusmidler.» 

 

F31: Signert Stine Thunheim, Grønn Ungdom Akershus 

Side 18, linje 24, nytt punkt under forebygging:  

Dette er et tilleggsforslag til mitt tidligere tilleggsforslag under forebygging (som da blir punkt 

2.3) 

Informasjonen skal være nøytral og objektiv, fordi enhver trenger informasjon både om 

skadevirkninger og positive konsekvenser. Dette er fordi barn og ungdom som utelukkende får 

negativ informasjon om dette kan føle seg lurt og blir fristet til å prøve rusmidler på 

grunn av dette. 

 



 

F32: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Nytt punkt under forebygging, s. 18: 2,3 Grønn Ungdom mener det må holdes årlige 

informasjonsdager i ungdomsskolen og den videregående skolen vedrørende psykisk helse, press 

og rus. Det må involveres mennesker med utdanning og erfaring innen feltet i opplegget. Slike 

dager må ikke gå på bekostning av det helårlige arbeidet for psykisk helse i skolen. 

 

F33: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Tillegg under punkt 3.2, linje 35 s. 18: Dette må følges av solide kontroller og systemer for å 

sørge for at det ikke gis i feil tilfeller. 

 

F34: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Strykning: Punkt 4.4 under behandling s. 19 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

 

F35: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Stryke punkt 3.1 

 

F36: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland og Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Stryke punkt 3.5 

 

F37: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Stryke punkt 3.6 

 

F38: Signert Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 

Tillegsforslag: 

Nytt punkt under kapittel 1. (Kan godt stå mellom 1.1 og 1.2) 

1.x 

Et resultat av noen tiltak som gjennomføres med målet om skadereduksjon vil øke 

tilgjengeligheten til rusmidler i samfunnet. Grønn Ungdom er bevist denne økte tilgangen, og vil 

tilpasse gjennomføringen av tiltakene for å minimere eventuell økt skade som følger med denne 

økte tilgangen.  

 

F39: Signert Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag: 

Stryke punkt 3.6 og legge til en setning på slutten av 3.5, slik at punktet vil se slik ut: 

3.x 

Grønn Ungdom mener det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 

narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle forsøksprosjekt med statlig regulert omsettning på 

bakgrunn av utredningen. 

 

F40: Signert Odin Løkken Ora, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 

Endre punkt 1.1 side 18 linje 1-4 til "Å forebygge rusmisbruk er en viktig politisk oppgave. Målet 

med ruspolitikken er å forebygge avhengighet og redusere lidelser og negative konsekvenser av 

avhengighet." 

 

F41: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Grønn Ungdom Telemark 



 

Legge til nytt punkt under forebygging: 

Diakonalt senter bør unngås å legges i nærheten av skoler og barnehager evt. Ungdomsklubber 

og andre steder der det er unge. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 18 0 0 Vedtatt 

F2 16 0 3 Vedtatt 

F3 17 0 2 Vedtatt 

F4 17 0 1 Vedtatt 

F5 17 0 1 Vedtatt 

F6 12 5 2 Vedtatt 

F7 7 10 2 Falt 

F8 10 8 1 Vedtatt 

F9 14 4 1 Vedtatt 

F10a 5 13 1 Falt til fordel for F10b 

F10b 15 3 1 Vedtatt 

F11 4 15 0 Falt 

F12 12 2 4 Vedtatt 

F13 - - - - 

F14 - - - Trukket 

F15 10 9 0 Vedtatt 

F16 14 4 1 Vedtatt 

F17 17 1 1 Vedtatt 

F18 - - - - 

F19 6 11 1 Falt 

F20 5 13 1 Falt 

F21 13 4 1 Vedtatt 

F22 17  1 Vedtatt 

F23 5 14 0 Falt 

F24 14 4 1 Vedtatt 

F25 5 12 2 Falt 

F26 8 10 1 Falt 

F27 11 4 3 Vedtatt 

F28 14 3 1 Vedtatt 

F29 - - - Trukket 

F30 5 8 5 Falt 

F31 13 5 1 Vedtatt 

F32 11 6 2 Vedtatt 

F33 13 5 1 Vedtatt 



 

F34 - - - Trukket 

F35 2 15 2 Falt 

F36 4 14 1 Falt til fordel for F2 

F37 6 10 2 Falt 

F38 13 6 0 Vedtatt 

F39 9 6 4 Vedtatt 

F40 8 11 0 Falt til fordel for F8 

F41 10 6 3 Vedtatt 

 

Vedtak 
Ruspolitisk plattform vedtas med følgende endringer: 

 

F2: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Helhetlig endringsforslag til punkt 3.5, linje 8 og 9  

Erstatte teksten i punktet med:  

"Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved 

legalisering og regulering av narkotiske stoffer som i dag er forbudt."  

 

F3: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag i pkt. 3.3, linje 2 

Legge til etter siste setning:  

"Ved sprøyte/brukerrommene skal det tilbys brukerutstyr som reduserer smitte og infeksjonsfare.  

 

F4: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag under pkt. 4.1, blir pkt. 4.2 med påfølgende nummereringsendringer for de 

resterende punktene 

Legge til nytt punkt:  

"Det skal tilrettelegges for å bygge oppholdsarealer med matservering for brukere av 

sprøyte/brukerrom i nærheten av sprøyte/brukerrom i alle kommuner hvor slike finnes."  

 

F5: Signert Anna Serafima S. Kvam, talsperson 

Tilleggsforslag under pkt. 4.4, blir pkt. 4.5, etter linje 38.  

Legge til nytt punkt: 

"Helsevesenet plikter å gi grundig informasjon om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 

graviditet til kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-behandling. Det skal tilbys gratis 

langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-

behandling." 

 

F6: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Tilleggsforslag, nytt avsnitt s. 17, linje 2 

Rusmidler er samlebetegnelse på stimulerende, bedøvende og hallusinogene stoffer som bidrar til 

eller gir en opplevd rus i form av endret mental eller fysisk tilstand. Det omfatter 

både stoffer som i dag er lovlige, som koffein, sukker og alkohol og ulovlige, som 

cannabis, kokain og psykedeliske stoffer. I forlengelsen av dette mener Grønn 



 

Ungdom det bør etterstrebes å ha en nyansert ruspolitikk som behandler alle rusmidler 

individuelt. 

 

Ordlisten må utfylles med punkter om stimulerende, bedøvende og hallusinogene rusmidler. 

 

F8: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag s.18, linje 1-2 

Endre til: "Målet med ruspolitikken er å tilrettelegge for at folk lever sunne, meningsfulle og gode 

liv i takt med å redusere lidelse og negative konsekvenser (...)" 

 

F9: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag, s.18, linje 1-2. 

Endre til: "(...) negative konsekvenser av rus og rusavhengighet. 

 

F10b: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

Tilleggsforslag, s. 18, linje 9: 

Nytt punkt 1.3: 

Grønn Ungdom mener det er viktig at ruspolitikken baserer seg på og lytter til forskningen på 

feltet. Det må være et mål å ha en ruspolitikk som behandler ulike typer rusmidler individuelt i 

tråd med nevnte forskning. 

 

F12: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Nytt punkt under behandling, s. 19: 4.5 Grønn Ungdom mener det må bli lovlig å opprette helt 

medikamentfrie rehabiliteringsinstitusjoner.  

 

F15: Signert Stine Thunheim, Grønn Ungdom Akershus 

Side 18, linje 24, nytt punkt under forebygging:  

Grønn Ungdom mener at en del av forebyggingen mot rusavhengighet bør være gjennom 

informasjon og skolering av omsorgspersoner. Dette er fordi ethvert barn burde ha riktige verdier 

om rusmidler allerede før ungdomstiden, noe omsorgspersoner har stor innflytelse på. 

 

F16: Signert Hulda Holtvedt og Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Nytt punkt under 3.1 linje 33: 

"Regulering av narkotikabruk i offentlig rom skal være strengere enn bestemmelsene i dagens 

tobakksskadelov.» 

 

F17: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag, linje 24 s. 18 

Nytt punkt til avsnitt 2. forebygging: 

"Grønn Ungdom mener at en lavere terskel på psykisk helse-tilbud for unge er viktig for å 

forebygge  rusmisbruk- og avhengighet." 

  

F18: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Tilleggsforslag, linje 39 s. 19 

Nytt punkt under avsnitt 4. Behandlingstilbud: 



 

  "Grønn Ungdom mener natur-, musikk- og dyreterapi må være en del av avrusningstilbudet." 

 

F21: Signert Jørgen Abel Paulsen, Grønn Ungdom Troms 

Nytt punkt under kapittel 3: 

Grønn Ungdom mener at det skal tilbys cannabisbaserte preparater som legemidler til mennesker 

som etter konsultasjon med behandler/fagperson har funnet løsningen ideell. 

 

F22: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Alternativt forslag som erstatter hele F1 etter linje 20 

«Landsstyret innstiller på Ruspolitisk plattform slik den foreligger.» 

 

F24: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag til underpunkt 2.1 under punktet om forebygging  

I kommuner som i stor grad er rammet av rusavhengighet, skal kommunen legge til rette for at 

det er tilgjengelige informasjonsmøter som informerer ungdom om konsekvensene av forbudte 

rusmidler. 

 

F27: Signert Odin Løkken Øra, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 

Endre punkt 3.7 på side 19 linje 14-15 "3.7 Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres ei 

grundig evaluering av å utvide Narkotikaprogrammet med domstolskontroll til ei permanent 

ordning på nasjonalt nivå." 

 

F28: Signert Hulda Holtvedt og Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Nytt kapittel: 

5. Alkoholpolitikk 

Grønn Ungdom mener dagens restriktive linje i den norske alkoholpolitikken bør bestå. 

 

F31: Signert Stine Thunheim, Grønn Ungdom Akershus 

Side 18, linje 24, nytt punkt under forebygging:  

Dette er et tilleggsforslag til mitt tidligere tilleggsforslag under forebygging (som da blir punkt 

2.3) 

Informasjonen skal være nøytral og objektiv, fordi enhver trenger informasjon både om 

skadevirkninger og positive konsekvenser. Dette er fordi barn og ungdom som utelukkende får 

negativ informasjon om dette kan føle seg lurt og blir fristet til å prøve rusmidler på grunn av 

dette. 

 

F32: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Nytt punkt under forebygging, s. 18: 2,3 Grønn Ungdom mener det må holdes årlige 

informasjonsdager i ungdomsskolen og den videregående skolen vedrørende psykisk helse, press 

og rus. Det må involveres mennesker med utdanning og erfaring innen feltet i opplegget. Slike 

dager må ikke gå på bekostning av det helårlige arbeidet for psykisk helse i skolen. 

 

F33: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Tillegg under punkt 3.2, linje 35 s. 18: Dette må følges av solide kontroller og 

systemer for å sørge for at det ikke gis i feil tilfeller. 

 



 

F38: Signert Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 

Tillegsforslag: 

Nytt punkt under kapittel 1. (Kan godt stå mellom 1.1 og 1.2) 

1.x 

Et resultat av noen tiltak som gjennomføres med målet om skadereduksjon vil øke 

tilgjengeligheten til rusmidler i samfunnet. Grønn Ungdom er bevist denne økte tilgangen, og vil 

tilpasse gjennomføringen av tiltakene for å minimere eventuell økt skade som følger med denne 

økte tilgangen.  

 

F39: Signert Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 

Endringsforslag: 

Stryke punkt 3.6 og legge til en setning på slutten av 3.5, slik at punktet vil se slik ut: 

3.x 

Grønn Ungdom mener det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 

narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle forsøksprosjekt med statlig regulert omsettning på 

bakgrunn av utredningen. 

 

F41: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Grønn Ungdom Telemark 

Legge til nytt punkt under forebygging: 

Diakonalt senter bør unngås å legges i nærheten av skoler og barnehager evt. Ungdomsklubber 

og andre steder der det er unge. 

 

Evt Orientering fra valgkomitéen 
Leder av valgkomitéen, Veslemøy Waage, orienterer om valgkomitéens arbeid. 

 

030 Resolusjon om bedre kartlegging av artsmangfoldet ved utbygging 
Ola Eian innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

Endre andre kulepunkt i resolusjonen (linje 14, side 21) til 

"At det skal utarbeides klare forhåndskrav til konsulentenes kompetanse, for eksempel i form av 

en sertifiseringsordning" 

 

F3: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

Endre første kulepunkt (linje 12-13, s. 21) til: 

At det opprettes et nasjonalt kontrollorgan, for eksempel en miljørevisjon som en 

del av Riksrevisjonen, med mandat til å gjennomføre kontroll med kartlegging av 

naturmangfold i forbindelse med utbyggingsaker. 



 

 

F4: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Endre tittel til «Resolusjon om bedre kartlegging av biologisk mangfold» 

 

F5: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte hele avsnitt 1, side 20, linje 1-8 med: I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av 

vannkraft til energiproduksjon. Det er stort potensiale for ytterligere småkraftutbygging, og 

dessuten anses vannkraft, både i liten og stor skala, som en bærekraftig energikilde av en stor 

andel av befolkningen. Vannkraft vil dermed ha stor betydning for landets energiforsyning også i 

fremtiden. Derfor er det viktig at utbyggingene ikke skader naturen mer enn nødvendig. 

 

F6: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte første setning, side 20 i avsnitt 2, linje 10-12 med: Når det søkes om å bygge 

vannkraftverk av en viss størrelse må utbygger gjennomføre en konsekvensutredning for blant 

annet å finne ut hvilke arter og naturtyper som forekommer i området. 

  

F7: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Legge til på side 20 i linje 16 etter lav-, og mosearter: samt forekomst av prioriterte naturtyper 

  

F8: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Legge til side 21 etter linje 4: Man kan stille seg spørsmålet om utbyggere unngår kartleggere 

som har kompetanse til å finne rødlistearter og -naturtyper - fordi funnene vanskeliggjør 

utbyggingen. 

  

F9: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte hele siste avsnitt på side 21, linje 6-9 med: Med disse resultatene avdekker denne 

rapporten grove feil i systemet, og dette i biomangfoldets disfavør. Rapporten tar riktignok kun 

for seg mose-, lavarter og naturtyper i småkraftverkutbygging, men det er ingenting som tilsier at 

systemet er vesentlig bedre for andre vegetasjonstyper eller i andre byggesaker. Vi antar derfor 

at utbygging i forbindelse med vindkraft, veier, kjøpesentre og andre lignende inngrep lider den 

samme skjebnen. 

  

F10: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Endre første kulepunkt, side 21, linje 12: At det opprettes et nasjonalt kontrollorgan som tar 

jevnlige stikkprøver av rapportene. 

 

F11: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Endre andre kulepunkt, side 21, linje 14: At alle miljøkonsulenter skal sertifiseres, og at 

kontrollorganet har myndighet til å frata sertifiseringen til alle konsulentene i hele bedriften 

dersom stikkprøvene avdekker tydelige feil eller mangler i kartleggingene. 

 

F12: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Tredje kulepunkt, side 21, linje 15: bytte ut ordet «arter» med biologisk mangfold. 

 

F13: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring til punkt 2: 



 

At det skal utarbeides klare forhåndskrav til kompetansen til miljøkonsulenter som engasjeres i 

utbyggingssaker, for eksempel i form av en sertifiseringsordning 

 

F14: Signert Lage Nøst, talsperson 

Stryke «At alle konsulenter skal sertifiseres.»  

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 18 - - Vedtatt 

F2 7 8 3 Falt til fordel for F13 

F3 18 0 0 Vedtatt 

F4 13 4 1 Vedtatt 

F5 16 1 1 Vedtatt 

F6 17 1 0 Vedtatt 

F7 17 0 1 Vedtatt 

F8 17 1 0 Vedtatt 

F9 16 0 2 Vedtatt 

F10 2 14 1 Falt til fordelt for F3 

F11 7 10 1 Falt til fordel for F2 

F12 16 2 0 Vedtatt 

F13 13 1 4 Vedtatt 

F14 - - - Falt til fordel for F13 

 

Vedtak 

Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

 

F3: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalgsmedlem 

Endre første kulepunkt (linje 12-13, s. 21) til: 

At det opprettes et nasjonalt kontrollorgan, for eksempel en miljørevisjon som en del av 

Riksrevisjonen, med mandat til å gjennomføre kontroll med kartlegging av naturmangfold i 

forbindelse med utbyggingsaker. 

 

F4: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Endre tittel til «Resolusjon om bedre kartlegging av biologisk mangfold» 

 

F5: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte hele avsnitt 1, side 20, linje 1-8 med: I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av 

vannkraft til energiproduksjon. Det er stort potensiale for ytterligere småkraftutbygging, og 

dessuten anses vannkraft, både i liten og stor skala, som en bærekraftig energikilde av en stor 

andel av befolkningen. Vannkraft vil dermed ha stor betydning for landets 

energiforsyning også i fremtiden. Derfor er det viktig at utbyggingene ikke skader 

naturen mer enn nødvendig. 

 



 

F6: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte første setning, side 20 i avsnitt 2, linje 10-12 med: Når det søkes om å bygge 

vannkraftverk av en viss størrelse må utbygger gjennomføre en konsekvensutredning for blant 

annet å finne ut hvilke arter og naturtyper som forekommer i området. 

  

F7: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Legge til på side 20 i linje 16 etter lav-, og mosearter: samt forekomst av prioriterte naturtyper 

  

F8: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Legge til side 21 etter linje 4: Man kan stille seg spørsmålet om utbyggere unngår kartleggere 

som har kompetanse til å finne rødlistearter og -naturtyper - fordi funnene vanskeliggjør 

utbyggingen. 

  

F9: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Erstatte hele siste avsnitt på side 21, linje 6-9 med: Med disse resultatene avdekker denne 

rapporten grove feil i systemet, og dette i biomangfoldets disfavør. Rapporten tar riktignok kun 

for seg mose-, lavarter og naturtyper i småkraftverkutbygging, men det er ingenting som tilsier at 

systemet er vesentlig bedre for andre vegetasjonstyper eller i andre byggesaker. Vi antar derfor 

at utbygging i forbindelse med vindkraft, veier, kjøpesentre og andre lignende inngrep lider den 

samme skjebnen. 

 

F12: Signert Helene Harmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Tredje kulepunkt, side 21, linje 15: bytte ut ordet «arter» med biologisk mangfold. 

 

F13: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring til punkt 2: 

At det skal utarbeides klare forhåndskrav til kompetansen til miljøkonsulenter som engasjeres i 

utbyggingssaker, for eksempel i form av en sertifiseringsordning 

 

031 Resolusjon om økonomisk vekst (revisited) 

Lage Nøst innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Resolusjonen «Rike land bør lage strategier for midlertidig planlagt resesjon» vedtas som den 

foreligger, og oversendes som innstilt vedtatt til Grønn Ungdoms landsmøte. 

 

F2: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring av overskrift fra "RIKE LAND BØR LAGE STRATEGIER FOR MIDLERTIDIG PLANLAGT 

RESESJON" til "KLIMAOMSTILLING ER VIKTIGERE ENN BNP-VEKST". 

 

 F3: Signert Lage Nøst, talsperson 



 

Endring f.o.m. linje 8 (s. 40) - altså at de to siste avsnittene i resolusjonen erstattes med det 

følgende: 

 

Norge og andre industriland har et stort historisk ansvar for klimakrisa. For å gi fattige land bedre 

rom til økonomisk utvikling, samtidig som verden når sitt mål om å begrense global oppvarming 

til godt under to grader, må industrialiserte land umiddelbart innføre tiltak som reduserer 

innenlands klimagassutslipp med minst 10 % i året. 

 

 Hvis det viser seg å være politisk, sosialt og teknologisk mulig å forbedre karbonintensiteten i 

økonomien radikalt, slik at dette kuttmålet kan kombineres med vekst i bruttonasjonalprodukt, så 

er det positivt. Men vi må ta høyde for at det kanskje ikke lar seg gjøre. I så fall skal hensynet til 

nødvendige og rettferdige utslippsreduksjoner vektes tyngre enn hensynet til økonomisk vekst på 

kort sikt.  

 

I løpet av århundret må Norges økonomi uansett omstilles fundamentalt. Det økologiske 

fotavtrykket forårsaket av vår økonomiske aktivitet må stabiliseres på et nivå som ikke overstiger 

Norges rettferdige andel av klodens totale biokapasitet. Politiske mål om BNP-vekst kan aldri 

trumfe dette hensynet. 

 

F4: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring f.o.m. linje 8 (s. 40) - altså at de to siste avsnittene i resolusjonen erstattes med det 

følgende: 

 

Norge og andre industriland har et stort historisk ansvar for klimakrisa. For å gi fattige land bedre 

rom til økonomisk utvikling, samtidig som verden når sitt mål om å begrense global oppvarming 

til godt under to grader, må industrialiserte land umiddelbart innføre tiltak som reduserer 

innenlands klimagassutslipp med minst 10 % i året. 

 

 Hvis det viser seg å være politisk, sosialt og teknologisk mulig å forbedre karbonintensiteten i 

økonomien radikalt, slik at dette kuttmålet kan kombineres med vekst i bruttonasjonalprodukt, så 

er det positivt. Men vi må ta høyde for at det kanskje ikke lar seg gjøre. I så fall skal hensynet til 

nødvendige og rettferdige utslippsreduksjoner vektes tyngre enn hensynet til økonomisk vekst på 

kort sikt.  

 

Dersom karbonintensiteten i økonomien i år 2025 er så høy at den årlige 

karbonintensitetsreduksjonen som trengs for å nå klimamålene og samtidig opprettholde veksten 

har blitt høyere enn den var i 2016 (< ca. 12 %), bør det gjøres en utredning med sikte på å lage 

en strategi for hvordan Norge, og andre rike land, kan gjennomføre en planlagt, klimamotivert 

resesjon på en sosial og miljømessig ansvarlig måte. 

 

I løpet av århundret må Norges økonomi uansett omstilles fundamentalt. Det økologiske 

fotavtrykket forårsaket av vår økonomiske aktivitet må stabiliseres på et nivå som ikke overstiger 

Norges rettferdige andel av klodens totale biokapasitet. Politiske mål om BNP-vekst kan aldri 

trumfe dette hensynet. 

 

Votering 



 

Antall stemmeberettigede: 18 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 11 7 - Vedtatt 

F2 15 1 2 Vedtatt 

F3 15 1 2 Vedtatt 

F4 7 11 0 Falt 

    

Vedtak 
Resolusjonen vedtas med følgende endringer og oversendes som innstilt vedtatt til Grønn 

Ungdoms landsmøte: 
 

F2: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring av overskrift fra "RIKE LAND BØR LAGE STRATEGIER FOR MIDLERTIDIG PLANLAGT 

RESESJON" til "KLIMAOMSTILLING ER VIKTIGERE ENN BNP-VEKST". 

 

 F3: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endring f.o.m. linje 8 (s. 40) - altså at de to siste avsnittene i resolusjonen erstattes med det 

følgende: 

 

Norge og andre industriland har et stort historisk ansvar for klimakrisa. For å gi fattige land bedre 

rom til økonomisk utvikling, samtidig som verden når sitt mål om å begrense global oppvarming 

til godt under to grader, må industrialiserte land umiddelbart innføre tiltak som reduserer 

innenlands klimagassutslipp med minst 10 % i året. 

 

 Hvis det viser seg å være politisk, sosialt og teknologisk mulig å forbedre karbonintensiteten i 

økonomien radikalt, slik at dette kuttmålet kan kombineres med vekst i bruttonasjonalprodukt, så 

er det positivt. Men vi må ta høyde for at det kanskje ikke lar seg gjøre. I så fall skal hensynet til 

nødvendige og rettferdige utslippsreduksjoner vektes tyngre enn hensynet til økonomisk vekst på 

kort sikt.  

 

I løpet av århundret må Norges økonomi uansett omstilles fundamentalt. Det økologiske 

fotavtrykket forårsaket av vår økonomiske aktivitet må stabiliseres på et nivå som ikke overstiger 

Norges rettferdige andel av klodens totale biokapasitet. Politiske mål om BNP-vekst kan aldri 

trumfe dette hensynet. 

 

Møtet heves for dagen kl 18:52 

 

Møtes åpnes for dagen kl 08:32 

 

033 Etiske retningslinjer 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 



 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Grønn Ungdoms etiske retningslinjer vedtas slik de foreligger. 

 

F2: Innstilling 

Beredskapsplan for Grønn Ungdom behandles på LS-3-16. 

 

F3: Innstilling 

Grønn Ungdom etiske retningslinjer skal vise til beredskapsplanen når den er ferdigstilt. 

 

F4: Signert Isa Maline A. Isene, generalsekretær 

Endre punkt 9, linje 35-37 til: 

«(…) kan generalsekretær og talspersoner be om at hen oppgir alle sine verv i Grønn Ungdom i 

en gitt periode avhengig av alvorlighetsgraden. Medlemmet tas da ikke automatisk inn igjen i 

tidligere posisjoner.» 

 

F5: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag – nytt kapittel 

8. Innkjøp  

All innkjøp gjort av Grønn Ungdom nasjonalt sine arrangører, skal være vegetarisk. Det 

oppfordres også til innkjøp av økologiske produkter når det lar seg gjøre. 

 

F6: Signert Veslemøy Waage, Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 

Stryke linje 28 på side 43 i sakspapirene, under punkt 2 om integritet. 

Setningen som ønskes strøket er: "Det forventes derfor at de til enhver tid har en sømmelig 

atferd." 

 

F7: Signert Veslemøy Waage, Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 

Endringsforslag: 

To alternative endringsforslag - som er motstridende - til linjene 15 og 16 på side 45, under 

punkt 7 om alkoholpolicy i Miljøpartiet de Grønne.  

 

Alternativ 1:  

Erstatte linjene 15 og 16 med:  

"Tillitsvalgte som representerer GU på arrangementer i Miljøpartiet de Grønne skal ikke drikke 

alkohol der mindreårige i Grønn Ungdom er tilstede." 

 

Alternativ 2:  

Legge til "sentrale" foran tillitsvalgte i linje 15, og "med særlig ansvar" etter tillitsvalgte i linje 15.  

Setningen blir seende sånn ut: "Sentrale tillitsvalgte med særlig ansvar fra Grønn Ungdom skal 

ikke drikke alkohol på arrangement i regi av Miljøpartiet de Grønne der mindreårige i Grønn 

Ungdom er tilstede." 

 

Alternativ 3: 

Samme som alternativ 2 uten ordet «sentrale» men med "med særlig ansvar" 

 



 

F8: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre setning på linje 15/16 på side 44 fra "Siling av informasjon skal ikke forekomme" til "Alle 

med møterett skal få lik informasjon om formål og møterammer." 

 

 F9: Signert Oda Emilie Faureng Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder  

S. 44 linje 37/38, endre til: 

Alle fylkesledere og medlemmer av Grønn Ungdoms arbeidsutvalg skal underskrive en erklæring 

om taushetsplikt i henhold til disse retningslinjene. 

 

F10: Signert Tobias Stokkeland, Grønn Ungdom Vest-Agder 

Endringsforslag Side 43 linje 28 

Endre ordet «sømmelig» til «respektabel» 

 

F11: Signert Lage Nøst, talsperson 

Legge til på linje 16 s. 45: «Tillitsvalgte plikter samtidig å arbeide for og stimulere til at også 

mindreårige trygt skal kunne delta på alle Miljøpartiet De Grønnes arrangementer.» 

 

F12: Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Tillegg linje 16 side 45 

FXa 

Legge til "Grønn ungdom skal oppfordre Miljøpartiet de grønne til å holde mest mulig av sine 

arrangementer alkoholfritt for å øke trygghet på alle arrangementer"   

 

FXb 

eller legge til "Grønn ungdom oppfordrer Miljøpartiet de grønne til å holde mest mulig av sine 

arrangementer alkoholfritt for å øke trygghet på alle MDG/GU arrangementer"  

 

F13: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

s.43, linje 28 

Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de verdier organisasjonen 

forfekter. Som enkeltpersoner vil de også i fritiden bli assosiert med Grønn Ungdom. Det 

forventes derfor at de til enhver tid har en atferd som ikke skader Grønn Ungdoms omdømme. 

 

F14: Signert Veslemøy Waage, Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 

Tilleggssetning linje 16:  

Unntatt dette er tillitsvalgte på lavere nivåer der det er andre mer sentrale medlemmer med 

større ansvar tilstede. Dette må være en vurdering fra situasjon til situasjon på det gitte 

arrangement. 

 

F15: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Grønn Ungdom Telemark 

Endringforslag- legge til på forslaget til Oda fra Aust-Agder 

side 44, linje 38 

Hvis fylkesleder eller AU blir fortalt noe de får inntrykk av at dette er noe alvorlig, er de pliktet til 

å melde beskymringsmelding. 
  

Votering 



 

Antall stemmeberettigede: 17 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 17 0 0 Vedtatt 

F2 15 1 1 Vedtatt 

F3 17 0 0 Vedtatt 

F4 14 1 2 Vedtatt 

F5 14 3 0 Vedtatt 

F6 - - - Falt til fordel for F13 

F7a 5 8 4 Falt til fordel for F7b 

F7b 6 10 1 Falt 

F7c 13 2 2 Vedtatt 

F8 15 0 2 Vedtatt 

F9 8 5 4 Vedtatt 

F10 2 15 - Falt til fordel for F13 

F11 15 0 2 Vedtatt 

F12a 3 10 4 Falt til fordel for F12b 

F12b 11 4 2 Vedtatt 

F13 16 0 1 Vedtatt 

F14 - - - Falt som konsekvens av resultatet i F7b 

F15 9 6 1 Vedtatt 

 

Vedtak 

Grønn Ungdoms etiske retningslinjer vedtas med følgende endringer: 

 

F4: Signert Isa Maline A. Isene, generalsekretær 

Endre punkt 9, linje 35-37 til: 

«(…) kan generalsekretær og talspersoner be om at hen oppgir alle sine verv i Grønn Ungdom i 

en gitt periode avhengig av alvorlighetsgraden. Medlemmet tas da ikke automatisk inn igjen i 

tidligere posisjoner.» 

 

F5: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Tilleggsforslag – nytt kapittel 

8. Innkjøp  

All innkjøp gjort av Grønn Ungdom nasjonalt sine arrangører, skal være vegetarisk. Det 

oppfordres også til innkjøp av økologiske produkter når det lar seg gjøre.  

 

F8: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre setning på linje 15/16 på side 44 fra "Siling av informasjon skal ikke forekomme" til "Alle 

med møterett skal få lik informasjon om formål og møterammer." 

 

 F9: Signert Oda Emilie Faureng Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder  

S. 44 linje 37/38, endre til: 



 

Alle fylkesledere og medlemmer av Grønn Ungdoms arbeidsutvalg skal underskrive en erklæring 

om taushetsplikt i henhold til disse retningslinjene. 

 

F12: Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Tillegg linje 16 side 45 

FXb 

eller legge til "Grønn ungdom oppfordrer Miljøpartiet de grønne til å holde mest mulig av sine 

arrangementer alkoholfritt for å øke trygghet på alle MDG/GU arrangementer"  

 

F13: Signert Teodor Bruu, arbeidsutvalgsmedlem 

s.43, linje 28 

Tillitsvalgte i Grønn Ungdom har et selvstendig ansvar for å etterleve de verdier organisasjonen 

forfekter. Som enkeltpersoner vil de også i fritiden bli assosiert med Grønn Ungdom. Det 

forventes derfor at de til enhver tid har en atferd som ikke skader Grønn Ungdoms omdømme. 

 

F15: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Grønn Ungdom Telemark 

Endringforslag- legge til på forslaget til Oda fra Aust-Agder 

side 44, linje 38 

Hvis fylkesleder eller AU blir fortalt noe de får inntrykk av at dette er noe alvorlig, er de pliktet til 

å melde beskymringsmelding. 
  

F2: Innstilling 

Beredskapsplan for Grønn Ungdom behandles på LS-3-16. 

 

F3: Innstilling 

Grønn Ungdom etiske retningslinjer skal vise til beredskapsplanen når den er ferdigstilt. 

 

034 Økonomiske retningslinjer 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer vedtas slik de foreligger. 

 

F2: Innstilling 

En gruppe på tre personer (Jens Petter Grini Pedersen fra arbeidsutvalget og x og y fra 

landsstyret) går gjennom retningslinjene og sender inn forslag til forbedring av rutiner som skal 

legges til henholdsvis vedtektsendringsforslag og/eller forslag for årsplan 2017 til GULS-4-16. 

 

F3: Signert Sebastian Teigen Nygård, Grønn Ungdom Hordaland 

Endring ved F2 under Forslag til vedtak under Økonomiske retningslinjer. 

Erstatte enten "x" eller "y" med Sebastian Teigen Nygård, basert på om henholdsvis 

"x" eller "y" allerede er endret. 



 

 

F4: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

legge til nytt punkt 3.10 med en liten endring:  

 

I mange organisasjoner er det vanlig at styremedlemmer får dekket mat på reise innenfor et gitt 

beløp (for eksempel 200 kroner dagen) og/eller får kompensasjon for reisen dersom det gjør at 

styremedlemmet mister arbeidstimer. Også andre tillitsvalgte i organisasjonen som reiser langt til 

sentrale møter skal ha rett på en slik kompensasjon for mat og evt tapte arbeidstimer for 

personen.   

 

Dette vil påføre Grønn Ungdom økonomiske kostnader som det ikke er lagt til rette for slik 

budsjettet for 2016 er lagt opp.  

 

F5: Signert Andreas Storesund Madsen 

Endre side 51, 3.2, til «Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil 

ta lenger enn 10 timer og dette ikke innebærer reise om natten, så lenge det ikke går ut over 

skole.» 

 

F6: Signert Ingvild Garmo Nilsson 

Endre y i forslag F2. (En gruppe på tre personer (Jens Petter Grini Pedersen fra arbeidsutvalget 

og x og Ingvild Garmo Nilsson fra landsstyret) går gjennom retningslinjene og sender inn forslag 

til forbedring av rutiner som skal legges til henholdsvis vedtektsendringsforslag og/eller forslag 

for årsplan 2017 til GULS-4-16. 

 

F7: Signert Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Endringsforslag punkt 3.2 

Endre til: 

Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer 

og dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er 

nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet, og være tilbake på jobb/skole i tide. 

 

F8: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 6.3 

"Lokallagenes bankkonto skal som hovedregel underligge kontoen til Grønn Ungdom sentralt" 

 

F9: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 2.10 

"Ved bruk av utstyr med verdi over 3 000 kr i Grønn Ungdoms navn 

skal skjema med bekreftelse av egenansvar signeres." 

 

F10: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 2.10 

"Grønn Ungdom er i utgangspunktet ikke ansvarlig for skader på utstyr som er lånt ut til 

enkeltpersoner." 

 

Votering 



 

Antall stemmeberettigede: 17 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 17 0 0 Vedtatt 

F2 16 0 1 Vedtatt 

F3 15 1 1 Vedtatt 

F4 3 12 2 Falt 

F5 4 10 3 Falt til fordel for F7 

F6 16 0 1 Vedtatt 

F7 9 8 0 Vedtatt 

F8 14 1 2 Vedtatt 

F9 13 2 1 Vedtatt 

F10 15 0 2 Vedtatt 

 

Vedtak 
Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer vedtas med følgende endringer: 

 

F7: Signert Nora Heyerdahl, Oslo Grønn Ungdom 

Endringsforslag punkt 3.2 

Endre til: 

Grønn Ungdom dekker kun flyreiser dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer 

og dette ikke innebærer reise om natten. Flyreise kan også dekkes i grensetilfeller der flyreise er 

nødvendig for å få deltatt på hele arrangementet, og være tilbake på jobb/skole i tide. 

 

F8: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 6.3 

"Lokallagenes bankkonto skal som hovedregel underligge kontoen til Grønn Ungdom sentralt" 

 

F9: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 2.10 

"Ved bruk av utstyr med verdi over 3 000 kr i Grønn Ungdoms navn 

skal skjema med bekreftelse av egenansvar signeres." 

 

F10: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 

Nytt punkt 2.10 

"Grønn Ungdom er i utgangspunktet ikke ansvarlig for skader på utstyr som er lånt ut til 

enkeltpersoner." 

 

En gruppe på tre personer (Jens Petter Grini Pedersen fra arbeidsutvalget og Sebastian Teigen 

Nygård og Ingvild Nilsson fra landsstyret) går gjennom retningslinjene og sender inn forslag til 

forbedring av rutiner som skal legges til henholdsvis vedtektsendringsforslag og/eller forslag for 

årsplan 2017 til GULS-4-16. 

 

032 Status arbeidsplan 
Jens Petter Grini Pedersen innleder saken. 



 

 

035 Budsjettrevisjon 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen slik den er framlagt. 

 

F2: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Grønn Ungdom Telemark 

Merknad til budsjettet: 

Dersom det av økonomiske hensyn blir nødvendig å kutte ned observatører ved et 

landsstyremøte, bør dette legges til på LS-3-16 heller enn LS-4-16.  

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 17 0 0 Vedtatt 

F2 13 2 2 Vedtatt 

 

Vedtak 

Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen med følgende merknad: 

Dersom det av økonomiske hensyn blir nødvendig å kutte ned observatører ved et 

landsstyremøte, bør dette legges til på LS-3-16 heller enn LS-4-16. 

 

036 Mål og tiltak for verving 
Lage Nøst innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Grønn Ungdom skal ha 800 betalende medlemmer innen landsmøtet 2016. 

 

F2: Innstilling 

Landsstyret vedtar nye fylkesmål slik de fremkommer av tabellen i dette dokumentet. 

 

F3: Innstilling 

Grønn Ungdom arrangerer nasjonale verveuker i uke 34 og uke 44. 

 

F4: Signert Vårin Sinnes, Grønn Ungdom Rogaland 

Endre "uke 34" til "uke 35" 



 

 

F5: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Endre linje 25-26 

Verveuke fylke velger selv. Men sentralt kan anbefale noen uker og innstille på det. + ha årlige 

verveuker hvor AU o.l kommer til fylkene. Men man må pass på å ikke ha for mange uker. de 

første ukene etter sommerferien er en meget bra tid for å ha verveuke. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 17 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 16 0 1 Vedtatt 

F2 17 0 0 Vedtatt 

F3 15 0 2 Vedtatt 

F4 10 6 1 Vedtatt 

F5 3 13 1 Falt 

 

Vedtak 
Grønn Ungdom skal ha 800 betalende medlemmer innen landsmøtet 2016. Landsstyret vedtar 

nye fylkesmål slik de fremkommer av tabellen i dette dokumentet. Grønn Ungdom arrangerer 

nasjonale verveuker i uke 35 og uke 44. 

 

037 Strategisk valgkampsutvalg 2017. 
Anna Kvam orienterer om arbeidet i strategisk valgkampsutvalg (SVU). 

 

038 Retningslinjer Frifond organisasjon 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 2016 godkjennes av landsstyret. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 18  1 Vedtatt 

 

Vedtak 

F1: Innstilling 

Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom 2016 godkjennes av 

landsstyret. 



 

 

Møtet heves 14:39 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

Oslo, 1. mai 2016 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 


