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Frafall

Innlandet
Nordland
Vestfold og Telemark

Delegat
Delegat
Delegat

Saksliste
Møtet åpnes av generalsekretær Miriam Langmoen lørdag 22. februar kl. 11:00 på
Rønningen folkehøyskole.
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Valg av ordstyrer og referent

Sebastian Teigen Nygård og Ingrid Randisdatter Fjellberg velges til ordstyrer henholdsvis
lørdag og søndag. Miriam Langmoen velges til referent.
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Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes.
Merknad til innkallingen:
Referatet fra forrige landsstyremøte ble sendt ut svært sent.
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Godkjenning av møteregler

Møtereglene godkjennes.

04

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjennes.

05

Valg av redaksjonskomité

Christine Evjen velges til leder av redaksjonskomiteen. Helena Bugge og Vårin Sinnes
velges til medlemmer av redaksjonskomiteen.
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Sentralstyrets beretning

Talsperson Hulda Holtvedt orienterer.

07

Økonomisk beretning

Generalsekretær Miriam Langmoen orienterer.

08

Internasjonal kontakts beretning

Internasjonal kontakt Nora Jungeilges Heyerdahl orienterer.

09

Kontrollkomiteens beretning

Medlem av kontrollkomiteen Kristin Knutsen orienterer.

10

Fylkenes runde

Fylkene orienterer.
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Beretningsdebatt

Debatt
2
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Politisk uttalelse: Norges EØS-midler skal omstille Europa

Kristin Knutsen, leder av det politiske utvalget for skatt og næring, innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Norges EØS-midler skal omstille Europa» vedtas slik den
foreligger.
F2: Signert Ola Vollan, Trøndelag (nytt kulepunkt)
Legge til: «Bruke EØS-midlene til å hjelpe land i EU til å omstille seg til mer fornybare
samfunn.»
F3: Signert Helena Hertzberg, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Minst 50% av Norges EØS-midler skal gå til grønn omstilling, klimatilpasning
og miljøvern.»
F4: Signert Vårin Sinnes, Rogaland (kulepunkt 2, linjenummer 582)
Endre siste setning fra: «Landene som rammes hardest av klimaendringer bør
prioriteres» til: «I tillegg til sosial og økonomisk utjevning, skal landene som sliter mest
med å gjennomføre en grønn omstilling prioriteres.»
F5: Signert Vårin Sinnes, Rogaland (kulepunkt 2, linjenummer 582)
Endre siste setning fra: «Landene som rammes hardest av klimaendringer bør
prioriteres» til: «Landene som sliter mest med å gjennomføre en grønn omstilling, bør
prioriteres.»
F6: Signert Rose Jahanfarah, Viken (kulepunkt 2, linjenummer 582)
Endre siste setning fra: «Landene som rammes hardest av klimaendringer bør
prioriteres» til: «Landene som rammes hardest av klimaendringer og klimaflyktninger bør
prioriteres.»
F7: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (nytt kulepunkt)
Legge til: «Norges EØS-midler skal brukes til sosial og økonomisk utjevning i et
klimaperspektiv.»
Votering
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F1
Vedtatt
F2
Falt
F3
Falt (9 for, 11 mot)
F4
Vedtatt
F5
Falt til fordel for F4
F6
Falt til fordel for F4
F7
Falt
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Politisk uttalelse: Norge trenger en ny GMO-lovgivning

Sentralstyremedlem Tobias Stokkeland innleder.
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Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Norge trenger en ny GMO-lovgivning» vedtas slik den
foreligger.
F2: Signert Sigrid Aanestad Moltumyr, Vestland (nytt kulepunkt)
Legge til: «Grønn Ungdom ønsker en utredning på hva konsekvensene av en mykere
GMO-lovgivning vil være, for å kartlegge hva det kan føre til, i samsvar med føre-varprinsippet.»
F3: Signert Nora Selnæs, Oslo (helhetlig endringsforslag)
Endre uttalelsen til:
«I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal
mettes, og dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av
sprøytemiddelbruk og store klimagassutslipp. Dette krever systemendringer i
landbruket. Det er fortsatt for mye usikkerhet knyttet til genmodifisert mat til at dette er
et sikkert alternativ eller bærekraftig løsning på utfordringene. Derfor mener Grønn
Ungdom at det er best å holde seg til den restriktive linjen vi har i dag. Samtidig ønsker vi
at det skal forskes mer på genmodifisering slik at dette kan bli et supplement til ikkemodifiserte landbruksprodukter i framtiden. Slik forskning kan også bidra til å utfordre
private patenter og frømonopol.
Grønn Ungdom vil:
• At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol
og private patenter på genetiske planteressurser.
• At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-,
matsikkerhet- og klimatilpasningsperspektiv.»
(Første kulepunkt strykes altså.)
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 1)
Stryke punktet.
F5: Signert Christine Evjen, sentralstyret (nytt kulepunkt)
Legge til: «At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på klima- og
naturkrisa.»
F6: Signert Christine Evjen, sentralstyret (nytt kulepunkt)
Legge til: «At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i
verden.»
F7: Signert Frida Emilie Gregersen, Nordland (kulepunkt 1, linjenummer 1382)
Legge til «på planter», slik at siste halvdel av punktet blir lydende: «…et restriktivt
regelverk med større åpning for bruk av GMO på planter enn dagens regelverk tillater.»
F8: Signert Nora Selnæs, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Nytt regelverk skal være i samsvar med føre-var-prinsippet.»
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F9: Signert Ulrikke Torgersen, sentralstyret (nytt kulepunkt)
Legge til: «At det norske regelverket skal inneholde hensyn om sosioøkonomiske forhold
og jobbe for å fremme biologisk mangfold.»
F10: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (nytt kulepunkt)
Legge til: «Vi vil stå for en teknologisk nyvinning innenfor GMO med sterke etiske
grunnbetingelser.»
F11: Signert Frida Emilie Gregersen, Nordland (kulepunkt 1, linjenummer 1382)
Endre fra: «større åpning for bruk av GMO enn dagens regelverk tillater» til: «større
åpning for bruk av GMO på planter, sopp og bakterier enn dagens regelverk tillater».
F12: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 1, linjenummer 1382)
Endre fra: «større åpning for bruk av GMO enn dagens regelverk tillater» til: «større
åpning for bruk av GMO på planter, sopp, protister, arkebakterier og bakterier enn
dagens regelverk tillater».
Votering
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F1
Vedtatt
F2
Falt
F3
Falt
F4
Falt
F5
Vedtatt
F6
Vedtatt
F7
Falt til fordel for F12
F8
Vedtatt
F9
Vedtatt
F10 Falt (8 for, 10 mot, 2 avholdende)
F11 Falt til fordel for F12
F12 Vedtatt
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Politisk uttalelse: Gratis buss!

Delegat Rav Brithsønn Seime innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Gratis buss!» vedtas slik den foreligger, etter votering over
alternativene.
Alternativ A: Vedlagt innstillingen (kulepunkt 1)
«…gjennom en statlig finansiering av busselskapene sine utgifter som dermed
kompenserer for de tapte billettinntektene.»
Alternativ B: Vedlagt innstillingen (kulepunkt 1)
«…gjennom et statlig oppkjøp av private busselskaper, hvor staten selv vil eie og kjøre
bussene.»
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F2: Signert Sigrid Aanestad Moltumyr, Vestland (kulepunkt 1)
Endre «gratis» til «billigere», så punktet blir lydende: «Gjøre all buss, trikk, bybane og tbane billigere for reisende, gjennom…»
F3: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (tittelen)
Endre tittelen til: «Bedre buss!»
F4: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Busser er bærebjelken i kollektivtilbud i hele Norge, derfor må økt frekvens,
hurtighet og utstrekning alltid prioriteres.»
F5: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (kulepunkt 1)
Endre punktet til: «Gjøre kollektivtransport gratis for alle under 18.»
F6: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Alle nye busser som kjøpes inn av det offentlige skal være elektriske.»
F7: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Når busstilbud legges ut på anbud bør bedrifter «siles ut» basert på klimakrav,
etter modell fra byggeanbud i Oslo.»
F8: Signert Victoria Sundt Garder, Troms og Finnmark (nytt kulepunkt)
Legge til: «Grønn Ungdom vil gjøre bussen mer tilgjengelig over hele landet ved å gjøre
bussen billigere og få på plass flere bussavganger i byene og tettstedene der bussen ikke
går så ofte, slik at bussen blir førstevalget også for de som bor på bygda.»
F9: Signert Victoria Sundt Garder, Troms og Finnmark (tittelen)
Endre tittelen til: «Forbedret buss!»
F10: Signert Ola Vollan, Trøndelag (nytt kulepunkt)
Legge til: «Styrke busstilbudet i distriktene fremfor å kutte i prisene.»
F11: Signert Victoria Sundt Garder, Troms og Finnmark (kulepunkt 1)
Stryke punktet.
F12: Signert Daniel Bloch, Innlandet (kulepunkt 1)
Endre «buss» til «el-buss», slik at punktet blir lydende: «Gjøre all el-buss, trikk, bybane og
t-bane gratis for reisende gjennom…»
F13: Signert Helena Hertzberg Bugge, Oslo (tittelen)
Endre tittelen til: «Buss for alle i hele Norge!»
F14: Signert Victoria Sundt Garder, Troms og Finnmark (helhetlig endringsforslag)
Endre uttalelsen til:
«Utslippene øker og det haster med å stanse klimaendringene. Et godt tiltak for dette vil
være å gjøre bussen billigere og mer tilgjengelig over hele landet. I mange av tettstedene
og de små byene i Norge i dag er det vanskelig å komme seg rundt uten bil, mye på grunn
av mangel på bussavganger.
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Grønn Ungdom vil:
• Jobbe for å gjøre buss gratis i storbyene, der bussen allerede er relativt billig og
avgangene er mange.
• Gjøre bussen mer tilgjengelig over hele landet ved å gjøre bussen billigere og få på
plass flere bussavganger i byene og tettstedene der bussen ikke går så ofte, slik at
bussen blir førstevalget også for de som bor på bygda.»
Votering
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F1
Falt
FA
Falt
FB
Falt til fordel for FA
F2
Vedtatt
F3
Falt til fordel for F13
F4
Vedtatt
F5
Falt til fordel for F2
F6
Vedtatt (12 for)
F7
Vedtatt
F10 Falt (9 for, 11 mot)
F12 Falt til fordel for F2
F13 Vedtatt (11 for, 9 mot)
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Politisk uttalelse: Norge trenger et styrket klimaråd

Andreas Moksnes, leder av det politiske utvalget for klima og natur, innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Norge trenger et styrket klimaråd» vedtas slik den foreligger.
F2: Signert Nina Amin Kadir, Viken (kulepunkt 1)
Legge til «politisk», slik at punktet blir lydende: «Regjeringen skal oppnevne et politisk
uavhengig, vitenskapelig klimaråd…»
F3: Signert Ola Vollan, Trøndelag (kulepunkt 5)
Endre punktet til: «Klimarådet får mandat til å følge opp forskjellige nasjonale og
internasjonale klima- og miljøavtaler.»
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Ekspertene i Klimarådet utnevnes i samråd mellom universitetene og
høyskolene.»
F5: Signert Rose Jahanfarah, Viken (kulepunkt 4)
Legge til «og forslag», slik at punktet blir lydende: «Klimarådet skal komme med
anbefalinger og forslag om nye tiltak…»
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F6: Signert Nora Selnæs, Oslo (nytt kulepunkt)
Legge til: «Klimarådet har mandat til å pålegge regjeringen hvor mye utslipp som må
kuttes hvert år, etter modell av rentesatsen fra sentralbanken».
Votering
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F1
Vedtatt
F2
Vedtatt
F3
Vedtatt (11 for, 9 mot)
F4
Vedtatt
F5
Vedtatt (12 for, 8 mot)
F6
Falt
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Politisk uttalelse: Norges relasjon til Kina

Internasjonal kontakt Nora Heyerdahl innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Norges relasjon til Kina» vedtas slik den foreligger.
Alternativ A: Sentralstyrets innstilling
Ikke ha med noe punkt om normaliseringsavtalen.
Alternativ B: Vedlagt innstillingen (nytt kulepunkt)
Legge til: «At Norge skal si opp normaliseringsavtalen med Kina.»
F2: Signert Frida Gregersen, Nordland (kulepunkt 1)
Endre «dialog» til «forholdet», slik at punktet blir lydende: «At Norge skal sette prinsipper
om frihet, demokrati og menneskerettigheter over hensynet til forholdet til Kina.»
F3: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (brødteksten)
Endre brødteksten til:
«Grønn Ungdom er av prinsipp tilhengere av dialog og diplomati. Grønn Ungdom setter
prinsipper om menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet høyere. Grønn Ungdom
kan ikke se vekk fra Kinas brudd på menneskerettighetene, antidemokratiske holdning
og angrep på ytringsfriheten. Grønn Ungdom vil av prinsipp prioritere at Kina overholder
menneskerettighetene, og at diplomati med Kina ikke ignorerer deres videreførte tap av
menneskerettigheter, demokratiske rettigheter eller menneskers ytringsfrihet. Grønn
Ungdom mener at dagens diplomatiske arbeid ikke underbygger noen reelle forbedringer
i Kinas brudd på menneskerettighetene, og at disse bruddene ikke kan forbigås i stillhet
gjennom en diplomatisk prosess.»
Votering
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F1
Vedtatt
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FA
FB
F2
F3

Vedtatt
Falt til fordel for FA
Vedtatt (12 for, 8 mot)
Falt
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Innspill til kommunikasjonsarbeidet i Grønn Ungdom

Sentralstyremedlem og kommunikasjonssjef Christine Evjen innleder.
Debatt i mindre grupper
Møtet heves for dagen kl. 18:00.
Møtet åpnes for dagen kl. 10:16.
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Sentralstyrets rolle i landsstyret og på landsmøtet

Generalsekretær Miriam Langmoen innleder.
Debatt i mindre grupper

15

Orientering fra valgkomiteen

Daniel Norum, medlem av valgkomiteen, orienterer.
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Politiske prioriteringer på MDGLM

Sentralstyremedlem og MDGLM-delegasjonsleder Tobias Stokkeland innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Signert sentralstyret
Landsstyret gir GUs delegasjonsleder til MDGLM mandat til å gjøre redaksjonelle
pragmatiske begrunnede endringer i resolusjonene vi vedtar å sende til MDGLM.
F2: Signert Nora Selnæs, Oslo (til saksgangen)
Grønn Ungdom skal sende inn maks fire resolusjoner til MDGs landsmøte 2020.
F3: Signert Nora Selnæs, Oslo (til saksgangen)
Grønn Ungdom skal sende inn seks resolusjoner til MDGs landsmøte 2020.
F4: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal
Landsstyret skal gis en evaluering av om hvorvidt oppmykningen av forslag bidro til å få
gjennomslag på MDGLM.
F5:
Grønn Ungdom sender følgende resolusjoner til MDGs landsmøte 2020:
• Klimagassutslipp skal ikke lønne seg
• Bærekraftig hytteliv
• Stans import av ødelagt regnskog
• Forby kjøttreklame
• Klimaet krever en ansvarlig flypolitikk
• Tiden er moden for en mer liberal abortpolitikk
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Votering
Det voteres over hver enkelt aktuelle resolusjon, for å fastslå hvor mange delegater som ønsker
å sende den inn. Deretter voteres det over om man ønsker å sende inn de seks resolusjonene
som fikk flest stemmer (F5).
Antall stemmeberettigede: 17
Resultat
F1
Vedtatt
F4
Vedtatt
Antall stemmeberettigede: 20
Resultat
F2
Falt til fordel for F3
F3
Vedtatt
F5
Vedtatt
Antall stemmeberettigede: 20
Resolusjon
Norges EØS-midler skal omstille Europa
Norge trenger et styrket klimaråd
Norges relasjon til Kina
Norge trenger en ny GMO-lovgivning
Forby kjøttreklame
Formue og arv
Stans import av ødelagt regnskog
Gi oss nye energieventyr!
En radikal, ny boligpolitikk
Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet
Bærekraftig kantine, nå!
Obligatorisk vaksinering!
Avdekk unødig lidelse med dyrevelferdsmerking
Redusér miljøskadeleg reklame!
Klimaet krever ansvarlig flypolitikk
Ja til samtykkelov
Mer rettferdig opptak til høyere utdanning
Vern om velferdsstaten
Forby cruisetrafikk
Bærekraftig hytteliv
Tiden er moden for en mer liberal abortpolitikk!
Bedre diskrimineringsvern
Tilpasset opplæring
Nei til nasjonalt mobilforbud
500 meter til turstigen
Dyr er ikke underholdning
Klimagassutslipp skal ikke lønne seg!

For
15
11
16
3
8
2
14
1
1
6
19
14
1
20

Resultat

Videre
Videre

Videre

Videre
Videre

Videre
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Møtet heves søndag kl. 14:55
Deretter møtekritikk
Vennlig hilsen
Miriam Langmoen
Referent
Oslo, 24. februar 2020
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