LM9 03.01-19 RESOLUSJONER
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

Komiteens medlemmer:
● Even August Bremnes (NMBU)
● Jeanett Andersen (OsloMet)
● Artur Aleksander Czapka (USN)
● Dag Emmanuel Fredriksen (HINN)
● Trym Nikolas Rimmen (HiVo)

VOTERINGSORDEN RESOLUSJONER

UH-SEKTOREN MÅ TA SITT KLIMAANSVAR
9 30-32
Avvist
Forslaget er ivaretatt av
flere endringsforslag.

7 30-32
11 30-32
15 34-35
8 40-41

1 42-42

4 42-42
5 42-42
OF-1 42-42

14 42-42

16 42-42

3 42-42

Innstilt avvist
Innstilt vedtatt
Innstilt avvist
Komiteens flertall
innstiller forslaget avvist

Dersom forslaget vedtas
faller forslag 7, 11, 1, 4, 5, 2,
3, 6, 12, 13, 14, 16, OF-1
Dersom vedtatt faller forslag
11.
Faller dersom 7 vedtas

Dissen 1: Komiteens
mindretall innstiller
forslaget vedtatt. .
Komiteens flertall
innstiller forslaget avvist

Dersom vedtatt faller forslag
OF-1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16

Dissens 5: Komiteens
mindretall innstiller
forslaget vedtatt.
Realitetsbehandles ikke
Realitetsbehandles ikke
Komiteens flertall
innstiller forslaget
vedtatt.

Ivaretatt av forslag 1
Ivaretatt av forslag 1
Om OF-1 vedtas faller
forslag 2, 3, 6, 12, 13, 14,
16

Dissens 2: Komiteens
mindretall innstiller
forslaget avvist.
Foreslått avvist

Komiteens flertall
innstiller forslaget
vedtatt.
Dissens 3: Komiteens
mindretall innstiller
forslaget avvist.
Komiteens flertall
innstiller forslaget
vedtatt.

Om forslaget vedtas faller
forslag 2, 3, 6, 12, 13, 16 og
OF-2
Om forslaget vedtas faller
forslag 2, 3, 6, 12, 13

Om forslaget vedtas faller
forslag 2, 6, 12, 13
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12 42-42

Dissens 4: Komiteens
mindretall innstiller
forslaget avvist.
Innstilt vedtatt.

13 42-42

Innstilt avvist.

6 42-42

Innstilt avvist.

2 42-42

Innstilt vedtatt.

10 43
OF-2 44

Innstilt avvist.
Innstilt vedtatt

Om forslaget vedtas faller
forslag 6, 13
Om forslaget vedtas faller
forslag 6
Faller dersom forslag 12
eller 13 vedtas
Voteres kun over dersom
12, 13 eller 6 vedtas, eller
dersom forslag 9, 1, 4, 5, 3,
14, 16, OF-1, 12, 13 eller 6
avvises
Faller dersom 14 vedtas

KRAV OM SPRÅKSTIPEND TIL FORBEREDENDE SPRÅKKURS FOR ALLE
UTVEKSLINGSSTUDENTER
Ingen innkomne endringsforslag
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INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL RESOLUSJON 4
UH-SEKTOREN MÅ TA SITT KLIMAANSVAR

Forslag nr.

9

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

30-32

UiO

Gard Løken Frøvoll

Opprinnelig tekst
Effekten av klimakvoter er usikker, og fører ikke til den nødvendige samfunnsendringen
som må til for å nå de fastsatte klimamålene.
Strykning
Strykes sammen med strykning av kulepunkt på linje 42
Eventuell ny tekst

Begrunnelse
Effekten av klimakvoter er ikke usikker, den er veldig sikker.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

4

7

Nei

30-32

Bjørn Olav Østeby

SST

Opprinnelig tekst
Effekten av klimakvoter er usikker, og fører ikke til den nødvendige samfunnsendringen
som må til for å nå de fastsatte klimamålene.
Strykning

Eventuell ny tekst

Begrunnelse
Det er helt greit å mene at UH-sektoren ikke skal kjøpe klimakvoter, men det er ikke
behov for å stille spørsmål ved om klimakvoter fungerer.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

11

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

30-32

SST

Bjørn Olav Østeby

Opprinnelig tekst
Klimakuttene må være reelle kutt i klimautslipp, ikke gjennom kjøp av klimakvoter.
Effekten av klimakvoter er usikker, og fører ikke til den nødvendige samfunnsendringen
som må til for å nå de fastsatte klimamålene.
Endring
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Eventuell ny tekst
EUs kvotesystem er helt nødvendig for å få til den samfunnsendringen vi trenger for å
nå klimamålene. Likevel mener NSO at klimakuttene innenfor universitets- og
høyskolesektoren må være reelle kutt i klimautslipp, ikke gjennom kjøp av klimakvoter.
Begrunnelse
Dette ivaretar ønsket om å få til reelle kutt innenfor universitets- og høyskolesektoren,
men snur på meningsinnholdet i oppfatningen av EUs kvotesystem.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt vedtatt.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

15

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

34-35

HVL

Jesper Krusell

Opprinnelig tekst
Statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med Norges
klimaforpliktelser må opphøre
Endring
Spesifiserer hvilken petroleumsforskning som skal opphøres og hvilken som bør satses
på.
Eventuell ny tekst
Statlig finansiering for å finne nye petroleumskilder skal opphøres. Den statlige
finansieringen skal benyttes til å forske om bedre forbrenningsmetoder innen petroleum
og avfall. Finansieringen skal også dekke forsking om nedbrytning av carboinoksider,
og natriumoksider.
Begrunnelse
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Petroleumsforskning er svært begrepp, gjennom å spesifisere om hva forskings som
skal opphøres og hvilken som det bør legges fokus på.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

8

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

40-41

NTNU

Morten Grønbech

Opprinnelig tekst
Norges kutt i klimagassutslipp skal være reelle kutt, og ikke gjøres gjennom kjøp av
klimakvoter.
Strykning
Stryke punktet
Eventuell ny tekst

Begrunnelse
Punktet har ikke noe direkte med studenter eller UH-sektoren å gjøre. Det kan også
argumenteres for at klimakvoter er en samfunnsøkonomisk lønnsom måte å kutte
utslipp på.
Redaksjonskomiteens innstilling
Komiteens flertall innstiller forslaget avvist.
Dissens 1: Komiteens mindretall innstiller forslaget vedtatt.
Vedtatt / Avvist
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Forslag nr.

1

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

UiB

Andreas Trohjell

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Strykning
Stryke siste kulepunktet
Eventuell ny tekst
Begrunnelse

Redaksjonskomiteens innstilling
Komiteens flertall innstiller forslaget avvist.
Dissens 5: Komiteens mindretall innstiller forslaget vedtatt.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

4

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

UiT

Daniel Hansen Masvik

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Strykning
Setningen strykes
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Eventuell ny tekst

Begrunnelse
Å stoppe offentlig petroleumsvirksomhet innen 2030 kommer til å umuliggjøre veldig
mange gode velferdstiltak, mange av de som er foreslått dette møtet.
Redaksjonskomiteens innstilling
Realitetsbehandles ikke.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

5

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

BI

Jonas Økland

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030
Strykning
Stryking av kulepunkt.
Eventuell ny tekst

Begrunnelse
Petroleumsvirksomheten må fases ut over en ansvarleg periode, og ikke til et festet
tidspunkt
Redaksjonskomiteens innstilling
Realitetsbehandles ikke.
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Vedtatt / Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
OF-1
Nei
42-42
Redaksjonskomiteen
Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030
Endring

Rolle
Red.kom

Eventuell ny tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig
virksomhet.Begrunnelse
Ivaretar intensjonen til forslag 12, 13 og 2 i ett forslag. Dette gjør det lettere å votere.
Redaksjonskomiteens innstilling
Flertallet i komiteen innstiller forslaget vedtatt.
Dissens 2: Komiteens mindretall innstiller forslaget avvist.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

14

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

USN

Tina Holtsdalen

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Endring

Eventuell ny tekst
Den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet og gradvis
utfasing av petroleumsvirksomhet.
Begrunnelse
Endring i kulepunkt 5.
Redaksjonskomiteens innstilling
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Realitetsbehandles ikke til fordel for OF-2.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

16

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

UiS

Lukas Neuenschwander

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030
Endring
Endre kulepunktet. Dette er en kompromiss mellom strykning og det som opprinnelig
stod, og prøver å ivareta begge intensjonene så godt som mulig.
Eventuell ny tekst
Den norske stat skal utfase petroleumsvirksomheten. Feltene som nå er i produksjon
skal brukes ferdig, men det skal hverken deles ut nye letelisenser eller åpnes nye felt i
fremtiden.
Begrunnelse
Prøvevoteringen viste at det trolig ikke blir mulig å få igjennom utfasing innen 2030.
Dette kompromissforslaget sikrer en sakte utfasing av petroleumsvirksomheten, som
gjør at oljeindustrien og resten av Norge får mulighet til å omstille seg. Det ville ikke
være lurt å stenge ned de feltene som nå er i produksjon, da anleggene nå allerede er
på plass er det lurt å bruke feltene ferdig. Da vil de også kunne stenges ned på en
bærekraftig måte. Likevel settes det klare frister og begynnes på en klar utfasing når
utforskingen og åpningen av nye felt stoppes umiddelbart. Forslaget kan gjerne skrives
om, jeg legger kun vekt på innholdet, språket kan gjerne endres.
Redaksjonskomiteens innstilling
Komiteens flertall innstiller forslaget vedtatt.
Dissens 3: Komiteens mindretall innstiller forslaget avvist.
Vedtatt / Avvist
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Forslag nr.

3

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

NTNU

William Bertin Skoglund

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2019
Endring

Eventuell ny tekst
Den norske stat skal bidra til det grønne skifte og forholde seg til målene fra Parisavtalen.
Begrunnelse
Klimaendringer er muligens den største utfordringen vi møter. Samfunnet må omstilles
for å takle disse utfordringene. Denne omstillingen om klimakutt må skje med stabil
økonomisk vekst. Endringsforslaget vil gi oss i NSO en uttalelse om hvordan vi
anerkjenner at den norske stat må bidra med å forebygge klimaendringene, samtidig
som vi er bevist på at dette må skjes i tråd med endringene i samfunnet.
Redaksjonskomiteens innstilling
Komiteens flertall innstiller forslaget vedtatt.
Dissens 4: Komiteens mindretall innstiller forslaget avvist.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

12

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

UiO

Eva Strømme Moshuus

Opprinnelig tekst

Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Strykning
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Stryke "innen 2030".
Eventuell ny tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet.
Begrunnelse

Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt vedtatt.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

13

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Nei

42-42

Rolle

Stian Skarheim Magelssen,
SST
Anne Helene Bakke, Jens
Lægreid, Rune Keisuke Kosaka,
Magnus Johannesen, Stein Olav
Romslo og Vegard Fosso
Smievoll

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Endring
endre til så fort som mulig, på bakgrunn av at salen ikke ønsker å sette en dato.
Eventuell ny tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet så fort det lar seg gjøre.
Begrunnelse
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Landsmøtet ønsker ikke nå å sette en eksplisitt dato på når vi skal fase ut
petroleumsvirksomheten. Forslagsstillerne ønsker derfor å moderer uttalelsen for å ha
en bred støtte bak resolusjonen når vi vedtar den
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

6

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

SST

Magne Bartlett

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Endring
Synes vi heller skal sette fokus på å utfasing av petroleumsvirksomheten på
kontinentalsokkelen enn at det kun er staten som skal trekke seg ut.
Eventuell ny tekst
Utfase all petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel innen 2030.
Begrunnelse
Punktet som står nå er diffust, det kan bety veldig mye, men i teorien holder det at
staten selger seg ut av Equinor for å innfri dette punktet. Slik jeg forstår intensjon i
punktet så er det å fase ut petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist.
Vedtatt / Avvist
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Forslag nr.

2

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

42-42

NMBU

Mina Bjerke

Opprinnelig tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030.
Tillegg
Tydeliggjøre at petroleumsvirksomheten ikke skal erstattes med mer eller like
klimabelastende virksomhet.
Eventuell ny tekst
Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet innen 2030, til fordel for mer
klimavennlig virksomhet.
Begrunnelse
Målet med resolusjonen er at UH-sektoren skal ta sitt klimaansvar. Å få slutt på
petroleumsvirksomheten er derfor ikke et mål i seg selv, og vil være kontraproduktivt
hvis petroleumsvirksomheten erstattes med virksomhet som ikke er mer klimavennlig.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt vedtatt.
Vedtatt / Avvist

Forslag nr.

10

Redaksjonelt

Linjenummer Forslagstiller

Rolle

Nei

43-44

NORD

Kristine Vilde Sandtrøen

Opprinnelig tekst
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Tillegg
legge til kulepunkt
Eventuell ny tekst
Institusjoner tilknyttet NSO bør etterstrebe å bli grønne institusjoner og innføre tiltak for
å bevare klimaet
Begrunnelse
Resolusjonen tar ikke opp hva vi studentene kan gjøre i vår daglige situasjon for å
bevare klimaet, derfor mener jeg at det ekstra kulepunktet vil ivareta det også.
Redaksjonskomiteens innstilling
Innstilt avvist.
Vedtatt / Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
OF-2
Nei
Redaksjonskomiteen
Opprinnelig tekst

Rolle
Red.kom

Tillegg
Nytt kulepunkt.
Eventuell ny tekst
Den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet.
Begrunnelse
Det ble fremmet ønske under debatten at resolusjonen skulle inneha flere punkter på
forskning. Dette forslaget ivaretar etter komiteens mening hensikten til forslag 14, men
ønsker å fremme det som eget punkt.
Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtatt.
Vedtatt / Avvist
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INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL RESOLUSJON 6
KRAV OM SPRÅKSTIPEND TIL FORBEREDENDE SPRÅKKURS FOR ALLE
UTVEKSLINGSSTUDENTER

Ingen innkomne endringsforslag
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