
MDGs Partiprogram:  
Delte Innstillinger 
 
VEDTATT AV GRØNNE STUDENTERS LANDSMØTE 21. februar 2021 
 

 
Grønne Studenter støtter følgende side i dissensene som er tatt av 

Miljøpartiet De Grønnes programkomité i partiprogrammet 2021-2025. 
 
Delt innstilling 1 Nasjonalpark med helhetlig økosystem  
Under kapittel 2 -Ny, ambisiøs naturpolitikk. Side 10 linje 236-242. 

 

a) Flertallet: Utrede Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem med 

permanente bestander av store rovdyr, og etablere et verneområde hvor jakt og fiske ikke 

er tillatt. 

 
Delt innstilling 2 KAF 
Under kapittel 6- Klimapolitikk i tråd med parisavtalen. Side 15 linje 510-518 

 

a) Flertallet: Innføre en ordning med klimabelønningen “KAF” (Karbonavgift til fordeling), 

der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte drivstoffavgifter, deles 

direkte ut igjen til alle innbyggere. Avgiften skal være innrettet på en måte som sikrer at 

den fungerer geografisk og sosialt rettferdig. (likelydende punkt i kap. 19) 

 
Delt innstilling 3 Vindkraft på land 
Under kapittel 8- Energipolitikk, side 19 linje 710-720.  

 

a) Flertallet: Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land. Framtidige 

vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep 

og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt natur eller andre viktige natur- og 

friluftslivsverdier.  

 
Delt innstilling 4 Inntektsskatt 
Under kapittel 19-Skatter og avgifter, side 31 linje 1330-1337.  

 



a) Flertallet: At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet 

av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer. (likelydende punkt i kap. 

38) 

 
Delt innstilling 5 Marginalskatt 
Under kapittel 19-Skatter og avgifter, side 31 linje 1339-13344.  

  

b) Flertallet: Stryk punktet.  

 

Delt innstilling 7 BSU ordningen 
Under kapittel 36-Boligpolitikk, side 56 linje 2633-2638 

 

b) Flertallet: Stryk punktet. 

 

Delt innstilling 8 Kontantstøtten 
Under kapittel 40- En god start på livet, side 62 linje 2928-2934 

 

a) Flertallet: Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. 

 

Delt innstilling 9 aktiv dødshjelp 
Under kapittel 48 Omsorg og Rehabilitering, side 72-73 linje 3522-3527 

 

Hverken a) eller b), men: «Endre til: Utrede hvordan vi bedre kan sikre tilstrekkelig omsorg, 

lindring og hjelp til mennesker med store lidelser pga. langtkommet alvorlig sykdom.» 

 

Delt innstilling 10 foreldrepermisjon 
Under kapittel 57- Likestilling i utdanning og arbeidsliv, side 84 linje 4127-4134.  

 

a) Flertallet: Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen. 

 

Delt innstilling 11 Selvbestemt abort 
Under kapittel 58- Lik rett til helse og selvbestemmelse, side 85 linje 4188-4193 

 

a) Flertallet: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. 

 

Delt innstilling 12 grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon 
Under kapittel 66- Digitale rettigheter side 95 linje 4708-4114 

 



a) Flertallet: Gå mot tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk 

kommunikasjon, og kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom 

FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater.   

 

Delt innstilling 13 norsk deltagelse i internasjonale militære operasjoner 
Under kapittel 70 Internasjonalt samarbeid, fred og sikkerhetspolitikk, side 102 linje 5051-

5060 

 

a) Flertallet: At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner normalt må være 

foranlediget av et FN-mandat. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å 

hindre folkemord, vil De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred 

internasjonal oppslutning og deltagelse. 


