
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Til Landsstyret 
Kopi MDGs sentralstyre 
Dato 8. november 2014  
Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær 
 

REFERAT FRA LS-3-1415 

Møtedato: 28.-30. november 2014  
Møtested: Maridalen skole 
 
Tilstede: 
 
Eivind Yrjan Bøe Stamnes    Vestfold   Delegat 
Hans Ole Fossen Hals     Vest-Agder   Delegat 
Bjørnar Gjerde      Vest-Agder   Observatør 
Andreas Holand     Nordland   Delegat 
Amina Akkouche     Finnmark   Delegat 
Jenny Rose Bengtson     Aust-Agder   Delegat 
Leo Moe      Akershus   Observatør 
Jon Hoel      Akershus   Delegat 
Sebastian Barth Sahl     Oslo    Observatør 
Sindre Fjeldstad     Oslo    Delegat 
Eleonore Vår Sønderland    Møre og Romsdal  Delegat 
Idun Sønderland     Møre og Romsdal  Observatør 
Ida Johannessen     Hordaland   Delegat 
Anniken Wullum     Sør-Trøndelag   Delegat 
Vegard Berget      Buskerud   Delegat 
Lise Mari Lorentzen     Troms    Delegat 
Lage Nøst      Talsperson   Delegat 
Ingrid Ophaug Dahl     Talsperson   Delegat 
 
Anders Skyrud Danielsen    Arbeidsutvalget 
John Slinning Jannesson    Arbeidsutvalget 
Isa Maline Alstadius Isene    Arbeidsutvalget 
Anna Serafima Svendsen Kvam   Arbeidsutvalget 
Jens Hunsbeth Schreuder    Arbeidsutvalget 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Andrea Søgnen Tveit     Arbeidsutvalget 
Kristin Viko Rasmussen    Arbeidsutvalget 
 
 

Referat 
 
Møtet settes fredag ca klokka 19.00 av Grønn Ungdoms talspersoner. 
 
38 Godkjennelse av innkalling 
 
Innkallingen godkjennes uten merknader. 
 
39 Valg av ordstyrer og referent 
 
Sara Marie Blichner og Ingrid Ophaug Dahl velges til ordstyrere. 
Anders Skyrud Danielsen og John Slinning Jannesson velges til referenter. 
 
40 Godkjenning av forretningsorden 
 
Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 
 
41 Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 
 
42 Fylkenes runde 
 
Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes – og lokallags 
aktivitet. 
 
Møtet heves for dagen ca 19.30. 
 
Møtet settes lørdag ca 13.00. 
 
44 Økonomisk beretning        
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen orienterer landsstyret om Grønn Ungdoms 
økonomiske tilstand. 
 
43 Arbeidsutvalgets beretning   
 
Talsperson Lage Nøst orienterer landsstyret om Arbeidsutvalgets arbeid siden LS-2. 
 
Organisasjonssekretær Maëlle Thorheim orienterer landsstyret kort om framgangen med bytte 
av medlemssystem. 
 
59 Internasjonalt Utvalgs beretning 
 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer landsstyret om Internasjonalt Utvalgs 
arbeid siden LS-2. 
 
Møtet tar pause 14.04. 
 
Møtet settes igjen 15.05. 
 
45 Beretningsdebatt 
 
Landsstyret debatterer de beretningene vi har hatt til nå. 
 
46 Evaluering av høstkampanjen 
 
Arbeidsutvalgsmedlem Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 
 
Det blir debatt om høstkampanjens vellykkethet. 
 
Møtet tar pause 16.02. 
 
Møtet settes igjen 16.14. 
 
47 Vårkampanje 2015         
 
Arbeidsutvalgsmedlem Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Landsstyret debatterer hvorvidt vi skal ha vårkampanje i 2015. 
 
Det er 14 stemmeberettigede i salen. 
 
Følgende forslag foreligger etter debatten: 
 
F3: Landsstyret mener at det hadde vært bedre om kampanjen hadde vart lenger. Framtidige 
kampanjer bør vare for eksempel 2 måneder. 
Signert Andreas, GU Nordland 
5-6-3 
 
F1: Landsstyrets mener modellen med to kampanjer per mellomvalgår er for omfattende. 
Organisasjonen bør ha som ambisjon å gjennomføre én kampanje per mellomvalgår. I valgår 
bør all politisk aktivitet sentreres rundt valgkampen. 
Signert Arbeidsutvalget 
 
F4: Landsstyret mener modellen med to kampanjer bør gjennomføres. Kampanjene bør være 
spisset uten for stort omfang som skal gjøre det lettere å gjennomføre for fylkes- og lokallag. I 
valgår bør all politisk aktivitet sentreres rundt valgkamp. 
Signert Hans Ole, GU Vest-Agder 
 
F1 vs F4 12-1-(1) 
 
F1! 14-0-0 
 
F5: Underskriftskampanjen som kampanje vår 2015. Vi kan fortsette med 
underskriftskampanjen som Lage nevnte og bruke det som kampanje. Det er en god kampsak 
som allerede er godt etablert og dermed mindre jobb med. 
Signert Vår, GU Møre og Romsdal 
 
10-2-2 
 
F2: I valgår skal det være et særlig fokus på skolering av tillitsvalgte og medlemmer, i forkant 
av valgkampen. 
Signert Eivind, GU Vestfold 
 
11-0-3 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Endelig vedtak:  
Landsstyrets mener modellen med to kampanjer per mellomvalgår er for 
omfattende. Organisasjonen bør ha som ambisjon å gjennomføre én kampanje per 
mellomvalgår. I valgår bør all politisk aktivitet sentreres rundt valgkampen. Vi kan 
fortsette med underskriftskampanjen som Lage nevnte og bruke det som kampanje. 
Det er en god kampsak som allerede er godt etablert og dermed mindre jobb med. I 
valgår skal det være et særlig fokus på skolering av tillitsvalgte og medlemmer, i 
forkant av valgkampen. 
 
48 Budsjett 2015         
 
Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken. 
 
Landsstyret debatterer forslaget til budsjett. 
 
Følgende forslag foreligger etter debatt: 
 
F1: Budsjettet for 2015 vedtas og innstilles til landsmøtet i 2015. 
Signert Arbeidsutvalget 
 
F2: Budsjettposten ”Internasjonalt Utvalg” økes med 10 000 til totalt 40 000 kr. 
Signert John Slinning Jannesson, Arbeidsutvalget 
 
F2 10-1-3 
F1x 14-0-0 
 
Endelig vedtak: 
Budsjettet for 2015 vedtas og innstilles til landsmøtet i 2015, med endringen at 
budsjettposten ”Internasjonalt Utvalg” økes med 10 000 til totalt 40 000 kr. 
 
49 Sted for LM2015         
 
Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken. 
 
Det debatteres. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

F1: 12-2-0 
F2: 13-0-1 
 
F1 og F2 er vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
Det første landsmøtet i 2015 avholdes i Oslo på en skole – fortrinnsvis Nordseter. 
 
Møtet tar pause 17.33. 
 
50 Eierskapsmeldinga         
 
Talsperson Ingrid Ophaug Dahl innleder saken 
 
Landsstyret debatterer saken. 
 
F1:  Grønn Ungdom ønsker at det fortsatt skal være statlig eierskap av selskaper som sørger 

for ivaretakelse samfunnsmessige hensyn. 
 Arbeidsutvalget 
 
F4:  Tilleggsforslag F1 
 (..), og ivaretakelse av generasjonsvennlig utvikling. 
 GU Vestfold 
 
F6: Tilleggsforslag F1 
 (…) forankret i tanken om bærekraftig utvikling. 
 Grønn Ungdom Vest-Agder 
 
F8: Både F4 og F6 legges til F1 
 Ordstyrerbordet 
 
F4 vs F6 
8-5-1 
F4! 
 
F8 vs F4 
3-7-4 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

F4! 
 
F4! 
8-4-2 
 
F1x!  
14-0-0 
 
F2:  Grønn Ungdoms talspersoner har ansvar for å følge debatten, ta avgjørelser basert på 

F1 og påvirke Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe før avstemminger om salg av 
selskaper.   

 Arbeidsutvalget 
 
F2! 
11-3 
 
F3:  Grønn Ungdoms arbeidsutvalg vil når det gjelder selskaper som eies av 

forretningsmessige årsaker, vurdere hvert selskap utfra offentlig debatt om selskapets 
samfunnsnytte og F1. Grønn Ungdoms landsstyre vil involveres dersom usikkerhet 
oppstår. 

 Arbeidsutvalget 
 
F3! 
11-1-2 
 
F5: Grønn Ungdom foreslår å innføre krav om 2/3 flertall i Stortinget for å selge seg ned i et 

selskap til under 34% 
 Grønn Ungdom Oslo 
 
F5 
3 – 8 - 3 
Falt  
 
F7: Grønn Ungdom går inn for at staten ikke selger seg ned til under 2/3 i selskaper hvor 

staten allerede eier 2/3 av aksjene eller mer i følgende typer virksomheter: 
energiproduksjon, bygg og drift av infrastruktur, og uttak og forvaltning av 
naturressurser. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Grønn Ungdom Akershus 
 
F7! 
11-1-2 
 
Endelig vedtak: 
Grønn Ungdom ønsker at det fortsatt skal være statlig eierskap av selskaper som 
sørger for ivaretakelse samfunnsmessige hensyn, og ivaretakelse av 
generasjonsvennlig utvikling. Grønn Ungdoms talspersoner har ansvar for å følge 
debatten, ta avgjørelser basert på dette vedtaket og påvirke Miljøpartiet De 
Grønnes stortingsgruppe før avstemminger om salg av selskaper. Grønn Ungdoms 
arbeidsutvalg vil når det gjelder selskaper som eies av forretningsmessige årsaker, 
vurdere hvert selskap utfra offentlig debatt om selskapets samfunnsnytte og dette 
vedtaket. Grønn Ungdoms landsstyre vil involveres dersom usikkerhet oppstår. 
Grønn Ungdom går inn for at staten ikke selger seg ned til under 2/3 i selskaper 
hvor staten allerede eier 2/3 av aksjene eller mer i følgende typer virksomheter: 
energiproduksjon, bygg og drift av infrastruktur, og uttak og forvaltning av 
naturressurser. 
 
Møtet tar pause 18.47 
 
Møtet settes igjen 18.59 
 
51 Delegatnøkkel til GULM  
 
Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder debatten. 
 
Det debatteres. 
 
Følgende forslag foreligger etter debatt: 
 
F1: Delegatnøkkelen til GULM vedtas slik den foreligger i denne utredningen. 
Signert Arbeidsutvalget 
 
F2: Endre punkt 3 til: 
Det bør etterstrebes at det ikke er mer enn 60 % av ett kjønn i noen fylkesdelegasjon. 
Signert Eivind, GU Vestfold 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
F3: Stryke punkt 3 fra delegatnøkkelen. 
Signert Andreas, GU Nordland 
 
F4: Fylkeslagene skal etterstrebe å ha en fylkesdelegasjon hvor et kjønn ikke er 
overrepresentert. 
Signert Andreas, GU Nordland 
 
F5: Endre punkt 3 til: 
Ingen fylkesdelegasjon kan ha mer enn 75 % av ett kjønn. 
Signert Andreas, GU Nordland 
 
F6: Endre punkt 3 til: 
Ingen fylkesdelegasjon kan ha mer enn 66,7 % av ett kjønn. 
Signert Andreas, GU Nordland 
 
F7: Landsstyrerepresentantene reiser på egen delegatkvote. 
Signert Jon, GU Akershus 
 
1. F2 eller F4 11-2-1 
2. V1/F3 10-4-0 
V2/F6 8-2-4 
V3/F5 10-1-3 
F2! 9-3-2 
3. F7! 7-2-5 
4. F1x! 11-2-1 
 
Endelig vedtak: 
Følgende foreslås foreslått som vedtektsendring til landsmøtet 2015: 

1. Landsmøtet består av Arbeidsutvalget og 128 fylkesdelegater. Fylkesdelegatene fordeles 
2 på hvert fylke, deretter etter samme prosentmessige andel som medlemsmassen for 
øvrig. I denne utregningen gjelder betalende medlemmer ved forrige regnskapsårs 
utgang. 

2. Fylkene velger sine delegater enten på et årsmøte eller medlemsmøte der alle betalende 
medlemmer har stemmerett. 

3. Det bør etterstrebes at det ikke er mer enn 60 % av ett kjønn i noen fylkesdelegasjon. 
4. Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på 

møtet. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5. Grønne Studenter får sende 2 delegater. 
6. Miljøpartiet De Grønne får sende 2 observatører. 
7. Alle internasjonale søskenorganisasjoner får sende egne observatører etter avtale med 

Internasjonalt Utvalg. 
8. Landsstyrerepresentantene reiser på egen delegatkvote. 

 
Møtet heves for dagen 19.44. 
 
Møtet settes for dagen 09.03. 
 
Delegaten fra Sør-Trøndelag har meldt forfall til første del av møtet. 
 
52 Gjennomføring av landsstyremøter 
 
Arbeidsutvalgsmedlemmer Jens Hunsbeth Schreuder og Andrea Søgnen Tveit innleder saken. 
 
Det debatteres. 
 
Etter debatten foreligger følgende forslag: 
 
F4: Beholde første setning i F1, stryke resten. 
Signert Jon, GU Akershus 
5-6-2  
 
Stemmelikhet. Det åpnes for ett innlegg for og ett innlegg mot i henhold til landsstyrets 
forretningsorden. 
 
F4 falt. 
 
F5: Endre F1: 
Legge til ”og en vara” etter ”landsstyrerepresentant” i første setning. 
Signert Jens, Arbeidsutvalget 
10-1-2 
 
F1: Alle fylkeslag velger en landsstyrerepresentant på sine årsmøter. Landsstyrerepresentanten 
forplikter seg til ett ekstra LS etter endt verv, der vedkommende følger med påtroppende 
landsstyrepresentant som observatør. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

F1x 9-3-1 
 
F2: Fylkeslagsoppfølgere har ansvar for å avholde et møte med sitt fylkeslag i forkant av LS, der 
de går gjennom sakspapirer, forretningsorden og typiske voteringsordener. 
 
11-1-1 
 
F3: LS-4 skal arrangeres med MDGs kontor i Oslo som møterom, og med overnatting på hostel i 
Oslo sentrum. Møteformen evalueres etter gjennomføring. 
Signert Ingrid og Anders, Arbeidsutvalget 
 
12-0-1 
 
Endelig vedtak: 
Alle fylkeslag velger en landsstyrerepresentant og en vara på sine årsmøter. 
Landsstyrerepresentanten forplikter seg til ett ekstra LS etter endt verv, der 
vedkommende følger med påtroppende landsstyrepresentant som observatør. 
Fylkeslagsoppfølgere har ansvar for å avholde et møte med sitt fylkeslag i forkant 
av LS, der de går gjennom sakspapirer, forretningsorden og typiske 
voteringsordener. LS-4 skal arrangeres med MDGs kontor i Oslo som møterom, og 
med overnatting på hostel i Oslo sentrum. Møteformen evalueres etter 
gjennomføring. 
 
Møtet tar pause 09.56. 
 
Møtet settes igjen 10.05. 
 
 
53 Valgkampstrategi         
 
Arbeidsutvalgsmedlemmer Anna Serafima Svendsen Kvam og Kristin Viko Rasmussen innleder 
om valgkampstrategien så langt. 
 
Det deles opp i grupper og holdes workshop. 
 
57 Landsstyrets observatørordning 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Arbeidsutvalgsmedlem Andrea Søgnen Tveit innleder saken. 
 
F1a/F1b 12-0-1 
Konsekvens: F2b faller. 
 
F3a/F3b 8-1-4 
 
F2a/F3a 0-8-5 
 
F1a!+F3a! 13-0-0 
 
Endelig vedtak: 
Hvert fylkeslag har i tillegg muligheten til å sende opptil én observatør uten 
stemmerett på Grønn Ungdoms landsstyremøter. Refusjon av reiseutgifter for 
delegater på Grønn Ungdoms Landsstyremøter opphører. Det innføres 
reiseutjevning med tak på 300,-. 
 
56 E18 
 
Talsperson Lage Nøst innleder saken. 
 
F1: Grønn Ungdom vil: 

a) At de 40 milliardene som er tenkt til å finansiere utbyggingen av E18 i Vestkorridoren 
heller innrettes mot et kraftig løft for kollektivtrafikken, bane og sykkelvegnett i regionen 
– herunder en ekspressykkelveg på strekningen, som gjør at sykkel blir et realistisk og 
attraktivt alternativ for pendlere. 

b) At det satses på køprising som virkemiddel for å begrense biltrafikken i rushtiden. 
c) Oppfordre Miljøpartiet De Grønne, for eksempel ved stortingsgruppen, til å løfte saken 

på nasjonalt nivå, med håp om at partiet kan markere seg og påvirke debatten om 
finansiering av E18 Vestkorridoren. 

 
F2: Forslag om å endre punkt b, og ordet ”køprising” til ”økt dieselavgift og flere kollektivfelt” 
Signert Eivind, GU Vestfold 
Foreslått trukket 
 
F3: Legge til i punkt b, etter ”køprising”, ”økt dieselavgift og flere kollektivfelt”. 
Signert Eivind, GU Vestfold 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
F4: Nytt bokstavpunkt i F1: 
GU vil jobbe for differensiering av kjørefeltene på E18, til henholdsvis et felt for konvensjonelle 
bensin- og dieseldrevne biler, et felt for lav- og nullutslippsbiler og et felt for kollektivtrafikken. 
Signert Jon, GU Akershus 
 
F5: At det satses på køprising, økt dieselavgift og økt satsing på kollektivtransport, i form av for 
eksempel flere kollektivfelt for å begrense biltrafikken i rushtiden. 
Signert Lise, GU Troms 
 
F6: Stryke b) 
Signert Andreas, GU Nordland 
 
1. F2 trekningsforslag 
2. F3/F5 7-4-2 
3. V2/F1b 6-7-0 
4. V3/F6 0-12-1 
5. F4 11-0-2 
6. F1x! 13-0-0 
 
Endelig vedtak: 
Grønn Ungdom vil: 

a) At de 40 milliardene som er tenkt til å finansiere utbyggingen av E18 i 
Vestkorridoren heller innrettes mot et kraftig løft for kollektivtrafikken, bane 
og sykkelvegnett i regionen – herunder en ekspressykkelveg på strekningen, 
som gjør at sykkel blir et realistisk og attraktivt alternativ for pendlere. 

b) Oppfordre Miljøpartiet De Grønne, for eksempel ved stortingsgruppen, til å 
løfte saken på nasjonalt nivå, med håp om at partiet kan markere seg og 
påvirke debatten om finansiering av E18 Vestkorridoren. 

c) GU vil jobbe for differensiering av kjørefeltene på E18, til henholdsvis et felt 
for konvensjonelle bensin- og dieseldrevne biler, et felt for lav- og 
nullutslippsbiler og et felt for kollektivtrafikken. 

 
 
55 Status arbeidsplan 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Talsperson Lage Nøst innleder saken og orienterer landsstyremøtet om statusen til arbeidet 
med arbeidsplanen. 
 
Landsstyret tar lunsj 12.15. 
 
Landsstyret settes igjen 13.05. 
 
Oslo GU har fått permisjon for å forlate møtet. 
 
GU Sør-Trøndelag har ankommet møtet. 
 
58 Konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbanen 
 
Arbeidsutvalgsmedlem Mattis Ulvang innleder saken. 
 
Det debatteres 
 
Etter debatt foreligger følgende forslag: 
 
F1: Grønn Ungdom åpner for forsøk på konkurranseutsetting av persontransporten på jernbane 
kun dersom det stilles strenge krav til kundetilfredshet, rutetilbud, ansattes vilkår, og økologisk 
bærekraft. 
 
F2: Legge til ”prisnivå” i F1. 
Signert Sebastian, Oslo GU 
 
F3: Legge til ”prisnivå på billetter” i F1. 
Signert Lise, GU Troms 
 
F2/F3 1-11-1 
 
F3 1-11-1  
 
F1! 13-0-0 
 
Endelig vedtak: 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Grønn Ungdom åpner for forsøk på konkurranseutsetting av persontransporten på 
jernbane kun dersom det stilles strenge krav til kundetilfredshet, rutetilbud, 
ansattes vilkår, og økologisk bærekraft. 
 
 
54 Militært bidrag til Irak 
 
Talsperson Lage Nøst innleder saken. 
 
GU Vestfold forlater møtet 14.05. 
 
GU Møre og Romsdal forlater møtet 14.07. 
 
Landsstyremøtet heves 14.22. 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
Maridalen,  
søndag 30. november 2014 
 
Anders Skyrud Danielsen, 
Generalsekretær 
 
 
 
 
 


