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Møtestart 18:00 

SAKSLISTE 

176 Val av ordstyrar og referent  

John Slinning Jannesson er valt som ordstyrar og Ola Eian som referent.  

177 Godkjenning av innkalling 



 

Innkallinga godkjennast med desse merknadane: 

• Saksframlegg kom 3 dagar for seint. 

• Det manglar linkar til saksframlegg i sak nr. 181 

• Sak nr. 183 manglar innstilling til vedtak 

• Eventueltsak: Søppelpost 

• Eventueltsak: Orientering om skoleringshelga 

• Eventueltsak: COP22 

 

178 E-postvoteringar  

Jens Petter orienterer. Føljande e-postvoteringar vert avslutta sia siste AU-møte: 

Votering 5. oktober om MDGLS i Narvik med stemmefrist 7. oktober: 

F1: Innstilling 

Isa får tillitt frå AU til å dra på MDGLS i desember 

 

Votering 6. oktober om tilslutning til Fagforbundets Ungdoms kampanje for tannhelse med 

stemmefrist 10. oktober kl. 12:00: 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom avslutter sin deltakelse i Fagforbundet Ungdoms kampanje "Tannhelse inn i 

egenandelsordningen" 

Votering 10. oktober om TV2 Torget - Tilbud – Annonsering med stemmefrist 10. oktober kl. 

16:00: 

F3: Innstilling 

GU takker ja til å bli demokunde på TV2-torget. 

 

F4: Innstilling 

GU takker nei til å bli demokunde på TV2-torget. 

Votering 

Tal på deltakarar med røysterett: 11 

 For Mot Fråhaldne Resultat 

F1 7 0 4 Vedteke 

F2 8 0 3 Vedteke 

F3 0 7 4 Fall 

F4 7 0 4 Vedteke 



 

Vedtak 

F1: Innstilling 

Isa får tillitt frå AU til å dra på MDGLS i desember 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom avslutter sin deltakelse i Fagforbundet Ungdoms kampanje "Tannhelse inn i 

egenandelsordningen" 

F4: Innstilling 

GU takker nei til å bli demokunde på TV2-torget. 

  

179 Orienteringsrunde 

Alle orienterer om sine oppgåver sia siste møte 

  

180 Fylka si runde 

Alle orienterer om aktivitet i fylkane sine sia siste møte. 

Debatt 

  

181 Høringssvar til programkomiteen 

18:37 Pause for lesing av saksframlegg. 

18:48 Møtet starter opp igjen. 

 

Anna orienterer. 

 Debatt 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Arbeidsutvalget vedtar høringssvaret til nytt program fra Grønn Ungdom slik det foreligger. 

Programgruppa får ansvar får å sende dokumentet til programkomiteen.    

F2: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Legge til under dyrevern: 

-"Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker." 

-"Øke dyrevelferdskravet ved bruk av dyr til underholdning, blant annet gjennom økt 

tilsyn på konkurranser og utstillinger." 



 

-"Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven" 

-"Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen." 

F3: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Under dyrevelferd, dersom samlet forslag fallr. 

-"Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker." 

F4: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Under dyrevelferd, dersom samlet forslag fallr. 

-"Øke dyrevelferdskravet ved bruk av dyr til underholdning, blant annet gjennom økt tilsyn på 

konkurranser og utstillinger." 

F5: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Under dyrevelferd, dersom samlet forslag fallr. 

-"Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven" 

F6: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Under dyrevelferd, dersom samlet forslag fallr. 

-"Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker." 

F7: Tillegg, Guri Barka Martins 

s. 16 

Legge til: "Nytt punkt (side 47, linje 1821) nytt punkt X: Retten til hjelpemidler skal fortsette å 

være forankret i folketrygden, være statlig finansiert og formidlet gjennom hjelpemiddelsentralene 

i samarbeid med kommunene." 

F8: Endring, Jens Petter Grini Pedersen 

side 48, linje 1859, Underkapittel: Ruspolitikk 

«Tilleggsforslag til «Underkapittel: Ruspolitikk» 

«Nytt punkt (side 48, linje 1859) nytt punkt X: Miljøpartiet De Grønne mener det bør gjennomføres 

en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og regulering av narkotiske stoffer som 

i dag er forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 

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

bakgrunn av utredningen.» 

F9: Tillegg, Ingvild Kessel 

Sak 181 - Nytt punkt side 62, linje 2402 

Satse på helse, trygge sanitære forhold og ren vannforsyning. Norge må lage en 

opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet, og støtte initiativer som Health Impact Fund 

for å sikre alle tilgang til nødvendige medisiner. 

F10: Nytt forslag, Teodor Bruu 

Programgruppa får i oppgave revidere 'Høringssvar til første utkast til nytt arbeidsprogram' til en 

mer leservennlig versjon.  

 

 

 



 

Votering 

Tal på deltakarar med røysterett: 10 

 For Mot Fråhaldne Resultat 

F1 10 0 0 Vedteke 

F2 10 0 0 Vedteke 

F3 Fall til fordel for F2 

F4 Fall til fordel for F2 

F5 Fall til fordel for F2 

F6 Fall til fordel for F2 

F7 10 0 0 Vedteke 

F8 10 0 0 Vedteke 

F9 8 1 1 Vedteke 

F10 6 4 0 Vedteke 

     

Vedtak 

F1: Innstilling 

Arbeidsutvalget vedtar høringssvaret til nytt program fra Grønn Ungdom slik det foreligger. 

Programgruppa får ansvar får å sende dokumentet til programkomiteen.    

F2: Tillegg, Isa Maline Alstadius Isene 

Legge til under dyrevern: 

-"Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker." 

-"Øke dyrevelferdskravet ved bruk av dyr til underholdning, blant annet gjennom økt tilsyn på 

konkurranser og utstillinger." 

-"Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven" 

-"Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen." 

F7: Tillegg, Guri Barka Martins 

s. 16 

Legge til: "Nytt punkt (side 47, linje 1821) nytt punkt X: Retten til hjelpemidler skal fortsette å 

være forankret i folketrygden, være statlig finansiert og formidlet gjennom hjelpemiddelsentralene 

i samarbeid med kommunene." 

F8: Endring, Jens Petter Grini Pedersen 

side 48, linje 1859, Underkapittel: Ruspolitikk 

«Tilleggsforslag til «Underkapittel: Ruspolitikk» 

«Nytt punkt (side 48, linje 1859) nytt punkt X: Miljøpartiet De Grønne mener det bør gjennomføres 

en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og regulering av narkotiske stoffer som 

i dag er forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 

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

bakgrunn av utredningen.» 

F9: Tillegg, Ingvild Kessel 

Sak 181 - Nytt punkt side 62, linje 2402 

Satse på helse, trygge sanitære forhold og ren vannforsyning. Norge må lage en 



 

opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet, og støtte initiativer som Health Impact Fund 

for å sikre alle tilgang til nødvendige medisiner. 

F10: Nytt forslag, Teodor Bruu 

Programgruppa får i oppgave revidere 'Høringssvar til første utkast til nytt arbeidsprogram' til en 

mer leservennlig versjon.  

Anna forlèt møtet. 

 

182 Historieprosjektet  

Isa orienterer. 

  

183 Forretningsorden GULM 

Isa orienterer. 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1: Nytt forslag, John Slinning Jannesson 

Forretningsorden innstilles til landsmøtet slik den foreligger 

 

F2: Tillegg, Jens Petter Grini Pedersen 

s. 21, § 11 

Endre annen setning i § 11, s. 21, slik at annen setning lyder: 

«Redaksjonskomitéen skal sammenstille og presentere innkomne forslag for landsmøtet. 

Redaksjonskomitéen får mandat til å samordne forslag, foreslå bedre ordlyd og innstille på 

endringer som ikke er meningsbærende» 

F3: Endring, Ola Eian  

§19 punkt 4. a 

endre ordet "kan" til "skal" slik at observatører til optellingen skal sendes fra hver kandidat 

F4: Nytt forslag, Lage Nøst 

Isa reviderer forslaget til forretningsorden på en måte som åpner for én replikk per innlegg i 

debatten, men kun etter at strek er satt og kun i kontradiksjonsøyemed. Det skal også åpnes for 

svarreplikk fra den som hadde det originale innlegget. 

F5: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 5. 

Legge til ordet "opptil" mellom "og" og "128" 



 

F6: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 12 

Endre fra tre til to minutter 

F7: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 13 

Endre fra ti til åtte minutter 

F8: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 15 

Legge til på slutten av paragrafen: (framsette et forslag,) jo mindre det er forslag til 

voteringsorden, møteregler eller dagsorden. 

F9: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 18 

Endre fra "hånden" til "skiltet" i andre avsnitt 

Votering 

Tal på deltakarar med røysterett: 9 

 For Mot Fråhaldne Resultat 

F1 9 0 0 Vedteke 

F2 8 0 1 Vedteke 

F3 1 ? ? Fall  

F4 9 0 0 Vedteke 

F5 3 4 2 Fall 

F6 2 7 0 Fall 

F7 4 5 0 Fall 

F8 2 3 4 Fall 

F9 4 1 4 Vedteke 

     

Vedtak 

F1: Nytt forslag, John Slinning Jannesson 

Forretningsorden innstilles til landsmøtet slik den foreligger 

 

F2: Tillegg, Jens Petter Grini Pedersen 

s. 21, § 11 

«Tilleggsforslag til «Underkapittel: Ruspolitikk» 

«Nytt punkt (side 48, linje 1859) nytt punkt X: Miljøpartiet De Grønne mener det bør gjennomføres 

en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og regulering av narkotiske stoffer som 

i dag er forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 

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

bakgrunn av utredningen.» 

F4: Nytt forslag, Lage Nøst 

Isa reviderer forslaget til forretningsorden på en måte som åpner for én replikk per 



 

innlegg i debatten, men kun etter at strek er satt og kun i kontradiksjonsøyemed. Det skal også 

åpnes for svarreplikk fra den som hadde det originale innlegget. 

F9: Endring, Teodor Bruu 

Paragraf 18 

Endre fra "hånden" til "skiltet" i andre avsnitt 

  

184 Grønnhetstyranniets framtid 

 Lage orienterer. 

F1: Innstilling 

Lage Nøst fortsetter som programleder i podkasten ”Grønnhetstyranniet” i 2017.   

F2: Innstilling 

Podkastredaksjonen (som utgår fra kommunikasjonsgruppa i AU) skal søke samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen og ledelsen i Miljøpartiet De Grønne om produksjon og distribusjon 

av ”Grønnhetstyranniet”, under forutsetning av at MDG kan bidra med nødvendige ressurser. 

Votering 

Tal på deltakarar med røysterett: 9 

 For Mot Fråhaldne Resultat 

F1 9 0 0 Vedteke 

F2 9 0 0 Vedteke 

 

Vedtak 

F1: Innstilling 

Lage Nøst fortsetter som programleder i podkasten ”Grønnhetstyranniet” i 2017.   

 

F2: Innstilling 

Podkastredaksjonen (som utgår fra kommunikasjonsgruppa i AU) skal søke samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen og ledelsen i Miljøpartiet De Grønne om produksjon og distribusjon 

av ”Grønnhetstyranniet”, under forutsetning av at MDG kan bidra med nødvendige ressurser. 

  

185 Valg av observatør til MDGLS 

Jens Petter orienterer. 

Debatt 



 

Forslag til vedtak 

 

F1a: Innstilling  

Grønn Ungdom sender en observatør til MDGLS i desember. 

F1b: Innstilling 

Grønn Ungdom sender ikke en observatør til MDGLS i desember. 

F2: Innstilling  

Grønn Ungdoms observatør til MDGLS i desember velges ved loddtrekning blant de som ønsker å 

delta på landsstyremøtet. 

F1b: Innstilling 

Grønn Ungdom sender ikke en observatør til MDGLS i desember. 

F3: Innstilling  

I forbindelse med framtidige landsstyremøter i De Grønne gjelder følgende rutiner for valg av 

observatør.  

• Arbeidsutvalget velger hvorvidt de skal sende observatør til MDGLS, og i så fall hvem, for hvert 

Landsstyremøte. 

• Observatør til MDGLS velges av og blant Arbeidsutvalgets medlemmer for hvert Landsstyremøte. 

• Grønn Ungdoms observatør til hvert Landsstyremøte i Miljøpartiet De Grønne velges så fort som 

mulig etter at 1. innkalling til landsstyremøtet er sendt ut, og innen påmeldingsfristen for møtet. 

• Observatør til hvert MDGLS velges på ett AU-møte og ved loddtrekning blant de som ønsker å 
delta på Landsstyremøtet. 

• Grønn Ungdom refunderer reisekostnader for observatør, om disse ikke dekkes av De Grønne. 

F4: Endring til F3, Guri Barka Martins 
31, punkt 4 

Endre til: Observatør til MDGLS velges ved å melde interesse over e-post og loddtrekning blant 
de som ønsker å delta på Landsstyremøtet. 
 

Votering 

Tal på deltakarar med røysterett: 9 

 For Mot Fråhaldne Resultat 

F1a Fall for B 

F1b 7 1 1 Vedteke 

F2 Fall som fylgje av F1b 

F3 8 0 1 Vedteke 

F4 7 2 0 Vedteke 

 

 



 

Vedtak 

F1b: Innstilling 

Grønn Ungdom sender ikke en observatør til MDGLS i desember. 

F3: Innstilling  

I forbindelse med framtidige landsstyremøter i De Grønne gjelder følgende rutiner for valg av 

observatør.  

• Arbeidsutvalget velger hvorvidt de skal sende observatør til MDGLS, og i så fall hvem, for hvert 

Landsstyremøte. 

• Observatør til MDGLS velges av og blant Arbeidsutvalgets medlemmer for hvert Landsstyremøte. 

• Grønn Ungdoms observatør til hvert Landsstyremøte i Miljøpartiet De Grønne velges så fort som 
mulig etter at 1. innkalling til landsstyremøtet er sendt ut, og innen påmeldingsfristen for møtet. 

• Observatør til MDGLS velges ved å melde interesse over e-post og loddtrekning blant de som 

ønsker å delta på Landsstyremøtet. 

• Grønn Ungdom refunderer reisekostnader for observatør, om disse ikke dekkes av De Grønne. 

 

Eventueltsakar 

• Eventueltsak: Søppelpost 

Isa orienterer 

• Eventueltsak: Orientering om skoleringshelga 

Isa orienterer 

• Eventueltsak: COP22 

Ingvild orienterer 

 

Møtet vert heva kl. 20:50 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

Hausmannsgate, Oslo 19.10.16 

Ola Eian,  

Arbeidsutvalmedlem  


