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Saksliste
001 Valg av ordstyrer og referent
Anna Kvam blir valgt til ordstyrer og Elisabeth Udjus blir valgt til referent

002 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes.

003 Godkjenning av møteregler
Møtereglene godkjennes.

004 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes.

005 Valg av redaksjonskomité
Jørgen Paulsen og Christoffer Tallerås velges til redaksjonskomite.

006 Sentralstyrets beretning
Teodor Bruu orienterer.

007 Økonomisk beretning
Miriam Langmoen orienterer.

008 Internasjonalt utvalgs beretning
Nora Heyerdahl orienterer.

009 Kontrollkomiteens beretning
Adrian Skagen orienterer.

010 Koronaberetning
Miriam orienterer.

011 Fylkenes runde
Fylkene orienterer

012 Beretningsdebatt
Debatt.

Behandlingssaker
013 Orientering fra valgkomiteen
Elisabeth orienterer
Spørsmål.

014 Diskusjon om valgkampstrategi for 2021
Ulrikke innleder
Spørsmål
Debatt

015 Valg av forberedende valgkomite
Miriam innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak
F1 (Innstilling): Anne Sigrid Lindblad Stokke, Sigrid Aanestad Moltumyr, Even Jakobsen
og Josefine Gjerde velges til forberedende valgkomité.

Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1: Vedtatt (enstemmig)

Politiske saker
015 Knus slaveriet i klesindustrien
Teodor innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak ( vedtak i rosa)
F1: Den politiske uttalelsen “Knus det moderne slaveriet” vedtas slik den foreligger
F2: Endringsforslag (kulepunktene) Linjenr. 714-717 Nora Selnæs, Oslo GU
Legge til: "og en maksimalarbeidstid, samt forbud mot nulltimerskontrakter", så punktet blir
lydende: "En lov mot moderne slaveri bør innebære både en minimumslønn og en
maksimalarbeidstid, samt forbud mot nulltimerskontrakter, for arbeidere..."
F3: Tilleggsforslag (kulepunktene) Kulepunkt 1, siste setning Linjenr. 706-707 Nora
Selnæs, Oslo
Legge til "og gi reell, forståelig innsikt innsikt om vesentlige forhold (som lokasjon, arbeidsforhold,
rolle i leverandørkjeden, eventuelle ulykker, hvor lenge bedriften har benyttet seg av
virksomheten)". Setningen blir lydene: "Informasjonen om virksomheten bør ligge tilgjengelig
offentlig og gi reell forståelig innsikt om vesentlige forhold (som lokasjon, arbeidsforhold, rolle i
leverandørkjeden, eventuelle ulykker, hvor lenge bedriften har benyttet seg av virksomheten), og
ikke bare være tilgjengelig ved etterspørsel".
F4: Gjennomgående i teksten (kulepunktene) Alle punktene. Linjenr. 701-728 Nora
Selnæs, Oslo
Redaksjonell endring: Gjøre kulepunktene mer konkrete, faktisk politikk. Nå bærer flere av
punktene preg av argumentasjon og/eller redegjørelse, som heller bør være i brødteksten.
F5: Endring (brødteksten) Linjenr 692 - 699 Elisabeth F. Nilsen, Vestland
Fjerne ordet "moderne slaveri" og heller erstatte med "brudd på menneskerettigheter og
uverdige arbeidsforhold".
F6: Strykning (kulepunktene) Linjenr. 713 - 717 Elisabeth F. Nilsen
Fjerne "moderne slaveri"
F7: Endring (kulepunktene) Kulepunkt 1, siste setning. Linjenr. 706 - 707 Agnes, Oslo

Legge til "og gi reell, forståelig innsikt innsikt om vesentlige forhold". Setningen blir lydene:
"Informasjonen om virksomheten bør ligge tilgjengelig offentlig og gi reell forståelig innsikt
om vesentlige forhold ved leverandørkjedene".
F8: Tillegg (kulepunktene) nytt kulepunkt, side 21 Linjenr. 728 - 728
Det bør innføres en gradert merking på klær som viser i hvilken grad produksjonen av
plagget er etisk med tanke på arbeidstid, lønn og arbeidsforhold.
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1

Vedtatt (enstemmig)

F2

Falt (9 for, 12 mot)

F3

Falt til fordel for F7

F4

Vedtatt (15 for, 6 mot)

F5

Falt (5 for, 16 mot)

F6

Falt til fordel for F5

F7

Vedtatt

F8

Falt (4 for, 17 for)

016 Stopp überiseringen av arbeidslivet
Miriam innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Den politiske uttalelsen «Stopp uberiseringen av arbeidslivet» vedtas slik den
foreligger.

F2: Tilleggsforslag (kulepunktene) Kulepunkt 1 Linjenr. 998-999 Nora Selnæs, Oslo
Legge til: ".. og forby nulltimerskontrakter", så punktet blir lydende: "Arbeide for et
lovverk som sørger for at plattformselskaper må forholde seg til etablerte lover og regler
norsk arbeidsliv, og forby nulltimerskontrakter".
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1

Vedtatt (18 for, 3 mot)

F2

Vedtatt (13 for, 8 mot)

018 Høringsinnspill til MDGs programprosess
Hulda innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Grønn Ungdoms høringssvar til MDGs partiprogram vedtas slik det foreligger, etter
votering over alternativene der vi mangler politikk (sak 18.1-18.6).
F2: Grønn Ungdom skal prioritere gjennomslag på følgende politikkfelt i
programprosessen:
Klima og natur
Dyrevelferd
Liberale verdier, herunder likestilling, skeive rettigheter,
migrasjonspolitikk, ruspolitikk og sosial rettferdighet.
F3: Grønn Ungdom skal også prioritere å fronte sitt vedtatte standpunkt om abort.
F4: Tillegg (kulepunktene) Nytt kulepunkt, side 33 Linjenr. 1196 - 1196 Nora Erland, Agder
Legge til nytt kulepunkt som lyder "Hvert år kastes utrolig mye norsk mat som er helt
spiselig, og en av grunnene til det er at vi blant annet importerer masse mat som allerede
produseres i Norge. Her savner vi politikk. Norge bør ikke importere mer mat enn det vi
allerede produserer nok av i Norge. Med mindre import vil man spise mer kortreist og lokal
mat som er bra for klima."
F5: Endring (kulepunktene) Brødteksten om oljeutfasing Linjenr. 1153 - 1153 Miriam
Langmoen, generalsekretær

Fronte 2030 som utfasingsdato for norsk petroleumsindustri.
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2
F3
F4
F5

Vedtatt (enstemmig)
Vedtatt (20 for, 1 avholdende)
Vedtatt (14 for, 5 mot, 2 avholdende)
Falt (7 for og 14 mot)
Falt (6 for, 14 mot og 1 avholdende)

18.1 Sexkjøpsloven
Miriam innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1 (sentralstyrets innstilling):
Grønn Ungdom støtter alternativ C i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å utrede effektene av
forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, men opprettholde forbudet inntil det kan påvises
at sårbare grupper får det bedre uten et forbud.
F2:
Grønn Ungdom støtter alternativ A i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å opprettholde
forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (sexkjøpsloven).
F3:
Grønn Ungdom støtter alternativ B i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å oppheveforbudet
mot kjøp av seksuelle tjenester.
F4:
Grønn Ungdom støtter alternativ D i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å stryke punktet.
F5: Tilleggsforslag (kulepunktene) Nytt alternativ til votering, side 40 Vårin Sinnes,
Rogaland
Grønn Ungdom støtter alternativ C i kapittel 67 punkt 15, og ønsker å utrede effektene av
forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, men opprettholdet forbudet inntil det kan

påvises at sårbare grupper får det bedre uten et forbud. Sekundært støtter Grønn Ungdom
alternativ A (opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester). Grønn Ungdom
ønsker ikke alternativ B (oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester).
F6: Nytt forslag til vedtak 11 - Annet Linjenr 1461 - 1461 Agnes Svelland, Oslo
I tillegg ønsker Grønn Ungdom skadereduserende tiltak som kan forbedre forholdene til
sexarbeidere.
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Vedtatt
Falt til fordel for F1
Falt til fordel for F1
Falt til fordel for F1
Falt til fordel for F1
Vedtatt (20 for, 1 mot)

18.2 Universell eller gradert barnetrygd
Hulda innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1 (sentralstyrets innstilling): Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel
38 punkt 6 og vil at barnetrygden fortsatt skal være universell.
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 38 punkt 6 og vil innføre
gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt.
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2

Vedtatt (enstemmig)
Falt til fordel for F1

18.3 Kontantstøtten
Hulda innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1 (Sentralstyrets innstilling):
Grønn Ungdom ønsker å avvikle kontantstøtten og legge følgende begrunnelse ved
høringssvaret: «Grønn Ungdom mener at kontantstøtten har for mange negative
bivirkninger til at den kan forsvares. For det første holder den særlig kvinner borte fra
arbeidslivet, og hemmer likestillingen. For det andre er det først og fremst familier med lav
inntekt og utdanningsnivå som velger kontantstøtte, ifølge analyser fra NAV.
Kontantstøtta er langt lavere enn en gjennomsnittlig foreldrepermisjon, og betyr vesentlig
lavere inntekt for dem - ofte marginaliserte familier med lav inntekt - som benytter seg av
dem. For det tredje er kontantstøtta usosial fordi mottakerne av den ikke opptjener rett til
sykepenger, dagpenger, foreldrepermisjon osv. For det fjerde har offentlige utvalg pekt på
at kontantstøtta hemmer integreringen av innvandrerfamilier. Forøvrig, hvis
programkomiteen vil gjøre det lettere å være hjemme med barn, finnes det flere mindre
problematiske løsninger: For eksempel kan man utvide tidsrommet for foreldrepenger,
eller innføre støtte til familier som venter på barnehageplass eller av særskilte grunner
ikke kan ha barna i barnehage.»
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 41 punkt 9 og vil videreføre
kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.
F3: Nytt forslag til vedtak (0 - Til sakens gang på møtet) Linjenr 1750-1750 Miriam
Langmoen, generalsekretær
Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 41 punkt 9 og vil videreføre
kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Imidlertid er dette betinget på å inkludere
mekanismer for å fremme likestilling på arbeidsmarkedet eller i hjemmet.
Arbeidsprogrammet må tydeliggjøre at man kun kan motta kontantstøtte dersom man
faktisk arbeider mindre. Man må i så fall også kreve at begge foreldre går ned i stilling etter
samme brøk som foreldrepermisjonen, for å sikre at ikke kun mor er hjemme.
F4: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 41 punkt 9 og vil stryke
punktet og ikke ha noe i programmet om kontantstøtten.
Votering

Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2
F3
F4

Vedtatt
Falt til fordel for F1
Falt til fordel for F1
Falt til fordel for F1

18.4 Klimabelønningsordning (KAF)
Teodor innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 19 punkt 3 og går inn for å
opprette en klimabelønningsordning. I høringssvaret vil vi understreke at partiet må legge
mye jobb i å kommunisere dette på en god og tydelig måte dersom det vedtas i programmet,
og at vi ønsker et økt fokus på skatt og sosial omfordeling.
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1

Vedtatt (18 for, 3 mot)

18.5 Minstenorm for sosialstøtte
Teodor innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)

F1: Grønn Ungdom støtter programkomiteens flertall i kapittel 38 punkt 9 og vil stryke
punktet om en nasjonal minstenorm for sosialstøtte.
F2: Grønn Ungdom støtter programkomiteens mindretall i kapittel 38 punkt 9 og vil
fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2

Vedtatt
Falt til fordel for F1

18.6 Hva mener Grønn Ungdom om annet enn miljø?
Miriam innleder
Spørsmål
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Grønn Ungdoms synspunkter om programkomiteens dissenser og delte innstillinger
vedtas slik de foreligger.
F2: Endring (kulepunktene) Kapittel 33 punkt 14, side 57 Linjenr. 2100 - 2105 Nora Erland,
Agder
Grønn Ungdom bør gå for å avvikle den kommersielle hvalfangsten.
F3: 10 - Helhetlig endringsforslag Kapittel 33 punkt 14 Linjenr. 2101 - 2101 Elisabeth F.
Nilsen, Vestland
Fjerne Norges reservasjon for vågehval under Moratoriet til den Internasjonale
Halvfangstkommisjonen, under den internasjonale konvensjonen om regulering av
hvalfangst.
F4: Endring (kulepunktene) Kapittel 63 punkt 6, side 58 Linjenr. 2145 - 2151 Nora Erland,
Agder
Grønn Ungdom bør gå for å innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak
behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter (Alternativ B).
F5: 11 - Annet første punkt, side 55 (høringsutkast kap. 2, punkt 9) Linjenr 2012 - 2019

Nora Selnæs, Oslo
GU støtter flertallets innstilling (alternativ a)
F6: Endring (kulepunktene) Kapittel 33 punkt 14, side 57 Linjenr. 2100 - 2105 Teodor
Bruu, Sentralstyret
Nytt alternativ: Subsidiene til hvalfangsten bør fjernes
Votering
Antall stemmeberettigede: 21
Resultat
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Vedtatt (enstemmig)
Vedtatt (Nordland og Møre og Romsdal tok dissens)
Falt til fordel for F2
Falt (2 for, 18 mot og 1 avholdende)
Vedtatt (14 for og 7 mot)
Falt til fordel for F2

Deretter møtekritikk

Vennlig hilsen

Elisabeth Udjus
Referent
Oslo, 11. september 2020

