
 

Til Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato 2. oktober 2016 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 30. oktober – 2. oktober 2016 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo 

Møtetid: fredag 15:30 – søndag 16:30 

 

Tilstede: Rauand Anwar Ismail Akershus Delegat 

 Nina Amin Kadir Akershus Observatør 

 Oda Emilie Faureng Engelbrektson Aust-Agder Delegat 

 Josefine Gjerde  Aust-Agder Observatør 

 Magnus Thun Buskerud Delegat 

 Øyunn Stokkeland Kåset Hordaland Delegat 

 Sebastian Teigen Nygård Hordaland Observatør 

 Silje Annette Balseth Møre og Romsdal Delegat 

 Linda Walbø  Møre og Romsdal  Observatør 

 Andreas Holand Nordland Delegat 

 Danielle Johanna Hansen Nordland Observatør 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Ivar Mekonnen Germiso Arnesen Oslo Observatør 

 Vårin E. Sinnes Rogaland Delegat 

 Anne Nijdam Rogaland  Observatør 

 Andreas Storesund Madsen Sogn og Fjordane Delegat 

 Vilje Norman Leversund Sogn og Fjordane Observatør 

 Mari Vold Sør-Trøndelag Delegat 

 Harald Skanke Iversen Sør-Trøndelag Observatør 

 Lisa Velouria Skinnarland Telemark Delegat 

 Ingrid Amalie Auran Telemark Observatør 

 Jørgen Abel Bjørvik Paulsen Troms Delegat 

 Liesbeth Kristine Marit Campbell Troms Observatør 

 Elisabeth Udjus (ankommer lørdag) Vest-Agder Delegat 

 Nikolas Tarabar Vest-Agder Observatør 

 Anne Line Nilsson (ankommer lørdag) Vestfold Delegat 

 Max Aidan Mulhall-Biseth Vestfold Observatør 

 Ingvild Klippenberg Stang Østfold Delegat 

 Åsalinn Arntzen Dale Østfold Observatør 



 

 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  

 Anders Skyrud Danielsen Ordstyrer  

 Sara Marie Blichner Ordstyrer  

    

Frafall: Representant fra Grønn Ungdom Finnmark 

 Representant fra Grønn Ungdom Hedmark 

 Representant fra Grønn Ungdom Nord-Trøndelag 

 

Møtet settes kl 17:00 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

058 Valg av ordstyrer og referent 
Anders Skyrud Danielsen og Sara Blichner velges til ordstyrere. 

Isa Maline Alstadius Isene velges til referent. 

 

059  Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjennes. 

 

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

 

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Ny paragraf under kapittel «Saksgang og konstituering», side 7: 

«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.» 

 

 Vedtak 

Forretningsorden godkjennes med følgende endringer: 

 

Ny paragraf under kapittel «Saksgang og konstituering», side 7: 

«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.» 

 

061    Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

062 Valg av redaksjonskomité 
F1: Innstilling 

Teodor Bruu, Guri Barka Martins, x og y velges som redaksjonskomité. 

 

F2: Signert arbeidsutvalget 

Guri Barka Martins erstattes av Ola Eian 

 

Skriftlig votering 
Ivar Arnesen, Anne Nijdam, Mari Vold, Ingvild Stang, Sebastian Nygård og Oda Engelbrektson 

stiller som representanter fra landsstyret. 

 

Vedtak 

Teodor Bruu, Ola Eian, Oda Engelbrektson og Sebastian Nygård velges som redaksjonskomité. 

 

063 Fylkenes runde 

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

 

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

 

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

landsstyremøte. 

 

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

forrige landsstyremøte. 

 

067 Beretningsdebatt 
 

Debatt 

 

Møtet heves for dagen kl 19:05 

 



 

Møtet åpnes for dagen 08:30 

 

068 Utviklingspolitisk plattform 
Ingvild Kessel innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på at utviklingspolitisk plattform vedtas som den foreligger, og sender den 

til GULM-16 for behandling. 

 

F2: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Nytt punkt, linje 7, side 14 

Fortsette arbeidet for en internasjonal, uavhengig mekanisme for behandling av illegitim og 

ubetalbar gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. 

 

F3: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Rauand Ismail, Akerhus 

Linje 33, side 14: Nytt punkt: «Stille strengere krav til menneskerettigheter og arbeidsforhold hos 

leverandører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.» 

 

F4: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 

Linje 27, side 13: Stryke siste setning i punkt 1.4 og legge til nytt punkt: Gi én prosent av BNI til 

klimatiltak i det globale sør og investere i energi, infrastruktur og klimatilpasning i klimasårbare 
land. 

 

F5: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 
Linje 33, side 14: Nytt punkt under kap. 2: Videreføre Norges aktive deltagelse i ILO, og jobbe 

for at norske selskaper har dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i 
utviklingsland 
 
F6: Signert Hulda Holtvet, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 
Nytt punkt under kap. 2: Opprette en etikklov som gir organisasjoner og forbrukere rett til 

informasjon om arbeidsforholdene varer har blitt produsert under. 

 

F7: Signert Nina Kadir, Akershus 

Linje 27, side 13: Endre fra "trappe opp bistandsbudsjettet til minst 1 prosent" til "Holde nivået 

på bistandsbudsjettet på minst 1 prosent" 

 

F8: Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 1, side 13: Endre fra "trappe opp bistandsbudsjettet til minst 1 prosent" til "Holde nivået på 

bistandsbudsjettet på minst 1 prosent" 

 

F9: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 20, side 13: Stryk punkt 1.1. 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 



 

 

F10: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 35, side 13: Legge til ordet "kunnskap" i første setning -> "Satse på kunnskap, 

medvirkning..." osv. 

 

F11: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 8, side 14: Nytt punkt 1.11 "Satse på utdanning til kvinner, prevensjon og 

familieplanlegging for å oppnå større grad av selvhjelp og økonomisk trygghet." 

 

F12: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 47, side 14: Legge til "norske" før "gribbefond i punkt 3.4. 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

 

F13: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Linje 2, side 15: Avslutte nogjeldande setning med komma, og legge til "og i fondene som 

Oljefondet er investert i." 

 

F14: Signert Rauand Ismail, Akershus 

Linje 35, side 13: Legge til etter ordet sivilsamfunn, "...ved å stille krav til land som mottar norsk 

bistand." 
 

F15: Signert Vårin Sinnes, Rogaland og Anne Nijdam, Rogaland 
Linje 3, side 15: Legge til et punkt 3.7: Alle offentlige investeringer skal følge de samme etiske 

retningslinjene som Oljefondet. 

FORESLÅTT TRUKKET TIL FORDEL FOR F21 
 

F16: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 27, side 13, Punkt 1.4.: Endre "1 % av BNI" til "1,2 % av BNI" 

 

F17: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 33, side 14: Nytt punkt: Det skal gjennomføres en merkeordning der alle salgsvarer skal 

merkes med enten et "etisk og bærekraftig handels-merke" eller med et merke som viser at 
varen ikke er godkjent for disse vilkårene. 
 

F18: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Linje 27, side 13: Nytt punkt: Støte nye bedrifter som har som prinsipp å gjennomføre en etisk og 

børekraftig handel. 

 

F19: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Linje 33, side 14: Nytt punkt: Gjøre det ulovlig å drive med klimakvotehandel. 

 

F20: Signert Vårin Sinnes, Rogaland og Anne Nijdam, Rogaland 

Linje 40, side 14: Endre: "og kriteriene" til "Dette" 

 

F21: Signert Vårin Sinnes, Rogaland, Anne Nijdam, Rogaland og Hulda Holtvedt, Oslo 

Linje 3, side 15: Nytt punkt: Det skal utvikles felles etiske retningslinjer for offentlige 

investeringer i Norge. 

 



 

F22: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Linje 33, side 14: Nytt punkt: Lage et globalt handelspoliti under WTH som pålegger 

internasjonale og nasjonale kjeder en rekke etiske og miljømessige retningslinjer. 

 

F23: Signert Øyunn S. Kåset, Hordaland og Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 

Nytt punkt 2. kapittel: Innføre progressive tollmurer. 

 

F24: Signert Øyunn S. Kåset, Hordaland og Sebastian Nygård, Hordaland 

Linje 33, side 14: Nytt punkt: Bruke det norske oljefondet til å investere etter de etiske 

retningslinjene vedtatt i resolusjonen om etisk oljefond. 

 

F25: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 27-30, side 13: Holde bistandsbudsjettet på minst en prosent av bruttonasjonalinntekt 

(BNI), men innrette bistanden mot færre, avgrensede satsningsområder for å bruke pengene mer 

effektivt. I tillegg skal en «klimaprosent» av BNI gå til klimatiltak i det globale Sør. 

 

F26: Signert Elisabeth Udjus, Vest-Agder og Nikolas Tarabar, Vest-Agder 

Styke først setning, linje 35, side 13. 

 

F27: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Nytt kapittel 4: Øke investeringene i utviklingsland 

4.1 Stimulere til økte norske investeringer i utviklingsland, særlig innen fornybar energi. 

4.2 Øke andelen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) «Oljefondet» som investeres i 

utviklingsland. 

 

F28: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget 

Stryk punkt 2.4, linje 23-26, side 14. 

 

 F29: Signert Øyunn S. Kåset, Hordaland og Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 

Linje 33, side 14: Nytt punkt: Utrede en progressiv toll med hensikt å fremme utvikling hos 

fattige land. 

 

F30: Signert Mattis Ulvang, arbeidsutvalget 

Stryke punkt 3.4 

 

F31: Signert Mattis Ulvang, arbeidsutvalget 

INNSENDT ETTER FRIST 

Stryke punkt 3.6 

 

F32: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Stryk ordet "skikkelig" i linje 1, side 13: "Verden er skikkelig urettferdig". 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 Resultat 

F1 vedtatt 



 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7/F8 vedtatt 

F9 trukket 

F10 vedtatt 

F11 vedtatt 

F12 falt 

F13 vedtatt 

F14 vedtatt 

F15 falt 

F16 vedtatt 

F17 vedtatt 

F18 vedtatt 

F19 falt 

F20 forkastet 

F21 vedtatt 

F22 falt 

F23 falt til fordel for F29 

F24 vedtatt 

F25 falt 

F26 falt 

F27 vedtatt 

F28 falt 

F29 vedtatt 

F30 falt 

F31 falt 

F32 vedtatt 

 

Vedtak 
Landsstyret innstiller på at utviklingspolitisk plattform vedtas med endringer, og sender den til 

GULM-16 for behandling: 

 

F2: Nytt punkt, linje 7, side 14 

Fortsette arbeidet for en internasjonal, uavhengig mekanisme for behandling av illegitim og 

ubetalbar gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. 

 

F3: Linje 33, side 14: Nytt punkt: «Stille strengere krav til menneskerettigheter og arbeidsforhold 

hos leverandører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.» 

 



 

F4: Linje 27, side 13: Stryke siste setning i punkt 1.4 og legge til nytt punkt: Gi én prosent av 

BNI til klimatiltak i det globale sør og investere i energi, infrastruktur og klimatilpasning i 

klimasårbare land. 

 

F5: Linje 33, side 14: Nytt punkt under kap. 2: Videreføre Norges aktive deltagelse i ILO, og 
jobbe for at norske selskaper har dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i 

utviklingsland 
 
F6: Nytt punkt under kap. 2: Opprette en etikklov som gir organisasjoner og forbrukere rett til 

informasjon om arbeidsforholdene varer har blitt produsert under. 
 

F7/F8: Linje 27, side 13: Endre fra "trappe opp bistandsbudsjettet til minst 1 prosent" til "Holde 

nivået på bistandsbudsjettet på minst 1 prosent" 

 

F9: Linje 20, side 13: Stryk punkt 1.1. 

 

F10: Linje 35, side 13: Legge til ordet "kunnskap" i første setning -> "Satse på kunnskap, 

medvirkning..." osv. 

 

F11: Linje 8, side 14: Nytt punkt 1.11 "Satse på utdanning til kvinner, prevensjon og 

familieplanlegging for å oppnå større grad av selvhjelp og økonomisk trygghet." 

 

F13: Linje 2, side 15: Avslutte nogjeldande setning med komma, og legge til "og i fondene som 

Oljefondet er investert i." 

 

F14: Linje 35, side 13: Legge til etter ordet sivilsamfunn, "...ved å stille krav til land som mottar 

norsk bistand." 

 

F16: Linje 27, side 13, Punkt 1.4.: Endre "1 % av BNI" til "1,2 % av BNI" 

 
F17: Linje 33, side 14: Nytt punkt: Det skal gjennomføres en merkeordning der alle salgsvarer 

skal merkes med enten et "etisk og bærekraftig handels-merke" eller med et merke som viser at 

varen ikke er godkjent for disse vilkårene. 
 

F18: Linje 27, side 13: Nytt punkt: Støte nye bedrifter som har som prinsipp å gjennomføre en 

etisk og børekraftig handel. 

 

F21: Linje 3, side 15: Nytt punkt: Det skal utvikles felles etiske retningslinjer for offentlige 

investeringer i Norge. 

 

F24: Linje 33, side 14: Nytt punkt: Bruke det norske oljefondet til å investere etter de etiske 

retningslinjene vedtatt i resolusjonen om etisk oljefond. 

 

F27: Nytt kapittel 4: Øke investeringene i utviklingsland 

4.1 Stimulere til økte norske investeringer i utviklingsland, særlig innen fornybar energi. 

4.2 Øke andelen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) «Oljefondet» som investeres i 

utviklingsland. 

 



 

F29: Linje 33, side 14: Nytt punkt: Utrede en progressiv toll med hensikt å fremme utvikling hos 

fattige land. 

 

F32: Stryk ordet "skikkelig" i linje 1, side 13: "Verden er skikkelig urettferdig". 

 

069 Klimapolitisk plattform 
Lage Nøst innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Klimapolitisk plattform innstilles vedtatt av landsmøtet som den foreligger. 

 

F2: Signert Rauand Ismail, Akerhus 

Linje 27-29: Stryke punkt 1.2 om karbonrasjonering under kapittelet som heter "Generelt". 

 
F3: Signert Rauand Ismail, Akerhus 
Linje 35-36: Stryke hele punkt 1.4 om ombudsperson under kapittelet "Generelt". 
 

F4: Signert Lage Nøst, talsperson 
Nytt punkt 5.5 (s. 23): Stille krav om elektrifisering av alle eksisterende og planlagte oljefelt. 
 

F5: Signert Lage Nøst, talsperson 
Endre punkt 9.2 (s. 24) til: “At offentlige kantiner skal innføre minst tre kjøttfrie dager i uka og 

alltid tilby fullverdige rent vegetabilske alternativer, samt etterstrebe å tilby lokalprodusert, 
rettferdig mat.” 

 

F6: Signert Lage Nøst, talsperson 
Legge til følgende i punkt 1.3 (l. 33, s. 22): “Klimabelønningsordningen kan suppleres med 

ordinære klima- og miljøavgifter for å finansiere et ekte grønt skifte.” slik at punktet lyder: 

“Innføre en klimabelønningsordning der inntektene fra progressivt økende karbonavgifter 

(fastsatt i tråd med klimamålene) deles ut igjen til befolkningen direkte, slik at det lønner seg å ta 

klimavennlige valg. Klimabelønningsordningen kan suppleres med ordinære klima- og 

miljøavgifter for å finansiere et ekte grønt skifte.” 

 

F7: Signert Lage Nøst, talsperson 

Endre punkt 8 (s. 24) til: “Trekke Oljefondet (SPU) ut av all fossil energi, og gi Oljefondet mandat 

til å investere minst 5 prosent direkte i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og -

distribusjon, også i unotert infrastruktur. Investeringer i mellom- og lavinntektsland bør 

etterstrebes» 

 

F8: Signert Lage Nøst, talsperson 

Nytt punkt under “Transport” (s. 25): “Arbeide for internasjonale klimareguleringer og -avgifter 

på luft- og skipsfart.” 

 

F9: Signert Lage Nøst, talsperson 



 

Endre punkt 5.2 (s. 23) til: “Gi minst like fordelaktige skattevilkår til fornybare næringer som 

oljenæringen får i dag, og redusere statens økonomiske risiko knyttet til oljeleting ved å avvikle 

fordelene for og subsidiene til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, herunder 

leterefusjonsordningen.” 

 

F10: Signert Lage Nøst, talsperson 

Splitte punkt 5.1 (s. 23) i følgende to punkter:    

 

1. “Stanse oljeletingen og alle fremtidige konsesjonsrunder på norsk sokkel, inkludert 24. 
konsesjonsrunde, samt avskaffe ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO-

ordningen) og ikke tillate utbygging av feltene tildelt i 23. konsesjonsrunde.”   

 

2. “Sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare områder 
som havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen og polarfronten i 

Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene og Iverryggen, samt 
Skagerrak.” 

 
F11: Signert Lage Nøst, talsperson 
Nytt punkt under “Internasjonal innsats” (s. 24): “Opprette et ambisiøst og helhetlig program for 

bistand til småskala fornybare energiløsninger som vil sikre energitilgang, bekjempe fattigdom og 
bevare skog i utviklingsland.” 

 
F12: Signert Lage Nøst, talsperson 
Endre punkt 4.2 (s. 23) til: “Lage en nasjonal plan for utbygging av offshore havvind, som 

inkluderer en støtteordning som stimulerer til utbygging av havvind på norsk sokkel basert på 
beste praksis fra utenlandske støtteordninger for havvind.” 

 
F13: Signert Lage Nøst, talsperson 
Nytt punkt 4.4 (s.23): “Legge til rette for at det utvikles et hjemmemarked for solenergi, og bidra 
til at norske leverandører og næringsaktører innen solenergi får posisjonert seg i et globalt 

marked.” 

 
F14: Signert Rauand Ismail, Akershus 
Linje Stryke punkt 18 under kapitlet "Bygg" om forbud mot oljefyring i alle bygg. 
 

F15: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Linje 27, side 23: Endre punkt 5 til:  
"Gradvis og planmessig fase ut norsk produksjon av olje og gass.. i løpet av en periode på 15 år 

fra 2017.» 
 

F16: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Linje 48, side 24: "Forby nysalg av biler som kun går på fossilt drivstoff fra 2018.... til personer 
og firma som ikke kan bevise særskilt behov for unntak fra regelen.» 

 
F17: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Linje 5, side 24: Endre 6.2 "Utrede et trappetrinnssystem for strømprising for private 
husholdninger, slik at forbruk over et visst... nivå pr person i husholdninga... blir vesentlig dyrere 

enn lavt forbruk." 

 
F18: Signert Rauand Ismail, Akershus 
Linje 18, side 23: Endre «biologiske verdier" til "biologisk mangfold, økosystemtjenester» 
 



 

F19: Signert Rauand Ismail, Akershus og Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke hele punkt 11 om "nasjonalt ungdomskort" under kapittelet om Transport. 
 

F20: Signert Rauand Ismail, Akershus og Jørgen Abel Paulsen, Troms 
Stryke hele punkt 9.1 under kapittel 9 om "mat og landbruk» 

 

F21: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke hele punkt 1.2 om karbonrasjonering. 

 
F22: Signert Vårin Sinnes, Rogaland og Hulda Holtvedt, Oslo 
Linje 16, side 23: Nytt punkt: Styrke overføringskapasiteten til naboland og kontinentet, slik at 
Norge kan bidra til å gjøre energimiksen i Europa grønnere. 

 

F23: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Linje 27, side 24: Nytt punkt: Pålegge merking av produktets karbonavtrykk på næringsmidler. 
 
F24: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 
Linje 27, side 24: Nytt punkt: Endre læreplanen i faget Mat & Helse slik at opplæringen har som 

premiss at kostholdet skal være så miljøvennlig som mulig. 
 

F25: Signert Vårin Sinnes, Rogaland og Anne Nijdam, Rogaland 
Endre linje 20, side 24 til: «og slik at utslippene går ned i forhold til mengden produsert mat.» 

 
F26: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 
Nytt punkt 14.3, linje 14, side 25: Ikke legge togstrekninger ut på anbud. 

 
F27: Signert Hulda Holtvedt, Oslo og Vårin Sinnes, Rogaland 
Linje 22, side 24: Endre punkt 9.2: At offentlige kantiner skal være kjøttfrie og alltid tilby 
fullverdige veganske alternativer. 

 

F28: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 27, side 22, punkt 1.2: Legge til setning på punkt 1.2.: Rasjonene er målt og tilpasset etter 

bosted, livssituasjon ol., slik at det blir en rettferdig rasjonering. 
 

F29: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 31, side 22: Endre punkt 1.3. Innføre en klimabelønningsordning der inntektene fra 
progressivt økende karbonavgifter (fastsatt i tråd med klimamålene) deles ut igjen til 

befolkningen gjenom omfordeling av staten. Inntektene skal gå til å beholde og bygge en enda 
sterkekere velferdsstat som fokuserer på enkle miljøvennlige valg, gode helse- og omsorgstilbud, 

et sterkt utdanningstilbud og sunne arbeidsforhold. 
 

F30: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 27, side 22:  Legge til setning på punkt 1.2: Klimakvotehandel skal ikke være mulig. 
 

F31: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 31, side 22, endre punkt 1.3: Inntektene fra klimakvotene går til staten, i hovedsak for å 

løfte klimavennlige tiltak og for å opprettholde velferdsstaten. 

 
F32: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Stryke «nabolag» fra punkt 6.1, linje 3, side 24. 
 

F33: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 9, side 24: Endre "1 %" til "1,2 %" 



 

 

F34: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Nytt punkt, linje 21, side 24: "Legge til ekstra avgift på produkter med animalsk opphav."  

settes opp mot "Legge til ekstra avgift på produkter av egg, kjøtt og melk." 
 

F35: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Linje 18, side 25, nytt punkt: Innføre nattbuss til en billig pris i alle landets byer. 
 

F36: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Nytt punkt under "Bygg": Støtte opp om og fremme bygging av aktivhus. 

 
F37: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 8, side 23: Stryke første del av setninga. Start setninga med "Bevilge mer penger til..." 

 
F38: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 18-19, side 23: Endre siste setning til "Estetiske hensyn bør ikke ha vekt i avgjørelser om 
eventuell utbygging." 

 

F39: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Stryke 6.1, linje 1-3, side 24. 

 
F40: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 22-23: Endre til "Alle offentlige kantiner skal tilby fullverdige veganske alternativer." 
 

F41: Signert Andreas Holand, Nordland og Danielle Johanna Hansen, Nordland 
Endre linje 22-23: "Alle offentlige kantiner skal tilby fullverdige veganske alternativer." 
 

F42: Signert Lage Nøst, talsperson 
Nytt punkt 4.5 (s. 23): “Lage en nasjonal plan for å modernisere og øke kapasiteten i kraftnettet, 

med hensyn til å bedre utvekslingen mellom land og regioner.” 

 
F43: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 23, side 24: Nytt punkt "Innføre forbud mot kasting av brukbar mat etter fransk modell." 
 

F44: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 33-34, side 24: Gjer overpunkt 12 til underpunkt. 
 

F45: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 41-42, side 24: Gjer overpunkt 13 til underpunkt 

 
F46: Signert Elisabeth Udjus, Vest-Agder 
Linje 22, side 24: Endre fra tre kjøttfrie dager til to kjøttfrie dager. 

 
F47: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Stryk delen om vakuumtog, linje 8, side 25. 
 

F48: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 25, side 25: Nytt punkt "Alle offentlege nybygg skal møte god miljøstandard ikkje berre i 
bruk og drift av bygget, men i heile livsløpet frå krybbe til grav." 

 
F49: Signert Elisabeth Udjus, Vest-Agder 



 

Linje 29, side 24: Legge til: «Innføre et regionalt ungdomskort for kollektivtrafikk, slik at alle som 

er under 26 år reise med kollektiv (buss/båt/bane/trikk) i regionen sin, også om natten, for 400 
kroner i måneden.» 

 
F50: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Linje 8, side 23: Stryk første del av setninga i punkt 3 "Opprette et statlig selskap for fornybar 

energi", s.a. setninga startat på "Bevilge mer penger..." 
 

F51: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Stryke pkt. 11, linje 29, side 24. 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 
 

F52: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Endre linje 30, side 24: Auk prisen frå 250 kr/mnd til 400kr/mnd. 
 

F53: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Stryk "den faktiske", linje 1, side 25. 

 

F54: Signert Øyunn S. Kåset og Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Linje 26, side 15: Pålegge nye bygg å ha grønne tak eller solcellepanel i byer og tettsteder, der 

det er hensiktsmessig. 
 

F55: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 
Linje 1, side 24: "Sammenligne strømforbruket og karbonforbruket sitt med andre" 

 

F56: Signert Jørgen Abel Paulsen, Troms 
Endringsforslag linje 12, side 23: Endre punkt 8 til «Utrede muligheten for å trekke Oljefondet 

(SPU)…..». 
 

F57: Signert Andreas Holand, Nordland 
Tillegg punkt 1.3, side 22 avsnitt: "For å gi et statlig økonomisk grunnlag til å gjøre innledende 
investeringer i fornybar energi ønsker vi å benytte inntektene fra denne ordningen til dette de 

første to årene etter ordningens innføring for deretter å la det gå til fordeling." 
 

F58: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 
Tillegg linje 27, side 23: Tenke grønn omstilling fra idag. 
 

F59: Signert Harald S. Iversen, Sør-Trøndelag 
Stryke 6.2, linje 5, side 24 

 
F60: Signert Andreas Holand, Nordland 
Nytt punkt under «Transport», side 24-25: Utrede utbygging av toglinje mellom Bodø og Tromsø. 

 
F61: Signert Anne Line Nilsson, Vestfold 
Linje 15, side 22: Målet for politikken er at folk skal kunne leve gode bærekraftige liv. 
 

F62: Signert Guri Barka Martins, arbeidsutvalget 
Linje24, side 23: Endre punkt 4.3 til "4.3. Ruste opp og modernisere eksisterende norske 
vannkraftverk og verne resterende norske vassdrag for utbygging." 

 
F63: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 
Linje 18, side 25: Nytt underpunkt 15.2 (omgjøre punkt 15 til punkt 15 og underpunkt 
15.1). Senke CO2-utslippene fra flytrafikken gjennom å øke avgiftene på fossilt flydrivstoff 



 

til innenlands flytrafikk og innføre moms og miljøavgifter på fossilt flydrivstoff til utenriksfly. 

Avgiftsøkningen kompenseres gjennom tilsvarende kutt i flyseteavgiften. 
 

F64: Signert Andreas S. Madsen, Sogn og Fjordane og Vilje Leversund, Sogn og Fjordane 
Legg til punkt 2.2 under generelt, side 23: "Satse på forskning på miljøvennlig produksjon av el-

biler, og videreutvikle og avansere batteriteknologien." 
 
F65: Signert Lisa V Skinnarland, Telemark 
Legge til "Opprettholde elbilfordelene og utvikle hydrogenbil fordelene,» på punkt 13, linje 41. 
 

F66: Signert Øyunn S. Kåset, Hordaland og Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Linje 28, side 22: 1.2 Utrede innføringen av karbonrasjonering gjennom omsettelige, individuelle 

klimakvoter slik at alle norske borgere får tildelt en rettferdig rasjon CO2 i tråd med klimamålene 

..."og hvor gammel man er (opp til man er 18 år gammel). Man må da betale for varer og 
tjenester med karbonrasjoner i tillegg til penger." 

 
F67: Signert Andreas S. Madsen, Sogn og Fjordane og Vilje Leversund, Sogn og Fjordane 
Legge til punkt mellom 15 og 16 innen transport, side 25; "Innføre loggføring av bilkjøring for å 

legge avgifter basert på mengde og område hvor det er tilstrekkelig kollektivtransport, da i tillegg 
lage en enkel form for tilbakemelding om det av noen grunn ikke er andre alternativer for 

transport" 
 

F68: Signert Øyunn S. Kåset, Hordaland og Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Endre punkt 9.2, linje 22, side 24 til: “At offentlige kantiner skal være kjøttfrie og alltid tilby 

fullverdige rent vegetabilske alternativer, samt etterstrebe å tilby lokalprodusert, rettferdig mat.” 

 
F69: Signert Lage Nøst, talsperson 
Endre punkt 3 (s. 23) til: “Bruke Statkraft aktivt som en motor for nye investeringer i fornybar 
energi, og bevilge mer penger til statlige investeringsfond som kan stille med risikokapital for å 

drive frem gode klimaløsninger og skape grønne jobber.” 

 
F70: Signert Oda Engelbrektson, Aust-Agder 
Legge til punkt, linje 8, side 23: "Aktivt arbeide for å kunne tilby internasjonale arrangementer 
også for Grønn Ungdoms medlemmer under 18." 

 

F71: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
Linje 36, side 52: Legge til "... ,med sikte på å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." Slik 

at det nye punktet lyder "Gjennomføre et forprosjekt til "Borderland" til våren 2017, med sikte på 
å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." 

 
F72: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Endre 250 kr til 350 kr, linje 29, side 24 

 
F73: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 
Endre ordlyden i punkt 1.2, slik at rasjoner blir kvoter, med gratiskvoter og overskuddskvoter, 
linje 27-29, side 22. 

 

F74: Signert Ola Eian, arbeidsutvalget 
INNSENDT ETTER FRIST 

Tillegg punkt 11.1: Etablere en nasjonalt samordna oversikt over alle kollektivtilbud på tvers av 
fylkesgrensene. Både for å lette kollektivreiser over fylkesgrenser for bruker og på sikt gjøre det 

lettere å samordne regionale eller nasjonale pristilbud. 
 



 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2/F21 vedtatt 

F3 falt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

F8 vedtatt 

F9 vedtatt 

F10 vedtatt 

F11 vedtatt 

F12 vedtatt 

F13 vedtatt 

F14 falt 

F15 vedtatt 

F16 vedtatt 

F17 vedtatt 

F18 vedtatt 

F19/F51 falt til fordel for F52 

F20 falt 

F22 vedtatt 

F23 vedtatt 

F24 vedtatt 

F25 vedtatt 

F26 vedtatt 

F27 falt til fordel for F68 

F28 falt 

F29 falt til fordel for F57 

F30 falt 

F31 falt til fordel for F29 

F32 vedtatt 

F33 vedtatt 

F34a falt til fordel for F34b 

F34b falt 

F35 vedtatt 

F36 vedtatt 

F37/F50 falt til fordel for F69 



 

F38 vedtatt 

F39 falt 

F40/F41 falt til fordel for F5 

F42 vedtatt 

F43 vedtatt 

F44 forkastet 

F45 forkastet 

F46 falt til fordel for F5 

F47 vedtatt 

F48 vedtatt 

F49 falt til fordel for F52 

F52 falt 

F53 vedtatt 

F54 vedtatt 

F55 vedtatt 

F56 falt 

F57 falt 

F58 falt 

F59 falt 

F60 vedtatt 

F61 vedtatt 

F62 falt 

F63 vedtatt 

F64 vedtatt 

F65 vedtatt 

F66 falt 

F67 falt 

F68 falt til fordel for F5 

F69 vedtatt 

F70 forkastet 

F71 forkastet 

F72 falt til fordel for F52 

F73 vedtatt 

F74 vedtatt 

 

Vedtak 

Klimapolitisk plattform innstilles vedtatt av landsmøtet med følgende endringer: 

 

 F2/F21: Linje 27-29: Stryke punkt 1.2 om karbonrasjonering under kapittelet som heter 

"Generelt". 

 



 

F4: Nytt punkt 5.5 (s. 23): Stille krav om elektrifisering av alle eksisterende og planlagte oljefelt. 

 
F5: Endre punkt 9.2 (s. 24) til: “At offentlige kantiner skal innføre minst tre kjøttfrie dager i uka 

og alltid tilby fullverdige rent vegetabilske alternativer, samt etterstrebe å tilby lokalprodusert, 
rettferdig mat.” 

 

F6: Legge til følgende i punkt 1.3 (l. 33, s. 22): “Klimabelønningsordningen kan suppleres med 
ordinære klima- og miljøavgifter for å finansiere et ekte grønt skifte.” slik at punktet lyder: 

“Innføre en klimabelønningsordning der inntektene fra progressivt økende karbonavgifter (fastsatt 
i tråd med klimamålene) deles ut igjen til befolkningen direkte, slik at det lønner seg å ta 

klimavennlige valg. Klimabelønningsordningen kan suppleres med ordinære klima- og 
miljøavgifter for å finansiere et ekte grønt skifte.” 

 

F7: Endre punkt 8 (s. 24) til: “Trekke Oljefondet (SPU) ut av all fossil energi, og gi Oljefondet 

mandat til å investere minst 5 prosent direkte i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og -

distribusjon, også i unotert infrastruktur. Investeringer i mellom- og lavinntektsland bør 

etterstrebes» 

 

F8: Nytt punkt under “Transport” (s. 25): “Arbeide for internasjonale klimareguleringer og -

avgifter på luft- og skipsfart.” 

 

F9: Endre punkt 5.2 (s. 23) til: “Gi minst like fordelaktige skattevilkår til fornybare næringer som 

oljenæringen får i dag, og redusere statens økonomiske risiko knyttet til oljeleting ved å avvikle 

fordelene for og subsidiene til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, herunder 

leterefusjonsordningen.” 

 

F10: Splitte punkt 5.1 (s. 23) i følgende to punkter:    

 

1. “Stanse oljeletingen og alle fremtidige konsesjonsrunder på norsk sokkel, inkludert 24. 

konsesjonsrunde, samt avskaffe ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO-

ordningen) og ikke tillate utbygging av feltene tildelt i 23. konsesjonsrunde.”   

 

2. “Sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare områder 

som havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen og polarfronten i 

Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene og Iverryggen, samt 

Skagerrak.” 

 

F11: Nytt punkt under “Internasjonal innsats” (s. 24): “Opprette et ambisiøst og helhetlig 

program for bistand til småskala fornybare energiløsninger som vil sikre energitilgang, bekjempe 
fattigdom og bevare skog i utviklingsland.” 

 
F12: Endre punkt 4.2 (s. 23) til: “Lage en nasjonal plan for utbygging av offshore havvind, som 

inkluderer en støtteordning som stimulerer til utbygging av havvind på norsk sokkel basert på 

beste praksis fra utenlandske støtteordninger for havvind.” 
 

F13: Nytt punkt 4.4 (s.23): “Legge til rette for at det utvikles et hjemmemarked for solenergi, og 
bidra til at norske leverandører og næringsaktører innen solenergi får posisjonert seg i et globalt 

marked.” 
 



 

F15: Linje 27, side 23: Endre punkt 5 til:  

"Gradvis og planmessig fase ut norsk produksjon av olje og gass.. i løpet av en periode på 15 år 
fra 2017.» 

 
F16: Linje 48, side 24: "Forby nysalg av biler som kun går på fossilt drivstoff fra 2018.... til 

personer og firma som ikke kan bevise særskilt behov for unntak fra regelen.» 

 
F17: Linje 5, side 24: Endre 6.2 "Utrede et trappetrinnssystem for strømprising for private 

husholdninger, slik at forbruk over et visst... nivå pr person i husholdninga... blir vesentlig dyrere 
enn lavt forbruk." 

 
F18: Linje 18, side 23: Endre «biologiske verdier" til "biologisk mangfold, økosystemtjenester» 

 

F22: Linje 16, side 23: Nytt punkt: Styrke overføringskapasiteten til naboland og kontinentet, slik 
at Norge kan bidra til å gjøre energimiksen i Europa grønnere. 

 
F23: Linje 27, side 24: Nytt punkt: Pålegge merking av produktets karbonavtrykk på 

næringsmidler. 
 
F24: Linje 27, side 24: Nytt punkt: Endre læreplanen i faget Mat & Helse slik at opplæringen har 

som premiss at kostholdet skal være så miljøvennlig som mulig. 
 

F25: Endre linje 20, side 24 til: «og slik at utslippene går ned i forhold til mengden produsert 
mat.» 

 

F26: Nytt punkt 14.3, linje 14, side 25: Ikke legge togstrekninger ut på anbud. 
 

F32: Stryke «nabolag» fra punkt 6.1, linje 3, side 24. 
 

F33: Linje 9, side 24: Endre "1 %" til "1,2 %" 

 
F35: Linje 18, side 25, nytt punkt: Innføre nattbuss til en billig pris i alle landets byer. 

 
F38: Linje 18-19, side 23: Endre siste setning til "Estetiske hensyn bør ikke ha vekt i avgjørelser 

om eventuell utbygging." 

 
F42: Nytt punkt 4.5 (s. 23): “Lage en nasjonal plan for å modernisere og øke kapasiteten i 

kraftnettet, med hensyn til å bedre utvekslingen mellom land og regioner.” 
 

F43: Linje 23, side 24: Nytt punkt "Innføre forbud mot kasting av brukbar mat etter fransk 
modell." 

 

F47: Stryk delen om vakuumtog, linje 8, side 25. 
 

F48: Linje 25, side 25: Nytt punkt "Alle offentlege nybygg skal møte god miljøstandard ikkje 
berre i bruk og drift av bygget, men i heile livsløpet frå krybbe til grav." 

 

F53: Stryk "den faktiske", linje 1, side 25. 
 

F54: Linje 26, side 15: Pålegge nye bygg å ha grønne tak eller solcellepanel i byer og tettsteder, 
der det er hensiktsmessig. 

 
F55: Linje 1, side 24: "Sammenligne strømforbruket og karbonforbruket sitt med andre" 



 

 

F60: Nytt punkt under «Transport», side 24-25: Utrede utbygging av toglinje mellom Bodø og 
Tromsø. 

 
F61: Linje 15, side 22: Målet for politikken er at folk skal kunne leve gode bærekraftige liv. 

 

F63: Linje 18, side 25: Nytt underpunkt 15.2 (omgjøre punkt 15 til punkt 15 og underpunkt 
15.1). Senke CO2-utslippene fra flytrafikken gjennom å øke avgiftene på fossilt flydrivstoff til 

innenlands flytrafikk og innføre moms og miljøavgifter på fossilt flydrivstoff til utenriksfly. 
Avgiftsøkningen kompenseres gjennom tilsvarende kutt i flyseteavgiften. 

 
F64: Legg til punkt 2.2 under generelt, side 23: "Satse på forskning på miljøvennlig produksjon 

av el-biler, og videreutvikle og avansere batteriteknologien." 
 
F65: Legge til "Opprettholde elbilfordelene og utvikle hydrogenbil fordelene,» på punkt 13, linje 

41. 
 

F69: Endre punkt 3 (s. 23) til: “Bruke Statkraft aktivt som en motor for nye investeringer i 

fornybar energi, og bevilge mer penger til statlige investeringsfond som kan stille med 
risikokapital for å drive frem gode klimaløsninger og skape grønne jobber.” 

 
F73: Endre ordlyden i punkt 1.2, slik at rasjoner blir kvoter, med gratiskvoter og 

overskuddskvoter, linje 27-29, side 22. 
 

F74: Tillegg punkt 11.1: Etablere en nasjonalt samordna oversikt over alle kollektivtilbud på tvers 

av fylkesgrensene. Både for å lette kollektivreiser over fylkesgrenser for bruker og på sikt gjøre 
det lettere å samordne regionale eller nasjonale pristilbud. 

 

070 Valgkampstrategi 2017 

Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på valgkampstrategien slik den foreligger. 

 

F2: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 

Linje 49, side 37: Stryke ordet "kvalitetssjekke" 

 
F3: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Linje 8, side 34: Endre målet om ungdomskandidater til "Minst én av ungdomskandidatene blir 
valgt" 

 

F4: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Stryke linje 26 og 27 (hele kulepunktet) 

 
F5: Signert Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson 
Linje 41, side 40: Endre «sjetteplass» til «tredjeplass» 

 



 

F6: Signert Hulda Holtvedt, Oslo, Vårin Sinnes (Rogaland), Rauand Ismail (Akershus), Elisabeth 

Garlie Udjus (Vest-Agder) 
Linje 23, side 35: «Helhetlig endringsforslag til hovedsak nr. 2: 

Sak 2 - Internasjonal solidaritet 
Hovedbudskap: Grønn politikk handler om å fordele verdens ressurser mer rettferdig og sikre god 

levestandard for flere enn oss selv. 

Ved å ha internasjonal solidaritet som hovedsak i valgkampen 2017, vil Grønn Ungdom vise at: 
- Klima er vår tids viktigste rettferdighetskamp. 

- Vi er de eneste som tar på alvor at jordens ressurser er begrenset, og at kaken må deles likere, 
ikke gjøres større. 

- Vi vil gjøre noe med de grunnleggende årsakene til at verden er urettferdig, bl.a. ved å 
begrense skadevirkningene av klimaendringene, fremme etisk forbruk og handel og bekjempe 

kapitalflukt og internasjonale skatteparadiser. 

- Vi prioriterer de som har minst, og har en politikk som setter global utvikling foran norske 
interesser.» 

 
F7: Signert Anne Nijdam, Rogaland og Vårin Sinnes, Rogaland 
Linje 21-22, side 34: Øke antall mediaoppslag til 3 blant fylkes- og lokallag fra januar til oktober. 

 
F8: Signert Jens Petter Grini Pedersen, arbeidsutvalget 
Linje 7, side 34: Erstatte "10 %" med "9 %" slik at setningen blir "Grønn Ungdom oppnår minst 9 
% oppslutning i skolevalget." 

 
F9: Signert Jens Petter Grini Pedersen Grini, arbeidsutvalget 
Endre hovedsak 1 til "Forbruk". Saksframlegget endres deretter. 

 
F10: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
Under punkt 2.2, side 34: Endre fra to til tre hovedsaker: (1) Internasjonal solidaritet (2) Grønne 
arbeidsplasser (3) Forbruk 

 

F11: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
Linje 19, side 38: Ta 4000 kr fra "Buffer" til ny post "Internasjonal assistanse" 

 
F12: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 
Linje 22, side 35: Legge til kulepunkt: Vi må ta velgerne og ungdommene på alvor. For å 

gjennomføre et grønt skifte må vi vise hvordan vi skal gjennomføre det. Derfor må vi vise 
hvordan staten skal endre økonomien fra miljøfiendtlige til miljøvennlige næringer med et godt 

faktagrunnlag. 
 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

F8 vedtatt 



 

F9 falt 

F10 falt 

F11 vedtatt 

F12 vedtatt 

 

Vedtak 

Landsstyret innstiller på valgkampstrategien med følgende endringer: 

 

F2: Linje 49, side 37: Stryke ordet "kvalitetssjekke" 

 
F3: Linje 8, side 34: Endre målet om ungdomskandidater til "Minst én av ungdomskandidatene 

blir valgt" 
 

F4: Stryke linje 26 og 27 (hele kulepunktet) 
 

F5: Linje 41, side 40: Endre «sjetteplass» til «tredjeplass» 

 
F6: Linje 23, side 35: «Helhetlig endringsforslag til hovedsak nr. 2: 

Sak 2 - Internasjonal solidaritet 
Hovedbudskap: Grønn politikk handler om å fordele verdens ressurser mer rettferdig og sikre god 

levestandard for flere enn oss selv. 

Ved å ha internasjonal solidaritet som hovedsak i valgkampen 2017, vil Grønn Ungdom vise at: 
- Klima er vår tids viktigste rettferdighetskamp. 

- Vi er de eneste som tar på alvor at jordens ressurser er begrenset, og at kaken må deles likere, 
ikke gjøres større. 

- Vi vil gjøre noe med de grunnleggende årsakene til at verden er urettferdig, bl.a. ved å 

begrense skadevirkningene av klimaendringene, fremme etisk forbruk og handel og bekjempe 
kapitalflukt og internasjonale skatteparadiser. 

- Vi prioriterer de som har minst, og har en politikk som setter global utvikling foran norske 
interesser.» 

 
F7: Linje 21-22, side 34: Øke antall mediaoppslag til 3 blant fylkes- og lokallag fra januar til 

oktober. 

 
F8: Linje 7, side 34: Erstatte "10 %" med "9 %" slik at setningen blir "Grønn Ungdom oppnår 

minst 9 % oppslutning i skolevalget." 
 

F11: Linje 19, side 38: Ta 4000 kr fra "Buffer" til ny post "Internasjonal assistanse" 

 
F12: Linje 22, side 35: Legge til kulepunkt: Vi må ta velgerne og ungdommene på alvor. For å 

gjennomføre et grønt skifte må vi vise hvordan vi skal gjennomføre det. Derfor må vi vise 
hvordan staten skal endre økonomien fra miljøfiendtlige til miljøvennlige næringer med et godt 

faktagrunnlag. 
 

071 Arbeidsplan 2017 

Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 



 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på «Arbeidsplan 2017» slik den foreligger. 

 

F2: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 

Linje 4-23, side 51: «Stryke hele kapittelet.» 

 
F3: Signert Oda Engelbrektson, Aust-Agder 
Linje 25-27, side 50: Stryke punkt: "Ha en kontaktperson i IU for hvert fylkeslag, som er 

ansvarlige for kommunikasjon, formidler informasjon om IUs arbeid og bistår i internasjonale 
spørsmål" 

 
F4: Signert Oda Engelbrektson, Aust-Agder 
Linje 32, side 50, stryke punkt "Jobbe for at flere fylkeslag benytter seg av FYEGs ”Twinning 

cities”-prosjekt" 
 

F5: Signert Oda Engelbrektson, Aust-Agder 
Legge til på, linje 46, s 51: Aktivt arbeide for å kunne tilby internasjonale arrangementer også for 

Grønn Ungdoms medlemmer under 18. 

 
F6: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
Linje 36, side 52: Legge til "... ,med sikte på å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." Slik 
at det nye punktet lyder "Gjennomføre et forprosjekt til "Borderland" til våren 2017, med sikte på 

å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." 
 

F7: Signert John Slinning Jannesson, internasjonal kontakt 
Linje 20, side 51: Endre til "Invitere deltakere fra våre søsterorganisasjoner for å drive valgkamp 
sammen med oss dersom det er kapasitet til det" 

 
F8: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 6, side 50. 

 
F9: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 11, side 50 
 

F10: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 13, side 50 

FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

 
F11: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 9, side 50 
FORESLÅTT TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

 

F12: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 4, side 50 

 
F13: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 32, side 50 
 

F14: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 35, side 50 

 



 

F15: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 50, side 50 
 

F16: Signert Hulda Holtvedt, Oslo 
Stryke linje 23-36, side 52 

 

F17: Signert Guri Barka Martins, arbeidsutvalget 
Linje 23, side 49: endre til «ha minst 1800 registrerte medlemmer innen 2018.» 

 
F18: Signert Guri Barka Martins, arbeidsutvalget 
Linje 24, side 49: «ha minst 1200 betalende medlemmer innen 2018.» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 17 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 falt 

F3 falt 

F4/F13 vedtatt 

F5 falt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

F8 falt 

F9 falt 

F10 trukket 

F11 trukket 

F12 falt 

F14 falt 

F15 falt 

F16 vedtatt 

F17 vedtatt 

F18 vedtatt 

 

Vedtak 

Arbeidsplan 2017 innstilles på med følgende endringer: 

 

F4/F13: Linje 32, side 50, stryke punkt "Jobbe for at flere fylkeslag benytter seg av FYEGs 

”Twinning cities”-prosjekt" 
 

F6: Linje 36, side 52: Legge til "... ,med sikte på å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." 
Slik at det nye punktet lyder "Gjennomføre et forprosjekt til "Borderland" til våren 2017, med 

sikte på å gjennomføre et hovedprosjekt høsten 2017." 
 

F7: Linje 20, side 51: Endre til "Invitere deltakere fra våre søsterorganisasjoner for å drive 

valgkamp sammen med oss dersom det er kapasitet til det" 
 



 

F16: Stryke linje 23-36, side 52 

 
F17: Linje 23, side 49: endre til «ha minst 1800 registrerte medlemmer innen 2018.» 

 
F18: Linje 24, side 49: «ha minst 1200 betalende medlemmer innen 2018.» 
 

072 Utredning av økonomiske retningslinjer 

Jens Petter Grini Pedersen innleder saken. 

 

Lage Nøst, Anna Kvam, Isa M. A. Isene og Ola Eian melder seg inhabile og forlater salen. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Endre punkt 2.3 i retningslinjene til «Generalsekretær foretar utbetalinger fra Grønn Ungdoms 

konto. Leder plikter å gjennomføre stikkprøver av alle bilag ved utbetalinger under 20 000 kroner 

og kontroll av alle bilag ved enkeltutbetalinger over 20 000 kroner før utbetalingen utføres. Som 

dokumentasjon skal alle kontrollerte bilag attesteres. Dersom leder ikke har mulighet, faller 

ansvaret over på nestleder.» 

 

F2: Innstilling 

Endre punkt 8.1 til «Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 83,5 % stilling med lønn i 

samsvar med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens Lønnsregulativ. Der det foreligger 

flere lønnsregulativer i staten benyttes det som gir høyest lønn ved det laveste lønnstrinnet.» 

 

F3: Innstilling 

Tillegg til forslag 1: «Lønnsutbetaling skjer første virkedag i påfølgende måned.» 

 

F4: Innstilling 

Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker 

ferie i året (fra landsmøte til landsmøte).» 

 

F5: Innstilling  

Tillegg mot slutten av punkt 8.2 i de økonomiske retningslinjene: «Måneden fratredelsesytelse 

mottas skal anvendes til opplæring av den som overtar ens verv.» 

 

F6: Innstilling 

Legge til nytt kapittel: 

«9. Ikrafttredelse 

9.1 Disse retningslinjene revideres en gang hvert år på det nest siste landsstyremøtet før 

landsmøtet, og ellers ved behov.  

9.2 Endringer av disse retningslinjene kan kun skje ved alminnelige flertallsvedtak i landsstyret. 

9.3 Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke annet er vedtatt.» 

 

F7: Innstilling 



 

Legge til nytt punkt 9.x i de økonomiske retningslinje: «Generalsekretær er ansvarlig for å 

innstille på endringer av de økonomiske retningslinjene ved behov. Der endringsforslagene angår 

generalsekretærs lønn eller arbeidsforhold skal forslagene vurderes av et uavhengig økonomisk 

utvalg. Det økonomiske utvalget skal bestå av minst tre personer og være nedsatt av 

landsstyret.» 

 

F8: Innstilling 

Legge til nytt punkt i de økonomiske retningslinjene: «Der lønnsbetingelsene til generalsekretær 

og talspersoner fastsettes har hverken generalsekretærene eller talspersonene tale-, forslags-, 

eller stemmerett.» 

 

F9: Innstilling 

Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets 

stillingshjemmel. Landsstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen.» 

 

F10: Innstilling  

Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan i forbindelse 

med reisevirksomhet få utbetalt 280 kroner døgnet, for reiser som varer utover 24 timer. Dette er 

i utgangspunktet ment som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.» 

 

F11: Innstilling 

Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan ved reiser på 

vegne av organisasjonen utover 24 timer i Norden motta kompensasjon for kost mot kvittering.» 

 

F12: Innstilling 

Legge til nytt punkt under kapittel 3 (Motstridende F11): «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte 

kan ved reiser på vegne av organisasjonen utover 24 timer i Norden få dekket kostnader til kost 

med inntil 280 kroner døgnet mot kvittering.» 

 

F13: Innstilling 

Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) overstiger kr. 3 

000,- skal avbestillingsforsikring kjøpes. Hvis avbestilling skyldes sentrale forhold, f.eks. avlysning, 

dekkes ikke-refunderbare deler av beløpet av sentralt. Skyldes det personlige forhold må det 

dekkes av den reisende.» 

 

F14: Innstilling  

Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved arrangementer (seminar, aksjoner og lignende) kan 

Grønn Ungdom dekke telefonregninger for personer som beviselig har hatt utgifter knyttet til 

arrangementet.» 

 

F15: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 7-8, side 58: Avtroppende skal ha en overlappsavtale som inneholder hva hens oppgaver 

skal være i overlappsmåneden og hva hen skal gi opplæring i. Fratredelsesytelse gis for 1 mnd 

ved fullført overlappsavtale. 

 

F16: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 



 

Linje 7-8, side 60: Legge til «...eller kandidater til disse vervene.» 

 

F17: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 20-21, side 60: «Innføre å ha fast lønnstige som opplyses om ved utlysning der faste 

variabler bestemmer lønn.» 

 

F18: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 11-14, side 63: «Alle reiser betales med kredittkort med reiseforsikring.» 

 

F19: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 31-32, side 63: «Ved arrangementer (seminar, aksjoner og lignende) har Grønn Ungdom 

egne telefoner med kontantkort.» 

 

F20: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 34-37, side 55: endre til «Vedta at lønn øker med x % hvert år.» 

 

F21: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 

Linje 40-43, side 59: Legge til: «Eventuelle saksforberedelser bør gjøres av de AU-medlemmene 

som ikke stiller til de relevante vervene.» 

 

F22: Signert Mari Vold, Sør-Trøndelag 

Stryke forslaga om kompensasjon til AU-medlem, F10, F11 og F12 

 

F23: Signert Ivar M. G. Arensen, Oslo 

Linje 41-42, side 60: Stryke «Et viktig prinsipp ved økonomistyringa i frivillig virksomhet er at en 

bør tilrettelegge for at frivillig arbeid kan gjennomføres uten at det går utover de frivilliges egen 

økonomi.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 16 

 Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 falt til fordel for F15 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

F8 vedtatt 

F9 vedtatt 

F10 vedtatt 

F11 falt til fordel for F12 

F12 vedtatt 

F13 vedtatt 



 

F14 vedtatt 

F15 vedtatt 

F16 vedtatt 

F17 falt til fordel for F9 

F18 vedtatt 

F19 falt til fordel for F14 

F20 vedtatt 

F21 falt til fordel for F2 

F22 forkastet 

F23 forkastet 

 

Vedtak 

F1: Endre punkt 2.3 i retningslinjene til «Generalsekretær foretar utbetalinger fra Grønn 

Ungdoms konto. Leder plikter å gjennomføre stikkprøver av alle bilag ved utbetalinger under 20 

000 kroner og kontroll av alle bilag ved enkeltutbetalinger over 20 000 kroner før utbetalingen 

utføres. Som dokumentasjon skal alle kontrollerte bilag attesteres. Dersom leder ikke har 

mulighet, faller ansvaret over på nestleder.» 

 

F2: Endre punkt 8.1 til «Talspersoner og generalsekretær kompenseres for 83,5 % stilling med 

lønn i samsvar med det til enhver tid laveste lønnstrinnet i Statens Lønnsregulativ. Der det 

foreligger flere lønnsregulativer i staten benyttes det som gir høyest lønn ved det laveste 

lønnstrinnet.» 

 

F3: Tillegg til forslag 1: «Lønnsutbetaling skjer første virkedag i påfølgende måned.» 

 

F4: Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker 

ferie i året (fra landsmøte til landsmøte).» 

 

F6: Legge til nytt kapittel: 

«9. Ikrafttredelse 

9.1 Disse retningslinjene revideres en gang hvert år på det nest siste landsstyremøtet før 

landsmøtet, og ellers ved behov.  

9.2 Endringer av disse retningslinjene kan kun skje ved alminnelige flertallsvedtak i landsstyret. 

9.3 Vedtatte endringer trer i kraft 1.1., det følgende kalenderåret, der ikke annet er vedtatt.» 

 

F7: Legge til nytt punkt 9.x i de økonomiske retningslinje: «Generalsekretær er ansvarlig for å 

innstille på endringer av de økonomiske retningslinjene ved behov. Der endringsforslagene angår 

generalsekretærs lønn eller arbeidsforhold skal forslagene vurderes av et uavhengig økonomisk 

utvalg. Det økonomiske utvalget skal bestå av minst tre personer og være nedsatt av 

landsstyret.» 

 

F8: Legge til nytt punkt i de økonomiske retningslinjene: «Der lønnsbetingelsene til 

generalsekretær og talspersoner fastsettes har hverken generalsekretærene eller talspersonene 

tale-, forslags-, eller stemmerett.» 

 



 

F9: Legge til nytt punkt under kapittel 8: «Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets 

stillingshjemmel. Landsstyret skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen.» 

 

F10: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Arbeidsutvalgsmedlemmer og ansatte kan i 

forbindelse med reisevirksomhet få utbetalt 280 kroner døgnet, for reiser som varer utover 24 

timer. Dette er i utgangspunktet ment som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.» 

 

F12: Legge til nytt punkt under kapittel 3 (Motstridende F11): «Arbeidsutvalgsmedlemmer og 

ansatte kan ved reiser på vegne av organisasjonen utover 24 timer i Norden få dekket kostnader 

til kost med inntil 280 kroner døgnet mot kvittering.» 

 

F13: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved reiser der billettenes samlede pris (t/r) overstiger 

kr. 3 000,- skal avbestillingsforsikring kjøpes. Hvis avbestilling skyldes sentrale forhold, f.eks. 

avlysning, dekkes ikke-refunderbare deler av beløpet av sentralt. Skyldes det personlige forhold 

må det dekkes av den reisende.» 

 

F14: Legge til nytt punkt under kapittel 3: «Ved arrangementer (seminar, aksjoner og lignende) 

kan Grønn Ungdom dekke telefonregninger for personer som beviselig har hatt utgifter knyttet til 

arrangementet.» 

 

F15: Linje 7-8, side 58: Avtroppende skal ha en overlappsavtale som inneholder hva hens 

oppgaver skal være i overlappsmåneden og hva hen skal gi opplæring i. Fratredelsesytelse gis for 

1 mnd ved fullført overlappsavtale. 

 

F16: Linje 7-8, side 60: Legge til «...eller kandidater til disse vervene.» 

 

F18: Linje 11-14, side 63: «Alle reiser betales med kredittkort med reiseforsikring.» 

 

F20: Linje 34-37, side 55: endre til «Vedta at lønn øker med x % hvert år.» 

 

073 Budsjett 2017 
Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på alternativ B slik det er framlagt i «Budsjett 2017». 

 

F2: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 

Landsstyret innstiller på alternativ C slik det er framlagt i «Budsjett 2017». 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 For Mot Avholdende Resultat 



 

F1 18 0 0 Vedtatt 

F2 1 17 0 Falt 

 

Vedtak 

Landsstyret innstiller på alternativ B slik det er framlagt i «Budsjett 2017». 

 

074 Resolusjonsdebatt 
Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 3 resolusjoner på GULM. 

 

F2: Innstilling 

Resolusjonen som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: 1) Resolusjonen er 
et relevant innspill til arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, 2) resolusjonen representerer 

noe nytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, 3) resolusjonen er dagsaktuell. 
 

F3: Innstilling 
X fra arbeidsutvalget og y og z fra landsstyret utgjør forberedende redaksjonskomité som skal 

innstille på hvilke resolusjoner som skal behandles på GULM. 

 
F4: Signert Lage Nøst, talsperson 
Resolusjoner skal utformes i tråd med Miljøpartiet De Grønnes mal for resolusjoner, noe som 
innebærer at landsmøtet ikke skal behandle eller votere over brødtekst/begrunnelse, kun 

behandle, votere over og eventuelt vedta resolusjonstekst i form av konkrete politiske punkter. 

 
F5: Signert Sebastian Teigen Nygård, Hordaland 
Y eller z = Sebastian 
 

F6: Signert Ivar M. G. Arnesen, Oslo 
Y eller z = Ivar 
 

F7: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
X = Teodor 

 
F8: Signert Andreas Storesund Madsen, Sogn og Fjordane 
Y eller z = Andreas 

 
F9: Signert Anne Nijdam, Rogaland 
Y eller z = Anne 
 

F10: Signert Amalie Auran, Telemark 
Y eller z = Amalie 
 

F11: Signert Lisa V Skinnarland 



 

Forbedrende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal behandles på GULM 

og få mandat til å sette sammen resolusjoner med tillatelse fra innsender/innstiller. 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 18 

 Resultat 

F1 Vedtatt 

F2 Vedtatt 

F3 Vedtatt 

F4 Vedtatt 

F5 Falt 

F6 Falt 

F7 Vedtatt 

F8 Vedtatt 

F9 Vedtatt 

F10 Falt 

F11 Vedtatt 

 

Vedtak 

Landsstyret innstiller på alternativ B slik det er framlagt i «Budsjett 2017» med følgende 

endringer: 

 

F1: Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 3 resolusjoner på GULM. 

 

F2: Resolusjonen som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: 1) 

Resolusjonen er et relevant innspill til arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, 2) 

resolusjonen representerer noe ytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, 3) 

resolusjonen er dagsaktuell. 

 

F3: Teodor Bruu fra arbeidsutvalget og Andreas Storesund Madsen og Anne Nijdam fra 
landsstyret utgjør forberedende redaksjonskomité som skal innstille på hvilke resolusjoner som 

skal behandles på GULM. 
 

F4: Resolusjoner skal utformes i tråd med Miljøpartiet De Grønnes mal for resolusjoner, noe som 

innebærer at landsmøtet ikke skal behandle eller votere over brødtekst/begrunnelse, kun 
behandle, votere over og eventuelt vedta resolusjonstekst i form av konkrete politiske punkter. 

 
F11: Forbedrende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal behandles på 

GULM og få mandat til å sette sammen resolusjoner med tillatelse fra innsender/innstiller. 
 

Møtet heves for dagen kl 18:00 

 

Møtet åpnes for dagen 09:01 

 

075 Vedtektsendringer 
Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 



 

 

Debatt 
 

 Votering 
Antall stemmeberettigede: 18 

 

F1: Landsstyret innstiller på F1.  
F3: Landsstyret innstiller på F3. 

F4: Landsstyret innstiller på F4. 
F5: Landsstyret innstiller på F5. 

F6: Landsstyret innstiller på F6. 

F7: Landsstyret innstiller på F7. 
F12: Landsstyret innstiller på F12. 

F13: Landsstyret innstiller på F13. 
F14: Landsstyret innstiller på F14.  

F15: Landsstyret innstiller på F15.  
F16: Landsstyret innstiller på F16. 

 

076 Orientering fra valgkomitéen 
Veslemøy Waage innleder saken. 

 

077 Innstilling av valgkomité 
Øyunn Stokkeland Kåset innleder saken. 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Anne Nijdam er innstilt på som leder i valgkomitéen. 

Anne Line Nilsen er innstilt på som medlem i valgkomitéen. 
Ingvild Garmo Nilsson er innstilt på som medlem i valgkomitéen. 

Alexander Jansen er innstilt på som medlem i valgkomitéen. 
Håkon Nakkerud Opedal er innstilt på som varamedlem i valgkomitéen. 

Line Fjørstad er innstilt på som varamedlem i valgkomitéen. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 

Vedtak 

Landsstyret innstiller på Anne Nijdam som leder i valgkomitéen. 
Landsstyret innstiller på Anne Line Nilsen som medlem i valgkomitéen. 

Landsstyret innstiller på Ingvild Garmo Nilsson som medlem i valgkomitéen. 

Landsstyret innstiller på Alexander Jansen som medlem i valgkomitéen. 
Landsstyret innstiller på Håkon Nakkerud Opedal som varamedlem i valgkomitéen. 

Landsstyret innstiller på Line Fjørstad som varamedlem i valgkomitéen. 
 

078 Status arbeidsplan 
Jens Petter Grini Pedersen innleder saken. 

 



 

 

Møtet heves 15:12 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

Oslo, 2. oktober 2016 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 


