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Til Arbeidsutvalget; Landsmøtet 

Kopi  

Dato 21.02.2021 

Fra Erlend Øydvin, referent 

 

REFERAT FRA Grønne Studenters 

landsmøte 2021 
Møtedato: 20.02.2021-21.02.2021 

Møtested: Internett 

Møtetid: 09:00-15:50 og 09:30-16:28 
 

TIL STEDE 

André Jonassen Arbeidsutvalget Delegat 

George Cowie Arbeidsutvalget Delegat 

Kim André Nielsen Arbeidsutvalget Delegat 

Sirianna S. Pettersen Arbeidsutvalget Delegat 

Tor M. Grobstok Arbeidsutvalget Delegat 

Veslemøy Waage Arbeidsutvalget Delegat 

Bård Johan Hausberg Agder Delegat 

Vincent Kleis Bergen Delegat 

Andreas Heimli Bø 
Delegat (kun til stede under 
«Lokallagenes beretning») 

John S. Jannesson Göteborg Delegat 

Aurora Kobernus Oslo Delegat 

Axel Klanderud Oslo Delegat 

Camilla Langen Oslo Delegat 

Eilif Finnseth Oslo Delegat 

Ida Marie Søndrol Oslo Delegat 
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Matilde Riveros Laumb Oslo Delegat 

Mina Bø Oslo Delegat 

Petter Hiis Bergh Oslo Delegat 

Vemund Jernsletten Oslo 
Delegat (kun til stede under 
«Valg av valgkomité») 

Amalie Auran Trondheim Delegat 

Ane Franck Trondheim Delegat 

Elise Eikrem Rindarøy Trondheim Delegat 

Hanna Marie Hukari Trondheim Delegat 

Hawkilara Kathrine Axelsen Trondheim Delegat 

Kirsten Runningen Trondheim Delegat  

Kristina Helland-Hansen Trondheim Delegat 

Maria Larsson Trondheim 
Delegat (ikke lørdag kl. 09.00 
– 10.48 og ikke søndag kl. 
16.10 - møteslutt) 

Matilda Helland-Hansen Trondheim Delegat 

Mia Kristoffersen Trondheim Delegat 

Susanne Moseid Bryhni Trondheim Delegat 

Svein Ola Størseth Trondheim Delegat 

Erlend Øydvin Ås Delegat 

Ida Oppen Ås Delegat 

Julia Frisk Brendehaug Ås 
Delegat (ikke søndag kl. 
09.30 – 10.04) 

Katharina Karlsen Hessen Ås Delegat 

Magnus Dybdahl Ås Delegat 

Martin Løken Ås Delegat 

Oda Jørgensen Ås Delegat 

Pernille Fritheim Ås Delegat 

Ragnhild Aaberg Stenvik Ås Delegat 

Selma Sollihagen Ås Delegat 

Stine Mohagen Hansen  Ås 
Delegat (ikke søndag kl. 
09.30 – 10.04) 

Åsmund Godal Tunheim Ås Delegat 

Isa M. Isene  Ordstyrer 

Teodor Bruu Grønn Ungdom 
Foredragsholder (kun lørdag 
kl. 14.00 – 14.45) 
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SAKSLISTE 
Møtet åpnes lørdag kl. 09:00 

001 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes 

002 Valg av ordstyrer og referent  

Innstilling: Isa Maline Isene ordstyrer, Erlend Øydvin referent. Vedtatt 

003  Valg av protokollunderskrivere 

Innstilling Pernille Fritheim og Bård Johan Hausberg. Vedtatt  

004  Valg av redaksjonskomité 

Forslag: Redaksjonskomiteen utvides med en person. Vedtatt.  

Innstilling: John S. Jannesson, Elise Eikrem Ridarøy, Amalie Auran, Tor Malnes Grobstok 

redaksjonskomite. Vedtatt.  

005 Møteregler 

Forslag til vedtak 

F1: Endringsforslag, linje 184 - 185 

Endre slik at den blir lydende «Ordinær avstemming skjer gjennom "raise hand"-funksjonen i 

Zoom.» 

Signert Arbeidsutvalget 

F2: Endringsforslag, linje 144 

Endre slik at den blir lydende: «Landsmøtet kan velge en redaksjonskomité. 

Redaksjonskomitéens mandat er å gå igjennom innkomne endringsforslag og innstille på 

voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også foreslå kompromissforslag eller bedre 

redaksjonelle formuleringer.» 

Signert John S. Jannesson 

F3: Tilleggsforslag 
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Landsmøtet ser bort fra frist på to uker om endringsforslag til vedtekter, og åpner for å behandle 

vedtekter som kommer inn senere. 

Signert Axel Klanderud 

F4: Forslag 

Møtereglene vedtas slik de foreligger 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 37 

 

 

 

 

Vedtak 

F1 Endre slik at den blir lydende «Ordinær avstemming skjer gjennom "raise hand"-funksjonen i 

Zoom.» 

F2: Endre slik at den blir lydende «Landsmøtet kan velge en redaksjonskomité. 

Redaksjonskomitéens mandat er å gå igjennom innkomne endringsforslag og innstille på 

voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også foreslå kompromissforslag eller bedre 

redaksjonelle formuleringer.» 

F4: Møtereglene vedtas slik de foreligger 

006  Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak 

F1: Tilleggsforslag 

Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å endre skrivefeil. 

Signert: Axel Klanderud 

F2: Forslag 

Dagsorden godkjennes med vedtatte endringer  

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 37 0 0 0 Vedtatt 
F2 0 1 0 0 Vedtatt 

F3 3 0 0 0 Falt 
F4 37 0 0 0 Vedtatt 
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Votering 

Antall stemmeberettigede: 37 

 

Vedtak 

F1: Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å endre skrivefeil. 

F2: Dagsorden godkjennes med vedtatte endringer  

 

Merknad til protokollen: 

Om kamerakrav: funkiser og andre må ha mulighet til å tilrettelegge for sine behov uten å 

broadcaste alt til hele landsmøtet. Om format på innsendte forslag: Forslagene kommer inn på 

Google Excel – dette formatet er ikke tilgjengelig for skjermleser. Google Forms er tilgjengelig 

for skjermleser. Signert Maria Puenchir. 

007  Arbeidsutvalgets beretninger 

Tor Malnes Grobstok innleder 

008  Lokallagenes beretning 

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

009  Beretningsdebatt 

010  Godkjenning av regnskap 2020 

André Jonassen innleder 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2020 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 37 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 
F2 0 0 0 0 Vedtatt 
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Vedtak 

F1: Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2020 

011  Debatt arbeidsplan 2021 

Kim André Nielsen innleder 

012  Debatt valgkampstrategi 2021 

Tor Malnes Grobstok innleder 

013  Votering: Valgkampstrategi 2021 

André Jonassen innleder 

Forslag til vedtak 

F1: Forslag 

Landsmøtet godkjenner Valgkampstrategi 2021 med endringer 

F2: Tilleggsforslag, linje 1040-1041 

Nytt kulepunkt: Oppmuntre til at enkeltmedlemmer i GS kan drive valgkamp på egenhånd 

gjennom app.mdg.no slik at vi senker terskelen for valgkampaktivitet. 

Signert Axel Klanderud 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 37 

 

 

Vedtak 

F1: Landsmøtet godkjenner Valgkampstrategi 2021 med endringer 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 0 0 0 0 Vedtatt 
F1 0 0 0 0 Vedtatt 
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F2: Nytt kulepunkt: Oppmuntre til at enkeltmedlemmer i GS kan drive valgkamp på egenhånd 

gjennom app.mdg.no slik at vi senker terskelen for valgkampaktivitet. 

014  Budsjett 2021 

André Jonassen innleder 

015  Vedtektsendringer og debatt vedtektsendringer 

Sirianna S. Pettersen innleder 

Pause fra 13:28 til 14:15 

016  Skolering: Teodor Bruun om boligpolitikk 

Teodor innleder 

017  Votering: Arbeidsplan 2021 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Arbeidsplanen blir vedtatt med endringer.  

F2: Endringsforslag, linje 918-919 

Endre til: AU skal være synlige i nasjonale medier, skrive leserinnlegg, og delta i debatter i 

riksmediene. 

Signert Magnus Dybdahl 

F3: Strykningsforslag, linje 918-919 

Stryke: "AU skal prøve å være synlige i nasjonale medier, skrive leserinnlegg, og delta i debatter 

i riksmediene." 

Signert Tor Grobstok 

F4: Tilleggsforslag, linje 917 

Nytt punkt: Synstolke grafikk, bilder og videoer med kun musikk og tekst, fokusere på kontrast 

og lesbarhet og teksting av video. 

Signert Maria Puenchir 

Votering 
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Antall stemmeberettigede: 34 

 

 

Vedtak 

F1: Landsmøtet vedtok arbeidsplanen 2021 med endringer.  

F4: Nytt punkt: Synstolke grafikk, bilder og videoer med kun musikk og tekst, fokusere på 

kontrast og lesbarhet og teksting av video. 

018  Budsjett 2021 

George innleder 

019  Votering: Budsjett 2021 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Budsjett 2021 vedtas som det foreligger 

F2: Endringsforslag 

Endre beløpet til "Studentkonferansen" fra 15 000 til 20 000 

Signert Arbeidsutvalget 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 34 

 

Vedtak 

F1: Budsjett 2021 vedtas med endringer.  

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 16 0 0 0 Falt 
F3  14 0 0 0 Falt 

F4 29 0 0 0 Vedtatt 
F1 0 0 0 0 Vedtatt 

      

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 30 0 0 0 Vedtatt 
F1 31 0 0 0 Vedtatt 
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F2: Endre beløpet til "Studentkonferansen" fra 15 000 til 20 000 

020  Votering: Vedtektsendringer 

Forslag til vedtak 

F1: Endringsforslag 

Endring: § 2.3 Dersom organisasjonen blir oppløst skal finansiell kapital og eiendeler overføres til 

MDG sentralt. Grønne Studenter regnes som oppløst dersom det ikke har blitt avholdt 

landsmøte inneværende og foregående år. Grønne Studenter kan også oppløses dersom to 

påfølgende ordinære landsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Grønne Studenter kan ikke 

oppløses dersom 1/3 av lokallag skriftlig motsetter seg dette. 

Signert Arbeidsutvalget 

F2: Innstilling 

Endring: § 6.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert år 

innen fristen for oppmelding av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. Dato(er) og 

sted fastsettes av arbeidsutvalget. 

Signert Arbeidsutvalget 

F3: Innstilling 

Endring: § 6.8 Alle verv er på valg hvert år. Kun medlemmer kan inneha verv i Grønne Studenter, 

med unntak av verv i valgkomiteen. 

Signert Arbeidsutvalget 

F4: Innstilling 

Nytt punkt: § 8.7 Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minimum 2 og minst 1/2 av medlemmene 

er til stede. Utenom møtene kan arbeidsutvalget fatte vedtak per e-post. 

Signert Arbeidsutvalget 

F5: Innstilling 

Nytt punkt: § 9.6 Dersom lokale vedtekter ikke er fastsatt eller mangelfulle skal lokallaget følge 

organisasjonens standardvedtekter i tillegg til vedtektene for Grønne Studenter. 

Signert Arbeidsutvalget 

F6: Innstilling 
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Endring: § 10.1 Medlemmer av GS som åpenbart motarbeider organisasjonens formål og 

politiske linje, grovt bryter vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en slik måte 

at det grovt kan skade organisasjonens omdømme, kan ekskluderes fra organisasjonen. 

Signert Arbeidsutvalget 

F7: Innstilling 

Tillegg: § 11.3 Alle beslutninger i GS skal referatføres og offentliggjøres. Det er anledning til å 

unndra deler av referater fra offentligheten av hensyn til personvern eller av andre tungtveiende 

hensyn. 

Signert Arbeidsutvalget 

F8: Innstilling 

Nytt punkt: § 11.5 Landsmøtet og Arbeidsutvalget kan vedta å lukke møtet for andre enn 

delegater når det er nødvendig av hensyn til personvern eller av andre tungtveiende hensyn. 

Signert Arbeidsutvalget 

F9A: Innstilling 

Nytt punkt: § 11.6 Arbeidsutvalget skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for 

hvordan medlemmene i Grønne Studenter opptrer seg imellom og utad, og som beskriver 

hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle 

medlemmer og ansatte i organisasjonen. 

Signert Arbeidsutvalget 

F9B: Innstilling 

Nytt punkt: § 11.6 Landsmøtet skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for hvordan 

medlemmene i Grønne Studenter opptrer seg imellom og utad, og som beskriver hvordan 

konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle medlemmer 

og ansatte i organisasjonen. 

Signert Arbeidsutvalget 

F9C: Innstilling 

Nytt punkt: § 11.6 Grønne Studenter skal følge Miljøpartiet De Grønnes etiske retningslinjer som 

setter standard for hvordan medlemmene i Grønne Studenter opptrer seg imellom og utad, og 

som beskriver hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende 

for alle medlemmer og ansatte i organisasjonen. 

Signert Arbeidsutvalget 
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Votering 

Antall stemmeberettigede: 34 

 

 

Vedtak 

F1: Endring: § 2.3 Dersom organisasjonen blir oppløst skal finansiell kapital og eiendeler 

overføres til MDG sentralt. Grønne Studenter regnes som oppløst dersom det ikke har blitt 

avholdt landsmøte inneværende og foregående år. Grønne Studenter kan også oppløses 

dersom to påfølgende ordinære landsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Grønne Studenter kan 

ikke oppløses dersom 1/3 av lokallag skriftlig motsetter seg dette. 

F2: Endring: § 6.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert år 

innen fristen for oppmelding av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. Dato(er) og 

sted fastsettes av arbeidsutvalget. 

F3: Endring: § 6.8 Alle verv er på valg hvert år. Kun medlemmer kan inneha verv i Grønne 

Studenter, med unntak av verv i valgkomiteen. 

F4: Nytt punkt: § 8.7 Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minimum 2 og minst 1/2 av 

medlemmene er til stede. Utenom møtene kan arbeidsutvalget fatte vedtak per e-post. 

F5: Nytt punkt: § 9.6 Dersom lokale vedtekter ikke er fastsatt eller mangelfulle skal lokallaget 

følge organisasjonens standardvedtekter i tillegg til vedtektene for Grønne Studenter. 

F6: Endring: § 10.1 Medlemmer av GS som åpenbart motarbeider organisasjonens formål og 

politiske linje, grovt bryter vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en slik måte 

at det grovt kan skade organisasjonens omdømme, kan ekskluderes fra organisasjonen. 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 32 0 0 0 Vedtatt 
F2 29 0 0 0 Vedtatt 

F3 26 0 0 0 Vedtatt 
F4 31 0 0 0 Vedtatt 

F5 31 0 0 0 Vedtatt 
F6 31 0 0 0 Vedtatt 

F7 32 0 0 0 Vedtatt 
F8 32 0 0 0 Vedtatt 

F9B/F9C 31 0 0 0 F9B videre 
F9B/F9A 32 0 0 0 F9B videre 

F9B 32 0 0 0 Vedtatt 
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F7: Tillegg: § 11.3 Alle beslutninger i GS skal referatføres og offentliggjøres. Det er anledning til 

å unndra deler av referater fra offentligheten av hensyn til personvern eller av andre 

tungtveiende hensyn. 

F8: Nytt punkt: § 11.5 Landsmøtet og Arbeidsutvalget kan vedta å lukke møtet for andre enn 

delegater når det er nødvendig av hensyn til personvern eller av andre tungtveiende hensyn. 

F9B: Nytt punkt: § 11.6 Landsmøtet skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for 

hvordan medlemmene i Grønne Studenter opptrer seg imellom og utad, og som beskriver 

hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle 

medlemmer og ansatte i organisasjonen. 

Pause fra 15:10 til 15:20 

021  Resolusjoner 

Eilif innleder om resolusjonen «mer demokratisk makt til studenter på høyere 

utdanningsinstitusjoner» 

Møtet heves for dagen kl 15:50 lørdag 

Møtet åpnes søndag 10:00 

022  Partiprogram: Våre innsendte forslag  

Sirianna S. Pettersen innleder  

Pause fra 11:20 – 11:30 

023  Partiprogram: Delte innstilling  

Sirianna S. Pettersen innleder  

Pause fra 12:37 – 13:20 

024  Partiprogram: Andre innsendte forslag  

Sirianna S. Pettersen innleder  

025  Valg av MDGLM-Delegater 

Kim André Nielsen innleder 

026  Valg av arbeidsutvalgsmedlemmer 

Valgkomiteen innleder ved Signe Bakke Sølberg. 
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Kim André Nielsen holder valgtale. 

Kim André Nielsen velges til leder 2021-2022 ved akklamasjon.  

André Jonassen holder valgtale.  

André Jonassen velges til generalsekretær 2021-2022 ved akklamasjon.  

Magnus Dybdahl holder valgtale.  

Magnus Dybdahl velges til arbeidsutvalgsmedlem 2021-2022 ved akklamasjon.  

Veslemøy Waage holder valgtale.  

Veslemøy Waage velges til arbeidsutvalgsmedlem 2021-2022 ved akklamasjon. 

Eilif Finnseth holder valgtale. 

Eilif Finnseth velges til arbeidsutvalgsmedlem 2021-2022 ved akklamasjon. 

Mina Bø holder valgtale. 

Mina Bø velges til arbeidsutvalgsmedlem 2021-2022 ved akklamasjon. 

027  Valg av valgkomite 

André Jonassen innleder.  

Vemund Jernsletten velges til leder av valgkomiteen 2021-2022 ved akklamasjon. 

John S. Jannesson og Tor M. Grobstok velges til ordinære medlemmer av valgkomiteen ved 

akklamasjon 

Sirianna Stormo Pettersen velges til første vara til valgkomiteen ved akklamasjon.  

Axel Klanderud velges til andre vara til valgkomiteen ved akklamasjon.  

Pause fra 14:30 – 14:40 

028  Votering resolusjoner  

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Landsmøtet behandler resolusjonen «mer demokratisk makt til studenter på høyere 

utdanningsinstitusjoner» 

Signert Arbeidsutvalget 
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F2: Endringsforslag, linje 1437 

Endre til: Med bakgrunn i de overnevnte momentene, mener Grønne Studenter at:  

Signert Axel Klanderud 

F3: Tilleggsforslag, linje 1446 

Legge til: - Utdanningsdepartementet skal sikre studenter ved offentlige universiteter og 

høyskoler retten til å stille til valg når universitetets eller høyskolens ledelse velges. 

Signert Axel Klanderud 

F4: Tilleggsforslag, linje 1446 

Legge til: - Private utdanningsinstitusjoner som praktiserer diskriminerende regelverk skal fratas 

offentlig økonomisk støtte.  

Signert Axel Klanderud og Camilla Langen 

F5: Endringsforslag, linje 1438-1439 

Endre til: - Utdanningsdepartementet skal oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å gi 

studentene muligheten til å endre skolenes verdigrunnlagskriv en gang hvert fjerde skoleår. 

Signert Camilla Langen 

F9: Strykningsforslag, linje 1438-1439 

Stryke: - Utdanningsdepartementet skal oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å gi 

studentene muligheten til å endre skolenes verdigrunnlagskriv en gang hvert fjerde skoleår. 

Signert Axel Klanderud 

F6: Strykingsforslag, linje 1440-1442 

Stryke: Utdanningsdepartementet skal sikre studentrådet muligheten til større tilstedeværelse i 

utformingen av utdanningsinstitusjonene sine med en mulighet til veto på offentlige uttalelser fra 

skolens ledelse. 

Signert Camilla Langen 

F7: Strykingsforslag, linje 1443-1445 

Endre til: - Utdanningsdepartementet skal sikre studentrådet til større mulighet for utforming av 

sitt studiested med å ha et veto per ansettelse hvor stillingen krever direkte kontakt med 

studenter (Dette kan blant annet være studentprester, rådgivere, sykesøstre og lærere). 
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Signert Axel Klanderud og Camilla Langen 

F8: Forslag til vedtak:  

Resolusjonen “Mer demokratisk makt til studenter på høyere utdanningsinstitusjoner” vedtas 

med endringer. 

Signert Redaksjonskomitéen 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 38 

 

Vedtak 

F1: Landsmøtet behandler resolusjonen «mer demokratisk makt til studenter på høyere 

utdanningsinstitusjoner» 

F2: Endre til: Med bakgrunn i de overnevnte momentene, mener Grønne Studenter at:  

F4: Legge til: - Private utdanningsinstitusjoner som praktiserer diskriminerende regelverk skal 

fratas offentlig økonomisk støtte.  

F5: Endre til: - Utdanningsdepartementet skal oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å gi 

studentene muligheten til å endre skolenes verdigrunnlagskriv en gang hvert fjerde skoleår. 

F9: Stryke: - Utdanningsdepartementet skal oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å gi 

studentene muligheten til å endre skolenes verdigrunnlagskriv en gang hvert fjerde skoleår. 

F6: Stryke: Utdanningsdepartementet skal sikre studentrådet muligheten til større 

tilstedeværelse i utformingen av utdanningsinstitusjonene sine med en mulighet til veto på 

offentlige uttalelser fra skolens ledelse. 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F1 0 0 0 0 Vedtatt 
F2 33 0 0 0 Vedtatt 

F3 0 0 0 0 Trukket 
F4 33 0 0 0 Vedtatt 

F5 27 0 0 0 Vedtatt 
F6 26 0 0 0 Vedtatt 

F7 32 0 0 0 Vedtatt 
F8 31 0 0 0 Vedtatt 

F9 21 0 0 0 Vedtatt 



	

 
16 

F7: Endre til: - Utdanningsdepartementet skal sikre studentrådet til større mulighet for utforming 

av sitt studiested med å ha et veto per ansettelse hvor stillingen krever direkte kontakt med 

studenter (Dette kan blant annet være studentprester, rådgivere, sykesøstre og lærere). 

F8: Resolusjonen “Mer demokratisk makt til studenter på høyere utdanningsinstitusjoner” vedtas 

med endringer. 

029  Votering: Våre innsendte forslag 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Grønne Studenter stemmer over forslagene vi har sendt inn.  De forslagene som stemmes over 

og ikke blir vedtatt trekkes. 

F2: Tilleggsforslag, linje 291 

Vedta 20 utvalgte naturtyper og 200 prioriterte arter innen 2025, og 400 prioriterte arter innen 

2030. 

F3: Tilleggsforslag, linje 478 

Nytt punkt: Etablere infrastruktur mot plastforsøpling i norske elver for å fange opp plasten før 

den havner i havet. 

F4: Tilleggsforslag, linje 478 

Nytt punkt: Bruke konkurranseutsetting og innkjøpsmakten til det offentlige til å fremme bruk av 

nedbrytbare og bærekraftige alternativer til plastprodukter og produkter som fører til utslipp av 

mikroplast. 

F5: Tilleggsforslag, linje 478 

Nytt punkt: Jobbe mot et Norge fritt for syntetisk plast i 2050. 

F6: Tilleggsforslag, linje 478 

Nytt punkt: Opprette en panteordning for plast i jordbruket i påvente av utfasing av plast i 

landbruket. 

F7: Tilleggsforslag, linje 1400 

Nytt punkt: Sørge for at produkter skal avgiftsbelegges for negative eksternaliteter. 

F8: Endringsforslag, linje 1449 
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Nytt punkt: Trekke SPU ut av investeringer i animalsk produksjon. 

F9: Endringsforslag, linje 1449 

Nytt punkt: Trekke SPU ut av investeringer i animalsk produksjon som ikke tilfredsstiller norske 

krav til dyrevelferd. 

F10: Tilleggsforslag, linje 2101 

Nytt punkt: Etablere et prøveprosjekt for dyrking av medisinsk cannabis og industriell hamp 

sammen med norske bønder.. 

F11: Tilleggsforslag, linje 2171 

Nytt punkt: Forby all hogst i skog som kan karakteriseres som naturskog. 

F12: Tilleggsforslag, linje 2171 

Nytt punkt: Øke bevilgningene til frivillig skogvern og sikre et høyt og forutsigbart nivå. 

F13: Tilleggsforslag, linje 2450 

Nytt punkt: Forby privat hold av reptiler og amfibier. 

F14: Tilleggsforslag, linje 2568 

Nytt punkt: MDG vil ha strengere krav til konsekvensutredninger. 

F15: Tilleggsforslag, linje 2568 

Nytt punkt: MDG vil arbeide for et nøytralt mellomledd mellom utreder og den som bestiller 

konsekvensutredningen. Mellomleddet skal sikre at utreder ikke blir utsatt for påvirkning fra 

bestilleren, samt at utreder ikke skal ilegges økonomisk insentiv for å produsere utredninger i 

bestillerens favør. 

F16: Tilleggsforslag, linje 2606 

Nytt punkt: Norske kommuner skal ikke eie eiendom i utlandet. 

F17: Tilleggsforslag, linje 2838 

Nytt punkt: Muliggjøre å kombinere utdanning med dagpenger for arbeidsledige, og gjøre 

dette til en permanent løsning også etter korona-krisen. 

F18: Tilleggsforslag, linje 2937 

Nytt punkt: Jobbe for forbud mot rituell omskjæring av barn. 

F19: Tilleggsforslag, linje 3244 
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Nytt punkt: Opprette en støtteordning for reduksjon av klimagasser for universiteter, høyskoler 

og andre institusjoner som ikke dekkes av klimasats. 

F20: Tilleggsforslag, linje 3628 

Nytt punkt: Legalisere bruk og regulert omsetning av cannabis. 

F21: Endringsforslag, linje 4807 

Nytt punkt: Etablere eget særorgan i politiet for miljøkriminalitet på lik linje med økokrim og 

kripos og flytte ansvaret for miljøkriminalitet fra økokrim. 

F22: Tilleggsforslag, linje 4909 

Nytt punkt: Lage en handlingsplan mot nye pandemier. 

F23: Tilleggsforslag, linje 5386 

Nytt punkt: Arbeide for en global formueskatt rettet mot verdens 1% rikeste, underlagt et 

skatteorgan i regi av FN. Skatten skal bidra til å finansiere FNs bærekraftsmål i utviklingsland. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 38  

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2 35 0 0 0 Vedtatt 

F3 26 0 0 0 Vedtatt 
F4 33 0 0 0 Vedtatt 

F5 9 22  0 Falt 
F6 32 0 0 0 Vedtatt 

F7 29 0 0 0 Vedtatt 
F8/F9 5 25 0 0 F9 videre 

(F8/F9)! 20 11 0 0 F9 Vedtatt 
F10 30 0 0 0 Vedtatt 

F11 33 0 0 0 Vedtatt 
F12 34 0 0 0 Vedtatt 
F13 22 15 0 0 Vedtatt 

F14 36 0 0 0 Vedtatt 
F15 23 0 0 0 Vedtatt 

F16 14 22 0 0 Falt 
F17 32 0 0 0 Vedtatt 

F18 29 0 0 0 Vedtatt 
F19 35 0 0 0 Vedtatt 

F20 13 23 0 0 Falt 
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Vedtak 

F2: Vedta 20 utvalgte naturtyper og 200 prioriterte arter innen 2025, og 400 prioriterte arter 

innen 2030. 

F3: Nytt punkt: Etablere infrastruktur mot plastforsøpling i norske elver for å fange opp plasten 

før den havner i havet. 

F4: Nytt punkt: Bruke konkurranseutsetting og innkjøpsmakten til det offentlige til å fremme bruk 

av nedbrytbare og bærekraftige alternativer til plastprodukter og produkter som fører til utslipp 

av mikroplast. 

F5: Nytt punkt: Jobbe mot et Norge fritt for syntetisk plast i 2050. 

F6: Nytt punkt: Opprette en panteordning for plast i jordbruket i påvente av utfasing av plast i 

landbruket. 

F7: Nytt punkt: Sørge for at produkter skal avgiftsbelegges for negative eksternaliteter. 

F9: Nytt punkt: Trekke SPU ut av investeringer i animalsk produksjon som ikke tilfredsstiller 

norske krav til dyrevelferd. 

F10: Nytt punkt: Etablere et prøveprosjekt for dyrking av medisinsk cannabis og industriell hamp 

sammen med norske bønder.. 

F11: Nytt punkt: Forby all hogst i skog som kan karakteriseres som naturskog. 

F12: Nytt punkt: Øke bevilgningene til frivillig skogvern og sikre et høyt og forutsigbart nivå. 

F13: Nytt punkt: Forby privat hold av reptiler og amfibier. 

F14: Nytt punkt: MDG vil ha strengere krav til konsekvensutredninger. 

F15: Nytt punkt: MDG vil arbeide for et nøytralt mellomledd mellom utreder og den som 

bestiller konsekvensutredningen. Mellomleddet skal sikre at utreder ikke blir utsatt for påvirkning 

fra bestilleren, samt at utreder ikke skal ilegges økonomisk insentiv for å produsere utredninger i 

bestillerens favør. 

F17: Nytt punkt: Muliggjøre å kombinere utdanning med dagpenger for arbeidsledige, og gjøre 

dette til en permanent løsning også etter korona-krisen. 

F21 30 0 0 0 Vedtatt 
F22 29 0 0 0 Vedtatt 

F23 23 0 0 0 Vedtatt 
F1 36 0 0 0 Vedtatt 
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F18: Nytt punkt: Jobbe for forbud mot rituell omskjæring av barn. 

F19: Nytt punkt: Opprette en støtteordning for reduksjon av klimagasser for universiteter, 

høyskoler og andre institusjoner som ikke dekkes av klimasats. 

F21: Nytt punkt: Etablere eget særorgan i politiet for miljøkriminalitet på lik linje med økokrim 

og kripos og flytte ansvaret for miljøkriminalitet fra økokrim. 

F220: Nytt punkt: Lage en handlingsplan mot nye pandemier. 

F23: Nytt punkt: Arbeide for en global formueskatt rettet mot verdens 1% rikeste, underlagt et 

skatteorgan i regi av FN. Skatten skal bidra til å finansiere FNs bærekraftsmål i utviklingsland. 

F1: Grønne Studenter stemmer over forslagene vi har sendt inn.  De forslagene som stemmes 

over og ikke blir vedtatt trekkes. 

030  Partiprogram: Delte innstillinger 

Forslag til vedtak 

F1: Forslag til vedtak 

Grønne Studenter støtter følgende side i dissensene som er tatt i partiprogrammet: 

F2a: Delt innstilling, linje 236-242 

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. 

F2b: Delt innstilling, linje 236-242 

Stryk punktet: 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. 

F3a: Delt innstilling, linje 510-518 

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) 

F3b: Delt innstilling, linje 510-518 

Stryk punktet: 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) 
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F4a: Delt innstilling, linje 710-720 

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. 

F4b: Delt innstilling, linje 710-720 

At vindkraft på land ikke skal bygges ut i naturen. De Grønne er positive til utbygging i 

industriområder, havner og andre områder som allerede er bygget ut. Vi er mot en fysisk 

utvidelse av allerede gitte konsesjoner og eksisterende vindkraftverk i natur på land. 

F5a: Delt innstilling, linje 1330-1337 

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) 

F5b: Delt innstilling, linje 1330-1337 

Legge til: At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av 

stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer. De Grønne vil avvikle 

inntektsskatten for årsinntekter under 200 000 kroner. 

F6a: Delt innstilling, linje 1339-1344 

Gradvis trappe opp til nitti prosent marginalskatt på inntekter over 3 millioner kroner. 

F6b: Delt innstilling, linje 1339-1344 

Stryk punktet: Gradvis trappe opp til nitti prosent marginalskatt på inntekter over 3 millioner 

kroner. 

F7a: Delt innstilling, linje 2387-2391 

Avvikle den kommersielle hvalfangsten. 

F7b: Delt innstilling, linje 2387-2391 

Stryk punktet: Avvikle den kommersielle hvalfangsten. 

F8a: Delt innstilling, linje 2633-2638 

Motarbeide sosial ulikhet på boligmarkedet ved å fjerne BSU-ordningen. 

F8b: Delt innstilling, linje 2633-2638 

Stryk punktet: Motarbeide sosial ulikhet på boligmarkedet ved å fjerne BSU-ordningen. 
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F9a: Delt innstilling, linje 2928-2934 

Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. 

F9b: Delt innstilling, linje 2928-2934 

Avvikle kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for familier som venter på 

barnehageplass. 

F10a: Delt innstilling, linje 3522-3527 

Utrede innføring av aktiv dødshjelp i Norge. 

F10b: Delt innstilling, linje 3522-3527 

Stryk punktet: Utrede innføring av aktiv dødshjelp i Norge. 

F34: Endringsforslag, linje 3522-3527 

Endre til: Utrede hvordan vi bedre kan sikre tilstrekkelig omsorg, lindring og hjelp til mennesker 

med store lidelser pga. langtkommet alvorlig sykdom. 

F11a: Delt innstilling, linje 4127-4134 

Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen. 

F11b: Delt innstilling, linje 4127-4134 

Sørge for at foreldrepermisjonen gir mor rett til tilstrekkelig tid til å komme seg etter fødsel, og 

praktisk mulighet til å amme barnet i henhold til offentlige anbefalinger, hvis hun ønsker det, far 

rett til selvstendig fedrekvote og at familien selv fordeler de øvrige ukene. 

F12a: Delt innstilling, linje 4188-4193 

Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. 

F12b: Delt innstilling, linje 4188-4193 

Beholde dagens grense for selvbestemt abort i uke 12. 

F13a: Delt innstilling, linje 4708-4114 

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. 

F13b: Delt innstilling, linje 4708-4114 
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Stille svært strenge personvernkrav til tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk 

kommunikasjon, og kreve at slik innhenting er målrettet, tidsbegrenset og basert på en reell 

trussel. 

F14a: Delt innstilling, linje 4708-4114 

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. 

F14b: Delt innstilling, linje 4708-4114 

At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal være i tråd med folkeretten og 

foranlediget av et FN-mandat. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 38 

 For Mot Avholdende Stemte ikke Resultat 

F2a/F2b 32 0 0 0 F2a videre 

F2a! 0 0 0 0 Vedtatt 
F3a/F3b 31 0 0 0 F3a videre 

F3a! 30 0 0 0 Vedtatt 
F4a/F4b 20 13 0 0 F4a videre 

F4a! 24 0 0 0 Vedtatt 
F5a/F5b 28 0 0 0 F5a videre 

F5a! 30 0 0 0 Vedtatt 
F6a/F6b 0 0 0 0 F6b videre 

F6b! 24 0 0 0 Vedtatt 

F7a/F7b 0 0 0 0 F7b videre 
F7b! 0 20 0 0 Falt 

F8a/F8b 8 20 0 0 F8b videre 
F8b! 27 0 0 0 Vedtatt 

F9a/F9b 22 0 0 0 F9a videre 
F9a! 20 7 0 0 Vedtatt 

F10a/F34 11 34 0 0 F34 videre 
F34/F10b 0 0 0 0 F34 videre 

F34! 30 0 0 0 Vedtatt 

F11a/F11b 29 0 0 0 F11a videre 
F11a! 28 0 0 0 Vedtatt 

F12a/F12b 0 0 0 0 F12a videre 
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Vedtak 

F2a: 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. 

F3a: 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) 

F4a: 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. 

F5a: 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) 

F6b: Stryk punktet: Gradvis trappe opp til nitti prosent marginalskatt på inntekter over 3 

millioner kroner. 

F8b: Stryk punktet: Motarbeide sosial ulikhet på boligmarkedet ved å fjerne BSU-ordningen. 

F9a: Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. 

F34: Endre til: Utrede hvordan vi bedre kan sikre tilstrekkelig omsorg, lindring og hjelp til 

mennesker med store lidelser pga. langtkommet alvorlig sykdom. 

F11a: Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen. 

F12a: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. 

F13a: 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. 

F14a: 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 

F12a! 22 0 0 0 Vedtatt 
F13a/F13b 21 0 0 0 F13a videre 

F13a! 21 0 0 0 Vedtatt 
F14a/F14b 0 0 0 0 F14a videre 

F14a! 29 0 0 0 Vedtatt 
F1 0 0 0 0 Vedtatt 
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Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og 

deltagelse. 

F1: Grønne Studenter støtter følgende side i dissensene som er tatt i partiprogrammet: 

 

031  Votering: Forlenge landsmøtet til kl 16:30 

Forslag: Forlenge landsmøtet til kl 16:30. Vedtatt.  

Marie Larsson forlater møte kl 16:10 

032  Votering: Andre innsendte forslag 

Forslag: Ikke votere over andre innsendte forslag da landsmøtet har gått over tidsskjema. 

Vedtatt.  

033  Avslutningstale v/ leder 

Tor Malnes Grobstok holdt avslutningstale.  

Møtet heves kl. 16:28 

Ås, 21. februar 2021 

Erlend Øydvin 

Medlem, Ås Grønne Studenter 

 

 

 

__________________________________ 
Pernille Fritheim 
Protokollunderskriver 

__________________________________ 
Bård Johan Hausberg 
Protokollunderskriver 

 


