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Til Sentralstyret  
Kopi Landsstyret 
Dato 14. Mars 2022  
Fra Norunn Krokeide, referent 
 

 

REFERAT FRA 
SST-3-22 

Møtedato: 10. Februar 2022  
Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo og Online 
Møtetid: 16:30-21:30 

 
Tilstede Tobias Stokkeland Talsperson 
 Ulrikke Torgersen Talsperson 
 Miriam Langmoen  Generalsekretær 
 Peuline Tomren (til 17.15) Internasjonal kontakt 
 Yasiin Deria Elmi Sentralstyremedlem 
 Margit Martinsen Sentralstyremedlem 
 Sigurd Sønstelie (til 17.45) Sentralstyremedlem 
 Borgar Nilsen Sentralstyremedlem 
 Norunn Krokeide Sentralstyremedlem 
 Max Lødøen Sentralstyremedlem 
   
Frafall Nora Selnæs Sentralstyremedlem 
   

 

 

Saksliste 
Møtet åpnes kl. 18.05. 
 
 

035 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjennes. 
 

036 Valg av ordstyrer og referent 
Miriam Langmoen velges som ordstyrer og Norunn Krokeide som referent. 
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037 Epostvedtak siden sist møte 
Det har ikke vært noen epostvedtak siden sist møte. 
 

41 Retningslinjer for valg av ungdomskandidater til 
kommune- og fylkestingsvalget 
 
Norunn innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Retningslinjer for valg av ungdomskandidater til kommune- og fylkestingsvalget vedtas 
slik de foreligger. 
 
F2: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (kulepunkt 4) 
Stryke "En ungdomskandidat skal ikke ha vært ungdomskandidat ved tidligere valg." 
 
F3: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (kulepunkt 6) 
Stryke "En ungdomskandidat bør ha stor tilhørighet til Grønn Ungdom." 
 
F4: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (kulepunkt 3) 
Endre frå "skal" til "bør" , alttså til "En ungdomskandidat bør ikke være en kandidat som 
har vært folkevalgt tidligere." 
 
F5: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (kulepunkt 4) 
Endre til: "En ungdomskandidat skal ikke ha vært ungdomskandidat ved tidligere 
lokalvalg." 
 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 10 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 10 0 0 Vedtatt 
F2 1 6 3 Falt 
F3 4 6 0 Falt 
F4 8 2 0 Vedtatt 
F5 8 1 1 Vedtatt 

 

 
 
 

044 Plan for ferdigsstilling av mangfaldsstrategi   
 
Pauline orienterer. 

 
039 Orienteringsrunde 
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Alle orienterer om hva de har gjort siden forrige møte. 
 
Pauline og Sigurd forlater møtet.  

 
046  Bort med den utdaterte klesindustrien 
 
Max innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Bort med den utdaterte klesindustrien» innstilles på til 
landsstyret slik den foreligger. 
 
F2: Signert Yasiin Deria Elmi, sentralstyremedlem (kulepunkt 9) 
Stryke kulepunktet "Gi støtte til butikker som driver med brukthandel av klær". 
 
F3: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 1) 
Endre til «Styrke åpenhetsloven, blant annet ved å inkludere et krav om at selskaper må 
offentliggjøre leverandørlistene deres uten forespørsel» 
 
F4: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 2) 
Stryke følgende kulepunkt: "Forby selskaper som ikke gir arbeiderne sine rettigheter, å 
selge klær i Norge" 
 
F5: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 3) 
Endre fra "så klær som er til overs ikke kan kastes eller brennes" til "for å redusere svinn i 
klesindustrien" 
 
F6: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 5) 
Endre fra "Forby reklame for nye klær, med mindre de er etisk produsert med lavt utslipp" 
til "Gi Medietilsynet hjemmel til å hindre distribusjon av enkelte reklamer av etiske 
grunner" 
 
F7: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 8) 
Stryke punkt om å "Innføre en ordning der kleskjedene må betale inn en sum per plagg, 
som brukes til gjenvinning av ødelagte klær" 
 
F8: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt punkt: "Innføre en levetidsmerking på klesplagg, med garantier og reparasjonsrett 
dersom plagget går i stykker før forventet levetid. Forventet levetid kan ikke være 
kortere enn garantifristen i loven." 
 
F9: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: "Vurdere å utvide garantitiden for klær og sko til fem år." 
 
F10: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: "Innføre strenge og tydelige krav til bærekraft ved offentlig innkjøp av 
klær og tekstiler" 
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F11: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (kulepunkt 2)  
Endre frå "Forby selskaper som ikke gir arbeiderne sine rettigheter, å selge klær i Norge" 
til "forby selskaper som i utbredt grad driver med menneskerettighetsbrudd og brudd på 
arbeidsrettigheter, å selge klær i Norge" 
 
F12: Signert Margit Martinsen, sentralstyret (nytt punkt) 
Nytt kulepunkt: «Fjerne moms på reparasjon, brukt og utleie» 
 
F13: Signert Miriam Langmoen  
Endre punktet til: "På sikt utarbeide et lovverk mot moderne slaveri som setter konkrete 
etiske krav og standarder til varer som selges i Norge eller av norske selskaper. Lovverket 
bør innebære både en minimumslønn og en maksimalarbeidstid for arbeidere i 
leverandørkjeden, og grunnleggende informasjon om produksjonssted, arbeidstid og lønn 
bør være synlig på prislappen og på selskapets hjemmesider." 
 
F14: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (nytt punkt) 
Det bør nedsettes et miljøinformasjonsutvalg med mandat til å komme med forslag til ny 
og mer radikal miljøinformasjonslov etter modell fra den nye etikkinformasjonsloven.  
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 
 F11 F13 Avholdende Resultat 

F11/F13 0 8 0 F13 videre 
     
 For Mot Avholdende Resultat 

F1 8 0 0 Vedtatt 
F2 4 3 1 Vedtatt 
F3 8 0 0 Vedtatt 
F5 6 1 1 Vedtatt 
F6 6 2 0 Vedtatt 
F7 1 5 2 Falt 
F8 8 0 0 Vedtatt 
F9 8 0 0 Vedtatt 

F10 8 0 0 Vedtatt 
F12 8 0 0 Vedtatt 
F13 8 0 0 Vedtatt 
F14 6 0 2 Vedtatt 

 
 

054 Sexarbeideres trygghet må veie tyngst  
 
Margit innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Resolusjonen «Sexarbeideres trygghet må veie tyngst» vedtas slik den foreligger 
 
F2: Signert Max Lødøen (kulepunkt 6) 
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Stryke kulepunktet «Innføre en samtykkelov» 
 
F3: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (kulepunkt 1) 
Nytt alternativ C til kulepunkt 1: «Evaluere sexkjøpsloven med utgangspunkt i 
sexarbeideres trygghet» 
 
F4: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Betydelig myke opp praksisen rundt innvilgning av oppholdstillatelse til 
ofre for menneskehandel» 
 
F5: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt under første overskrift: «Gjennomgå lovverket knyttet til skatt og 
arbeidsrettigheter, for å sikre at sexarbeidere ikke faller utenfor viktige offentlige 
støtteordninger.» 
 
F6: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt under første overskrift: «Tydeliggjøre politiets instruks rundt 
sexkjøpsloven, slik at politiets arbeid prioriterer skadereduksjon og å fange opp 
menneskehandel og tilfeller av alvorlig utnyttelse.» 
 
F7: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (brødteksten) 
Stryke første avsnitt i brødteksten. 
 
F8: Signert Miriam, (nytt kulepunkt)  
Nytt kulepunkt: «Prioritere tilstrekkelige statlige midler til forskning på sexkjøpsloven i 
Norge, med særlig fokus på hvilke konsekvenser loven har hatt for sårbare grupper.» 
 
F9: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (annet) 
Resolusjonen «Sexarbeideres trygghet må veie tyngst» innstilles til landsstyret slik den 
foreligger 
 
F10: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt, under første overskrift: «Sikre gode ressurser, hjelpetiltak og rådgivning 
for alle som selger sex, og sikre at dette er tilgjengelig for alle sexarbeidere uansett kjønn, 
kjønn på kundene deres, eller andre forhold.» 
 
F11: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Utrede å legalisere strengt regulerte bordeller i Norge» 
 
F12: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Legalisere strengt regulerte bordeller i Norge» 
 
 
Pauline Tomren,  Miriam Langmoen og Yasiin Deria Elmi tar dissens på kulepunkt 1.  
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 A B Avholdende Resultat 
A/B 5 3 0 A er vedtatt 
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 For Mot Avholdende Resultat 
F4 8 0 0 Vedtatt 
F5 8 0 0 Vedtatt 
F6 7 1 0 Vedtatt 
F7 3 4 1 Falt 
F8 6 2 0 Vedtatt 
F9 6 2 0 Vedtatt 

F10 8 0 0 Vedtatt 
F11 2 6 0 Falt 

 
 

F11 F12 Avholdende Resultat 

F11/F12 7 1 0 F11 videre 
 
 
 
 

048  Betongindustrien trenger et grønt skifte! 
 
Max innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Betongindustrien trenger et grønt skifte!» innstilles på til 
landsstyret slik den foreligger.  
 
F2: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Stille krav om nullutslipp fra produksjonen innen 2035» 
 
F3: Signert Norunn Krokeide, sentralstyremedlem (kulepunkt 1) 
Endre til «Bevilge støtte til forskning på nye typer klimavennlig og bærekraftig betong.» 
 
F4: Signert Norunn Krokeide, sentralstyremedlem (kulepunkt 2) 
Endre til «Utrede en betongavgift på konvensjonell betong i nye byggeprosjekter som gjør 
det mer lønnsomt å velge andre alternativer, og samtidig utrede en støtteordning for 
byggeprosjekter med lavutslippsmaterialer.» 
 
F5: Signert Norunn Krokeide, sentralstyremedlem (kulepunkt 3) 
Stryke punktet «Innføre en» 
 
F6: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Det skal settes krav om sterkere materialer og lengre levetid for 
betongkonstruksjoner i utviklingen av nye alternativer» 
 
F7: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Sikre betydelig statlig finansiering av karbonfangstprosjekter knyttet til 
sement- og betongproduksjon» 
 
 
F8: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (nytt kulepunkt) 
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Nytt kulepunkt: «Sikre midler til forskning på gjenbruk og resirkulering av betong.» 
 
F9: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt) 
Redusere forbruket av jomfruelig betong, med 50%, innen 2030 og 95% innen 2050  
 
F10: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «At betong som under produksjonen har utslipp som ikke lagres gjennom 
karbonfangst og lagring forbys i Norge fra og med 2035.» 
 
F11: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt punkt: «At betong som under produksjonen har utslipp som ikke lagres gjennom 
karbonfangst og lagring forbys i Norge fra og med 2040» 
 
F12: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)  
Nytt punkt: «Innføre ordninger med utleie av offentlige bygninger, og offentlig eide 
hytter, når de er i bruk. Dette er for å kunne redusere antallet timer hvor bygninger står 
tomme, og igjen redusere utbygninger av bygninger i Norge og med det 
betongproduksjonen» 
 
F13: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (nytt kulepunkt) 
Nytt punkt: «At betong som under produksjonen har utslipp som ikke lagres gjennom 
karbonfangst og lagring eller EUs kvotemarked forbys i Norge fra og med 2035» 
 
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 8 0 0 Vedtatt 
F2 5 2 1 Vedtatt 
F4 7 1 0 Vedtatt 
F6 8 0 0 Vedtatt 
F7 8 0 0 Vedtatt 
F8 8 0 0 Vedtatt 

F12 6 2 0 Vedtatt 
F13 4 3 1 Vedtatt 

 
 F10 F11 Avholdende Resultat 
F10/F11 5 3 0 F10 Videre 

 
 F10 F13 Avholdende Resultat 
F10/F13 2 6 0 F13 Videre 

 
 

049  Gjør det lettere å velge klimavennlig: karbonmerking nå! 
 
Yasiin innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
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Resolusjonen «Gjør det lettere å velge klimavennlig: Karbonmerking nå!» innstilles til 
landsstyret slik den foreligger.  
 
F2: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (kulepunkt 1) 
Legg til på slutten av kulepunktet, "og deres frakt", slik at kulepunktet lyder «Utrede et 
system for karbonmerking av alle produkter og deres frakt» 
 
F3: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (kulepunkt 2) 
Legge til et kulepunkt (sammenheng med det første kulepunktet, så det er naturlig at 
dette blir nr.2) Kulepunktet lyder: «Utrede et system for karbonmerking av alle 
kommersielle tjenester» 
 
F4: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (kulepunkt 4) 
Stryket punktet som lyder «Ta initiativ til en holdningskampanje/informasjonskampanje 
overfor forbrukere om en eventuell karbonmerkingsordning i samarbeid med 
miljøorganisasjoner.» 
 
Likelydende som F3 
F5: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem ( kulepunkt 1) 
Endre fra «produkter» til «varer og tjenester» 
 
F6: Signert Borgar Nilsen, sentralstyremedlem (kulepunkt 1) 
Endre til «Utrede et forbrukervennlig og bredt tilgjengelig system for karbonmerking av 
alle produkter» 
 
Falt som konsekvens av F8 
F7: Signert Norunn Krokeide, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Små lokale produsenter skal skjermes for krav om karbonmerking.» 
 
F8: Signert Margit Martinsen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt) 
Nytt kulepunkt: «Ordningen skal være frivillig å benytte seg av, og at bedriftene som 
benytter seg av det skal slippe ekstra kostnader knyttet til merkingen» 
 
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 8 0 0 Vedtatt 
F2 5 2 1 Vedtatt 

F3=F5 7 1 0 Vedtatt 
F4 6 1 1 Vedtatt 
F6 7 0 1 Vedtatt 
F8 5 3 0 Vedtatt 

     
     

047  Nei til bilen i norske byer! 
 
Max innleder 
 
Debatt 
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Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Nei til bilen i Norge» innstilles på til landsstyret slik den 
foreligger. 
 
F2: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (tittel) 
Endre til «Ja til byer uten biler!» 
 
F3: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (tittel) 
Endre til «Ja til byrom for mennesker - ikke biler!» 
 
F4: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (kulepunkt 5) 
Legge til et punkt under kulepunkt 5: Innføre en klimabelønningsordning. Inntektene fra 
økt bensin- og autodiesel avgift for personbiler deles ut igjen til folk.  
 
F5: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (kulepunkt 5) 
Stryke dele av punkt 5. Fra og med "med forbehold om at..." til og med "etter geografi", 
slik at punktet blir lydende: "Bensin- og dieselavgiften bør i snitt økes med ti kroner 
literen. Avgiften skal ikke gjelde for landbruksmaskiner." 
 
F6: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (kulepunkt 6) 
Endre fra "innen 2022" til "innen 2023" 
 
F7: Signert Ulrikke Torgersen, talsperson (kulepunkt 7) 
Legge til "mer sykkelvei og flere gågater", slik at punktet blir lydende: "Alle bymiljøpakker 
og byvekstavtaler skal ha som premiss at trafikken og utslippene skal reduseres, og at det 
skal innføres bilfrie områder, mer sykkelvei og flere gågater". 
 
F8: Signert Tobias Stokkeland, talsperson (kulepunkt 5) 
Legge til "og trappes opp til 15 kroner innen 2025"etter "...i snitt økes med ti kroner 
literen" , slik at punktet lyder "Bensin- og dieselavgiften bør i snitt økes med ti kroner 
literen, og trappes opp til 15 kroner innen 2025. Avgiften skal ikke gjelde for 
landbruksmaskiner." 
 
F9: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (kulepunkt 4) 
Endre fra "80 prosent" til "95 prosent" 
 
F10: Signert Norunn Krokeide, sentralstyremedlem (kulepunkt 7) 
Endre fra "Nullvekstmålet må erstattes med et trafikkreduksjonsmål om 30 prosent 
reduksjon innen 2025 og 60 prosent reduksjon innen 2030." til "Nullvekstmålet må 
erstattes med et trafikkreduksjonsmål om 50 prosent reduksjon innen 2030." 
 
F11: Signert Max Lødøen, sentralstyremedlem (kulepunkt kulepunkt 4) 
Endre "elbiler" i kulepunktet til "elektrisk gods- og varetransport" 
 
F12: Signert Yasiin Elmi, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt) 
Legge til et punkt under kulepunkt 5: Innføre en klimabelønningsordning. Inntektene fra 
økt bensin- og autodiesel avgift for personbiler deles ut igjen til folk. 
Klimabelønningsordning skal utjevne forskjeller mellom by og land.  
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Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 
 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 8 0 0 Vedtatt 
F2 7 1 0 Vedtatt 
F5 6 1 1 Vedtatt 
F6 8 0 0 Vedtatt 
F7 8 0 0 Vedtatt 
F8 4 3 1 Vedtatt 
F9 8 0 0 Vedtatt 

F10 6 2 0 Vedtatt 
F11 2 6 0 Falt 
F12 6 1 1 Vedtatt 

 
 F4 F12 Avholdende Resultat 

F4/F12 0 8 0 F12 Videre 
 

 F2 F3 Avholdende Resultat 
F2/F3 5 3 0 F2 Videre 

 
 

053  Kampanje for gratis mensprodukter 
 
Max innleder. 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Grønn Ungdom ber om å få slutte seg til kampanjen 
 
F2: Innstilling 
Kommunikasjonsgruppen lager en post som kan deles på sosiale media. Buskapet skal 
være at vi støtter kampanjen, og/eller jobber for den samme politikken.  
 
F3: Innstilling 
Grønn Ungdom uttalelser seg kritisk til matvarekjedenes makt, enten i sosiale eller 
tradisjonelle media.  
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 0 8 0 Falt 
F2 2 4 1 Falt 
F3 0 7 1 Falt 

 
 

055  Nedsette utvalg for lønnsforhandlinger 
 
Miriam innleder. 
 
Debatt 
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Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Sentralstyret gir et utvalg bestående av generalsekretær, Yasiin Deria Elmi og 
Norunn Krokeide mandat til å forhandle lønn med GUs ansatte, gitt at dette skjer 
innenfor lønnsrammer godkjent av sentralstyret.  
 
Votering 
Antall stemmeberettigede: 8 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 8 0 0 Vedtatt 

 
 

056  Revidere stillingsprosent for fylkessekretær 
 
Miriam innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Vilhelm Bjørgul sin stillingsramme reduseres fra 100% til 80%. Det skal avtales nærmere 
med den ansatte hvordan og når dette skal gjelde fra.  
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 6 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 8 0 0 Vedtatt 

 

038 Status fylkeslag 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

040 Oppdatering om covid-situasjonen 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

042 Tids- og handlingsplan for valgkampstrategiutvalget 2022 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

043 Tids- og handlingsplan for politisk utvalg for klima og miljø 
2022 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

045 Tids- og handlingsplan for sommerleirgruppa 2022 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

050 Handlings- og tidsplan for GU-delegasjonen 
Saken ble oversendt til neste møte 
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052 Tidsplan for PU Helse, sosial og omsorg 
Saken ble oversendt til neste møte 
 

057 Revidere årshjulet 
Saken ble oversendt til neste møte 
 
 
Møtet heves kl. 21:24 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Norunn Krokeide 
Referent 
Trondheim, 14. Mars 2022 
 


