
 

Til Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato 31. juli 2016 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 30. juli – 31. juli 2016 

Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtetid: 10:30-19:00, 09:00-15:30 

 

Tilstede: Rauand Anwar Ismail Akershus  Delegat 

 Oda Emilie F. Engelbrektson Aust-Agder Delegat 

 Vilde Håvardsrud Buskerud Delegat 

 Dag-Are Halland Hedmark Delegat 

 Øyunn Stokkeland Kåset Hordaland Delegat 

 Lars Christian Bjørnå Møre og Romsdal Delegat 

 Christopher Hermansen Nordland Delegat 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Truls Matias Torgersen Rogaland Delegat 

 Andreas Storesund Madsen Sogn og Fjordane Delegat 

 Line Fjørstad Sør-Trøndelag Delegat 

 Helene Hartmann Landaas Telemark Delegat 

 Jørgen Abel Paulsen Troms Delegat 

 Elisabeth Udjus Vest-Agder Delegat 

 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  

 Hallvard Surlien Ordstyrer  

    

Frafall: Representant fra Grønn Ungdom Finnmark 

 Representant fra Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 

 

Møtet settes lørdag kl 10:26 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

039 Valg av ordstyrer og referent 
Hallvard Surlien velges til ordstyrer. 

Isa Maline Alstadius Isene velges til referent. 

 

040  Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjennes. 

 

041 Godkjenning av forretningsorden  
Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

042    Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes med følgende endringer: 

Sak 53 – Status arbeidsplan legges til 12:30-13:00 søndag. 

 

043 Valg av redaksjonskomité 
F1: Innstilling 

Isa Maline Alstadius Isene, Teodor Bruu, Christopher Hermansen, Øyunn Kåset 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 

Isa Maline Alstadius Isene, Teodor Bruu, Christopher Hermansen, Øyunn Kåset velges som 

redaksjonskomité. 

 

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

meningsbærende. 

 

044 Fylkenes runde 

Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes- og lokallags 

aktivitet. 

 



 

045 Arbeidsutvalgets beretning 
Talsperson Lage Nøst orienterer landsstyret om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsstyremøte. 

 

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

landsstyremøte. 

 

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

forrige landsstyremøte. 

 

048 Beretningsdebatt 
 

Debatt 

 

049 Resolusjon om fraværskvote i videregående skole 
Christopher Hermansen innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Anna Serafima Svenden Kvam, talsperson 

Helhetlig alternativt forslag som erstatter hele resolusjonsteksten og punktene: 

 

Grønn Ungdom ønsker en rettferdig skole hvor alle har mulighet til å lykkes. Vi ønsker en skole 

hvor innsats teller. Det skal være kompetansen den enkelte elev har i hvert fag som utgjør 

vurderingsgrunnlag.  

 

Grønn Ungdom mener derfor en nasjonal fraværsgrense vil være uheldig for norske elever. Med 

en slik grense vil nemlig elever som har påkrevd kompetanse i et fag stå i fare for å miste 

vurderingsgrunnlag. Dette er urimelig, og kan i verste fall medføre større sjanse for å falle ut av 

skolen.  

 

Skolefravær er et onde. Likevel finnes det legitime fraværsårsaker som ikke kan dokumenteres i 

en håndvending. Eksempler på slike kan være psykiske vansker, mobbing eller 

relasjonsproblematikk. Elever som rammes av slikt trenger et godt skolehelsetilbud, en politikk 

som bekjemper mobbing og et trygt nærmiljø - ikke en nasjonal fraværsgrense. Det 

er også verdt å påpeke at en nasjonal fraværsgrense vil kunne skape et stort unyttig 

press på helsesektoren, da stadig flere elever vil ønske legeerklæring for 

sykdomsbilder som ellers ikke påkrever legekonsultasjon.  



 

 

På et generelt grunnlag er det som fremfor noe bør holde elever i klasserommet relevant og nyttig 

undervisning med gode lærere - ikke en trussel om fratatt vurderingsgrunnlag.  

 

Grønn Ungdom mener at: 

 Dagens fraværsreglement bør bestå. Det skal være opp til den enkelte lærer å vurdere 

hvorvidt en elev har grunnlag for å bli vurdert i det aktuelle fag 

 Kvoten for politisk fravær bør økes til 20 dager i året 

 

F3: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Tillegg, linje 12: 

«(…) målet er å føre videregående nærmere arbeidslivet og da virke som egenmelding men i 

skolen vil det passe bedre å bruke «fraværskvote». 

 

F4: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Endring i F2: 

"Kvoten for politisk fravær bør økes til 20 dager i året" til "Kvoten for politisk- og organisatorisk 

frivillig fravær bør økes til 20 dager i året» 

 

F5: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Stryke punkt linje 22, s. 13. Erstatte med: 

Å arbeide for at denne fraværskvoten blir 3 dager per semester for gutter og 5 dager per 

semester for jenter. 

 

F6: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Endre linje 28, side 13: «At det for transpersoner og personer med ikke-binære kjønn vil hvorvidt 

hen menstruerer eller ikke avgjøre om hen før 3 eller 5 dagers fraværskvote.» 

 

F7: Signert Oda Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder 

Stryke punkt 13-15, s 13: 

«Vi vil også foreslå at jenter og ungdom av øvrige kjønn som menstruerer gis 5 flere 

fraværsdager innenfor denne kvoten per semester slik at de slipper å bli straffet for å ha 

menstruasjonssmerter.» 

 

F8: Signert Lars Christian Bjørnå, Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Stryke linje 37-38, side 13: «At antallet dager av fraværskvoten som har blitt benyttet ikke skal 

føres på vitnemålet.» 

 

F9: Signert Line Fjørstad, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag 

Stryke punkt 2-4, linje 22-29, side 13. 

 

F10: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Legge til linje 40, side 13: «Innføre fleksitidordning på skoler der kapasiteten er tilstrekkelig slik 

at elever kan innarbeide timer som man ved endt skoleår kan trekke fra fraværet.» 

 

F11: Signert Oda Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder 



 

Stryke linje 22-23, 25-26, side 13: 

"for gutter og 12 dager per semester for jenter." 

OG 

"for gutter og 24 dager per skoleår for jenter." 

 

F12: Signert Oda Engelbrektson, Grønn Ungdom Aust-Agder 

Stryke 28-29, side 13: 

«At det for transpersoner og personer med ikke-binære kjønn vil hvorvidt hen menstruerer 

avgjøre om hen får 7 eller 12 dagers fraværskvote.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 Resultat    

F1 falt    

F2 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F3 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F4 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F5 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F6 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F7 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F8 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F9 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F10 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F11 faller som konsekvens av resultat i F1. 

F12 faller som konsekvens av resultat i F1. 

 

Vedtak 

Resolusjonen faller. 

 

050 Resolusjon om feminisme for menn 
John Slinning Jannesson innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Line Fjørstad, Sør-Trøndelag 

Endre linje 6, side 15 fra «kvinnedominerandre utdanningar og yrke» til «utdanning 

og karriere innanfor omsorg». 

 

F3: Signert Line Fjørstad, Sør-Trøndelag 



 

Endre frå «kvinnedominerte yrke» til «omsorgsyrke». 

 

F4: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget 

Stryke linje 37, side 14: «utrede ein jamstillingsbonus for dei føresette som deler 

foreldrepermisjonen likt» 

 

F5: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Endre linje 0, side 11: «Likestilling gagner alle kjønn» 

 

F6: Signert Anna Kvam, talsperson 

Resolusjonen innarbeides i Grønn Ungdoms likestillingspolitiske plattform 
 

F7: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 
Stryke ordet «menns» på linje 12, side 15 
 
F8: Signert Anna Kvam, talsperson 
Endre tittel: «Likestilling er også for menn». 

 
F9: Signet Anne Line Nilsson, Grønn Ungdom Vestfold 
Stryke ordet «radikal», linje 12 

 
F10: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 
Legge til «Samlet og bedre seksualundervisning i grunnskolen.» på linje 30, side 15. 
 

F11: Signert Anne Line Nilsson, Grønn Ungdom Vestfold 
Endre tittel til «Likestilling er for fordelaktig for alle.» 
 

F12: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget 
Stryke linje 8, side 15: «Kjønnsnøytralisere utdanningstilbodet.» 

 
F13: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalget 
Stryke linje 4, side 15: «Innføre flere verjer for borna.» 

 
F14: Signert Lars Christian Bjørnå, Grønn Ungdom Møre og Romsdal og Ingvild Kessel, 
arbeidsutvalget 
Stryke linje 10, side 15 «Høgre lønane i kvinnedominerte yrke.» 

 

F15: Signert Lage Nøst, talsperson 

Legge til ny setning på linje 24, side 14 etter “lægre utdanning”: “Mange mannsdominerte yrker er 

særleg utsatt for automatisering og digitalisering.” 

 

F16: Signert Christoffer Tallerås, Oppland 

Endre tittel til «Likestilling for menn». 

 

F17: Signert Lage Nøst, talsperson 

Stryke «med aukande individualisering på sikt» på linje 2, side 15. 

 

 

 



 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 falt 

F3 falt 

F4 vedtatt 

F5 trukket 

F6 vedtatt 

F7 falt 

F8 falt 

F9 vedtatt 

F10 vedtatt 

F11 vedtatt 

F12 vedtatt 

F13 vedtatt 

F14 vedtatt 

F15 vedtatt 

F16 falt 

F17 vedtatt 

 

Vedtak 

Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

 

F4: Stryke linje 37, side 14: «utrede ein jamstillingsbonus for dei føresette som deler 

foreldrepermisjonen likt» 

 

F5: Endre linje 0, side 11: «Likestilling gagner alle kjønn» 

 

F6: Resolusjonen innarbeides i Grønn Ungdoms likestillingspolitiske plattform 

 

F9: Stryke ordet «radikal», linje 12 
 

F10: Legge til «Samlet og bedre seksualundervisning i grunnskolen.» på linje 30, side 15. 
 

F11: Endre tittel til «Likestilling er for fordelaktig for alle.» 

 
F12: Stryke linje 8, side 15: «Kjønnsnøytralisere utdanningstilbodet.» 

 
F13: Stryke linje 4, side 15: «Innføre flere verjer for borna.» 

 

F14: Stryke linje 10, side 15 «Høgre lønane i kvinnedominerte yrke.» 
 

F15: Legge til ny setning på linje 24, side 14 etter “lægre utdanning”: “Mange 

mannsdominerte yrker er særleg utsatt for automatisering og digitalisering.” 



 

 

052 Beredskapshåndbok 

Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret godkjenner beredskapshåndboka slik den foreligger. 

 

F2: Innstilling 

Arbeidsutvalget får mandat til å gjøre endringer ved behov. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

 

Vedtak 
F1: Landsstyret godkjenner beredskapshåndboka slik den foreligger. 

 

F2: Arbeidsutvalget får mandat til å gjøre endringer ved behov. 

 

051 Dyrevernpolitisk plattform 

Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret vedtar dyrevernpolitsk plattform slik den foreligger. 

 

F2: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 

Endre punkt 1.5, side 31 til «At kylling skal anses som enkeltindivider med de rettigheter som 
følger av Dyrevelferdsloven. Kylling i oppdrett må følge VKMs anbefalinger om maksimalt 25 kg 

kylling per m2, heller enn dagens regelverk, som har en maksgrense på 36 kg/m2.» 
 

F3: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 
Punkt 3.6, side 32: Legge til "og hold av" på punkt 3.6, side 32, slik at punktet blir 

"Opprettholde forbudet mot import og hold av herptiler.» 

 
F4: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 



 

Endring linje 13, punkt 1.9 fra "antall fisk" til "tetthet av fisk". 

 
F5: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 
Endre punkt 3.8, side 32 til «Opprettholde prøveprosjektene med dyrepoliti og innføre dette i 

resten av landet.» 

 

F6: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 

Endre punkt 1.7, side 31 til «Kreve at husdyr i landbruket skal gå over til løsdrift så fort som 

mulig og at det tilrettelegges for utemuligheter.» 

 

F7: Signert Ola Eian, arbeidsutvalget 

Punkt 5.4, side 33 

a) Stryk punktet 

b) Legg til «Disse artene innehar karakterer som gjør fangst uforsvarlig, i motsetning til fangst på 

landlevende pattedyr.» slik at punktet ser slikt ut: «5.4 Forby all fangst på havpattedyr som hval 

og sel. Disse artene innehar karakterer som gjør fangst uforsvarlig, i motsetning til fangst på 

landlevende pattedyr.» 

c) Stryke «hav-» og «…som hval og sel» slik at punktet ser slik ut: «5.4 Forby all fangst på 

pattedyr.» 

 

F8: Signert Helene Hartmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Stryke siste del av punkt 1.9 der det står «i stor skala», slik at punktet lyder: 
«Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrense 

for antall fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak og stoppe triploid laks fra å tas i bruk.» 

 
F9: Signert Helene Hartmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 
Legge til «og lovliggjøre hold av herptiler slik at dyrene får tilgang på veterinærhjelp dersom en 
person har skaffet seg et slikt dyr på trass av forbudet mot import» på slutten av setningen til 

punkt 3.6. 

 
F10: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland og Elisabeth Udjus, Grønn Ungdom Vest-
Agder 
Stryke linje 42, side 32: Utfase hold av dyr i dyreparker, med unntak av tilfeller hvor dyreholdet 

er begrunnet vern av truede arter. 
 

F11: Signert Hulda Holtvedt, Oslo Grønn Ungdom 

Legge til etter første setning punkt 2.1: 

Omgjøre subsidiene til en omstillingsstøtte i avviklingsperioden. 

 

F12: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Stryke linje 1, side 30: 

Til tross for økende kunnskap om dyrs atferd, behov, intelligens og følelser, utnuyttes flere dyr 

enn noen gang før. 

 

F13: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Stryke første setning i punkt 1.5: 

At kylling skal anses som enkeltindivider med de rettigheter som følger av 

Dyrevelferdsloven. 



 

 

F14: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Endre linje 8-11, punkt 1.7 til: 

Kreve at husdyr i landbruket skal gå over i løsdrift til 2034 og at det tilrettelegges for 

utemuligheter. Det må gis tilstrekkelig med støtte for å få til dette. Øke støtten til tiltak som kan 

dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av 

raser med naturlig forsvarsinstinkt. 

 

F15: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Endre linje 37, side 31 fra «forby» til «ha strenge krav til». 

 

F16: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Endre linje 16, side 32 fra «utfase» til «sette strenge krav til». 

 

F17: Signert Truls Torgersen, Grønn Ungdom Rogaland 

Endre punkt 4.3 til «Påby at dyrehold i dyreparker skjer innenfor dyrenes artstypiske behov.» 

 

F18: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre linje 3-5, side 33 til «Grønn Ungdom mener politikken må legge bedre til rette for ville dyrs 

utfoldelse, og at ville dyrs egenverdi og artstypiske behov skal kunne vektes tyngre enn økonomi 

og hva som er mest bekvemt for mennesker.» 

 

F19: Signert Lage Nøst, talsperson 

 Legge til «og reintroduksjon» mellom «…vern» og «…av truede arter.» 

 

 F20: Signert Ola Eian, arbeidsutvalgsmedlem 

Ny tekst: 4.3 Sette ned et utval som skal utforme kraftige innstraminger i regelverket for 

dyrevelferd i dyreparker. Kommersiell publikumsunderholdning skal ikke gå utover dyrevelferden. 

Dyreparkene får en omstillingsperiode på 10 år for å tilpasse seg innstramningene. Grønn 

Ungdom anser det som uproblematisk at parker som ikke tilstrekkelig ivaretar dryevelferd legges 

ned. 

  

 F21: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre linje 6-7, side 30 fra etter «rundt seg.» på linje 6 og ut avsnittet, til «Dyr er sansende 

vesener, ikke ting. Dette må gjenspeiles i dyrevelferdspoltikken.» 

 

F22: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Legge til på linje 22, side 31 til «På sikt gå over til å kun bruke metoden Thermolicer for å fjerne 

lakselus.» 

 

F24: Signert Anna Kvam, talsperson 

Endre linje 19, side 31 til «Statens engasjement i opplysningskontoret for kjøtt og andre 

animalske produkter må avvikles umiddelbart til fordel for næringsuavhengig opplysning om mat 

sett i sammenheng med dyrevelferd.» 

 

F25: Signert Elisabeth Udjus, Grønn Ungdom Vest-Agder 



 

Legge til linje 43, side 30: Utforme et strengt regelverk for dyrehold i dyrepark. Disse skal ta 

hensyn til dyrs artstypiske behov. Dersom regelverket ikke overholdes, må dyreparken stenges. 
 

F26: Signert Mattis Ulvang, arbeidsutvalget 
Endre punktet slik at det nye punktet blir: 

2.3 Stramme kraftig inn på kravene som stilles til smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som 

forårsaker stress og angst. Erstatte dyreforsøk så langt som mulig med andre metoder, redusere 

antall dyr per forsøk og forbedre forholdene for dyrene som blir brukt i forsøk, blant annet ved 

riktig bruk av smertestillende midler og bedre oppholdsrom. 

 

F27: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Stryke linje 11, side 32: «Utrede innføring av dyresertifikat.» 

 

F28: Signert Rauand Ismail, Grønn Ungdom Akershus 

Stryke punkt 2.2: 

Forby produksjon, import og salg av produkter som påfører dyr unødig fysisk eller psykisk lidelse. 

 

F29: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Legge til på linje 11, side 32: fra «Utrede innføring av dyresertifikat.» til «Utrede innføring av 

dyresertifikat. Uten tilbaketrekkende kraft, spesielt for de som allerede har dyr.» 

 

F30: Signert Andreas Storesund Madsen, Grøn Ungdom Sogn og Fjordane 

Legge til punkt 4.4, side 32: Forby bruk av dyr i konkurranser hvor økonomiske insentiver kan 

føre til mishandling av dyr. 

 

F31: Signert Lars Christian Bjørnå, Grøn Ungdom Møre og Romsdal 

Endre linje 34-35, side 31: «Forby produksjon, import og salg av produkter som påfører dyr 

unødig fysisk eller psykisk lidelse utover det som er nødvendig for menneskelige behov med et 

bærekraftig forbruk av animalske produkter.» 

 

F32: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Stryke 5.4, side 33: Forby all fangst på havpattedyr som hval og sel. 

 

F33: Signert Christoher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

Endre punkt 5.4, side 33 til «Forby all fangst på sel og forby hvalfangst der bestanden ikke er 

levedyktig. Hvalfangst skal avvikles senest innen 2050.» 

 

F34: Signert Helene Hartmann Landaas, Grønn Ungdom Telemark 

Linje 43-44, side 32: Stryke alt etter komma ved punkt 4.3 slik at punktet lyder: «Utfase hold av 

dyr i dyreparker.» 

 

F35: Signert Øyunn S. Kåset, Grønn Ungdom Hordaland 

Legge til linje 22, side 31: «Støtte dyrevennlige metoder for å gjerne lakselus, til fordel for 

medikamenter.» 

 

F36: Signert Anne Line Nilsson, Grønn Ungdom Vestfold 

Endre linje 9, side 33: «Forby all fangst av hval, og regulere fangst av sel.» 



 

 

F37: Signert Anne Line Nilsson, Grønn Ungdom Vestfold 

Endre linje 9, side 33: «Forby all fangst på hval.» 

 

F38: Signert Lars Christian Bjørnå, Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Legge til et punkt mellom 5.3 og 5.4 (et nytt 5.4, så blir 5.4 til 5.5 og 5.5 til 5.6) : "Kutte 

subsidier til hvalfangst" 

 

F39: Signert Christoffer Bakken Tallerårs, Grønn Ungdom Oppland 

Å oversende dyrevernpolitisk plattform til GULM med en ny utredning som drøfter hvilke 

prinsipper som skal ligge til grunn og etterstreber en mer consistent og sammenhengende 

plattform. 

 

F40: Redaksjonskomitéen 

Endre punkt 1.9 til: «Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere 

maksimumsgrenser for tetthet av fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak og stoppe 

triploid laks fra å tas i bruk. Støtte dyrevennlige metoder for å fjerne lakselus, f.eks. metoden 

Thermolicer, til fordel for medikamenter.» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 falt 

F4 falt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7a-F32 falt 

F7b falt 

F7c falt 

F8 falt 

F9 vedtatt 

F10 falt 

F11 vedtatt 

F12 falt 

F13 falt 

F14 falt 

F15 Falt 

F16 falt 

F17 falt 

F18 falt 

F19 vedtatt 



 

F20 falt 

F21 vedtatt 

F22 falt 

F23 Falt 

F24 vedtatt 

F25 falt 

F26 vedtatt 

F27 falt 

F28 falt 

F29 falt 

F30 vedtatt 

F31 falt 

F32 falt 

F33 Falt 

F34 falt 

F35 falt 

F36 falt 

F37 falt 

F38 vedtatt 

F39 falt 

F40 vedtatt 

 

Vedtak 
Dyrevernpolitisk plattform vedtas med følgende endringer: 

 

 F2: Endre punkt 1.5, side 31 til «At kylling skal anses som enkeltindivider med de rettigheter som 

følger av Dyrevelferdsloven. Kylling i oppdrett må følge VKMs anbefalinger om maksimalt 25 kg 

kylling per m2, heller enn dagens regelverk, som har en maksgrense på 36 kg/m2.» 

 
F5: Endre punkt 3.8, side 32 til «Opprettholde prøveprosjektene med dyrepoliti og innføre dette i 

resten av landet.» 

 

F6: Endre punkt 1.7, side 31 til «Kreve at husdyr i landbruket skal gå over til løsdrift så fort som 

mulig og at det tilrettelegges for utemuligheter.» 

 

F9: Legge til «og lovliggjøre hold av herptiler slik at dyrene får tilgang på veterinærhjelp dersom 

en person har skaffet seg et slikt dyr på trass av forbudet mot import» på slutten av setningen til 

punkt 3.6. 
 

F11: Legge til etter første setning punkt 2.1: 

Omgjøre subsidiene til en omstillingsstøtte i avviklingsperioden. 

 

F19: Legge til «og reintroduksjon» mellom «…vern» og «…av truede arter.» 

 



 

F21: Endre linje 6-7, side 30 fra etter «rundt seg.» på linje 6 og ut avsnittet, til «Dyr er sansende 

vesener, ikke ting. Dette må gjenspeiles i dyrevelferdspoltikken.» 

 

F24: Endre linje 19, side 31 til «Statens engasjement i opplysningskontoret for kjøtt og andre 

animalske produkter må avvikles umiddelbart til fordel for næringsuavhengig opplysning om mat 

sett i sammenheng med dyrevelferd.» 

 

F26: Endre punktet slik at det nye punktet blir: 
2.3 Stramme kraftig inn på kravene som stilles til smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som 

forårsaker stress og angst. Erstatte dyreforsøk så langt som mulig med andre metoder, redusere 
antall dyr per forsøk og forbedre forholdene for dyrene som blir brukt i forsøk, blant annet ved 

riktig bruk av smertestillende midler og bedre oppholdsrom. 

 

F30: Legge til punkt 4.4, side 32: Forby bruk av dyr i konkurranser hvor økonomiske insentiver 

kan føre til mishandling av dyr. 

 

F38: Legge til et punkt mellom 5.3 og 5.4 (et nytt 5.4, så blir 5.4 til 5.5 og 5.5 til 5.6): «Kutte 

subsidier til hvalfangst» 

 

F40: Endre punkt 1.9 til: «Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre 

lavere maksimumsgrenser for tetthet av fisk i en mær, innføre stressreduserende tiltak og stoppe 

triploid laks fra å tas i bruk. Støtte dyrevennlige metoder for å fjerne lakselus, f.eks. metoden 

Thermolicer, til fordel for medikamenter.» 

 

055 Valg av forberedende valgkomité 

Lage Nøst og Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Rauand Ismail, X og Y utgjør den forberedende valgkomiteen som skal lage forslag til landstyret 

om sammensetning av ny nasjonal valgkomité som Landsstyret innstiller på. Gruppa må levere 

sitt forslag innen sakspapirene til GULS-04 går ut. 

 

Vedtak 
F1: Rauand Ismail, Øyunn Kåset og Christopher Hermansen utgjør den forberedende 

valgkomiteen som skal lage forslag til landstyret om sammensetning av ny nasjonal valgkomité 

som Landsstyret innstiller på. Gruppa må levere sitt forslag innen sakspapirene til GULS-04 går 

ut. 

 

053 Status arbeidsplan 
Jens Petter Grini Pedersen innleder saken. 

 



 

057 Nytt program i Miljøpartiet De Grønne 
Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret ferdigbehandler en resolusjon om skatt og velferd på GULS-1-17.  

 

F2: Innstilling 

Landsstyret behandler og innstiller på en klimapolitisk plattform til Landsmøtet på GULS-4-16. 

 

F3: Innstilling 

Følgende saker landsstyret har behandlet behandles av GULM-16: dyrevernpolitisk plattform, 

utviklingspolitisk plattform, ruspolitisk plattform og klimapolitisk plattform.  

 

F4: Innstilling 

Fram til GULM16 prioriterer Grønn Ungdom, gjennom AU, å påvirke programprosessen innenfor 

saksfeltene skole, ruspolitikk, dyrevern, utviklingspolitikk, likestilling og klima/vekst – i den grad 

prioritering av arbeidet blir nødvendig. Såfremt det er ressurser tilgjengelig skal AU jobbe for at 

all relevant politikk Grønn Ungdom har vedtatt siden MDGLM 2013, implementeres i det nye 

arbeidsprogrammet til MDG.  

 

F5: Innstilling 

AU får mandat til å utarbeide et helhetlig høringssvar i tråd med disse vedtak og vår vedtatte 

politikk, på vegne av hele Grønn Ungdom.  

 

F6: Innstilling 

Landsstyret godkjenner strategi for gjennomslag i programprosessen slik den foreligger, og 

vedtakene gjort i denne saken innarbeides i strategien. 

 

F7: Signert Lage Nøst, talsperson 

Legge til "og en utviklingspolitisk plattform" etter "klimapolitisk plattform". 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 



 

 

Vedtak 
F1: Landsstyret ferdigbehandler en resolusjon om skatt og velferd på GULS-1-17.  

 

F2: Landsstyret behandler og innstiller på en klimapolitisk plattform og en utviklingspolitisk 

plattform til Landsmøtet på GULS-4-16. 

 

F3: Følgende saker landsstyret har behandlet behandles av GULM-16: dyrevernpolitisk plattform, 

utviklingspolitisk plattform, ruspolitisk plattform og klimapolitisk plattform.  

 

F4: Fram til GULM16 prioriterer Grønn Ungdom, gjennom AU, å påvirke programprosessen 

innenfor saksfeltene skole, ruspolitikk, dyrevern, utviklingspolitikk, likestilling og klima/vekst – i 

den grad prioritering av arbeidet blir nødvendig. Såfremt det er ressurser tilgjengelig skal AU 

jobbe for at all relevant politikk Grønn Ungdom har vedtatt siden MDGLM 2013, implementeres i 

det nye arbeidsprogrammet til MDG.  

 

F5: AU får mandat til å utarbeide et helhetlig høringssvar i tråd med disse vedtak og vår vedtatte 

politikk, på vegne av hele Grønn Ungdom.  

 

F6: Landsstyret godkjenner strategi for gjennomslag i programprosessen slik den foreligger, og 

vedtakene gjort i denne saken innarbeides i strategien.  

 

Møtet heves for dagen kl 18:36 

 

Møtes åpnes for dagen kl 09:00 

 

056 Budsjettrevisjon 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen slik den er framlagt. 

 

F2: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre inntektsposten for materiell til 91 000 kroner. Endre utgiftsposten for materiell til 121 000 

kroner. 

 

F3: Signert Isa M. A. Isene, generalsekretær 

a) Trekke 10 000 kroner fra politisk kampanje som legges til på administrativt 

b) Trekke 5 000 kroner fra politisk kampanje og 5 000 kroner fra IU som legges til 

på administrativt. 

 



 

F4: Signert Lars Christian Bjørnå, Grøn Ungdom Møre og Romsdal 

Trekke -5000 kroner fra Politisk kampanje, -2500 fra arbeidsutvalget, dette gir +7500 til 

administrative kostnader. 

 

F5: Signert Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 

5000 fra Landstyre og 5000 fra Politisk kampanje til administrative kostnader som da blir på 

10 000. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 Resultat    

F1 vedtatt    

F2 vedtatt    

F3a falt til fordel for F4 

F3b falt til fordel for F4 

F4 vedtatt    

F5 falt til fordel for F4 

 

Vedtak 

Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen med følgende endringer: 

 

F2: Endre inntektsposten for materiell til 91 000 kroner. Endre utgiftsposten for materiell til 121 

000 kroner. 

 

F4: Trekke -5000 kroner fra Politisk kampanje, -2500 fra arbeidsutvalget, dette gir +7500 til 

administrative kostnader. 

 

058 Status årsmøter i fylkene 
Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes- og lokallags status før 

årsmøtesesongen. 

 

054 Evaluering av regionseminarer 
Guri Barka Martins innleder saken. 

 

Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes- og lokallags synspunkt på 

regionseminarene. 

 

Møtet heves 12:11 

 

Deretter møtekritikk 

 



 

 

Oslo, 31. juli 2016 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 


