
 

Til Arbeidsutvalget, landsmøtet 

Kopi  

Dato 16.02.2020 

Fra John S. Jannesson 

 

Møtedato: 15.02.2020-16.02.2020 

Møtested: DNT Friluftshuset, Oslo 

Møtetid: 09:30-18:30 og 11:00-15:30 

 

Tilstede 

 
Vemund Haugvik Jernsletten Arbeidsutvalget Delegat 

 
John Slinning Jannesson Arbeidsutvalget Delegat 

 
Jens Aldo Carrizo Nilsen Arbeidsutvalget Delegat 

 
Sirianna Stormo Pettersen Arbeidsutvalget Delegat 

 
Elin Ekanger Arbeidsutvalget Delegat 

 
George Cowie Arbeidsutvalget Delegat 

Sølberg Signe Bakke Arbeidsutvalget (tidligere) Delegat 

Skavang Jacob Bergen Delegat (forlot søndag 
15:04) 

Kleis Vincent Bergen Delegat 

Heimli Andreas Bø i Telemark Delegat 

Kvam Anna Ordstyrer Ordstyrer 

Espeland Benedikte Oslo Delegat 

Langen Camilla Oslo Delegat 

Hoff Sindre Johan Cottis Oslo Delegat (Kun lørdag) 

Jonassen André Oslo Delegat 

Skagen Adrian Leander Oslo Delegat (Kun lørdag) 

Klanderud Axel Oslo Delegat 



 

Stranger Sofie Tromsø Delegat 

Størseth Svein Trondheim Delegat 

Eikrem Rindarøy Elise Trondheim Delegat 

Hermstad Anders Bjørge Ås Delegat 

Westermann Lina Ås Delegat 

Sollihagen Selma Ås Delegat 

Øydvin Erlend Ås Delegat (Ikke søndag kl 
11:10-13:20) 

Nagelhus Eva Ås Delegat (Ikke søndag kl 
11:10-13:20) 

Fausko Margit Ås Delegat 

Løken Martin Ås Delegat 

Stenvik Ragnhild Aaberg Ås Delegat 

Jønland Helga Sofie Gisholt Ås Delegat 

Grobstok Tor Ås Delegat 

Fritheim Pernille Ås Delegat 

 

Forfall 

Bønsnæs Ødegaard Henriette Oslo Delegat 

Hassel Henrik Oslo Delegat 

 

SAKSLISTE 

Møtet åpnes lørdag kl 10:43 

001 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes 

002 Valg av ordstyrer og referent  

Innstilling: Anna Kvam ordstyrer, John S. Jannesson og Signe Bakke Sølberg, referenter. Vedtatt 

003  Valg av protokollunderskrivere 

Innstilling Benedeikte Espeland og Pernille Fritheim. Vedtatt 

004  Valg av redaksjonskomité 



 

Innstilling: Vemund Jernsletten (leder), Margit Fausko, Axel Klanderud, Semla Sollihagen. Vedtatt 

Vemund og Martin Løken og Sirianna Stormo Pettersen velges til tellerskorps. Vedtatt 

005 Møteregler 

Forslag til vedtak 

F1: Forslag 

Møtereglene vedtas slik de foreligger 

F2: Endringsforslag, linje 98-99 

Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende og kan endre rekkefølgen på talelisten for å skape en 

bedre ballanse med hensyn til kjønn, alder og geografi. 

Signert Tor Grobstokk 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 30 

 

 

Vedtak 

F1: Møtereglene vedtas slik de foreligger 

F2: Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende og kan endre rekkefølgen på talelisten for å 

skape en bedre ballanse med hensyn til kjønn, alder og geografi. 

006  Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak 

F1: Forslag 

Endre "18:00 Politiske plattformer" til "17:30 Politiske plattformer" 

F2: Forslag 

Slå sammen behandling av budsjett og arbeidsplan 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 30 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 



 

 

Vedtak 

F1: Endre "18:00 Politiske plattformer" til "17:30 Politiske plattformer" 

F2: Slå sammen behandling av budsjett og arbeidsplan 

007  Arbeidsutvalgets beretning 

Vemund innleder 

008  Godkjenning av regnskap 2019 

John innleder 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 30 

 

Vedtak 

F1: Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 

009  Lokallagenes beretning 

Hvert lokallag får anledning til å fortelle om året som har vært 

010  Beretningsdebatt 

Pause fra 12:00 til 12:15 

011  Vedtektsendringer  

Foreligger ingen innsendte forslag 

014  Resolusjoner  

Foreligger ingen innsendte forslag 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

015  Psykisk helse-plattform  

John innleder 

Pause fra 13:05 til 14:10 

016  Studentpolitisk plattform 

John innleder 

017  Standpunkt i viktige partiprogramsaker 

John innleder 

Pause fra 15:13 til 15:20 

Pause fra 15:43 til 17:33 

 

Møtet heves for dagen kl 18:10 lørdag 

Sindre Hoff og Adrian Skagen forlater møtet for helgen 

 

Møtet åpnes søndag 11:10 

012  Arbeidsplan 2020 

Elin innleder 

013  Budsjett 2020 

George innleder 

Møtet tar pause: 12:30 til 13:20 

Eva Nagelhus og Erlend Øyvin ankom møtet 13:20 

015  Psykisk helse-plattform – votering 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Plattformen «Psykisk helse plattform» vedtas slik den foreligger. 

F6: Tilleggsforslag, linje 1555 



 

Nytt kulepunkt: Samskipnadene skal ikke ha anledning til å pålegge en egenandel i sine 

helsetjenester. 

Signert Adrian Leander Skagen, Oslo GS 

F14: Tilleggsforslag, linje 1555 

Nytt kulepunkt: Samskipnadene bør ikke pålegge en egenandel i sine helsetjenester. 

Signert Vemund H. Jernsletten, AU/Oslo GS 

F10: Endringsforslag, linje 1421-27 

Endre slik at den blir lydende: “Psykiske lidelser på grunn av stress, press og tidsklemma øker i 

samfunnet. Psykisk uhelse blant studenter har økt eksplosivt de siste årene. I dag sliter 25 % av 

studentene med psykiske plager. Dette tallet er høyere enn for resten av befolkningen. Psykiske 

lidelser påvirker enkeltindividers livskvalitet. I tillegg koster det samfunnet 185 milliarder årlig. 

Det kreves økt innsats for å snu utviklingen. Kontinuitet og tilgjengelige lavterskeltilbud er viktig 

for å fange opp flere studenter.” 

Signert Eva Nagelhus, Ås Grønne Studenter 

F7: Endringsforslag, linje 1421 

Slik at punktet blir lydende: “Psykiske lidelser på grunn av kronisk stress, press og tidsklemme 

øker i samfunnet” 

Signert Elise Eikrem Rindarøy, Trondheim GS 

F3: Tilleggsforslag, linje 1466 

Nytt kulepunkt: Sikre studenter best mulig nærhet til natur- og friluftsområder, ved å forhindre 

nedbygging av nærnatur og forbinde disse til campus- og studentboligområder med 

kollektivtransport/grønne korridorer. 

Signert Martin Løken, Ås Grønne Studenter 

F9: Endringsforslag, linje 1503 

Endre slik at setningen blir lydende: Sikre alle studenter kurs om livskvalitet. 

Signert Adrian Leander Skagen, Oslo GS 

F6: Endringsforslag, linje 1511 

Endre slik at setningen blir lydende: Bygge minst 3000 studentboliger i året 

Signert Sindre Cottis Hoff, Oslo Grønne Studenter 

F4: Tilleggsforslag, linje 1467 

Nytt kulepunkt: Gi midler og ta initiativ til tiltak som motvirker ensomhet 



 

Signert Margit Fausko, Ås Grønne Studenter 

F8: Tilleggsforslag, linje 1511 

Nytt kulepunkt: Sikre statlig finansiering til rehabilitering av studentboliger 

Signert Tor Grobstok, Ås Grønne Studenter 

Foreslått trukket men opprettholts  

F13: Tilleggsforslag, linje 1514 

Nytt kulepunkt: Heve kravene til lydkvalitet for studentboliger til samme nivå som alle andre 

boliger i Norge 

Signert Svein Ola Størseth, Trondheim Grønne Studenter 

F15: Tilleggsforslag, linje 1532 

Nytt kulepunkt: Sørge for at det finnes et relevant tilbud for studenter som er for friske for DPS 

og for syke for det lokale psykologtilbudet ved studentskipnaden. Dette kan ivaretas ved å korte 

ned ventetiden hos lokal psykolog etter henvisning fra fastlege samtidig som det blir mulig å ha 

fastlege to steder 

Signert Signe Bakke Sølberg 

F2: Tilleggsforslag, linje 1532 

Nytt kulepunkt: At relevante statlige organer åpner for å gi dispensasjon og støtte til forskning på 

enkelte narkotiske stoffer for eventuell behandling av psykiske lidelser som ofte er resistente til 

tradisjonell behandling 

Signert Axel Klanderud, Oslo Grønne Studenter 

F12: Strykningsforslag, linje 1510-1513 

Stryke kulepunkter: 

1. Innføre en nasjonal boliggaranti for studenter 

 .  ygge minst      studentboliger i året 

 .  nnføre et makstak for månedsleie  der staten betaler det 

overskytende] 

Signert Tor Grobstok, Ås Grønne Studenter 

F11: Strykningsforslag, linje 1530 

Stryke: Føre en handlingskraftig klimapolitikk som kurerer klimaangst 

Signert Selma Sollihagen, Ås Grønne Studenter 



 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

F1: Plattformen «Psykisk helse plattform» vedtas slik den foreligger. 

F14: Samskipnadene bør ikke pålegge en egenandel i sine helsetjenester. 

F10 + F7: Psykiske lidelser på grunn av kronisk stress, press og tidsklemma øker i samfunnet. 

Psykisk uhelse blant studenter har økt eksplosivt de siste årene. I dag sliter 25 % av studentene 

med psykiske plager. Dette tallet er høyere enn for resten av befolkningen. Psykiske lidelser 

påvirker enkeltindividers livskvalitet. I tillegg koster det samfunnet 185 milliarder årlig. Det kreves 

økt innsats for å snu utviklingen. Kontinuitet og tilgjengelige lavterskeltilbud er viktig for å fange 

opp flere studenter. 

F3: Sikre studenter best mulig nærhet til natur- og friluftsområder, ved å forhindre nedbygging 

av nærnatur og forbinde disse til campus- og studentboligområder med kollektivtransport/grønne 

korridorer. 

F9: Endre slik at setningen blir lydende: Sikre alle studenter kurs om livskvalitet. 

F4: Gi midler og ta initiativ til tiltak som motvirker ensomhet 

F13: Nytt kulepunkt: Heve kravene til lydkvalitet for studentboliger til samme nivå som alle andre 

boliger i Norge 

F15: Nytt kulepunkt: Sørge for at det finnes et relevant tilbud for studenter som er for friske for 

DPS og for syke for det lokale psykologtilbudet ved studentskipnaden. Dette kan ivaretas ved å 

korte ned ventetiden hos lokal psykolog etter henvisning fra fastlege samtidig som det blir mulig 

å ha fastlege to steder 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

(F6/F14) 0 0 0 0 F14 videre 

F14 0 0 0 0 Vedtatt 

F10 0 0 0 0 Vedtatt 

F7 0 0 0 0 Vedtatt 

F3 0 0 0 0 Vedtatt 

F9 0 0 0 0 Vedtatt 

F6 0 0 0 0 Falt 

F4 0 0 0 0 Vedtatt 

F8 0 0 0 0 Falt 

F13 0 0 0 0 Vedtatt 

F15 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

F12 0 0 0 0 Vedtatt 

F11 0 0 0 0 Vedtatt 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

F2: At relevante statlige organer åpner for å gi dispensasjon og støtte til forskning på enkelte 

narkotiske stoffer for eventuell behandling av psykiske lidelser som ofte er resistente til 

tradisjonell behandling 

F12: 1. Innføre en nasjonal boliggaranti for studenter 

 .  ygge minst      studentboliger i året 

3. Innføre et makstak for månedsleie  der staten betaler det 

overskytende] 

F11: Føre en handlingskraftig klimapolitikk som kurerer klimaangst 

016  Studentpolitisk plattform – votering 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Plattformen «Studentpolitisk plattform» vedtas slik den foreligger. 

F2: Tilleggsforslag, linje 1843 

Legge til: Som et minstekrav må studielånet fra fag som bidrar til å komme inn på graden 

konverteres til stipend på samme måte som fagene som faktisk inngår i graden, når graden er 

fullført. 

Signert Eva Nagelhus 

F3: Tilleggsforslag, linje 1814 

Nytt kulepunkt: Akademiske institusjoners styringsmodeller bør respektere institusjonenes 

foretrukne modeller, og ikke påtvinge hybridmodeller eller annen ekstern styring på institusjoner 

som foretrekker å ledes av valgt rektor som styreleder. 

Signert Vemund H. Jernsletten, Oslo GS/AU 

F4: Tilleggsforslag, linje 1847 

Nytt kulepunkt: Sikre statlig finansiering til rehabilitering av studentboliger. 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F5: Tilleggsforslag, linje 1902 

Nytt kulepunkt: Gjøre det enklere for folkevalgte studenter å få økonomisk kompensasjon for tapt 

arbeidsinntekt. 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F6: Endringsforslag, linje 1812-1813 



 

Endre til: Bygg som i dag eies og driftes av akademiske institusjoner for egen virksomhet skal 

ikke tvinges overført til Statsbyggs forvaltning. 

Signert Vemund H. Jernsletten, Oslo GS / AU 

F7: Tilleggsforslag, linje 1902 

Nytt kulepunkt: Det skal opprettes en finansieringsordning ala klimasats, der universiteter og 

andre offentlige institusjoner kan søke om midler til klimatiltak. 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F8: Strykningsforslag, linje 1732-1733 

inkludert for studenter fra land utenfor EØS-området 

Signert Axel Klanderud, Oslo Grønne Studenter 

F9: Tilleggsforslag, linje 1844 

Legge til: At minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 

Forholdet mellom stipend og lån skal ikke endres avhengig av om man fullfører studiet på 

normert tid eller ikke 

Signert Adrian Leander Skagen, Oslo GS 

F10: Tilleggsforslag, linje 1835 

Nytt kulepunkt: Studentene med dokumenterte lese- og skrivevansker skal ha rett til å kunne 

avlegge eksamen muntlig. 

Signert Elise Eikrem Rindarøy, Trondheim GS 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 28 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

F3 0 0 0 0 Vedtatt 

F4 0 0 0 0 Vedtatt 

F5 0 0 0 0 Vedtatt 

F6 0 0 0 0 Vedtatt 

F7 0 0 0 0 Vedtatt 

F8 0 0 0 0 Falt 

F9 0 0 0 0 Vedtatt 

F10 0 0 0 0 Vedtatt 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

F1: Plattformen «Studentpolitisk plattform» vedtas slik den foreligger. 

F2: Som et minstekrav må studielånet fra fag som bidrar til å komme inn på graden konverteres 

til stipend på samme måte som fagene som faktisk inngår i graden, når graden er fullført. 

F3: Akademiske institusjoners styringsmodeller bør respektere institusjonenes foretrukne 

modeller, og ikke påtvinge hybridmodeller eller annen ekstern styring på institusjoner som 

foretrekker å ledes av valgt rektor som styreleder. 

F4: Sikre statlig finansiering til rehabilitering av studentboliger. 

F5: Gjøre det enklere for folkevalgte studenter å få økonomisk kompensasjon for tapt 

arbeidsinntekt. 

F6: Bygg som i dag eies og driftes av akademiske institusjoner for egen virksomhet skal ikke 

tvinges overført til Statsbyggs forvaltning. 

F7: Det skal opprettes en finansieringsordning ala klimasats, der universiteter og andre offentlige 

institusjoner kan søke om midler til klimatiltak. 

F9: At minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 

Forholdet mellom stipend og lån skal ikke endres avhengig av om man fullfører studiet på 

normert tid eller ikke 

F10: Studentene med dokumenterte lese- og skrivevansker skal ha rett til å kunne avlegge 

eksamen muntlig. 

012  Arbeidsplan 2020 – votering 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Arbeidsplan blir vedtatt sånn som den er nå. 

F2: Endringsforslag, linje 1018 

Med flere lokallag som blir aktive vil hovedfokuset vårt være å opprettholde medlemspleie og 

interesser. For å kunne drive medlemspleie og ha kjennskap til effekten av verving, er det 

essensielt at lokallagene har tilgang på oversikt over egne medlemmer. Arbeid med å sikre 

lokallagene tilgang på slik oversikt må derfor prioriteres høyt av AU. Vi ønsker å gi flere 

muligheter til nasjonale skoleringer som vil styrke organisasjonen. 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F3: Tilleggsforslag, linje 1024 

Nytt punkt: Sikre samtlige lokallag full tilgang til oversikt over egne medlemmer 

Signert Tor Malnes Grobstokk 



 

F4: Strykningsforslag, linje 1024 

For øyeblikket har vi 422 medlemmer (2.02.2020) 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F5: Strykningsforslag, linje 1030-1031 

Oppnå mer aktivitet i lokallagene, minst engang i måneden på lokalbasis. Minst en gang i 

halvåret på nasjonalt plan.  

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F6 og F7: Endringsforslag, linje 1058 

 elmål:  ortsette arbeidet med å fremme     som et blokkuavhengig parti.  

-Mer politisk samarbeid med studentorganisasjoner vil kunne skape et bedre forhold mellom 

partiene. 

-Opprette arrangementer med et annet studentparti som med-arrangør. 

- elta på flere-politisk arrangement for å skape kontakter med medlemmer fra andre politiske 

studentorganisasjoner. 

Signert Tor Malnes Grobstokk 

F13: Endringsforslag, linje 1058 

Delmål: Legge bane for grønn regjering 2021 

-Mer politisk samarbeid med studentorganisasjoner vil kunne skape et bedre forhold 

mellom partiene. 

-Opprette arrangementer med et annet studentparti som med-arrangør. 

-Delta på flere-politisk arrangement for å skape kontakter med medlemmer fra andre 

grønne partier. 

Signert Vemund H. Jernsletten, Oslo GS / AU 

F9: Tilleggsforslag, linje 1081 

HOVEDSATSING 4: NY NETTSIDE 

GS trenger nye og bedre nettsider. Det har vært prat over tid med MDG om å innlemme GS 

under MDG sine egne nettsider, eller få hjelp av IT-ansatte i MDG med å lage egen nettside. Hittil 

har det ikke skjedd noe betydelig her. Om det skal vise seg at MDG ikke har ressurser til å bidra 

her foreslår jeg at GS lager en egen nettside. Man kan enkelt få relativt proffe nettsider ved å 

bruke f.eks wix.com eller squarespace.com til en rimelig pris. Dette krever heller ikke stor IT-

kompetanse. 



 

-Opprette en ny og forbedret nettside som GS sentralt og lokallag kan bruke til promotering og 

informasjonsvirksomhet hvis ikke GS sine nettsider blir innlemmet under MDG sine sentrale sider. 

-Skaffe et proffere digitalt ansikt utad til omverdenen. 

-Skape et solid digitalt fundament for videre utvikling av organisasjonen. 

Signert Axel Klanderud, Oslo GS 

F10: Endringsforslag, linje 1065 

Endre til: Hovedsatsing 3: Mediedekning 

Signert Sofie Stranger, GS Tromsø 

F11: Tilleggsforslag, linje 1043 

Mål: Skape mer variert og bredere politikk med hjelp av forskjellige studier med god geografisk 

dekning. 

Signert Sofie Stranger, GS Tromsø 

F16: Endringsforslag, linje 1031 

Endre til: Oppnå mer aktivitet i lokallagene, minst engang i måneden på lokalbasis. Minst en gang 

i halvåret på nasjonalt plan, herunder bistå med arrangering av Grønn Studentkonferranse. 

Signert Margit Fausko, Ås GS 

F8: Redaksjonelt, linje 1013 

Redkom bes språkvaske arbeidsplanen og kan i den forbindelse gjøre språklige endringer som 

ikke endrer på intensjonene i planen. 

F12: Endringsforslag, linje 1013 

Endre til: Arbeidsplan 2020 

Signert Elin Ekanger, Arbeidsutvalget 

F14: Tilleggsforslag, linje 1081 

REPRESENTASJON OG ORGANISASJON 

- Fortsette arbeidet med nye nettsider og tilgang til fungerende medlemsystem for lokallagene og 

AU med mål om å ferdigstille det til sommeren 2020 

- Delta på MDGLS og bruke plassen vår der aktivt 

- Stille med en delegasjon til MDGLM og jobbe for å godt gjennomslag og synlighet for GS 

Signert John S. Jannesson, Generalsekretær Arbeidsutvalget 



 

F17: Tilleggsforslag, 

Det foreslås at AU kan legge inn følgende tekst i årshjulet: Det arrangeres studentkonferanse 

lokalt i Ås som kombineres med skolering for aktive i lokallagene. AU er hjelper til med både 

midler og arbeidskraft. Kun styremedlemmer i GS gis anledning til reiserefusjon for å minimere 

kostnadene for sentralt. 

Signert Signe Bakke Sølberg, tidligere AU 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

F1: Arbeidsplan blir vedtatt sånn som den er nå. 

F2: Med flere lokallag som blir aktive vil hovedfokuset vårt være å opprettholde medlemspleie og 

interesser. For å kunne drive medlemspleie og ha kjennskap til effekten av verving, er det 

essensielt at lokallagene har tilgang på oversikt over egne medlemmer. Arbeid med å sikre 

lokallagene tilgang på slik oversikt må derfor prioriteres høyt av AU. Vi ønsker å gi flere 

muligheter til nasjonale skoleringer som vil styrke organisasjonen. 

F3: Sikre samtlige lokallag full tilgang til oversikt over egne medlemmer 

F4: For øyeblikket har vi 422 medlemmer (2.02.2020) 

F6 og F7:  elmål:  ortsette arbeidet med å fremme     som et blokkuavhengig parti.  

-Mer politisk samarbeid med studentorganisasjoner vil kunne skape et bedre forhold mellom 

partiene. 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

F3 0 0 0 0 Vedtatt 

F4 0 0 0 0 Vedtatt 

F16  0 0 0 0 Vedtatt 

F5 0 0 0 0 Trukket 

(F6 og 

F7/F13) 
0 0 0 

0 
F6 og F7 videre 

F6 og F7 0 0 0 0 Vedtatt 

F9 0 0 0 0 Vedtatt 

F10 0 0 0 0 Vedtatt 

F11 0 0 0 0 Vedtatt 

F16 0 0 0 0 Vedtatt 

F8 0 0 0 0 Vedtatt 

F12 0 0 0 0 Vedtatt 

F14 0 0 0 0 Vedtatt 

F17 0 0 0 0 Vedtatt 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

-Opprette arrangementer med et annet studentparti som med-arrangør. 

- elta på flere-politisk arrangement for å skape kontakter med medlemmer fra andre politiske 

studentorganisasjoner. 

F9: HOVEDSATSING 4: NY NETTSIDE 

GS trenger nye og bedre nettsider. Det har vært prat over tid med MDG om å innlemme GS 

under MDG sine egne nettsider, eller få hjelp av IT-ansatte i MDG med å lage egen nettside. Hittil 

har det ikke skjedd noe betydelig her. Om det skal vise seg at MDG ikke har ressurser til å bidra 

her foreslår jeg at GS lager en egen nettside. Man kan enkelt få relativt proffe nettsider ved å 

bruke f.eks wix.com eller squarespace.com til en rimelig pris. Dette krever heller ikke stor IT-

kompetanse. 

-Opprette en ny og forbedret nettside som GS sentralt og lokallag kan bruke til promotering og 

informasjonsvirksomhet hvis ikke GS sine nettsider blir innlemmet under MDG sine sentrale sider. 

-Skaffe et proffere digitalt ansikt utad til omverdenen. 

-Skape et solid digitalt fundament for videre utvikling av organisasjonen. 

F10: Endre til: Hovedsatsing 3: Mediedekning 

F11: Mål: Skape mer variert og bredere politikk med hjelp av forskjellige studier med god 

geografisk dekning. 

F16: Oppnå mer aktivitet i lokallagene, minst engang i måneden på lokalbasis. Minst en gang i 

halvåret på nasjonalt plan, herunder bistå med arrangering av Grønn Studentkonferranse. 

F8: Redkom bes språkvaske arbeidsplanen og kan i den forbindelse gjøre språklige endringer 

som ikke endrer på intensjonene i planen. 

F12: Arbeidsplan 2020 

F14: REPRESENTASJON OG ORGANISASJON 

- Fortsette arbeidet med nye nettsider og tilgang til fungerende medlemsystem for lokallagene og 

AU med mål om å ferdigstille det til sommeren 2020 

- Delta på MDGLS og bruke plassen vår der aktivt 

- Stille med en delegasjon til MDGLM og jobbe for å godt gjennomslag og synlighet for GS 

F17: Det foreslås at AU kan legge inn følgende tekst i årshjulet: Det arrangeres 

studentkonferanse lokalt i Ås som kombineres med skolering for aktive i lokallagene. AU er 

hjelper til med både midler og arbeidskraft. Kun styremedlemmer i GS gis anledning til 

reiserefusjon for å minimere kostnadene for sentralt. 

013  Budsjett 2020 – votering 

Forslag til vedtak 



 

F1: Innstilling 

Budsjett 2020 vedtas slik det foreligger 

F2: Endringsforslag, side 63 

Budsjett B: Reise besøke lokallag – 6000 

Signert Helga Sofie Gisholt Jønland, Ås Grønne Studenter 

F4: Endringsforslag, side 63 

Budsjett B: Reise besøke lokallag – 4000 

Signert Helga Sofie Gisholt Jønland, Ås Grønne Studenter 

F3: Endringsforslag, side 63 

Budsjett B: Studentkonferanse - 15000, Skoleringshelg Høst - 0 

Signert Helga Sofie Gisholt Jønland, Ås Grønne Studenter 

F5: Endringsforslag, linje 1187 – Endringsforslag til saksfremlegget 

Endre til Studentkonferansen: Studentkonferansen var i 2019 et veldig vellykket arrangement, 

med god respons fra de som deltok. Likevel oppfylte ikke konferansen de tiltenkte formålene, og 

vi ønsker derfor å redusere denne budsjettposten til 15 000 kroner, og innføre et samarbeid med 

lokallaget i Ås for å videreføre konferansen. Det var lavere geografisk spredning blant deltakerne 

enn ønskelig under forrige konferanse, og det var ikke spesielt stor økning i engasjementet rundt 

GS fra nye potensielle ressurspersoner som et resultat av studentkonferansen. For å gjøre en 

forbedring på dette området vil vi derfor også ha et stort fokus på tilrettelegging for tilreisende. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 28 

 

Vedtak 

F1: Budsjett 2020 vedtas slik det foreligger  

F3: Budsjett B: Studentkonferanse - 15000, Skoleringshelg Høst – 0 

Merk: I etterkant av landsmøtet ble det oppdaget at summeringen av utgiftene i budsjettet som ble 

vedtatt er feil. De skal være på 146 500, noe som er 10 000 kr høyere enn budsjettet som landsmøtet 

vedtok.  

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Trukket 

F4 0 0 0 0 Falt 

F3 0 0 0 0 Vedtatt 

F5 0 0 0 0 Ugyldig forslag 



 

017  Standpunkt i viktige partiprogramsaker – votering  

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Plattformen «Standpunkter i programprosessen» vedtas slik den foreligger. 

F46: Endringsforslag, linje 2100 

Endre til: At Norge jobber aktivt, kreativt og kontinuerlig for at sterke internasjonale klimaklubber 

blir realisert og styrket. 

Signert Sindre Cottis Hoff, Oslo 

F15: Endringsforslag, linje 2104 

Endre til ”Stimulere til et mer vegansk kosthold og redusere kjøttforbruket gjennom tiltak som 

både vil gagne miljøet og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyrevelferd i landbruket.” 

Signert Axel Klanderud, Oslo GS 

F25: Endringsforslag, linje 2107 

Endre til “At offentlige kantiner skal servere veganmat som standard og at det alltid skal være 

vesentlig billigere enn kjøttalternativene.” 

Signert Axel Klanderud, Oslo GS 

F40: Endringsforslag, linje 2107 

Endre til “Offentlige kantiner skal hovedsakelig servere plantebasert mat, og kjøttet som serveres 

skal være kortreist hvorav en andel av dette skal være økologisk.”  

Signert Pernille Fritheim, Ås GS 

F29: Strykningsforslag, linje 2107 

Stryke kulepunkt 2: 

”At offentlige kantiner skal servere vegetarmat som standard og at det alltid skal være vesentlig 

billigere enn kjøttalternativene.” 

Signert Sirianna Stormo Pettersen, AU 

F5: Endringsforslag, linje 2111-2112 

Endre til: “Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat, og 

mindre lønnsomt å importere f r, for å redusere utslipp per mengde mat som produseres.” 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F28: Endringsforslag, linje 2112 



 

“Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat  for å 

redusere utslipp per mengde mat som produseres og øke selvforsyningsgraden.” 

Signert Vincent Kleis, Bergen GS 

F18: Tilleggsforslag, linje 2113 

Nytt kulepunkt: Øke støtten til forskning på dyrking av proteinvekster i Norge, og på norsk 

produksjon av vegetabilske alternativer til kjøtt, egg og melk. 

Signert Tor Malnes Grobstokk, Ås GS 

F36: Tilleggsforslag, linje 2113 - Trukket 

Nytt kulepunkt: I offentlige kantiner som serverer kjøtt skal det i stor grad serveres kortreist 

kjøtt, der en andel av dette også skal være økologisk.  

Signert Pernille Fritheim, Ås GS 

F4: Tilleggsforslag, linje 2113 – Trukket 

Nytt kulepunkt: Alle kantiner må tilby gjestene spisbar overskuddsmat før de velger å kaste den.  

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F43: Tilleggsforslag, linje 2113 

Nytt kulepunkt: Se på mulighetene for at dumpsterdiving/skralling ikke lenger skal være tyveri av 

privat eiendom.  

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F42: Tilleggsforslag, linje 2113 

Nye kulepunkt: Redusere matkasting med 50 prosent mellom 2020 og 2025. Tiltak vi mener at 

må innføres for å oppnå dette er:   

 Pålegge butikker, kafeteriaer og utsalgssteder som selger mat å lage 

redistribusjonsavtaler for å gi usolgt, spiselig mat som har gått ut på dato videre til 

veldedige organisasjoner og matsentraler dersom de ber om dette. Hvis ingen veldedige 

organisasjoner eller matsentraler tar kontakt, skal maten gå til dyrefór eller biogass. Som 

et minstekrav skal næringslivet pålegges å betale en skatt (tilsvarende det MVA ville vært 

dersom det ble solgt), for maten de kaster for å oppfordre butikkene til å selge eller 

donere fremfor å kaste.  

 Arbeide for mindre forpakningsstørrelser med hensyn til mindre husholdninger.   

 Skape en lov som forbyr de store matkjedene å destruere utsolgte, uforringede 

matvarer.  

 Øke støtten til matsentraler og opprette flere matsentraler i alle store byer hvor det ikke 

allerede finnes.  



 

 Gjennomgå regelverket for datomerking ytterligere med sikte på å redusere unødig 

matsvinn.  

 Stimulere til salg av «snål» frukt og grønt, for eksempel gjennom prisdifferensiering 

basert på kvalitet/utseende slik at 2.- og 3.- sortimentsvarer også blir solgt.  

 Utrede tiltak for å redusere matsvinn i landbruket, og se på hvordan 

overskuddsprodukter etter kontraktdyrking kan utnyttes.   

 Hindre unødvendig emballasje, uten at det går utover holdbarheten eller fører til 

matsvinn.  et skal her kun brukes nedbrytbar emballasje.  

 Bevisstgjøre elever i grunnskolen om implikasjonene av matsvinn og gode måter å 

redusere matkasting på. Tematikken må omtales eksplisitt i læreplanen for faget “ at og 

helse”.  

 Bedre kartlegging av hvor i produksjonskjeden mat-ressursene «faller ut», og hvordan 

man kan hindre dette.     

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F2: Tilleggsforslag, linje 2103 

Endring av undertittel til: “ et norske matsystemet og forbruk av animalier.” 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F19: Tilleggsforslag, linje 1979 

Legge til kulepunktet: Utarbeide nasjonal plan for utbygging av fornybar energi offshore som 

hindrer ødeleggelse av verdifulle naturområder. 

Signert Pernille Fritheim, Ås GS 

F34: Tilleggsforslag, linje 1978 

Legge til kulepunktet: Forby regulering av nye eneboliger i tilknytning til eksisterende tettsteder. 

Signert Martin Løken, Ås GS 

F37: Tilleggsforslag, linje 2127 

Legge til kulepunktet: Erstatte teknologinøytrale elsertifikater med teknologispesifikke 

innmatingstariffer, som prioriterer dyrere, men mer naturvennlig kraftproduksjon. 

Signert Margis Fausko, Ås 

F6: Endringsforslag, linje 2129-2130 

Endre til: Redusere det materielle forbruket, og legge til rette for gjenbruk og deling. 

Resirkuleringsgraden, og kvaliteten på resiruklering må også øke. 



 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F7: Tilleggsforslag, linje 2141 – Trukket 

Legge til kulepunkt: Bedre kartlegging av hvordan forbruks ressurser som mat kjøpes og kastes 

av forbrukere og næringslivet. Slik kan man på sikt redusere at gode, fungerende ressurser 

forsvinner unødvendig. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F16: Tilleggsforslag, linje 2141 – Trukket men opprettholdt 

Legge til kulepunkt: Næringslivets fritak fra å betale MVA på brukbare overskuddsprodukter som 

de kaster må opphøre. Ved å endre MVA reglene vil det oppmuntre næringslivet til å donere 

fremfor å kaste. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F39: Tilleggsforslag 

Legge til kulepunkter: Ha en løsning på dagens pengesystem og bankvesen, som er 

hovedårssaken til klimakrisen. 

Opplyse befolkning om problemene dagens pengesystem gir, som ligger forran samfunnet. 

Signert Andreas Heimli, Bø 

F44: Tilleggsforslag, linje 2141 

Legge til kulepunkt: Bedre kartlegging av hvordan forbruksressurser (som f.eks mat) kjøpes og 

kastes av forbrukere og næringslivet. Slik kan man på sikt redusere at gode, fungerende 

ressurser "forsvinner" unødvendig. I tillegg må vi se på mulighetene for at 

dumpsterdiving/skralling ikke lenger skal være tyveri av privat eiendom. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F13: Strykningsforslag, linje 2149-2151 

Stryke: Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og 

miljøhensyn, eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten  

Signert Axel Klanderud, Oslo GS 

F27: Endringsforslag, linje 2143 

Endre til: Bidra til mer debatt om felleseuropeisk politikk i Norge og fremme norsk medlemskap i 

EU som et reelt alternativ.  

Signert Signe Bakke Sølberg, tidligere AU 

F20: Strykningsforslag, linje 2157 



 

Stryke: “...med en lik sum…” 

Signert Tor Malnes Grobstokk, Ås GS 

F30 Endringsforslag, linje 2155 

Endre til: Gå inn for å innføre  en ordning med klimabelønningen KAF 

Signert Tor Malnes Grobstokk, Ås GS 

F10: Endringsforslag, linje 2159 

Endre til: Equinor og oljefondet 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F11: Tilleggsforslag, linje 2164 – Trukket 

Legge til punktet: Oljefondet må slutte å investere i olje og gass, og fokusere i flere grønne 

prosjekter, da dette er fremtiden i verdensøkonomien.  

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F31: Endringsforslag, linje 2160-2163 

Endre til:  Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i 

utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.  

Bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Equinor aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar 

energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. 

Signert Vincent Kleis, GS Bergen 

F33: Tilleggsforslag, linje 2164 

Minimum fem prosent av Oljefondet bør investeres i fornybar energi og Oljefondet må trekke seg 

ut av investering i oljeselskaper som ikke er i gang med en omstilling til fornybar energi. 

Signert Selma Sollihagen, Ås GS  

F38: Endringsforslag, linje 2167 

Endre til: Stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og 

planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2030. 

Signert Margit Fausko, Ås GS 

F35: Strykningsforslag, linje 2171-2177 

Stryke: Private aktører i velferden/profitt i velferden 

● Sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen, der private aktører kun er et 



 

supplement. 

●  jennomgå erfaringene med fritt behandlingsvalg, for å få klarhet i kostnader og 

innvirkning på det offentlige helsevesenet, før reformen eventuelt utvides. 

● Legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som 

supplerer vårt offentlige helsevesen. 

Signert Signe Bakke Sølberg, tidligere AU 

F26: Tilleggsforslag, linje 2194 

Nytt kulepunkt: I  større grad bruke kjønnskvotering/poeng for menn for å jevne ut 

kjønnsforskjeller i samfunnet, for eksempel til profesjonsutdanninger som psykologistudier. 

Signert Signe Bakke Sølberg, tidligere AU 

F14: Endringsforslag, linje 2197 

Endre til: Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester og utrede for legalisering av sexkjøp 

i regi av det offentlige som ivaretar sikkerheten til de som selger sex og gir inntekter til 

fellesskapet. 

Signert Axel Klanderud, Oslo GS 

F48: Tilleggsforslag, linje 2194 

Endre den nåværende hallikparagrafen slik at den mer presist retter seg mot de som utnytter 

andre til sexsalg. 

Signert Camilla Langen, Oslo GS 

F22: Tilleggsforslag, linje 2058 

Nytt kulepunkt: Spesifiserer hva som menes med hallikvirksomhet i straffeloven §315, slik at 

enkeltpersoner skal ha lov til å leie ut til personer som selger sex. 

Signert Adrian Skagen, Oslo GS 

F23: Tilleggsforslag, linje 2058 

Forby bruk av kondom som bevis hos politiet for at det har forekommet prostitusjonsvirksomhet. 

Signert Adrian Skagen, Oslo GS 

F9: Endringsforslag, linje 2208-2209 

Endre til:  pne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige dersom medisinsk 

kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 



 

F24: Strykningsforslag, linje 2208-2209 – Trukket 

Styrke: Åpne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige som etter konsultasjon med 

medisinsk kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F45: Endringsforslag, linje 2205-2207 

Endre til: A Utrede ulike modeller for regulering og omsetning av lettere rusmidler som i dag er 

illegale, og hvordan disse påvirker rus-bruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger. 

Signert Eva Nagelhus, Ås GS 

F21: Tilleggsforslag, linje 2210 

Legge til: Hvalfangst 

Forby fangst av sjøpattedyr som sel og hval. 

Fjerne subsidier til fangst av sjøpattedyr som sel og hval 

Signert Tor Grobstokk, Ås GS 

F32: Tilleggsforslag, linje 2210 

Legge til: Hvalfangst 

Støtte norsk bærekraftig fangst av hval. 

Signert Sirianna Stormo Pettersen, AU 

F47: Tilleggsforslag, linje 2210 

Legges til ny kategori med tilhørende kulepunkt: Oppdrettsnæring 

Det skal være et krav om konsekvensutredninger før det gis konsesjon til å opprette nye 

oppdrettanlegg til havs. 

Signert Selma Sollihagen, Ås GS 

F1-2: Tilleggsforslag, Legges til nytt punkt, med plassering etter AUs redaksjonelle 

skjønnsvurdering 

Det skal opprettes et uavhengig, faglig basert klimaråd som skal vurdere Norges oppfyllelse av 

internasjonale klimaforpliktelser og nasjonale klimamål. I tillegg skal det gis anbefalinger om 

utforming av klimapolitikk, herunder valg av virkemidler og omstillingsveier samt bidrag til den 

offentlige debatten. 

Signert Selma Sollihagen, Ås GS 

Votering 



 

Antall stemmeberettigede: 28 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F46 0 0 0 0 Vedtatt 

F15 0 0 0 0 Vedtatt 

(F25/F40) 0 0 0 0 F40 videre 

(F40/F29)  0 0 0 0 F40 videre 

F40! 0 0 0 0 Vedtatt 

F5 0 0 0 0 Vedtatt 

F28 0 0 0 0 Vedtatt 

F18 0 0 0 0 Vedtatt 

F36 0 0 0 0 Trukket 

F4 0 0 0 0 Trukket 

F43 0 0 0 0 Vedtatt 

F3 0 0 0 0 Trukket/Finnes ikke 

F42 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

F19 0 0 0 0 Vedtatt 

F34 0 0 0 0 Falt 

F37 0 0 0 0 Vedtatt 

F6 0 0 0 0 Vedtatt 

F7 0 0 0 0 Trukket 

F16 0 0 0 0 Vedtatt 

F39 0 0 0 0 Falt 

F44 0 0 0 0 Vedtatt 

F13 0 0 0 0 Falt 

F27 0 0 0 0 Falt 

F20 0 0 0 0 Vedtatt 

F30 0 0 0 0 Vedtatt 

F10 0 0 0 0 Vedtatt 

F11 0 0 0 0 Trukket 

F31 0 0 0 0 Vedtatt 

F33 0 0 0 0 Vedtatt 

F38 0 0 0 0 Vedtatt 

F35 0 0 0 0 Falt 

F26 0 0 0 0 Vedtatt 

F14 0 0 0 0 Falt 

F48 0 0 0 0 Vedtatt 

F22 0 0 0 0 Falt som konsekvens av F48 

F23 0 0 0 0 Falt 

F9 0 0 0 0 Vedtatt 

F24 0 0 0 0 Trukket 

F45 0 0 0 0 Vedtatt 

(F21/F32) 0 0 0 0 F21 videre 

F21! 0 0 0 0 Falt 

F47 0 0 0 0 Vedtatt 



 

 

 

Vedtak 

F1: Plattformen «Standpunkter i programprosessen» vedtas slik den foreligger. 

F46: Endre til: At Norge jobber aktivt, kreativt og kontinuerlig for at sterke internasjonale 

klimaklubber blir realisert og styrket. 

F15: Endre til ”Stimulere til et mer vegansk kosthold og redusere kjøttforbruket gjennom tiltak 

som både vil gagne miljøet og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyrevelferd i 

landbruket.” 

F40: Endre til “Offentlige kantiner skal hovedsakelig servere plantebasert mat, og kjøttet som 

serveres skal være kortreist hvorav en andel av dette skal være økologisk.”  

F5 og F28: Endre til: “Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere 

vegetabilsk mat, og mindre lønnsomt å importere f r, for å redusere utslipp per mengde mat som 

produsere og øke selvforsyningsgraden.” 

F18: Nytt kulepunkt: Øke støtten til forskning på dyrking av proteinvekster i Norge, og på norsk 

produksjon av vegetabilske alternativer til kjøtt, egg og melk. 

F43: Nytt kulepunkt: Se på mulighetene for at dumpsterdiving/skralling ikke lenger skal være 

tyveri av privat eiendom. 

F42: Nye kulepunkt: Redusere matkasting med 50 prosent mellom 2020 og 2025. Tiltak vi mener 

at må innføres for å oppnå dette er:  

 Pålegge butikker, kafeteriaer og utsalgssteder som selger mat å lage 

redistribusjonsavtaler for å gi usolgt, spiselig mat som har gått ut på dato videre til 

veldedige organisasjoner og matsentraler dersom de ber om dette. Hvis ingen veldedige 

organisasjoner eller matsentraler tar kontakt, skal maten gå til dyrefór eller biogass. Som 

et minstekrav skal næringslivet pålegges å betale en skatt (tilsvarende det MVA ville vært 

dersom det ble solgt), for maten de kaster for å oppfordre butikkene til å selge eller 

donere fremfor å kaste. 

 Arbeide for mindre forpakningsstørrelser med hensyn til mindre husholdninger.  

 Skape en lov som forbyr de store matkjedene å destruere utsolgte, uforringede matvarer. 

 Øke støtten til matsentraler og opprette flere matsentraler i alle store byer hvor det ikke 

allerede finnes. 

 Gjennomgå regelverket for datomerking ytterligere med sikte på å redusere unødig 

matsvinn. 

F1-2 0 0 0 0 Vedtatt 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

 Stimulere til salg av «snål» frukt og grønt, for eksempel gjennom prisdifferensiering 

basert på kvalitet/utseende slik at 2.- og 3.- sortimentsvarer også blir solgt. 

 Utrede tiltak for å redusere matsvinn i landbruket, og se på hvordan 

overskuddsprodukter etter kontraktdyrking kan utnyttes.  

 Hindre unødvendig emballasje, uten at det går utover holdbarheten eller fører til 

matsvinn. Det skal her kun brukes nedbrytbar emballasje. 

 Bevisstgjøre elever i grunnskolen om implikasjonene av matsvinn og gode måter å 

redusere matkasting på. Tematikken må omtales eksplisitt i læreplanen for faget “ at og 

helse”. 

 Bedre kartlegging av hvor i produksjonskjeden mat-ressursene «faller ut», og hvordan 

man kan hindre dette.  

F2: Endring av undertittel til: “ et norske matsystemet og forbruk av animalier.” 

F19: Legge til kulepunktet: Utarbeide nasjonal plan for utbygging av fornybar energi offshore 

som hindrer ødeleggelse av verdifulle naturområder. 

F37: Legge til kulepunktet: Erstatte teknologinøytrale elsertifikater med teknologispesifikke 

innmatingstariffer, som prioriterer dyrere, men mer naturvennlig kraftproduksjon. 

F6: Endre til: Redusere det materielle forbruket, og legge til rette for gjenbruk og deling. 

Resirkuleringsgraden, og kvaliteten på resiruklering må også øke. 

F16: Legge til kulepunkt: Næringslivets fritak fra å betale MVA på brukbare overskuddsprodukter 

som de kaster må opphøre. Ved å endre MVA reglene vil det oppmuntre næringslivet til å donere 

fremfor å kaste. 

F44: Legge til kulepunkt: Bedre kartlegging av hvordan forbruksressurser (som f.eks mat) kjøpes 

og kastes av forbrukere og næringslivet. Slik kan man på sikt redusere at gode, fungerende 

ressurser "forsvinner" unødvendig. I tillegg må vi se på mulighetene for at 

dumpsterdiving/skralling ikke lenger skal være tyveri av privat eiendom. 

F20: Stryke: “...med en lik sum…” 

F30: Endre til: Gå inn for å innføre  en ordning med klimabelønningen KAF 

F10: Endre til: Equinor og oljefondet 

F31: Endre til:  Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i 

utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.  

Bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Equinor aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar 

energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. 

F33: Minimum fem prosent av Oljefondet bør investeres i fornybar energi og Oljefondet må 

trekke seg ut av investering i oljeselskaper som ikke er i gang med en omstilling til fornybar 

energi. 



 

F38: Endre til: Stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og 

planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2030. 

F26: Nytt kulepunkt: I større grad bruke kjønnskvotering/poeng for menn for å jevne ut 

kjønnsforskjeller i samfunnet, for eksempel til profesjonsutdanninger som psykologistudier. 

F48: Endre den nåværende hallikparagrafen slik at den mer presist retter seg mot de som 

utnytter andre til sexsalg. 

F9: Endre til:  pne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige dersom medisinsk 

kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell. 

F45: Endre til: A Utrede ulike modeller for regulering og omsetning av lettere rusmidler som i 

dag er illegale, og hvordan disse påvirker rus-bruk, avhengighet, kriminalitet og andre 

skadevirkninger. 

F47: Legges til ny kategori med tilhørende kulepunkt: Oppdrettsnæring 

Det skal være et krav om konsekvensutredninger før det gis konsesjon til å opprette nye 

oppdrettanlegg til havs. 

F1-2: Det skal opprettes et uavhengig, faglig basert klimaråd som skal vurdere Norges 

oppfyllelse av internasjonale klimaforpliktelser og nasjonale klimamål. I tillegg skal det gis 

anbefalinger om utforming av klimapolitikk, herunder valg av virkemidler og omstillingsveier samt 

bidrag til den offentlige debatten. 

019  Valg av MDGLM-delegater 

John innleder 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Landsmøtet velger   delegater til  S’ delegasjon til    L . Resten av delegasjonen velges blant 

arbeidsutvalgets medlemmer av arbeidsutvalget selv. 

F2: Innstilling 

AU får lov til å velge påtroppende AU-medlemmer som sine delegater i MDGLM-delegasjonen. 

F3: Innstilling 

Landsmøtet velger følgende 2 GS-delegater og varaer i nummerert rekkefølge til MDGLM på 

bakgrunn av elektronisk votering med simpelt flertall:  

 

a)…  

b)… 



 

c)…  

d)… 

F4: Innstilling 

Avstemmingen bør skje med alminnelig flertall 

 Simpelt flertall vs alminnelig flertall. Vedtak: Simpelt flertall 

Axel velges til å erstatte Sirianna i telleskorpset. Vedtatt 

Jakob Skavang forlater møte 15:04 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 27 

 

 

Vedtak 

F1: Landsmøtet velger   delegater til  S’ delegasjon til    L . Resten av delegasjonen velges 

blant arbeidsutvalgets medlemmer av arbeidsutvalget selv 

F2: AU får lov til å velge påtroppende AU-medlemmer som sine delegater i MDGLM-

delegasjonen. 

F3: Landsmøtet velger følgende 2 GS-delegater og varaer i nummerert rekkefølge til MDGLM på 

bakgrunn av elektronisk votering med simpelt flertall:  

 

a)… Svein Ola Størseth velges til delegat for MDG-LM-delegasjonen 

b)…Selma Sollihagen til delegat for MDG-LM-delegasjonen 

c)… Vincent Kleis velges til vara for MDG-LM-delegasjonen 

018  Valg av arbeidsutvalgsmedlemmer 

Valgkomiteen innleder ved Benedikte Espeland 

Sirianna Stormo Pettersen holder støttetale for Tor Grobstokk 

Tor Grobstokk holder valgtale 

Andreas Jonassen holder valgtale 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F4 0 0 0 0 Falt 

F3 0 0 0 0 Vedtatt 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 



 

George Cowie holder valgtale 

Elin Ekanger holder valgtale 

Sirianna Stormo Pettersen holder valgtale 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

- 

F2: Innstilling 

André Jonassen velges til generalsekretær2020-21  

F3: Innstilling 

George Cowie, Sirianna Pettersen og Elin Ekanger arbeidsutvalgsmedlemer for perioden 2020-21 

F4: Forslag 

Tor Grobstok velges til leder 2020-21 

Signert Sirianna Stormo Pettersen 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 27 

Vedtak 

F4: Tor Grobstok velges til leder 2020-21 ved akklamasjon 

F2: André Jonassen velges til generalsekretær 2020-21 ved akklamasjon 

F3: George Cowie, Sirianna Pettersen og Elin Ekanger arbeidsutvalgsmedlemer for perioden 

2020-21 ved akklamasjon 

020  Valg av valgkomite 

Jens Aldo innleder 

Signe Bakke Sølberg holder valgtale 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Signe Bakke S. Johannessen velges til leder for Grønne Studenters valgkomite for perioden 

2020/2021. 



 

F2: Innstilling 

Jon Fartein Lygre Hoel og Selma Sollihagen velges til ordinære medlemmer i Grønne Studenters 

valgkomite for perioden 2020/2021. 

F3: Innstilling 

………………………………………... velges til varamedlemmer i  rønne Studenters valgkomite for 

perioden 2020/2021. 

F4: Forslag, Jens Aldo Nilsen 

Jens Aldo Nilsen velges til 1. vara medlem i Grønne Studenters valgkomite for perioden 

2020/2021 

 Signert Jens Aldo Nilsen 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 27 

Vedtak 

F1: Signe Bakke S. Johannessen velges til leder for Grønne Studenters valgkomite for perioden 

2020/2021 ved akklamasjon 

F2: Jon Fartein Lygre Hoel og Selma Sollihagen velges til ordinære medlemmer i Grønne 

Studenters valgkomite for perioden 2020/2021 ved akklamasjon 

F4: Jens Aldo Nilsen velges til 1. vara medlem i Grønne Studenters valgkomite for perioden 

2020/2021 ved akklamasjon 

 

Møtet heves kl 15:37 

 

Oslo, 16. februar 

John Slinning Jannesson,  

Generalsekretær 

  



 

Pernille Fitheim 

Protokollunderskriver 

 

       

Benedikte Espeland 

Protokollunderskriver 


