
	  

Til Arbeidsutvalget 

Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG 

Dato 09.12.2014 

Fra Ingrid Ophaug Dahl 

 

REFERAT FRA AU-12-1415 

Møtedato: 09.12.2004 

Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo 

Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) 

 

Tilstede Ingrid Ophaug Dahl  Talsperson 
 Lage Nøst Talsperson 
 Anders Skyrud Danielsen Generalsekretær 
 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt 
 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem 
 Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem 
 Isa Maline Alstadius Isene Arbeidsutvalgsmedlem 
 Kristin Viko Rasmussen Arbeidsutvalgsmedlem 
 Mattis Sørensen Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem 

 

Frafall Jens Hunsbeth Schreuder Arbeidsutvalgsmedlem 
   

SAKSLISTE 

132 Godkjenning av innkalling 
 
 

Slå sammen sak 136 og 137 
Likestillingssaken er en egen sak 
Sommerleir legges til som eventuelt 
 
Innkallingen godkjennes med endring 



	  

133 Valg av ordstyrer og referent  

John Slinning Jannesson og Ingrid Ophaug Dahl valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.  

134 Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes  

135 Orienteringsrunde 

Samtlige orienterer om sine oppgaver siden forrige møte.  

136/7 Strategisk Valgkamputvalg  

Quiztin orienterer  

Debatt 

138 Permisjonssøknad for Kristin Viko Rasmussen  

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Kristin Viko Rasmussen innvilges redusert arbeidsmengde fra januar til og med LM 2015. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 9 0 0 Vedtatt/ Falt 

Vedtak 

F1: Kristin Viko Rasmussen innvilges redusert arbeidsmengde fra januar til og med LM 2015. 

 

139    Landsstyremøtet (evaluering) 

          Kristin orienterer 

          Debatt 

140     Politiske saker til GULM  
           Lage orienterer  



	  

 Debatt           

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 8-1-0 
F2:       ENSTEMMIG  
F3:       Foreslår å stryke i punkt h: «…for eksempel gjennom lønnskorrigering på 
bakgrunn av en nasjonal arbeidsvurdering.» 7-0-2 
F4:       Stryke punkt  F inntil videre 5-3-1 

F5        1/3 deling av foreldrepermisjon og overlatelse av 1/3 til en tredje person 
involveres i forslaget 2-7 – F7 vant 
F6       Kutt av skatteklasse 2 legges til i forslaget som eget punkt 7-0-2 

F7        «den bør være på minst 14 uker» erstattes med «den bør være på minst 1/3» 
Vant 8-1-0 

F8 Bytte kravene i F7 med «dette sakspapiret» dersom F1 faller 

F9 Helheten med endringene 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 11 

 For Mot Avholdende Resultat 
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Vedtak 

Grønn Ungdom vil:  

a)   Jobbe for alle barns like muligheter til å blomstre i skolen, uavhengig av 
kjønn og kjønnsidentitet. Alt for mange unge jenter rammes av psykisk 
uhelse og stress, og alt for mange unge gutter faller fra i utdanningsløpet. Vi 



	  

vil satse på å utdanne alle som jobber med barn i genuspedagogikk og normkritikk, 
samt på flere lærere og bedre etterutdanningsmuligheter. 
b)   Jobbe for at rådgivningstjenesten i skolen skal ha et normkritisk perspektiv og 
inspirere alle til selvstendige og utfordrende valg av studieretning og yrkesorientering. 
Kvotering til fordel for underrepresenterte kjønn må tas i bruk på de forskjellige 
utdanningsområdene. 
c)    Opprette et nasjonalt senter for normkritisk og antirasistisk pedagogikk. 
d)   Forebygge voldtekt og motarbeide usunne tabuer knyttet til kjønn og seksualitet ved 
å bedre seksualundervisningen. Læreplanen må fokusere mer på seksuelle relasjoner og 
grenseoverskridende atferd, også i et normkritisk perspektiv. 
e)   Ha bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn. 
Vi vil opprettholde og styrke landets overgreps- og voldtektsmottak.  Terskelen for å 
anmelde voldtekt må bli lavere. Tabuer og fordommer knyttet til mannlige voldtektsofre 
må bekjempes. Voldtektsofre skal oppleve å bli møtt med forståelse av profesjonelle i 
helsevesen og politi, uansett kjønnsidentitet. 
f)     Motarbeide alle forsøk på å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort. 
g)   At prinsippet ”lik lønn for arbeid av lik verdi” skal praktiseres. I takt med en gradvis 
og generell arbeidstidsforkorting ned til 6 timers normalarbeidsdag, må lønnsforskjellene 
utjevnes til fordel for kvinnedominerte yrker. 
h)   Fjerne skatteklasse 2 for ektepar.    
i)     Utvide samlet foreldrepermisjon til 18 måneder, slik som i Sverige. Av dette bør 
tilstrekkelig tid reserveres mor slik at hun blir fullt restituert etter fødselen, og slik at 
barnet kan fullammes tilstrekkelig lenge. Vi vil motarbeide reversering av fedrekvoten; 
den bør være på minst 1/3 av permisjonsperioden. 
 

 

141 Frist for GULM  

Anders orienterer 

Debatt 

F1: Innstilling 

Spørre GULS om vi kan utsette utsending av sakspapirer til GULM med to uker, slik at de 
får møtepapirene en uke før GULM-møtestart.  

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 9 0 0 Vedtatt 

Vedtak 



	  

F1: Spørre GULS om vi kan utsette utsending av sakspapirer til GULM med to uker, slik at 
de får møtepapirene en uke før GULM-møtestart.  

139    Valg til AU 

          Anders orienterer 

          Runde 

 

 

 

Møtet heves kl 20:50  

 

Deretter møtekritikk 

 

Oslo, 9. desember 2014 

 

Ingrid Ophaug Dahl,  

talsperson 

 


