Protokoll
Barne- og ungdomstinget 2017

1.0 Åpning
Representantskapsmøtet ble åpnet av leder i LNU, Stian Seland, fredag 28. april kl. 10.00.
Lederen ønsket delegater, observatører og gjester velkommen.

1.1

Godkjenning av innkalling

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene 27. januar 2017. Dette er i tråd
med fristen i vedtektene, som sier at innkallingen skal sendes ut senest 90 dager før møtet.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

1.2

Innkalling til representantskapsmøtet 2017 ble godkjent.

Godkjenning av saksliste

Foreløpig saksliste ble sendt organisasjonene 27. januar 2017, og var satt opp etter § 20 i vedtektene.
Forslag til endelig saksliste var vedlagt sakspapirene.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

Saksliste for representantskapsmøtet 2017 ble godkjent.

2.0 Konstituering
2.1

Godkjenning av fullmakter

Kontrollkomiteens innstilling var at samtlige fullmakter godkjennes. Bjarne Dæhli la frem
innstillingen på vegne av kontrollkomiteen.
Alle innkomne fullmakter med unntak av én ble godkjent.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

91 av 92 delegatfullmakter ble godkjent av representantskapsmøtet.
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2.2

Godkjenning av forretningsorden

Styrets forslag til forretningsorden ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Ordstyrerne
redegjorde for forslaget.
Det ble gitt en orientering om god møteskikk, bruk av stemmeskiltene, bruk av tegn, taletid for innlegg
og replikker, frister og voteringspraksis.
Det hadde ikke kommet inn endringsforslag til forretningsordenen.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

2.3

Styrets forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet 2017 ble
vedtatt.

Valg av ordstyrere

Styrets innstilling ble lagt frem.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

2.4

Som ordstyrere ble følgende personer valgt:
-

Gabrielle Legrand Gjerdset

-

Martin Gukild

Valg av protokollunderskrivere

Styrets innstilling ble lagt frem.

Disse tok ordet: ingen
✦ Vedtak:

2.5

Som protokollunderskrivere ble følgende personer valgt:
-

Ida Braaten, Juba

-

Olav Ranes, Skeiv Ungdom

-

Christel Otterlei Bjerkeseth, Metodistkirkenes Barne- og
ungdomsforbund

Valg av tellekorps

Sekretariatet i LNU ble foreslått som tellekorps.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

Sekretariatet i LNU ble valgt som tellekorps.
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2.6

Valg av redaksjonskomité for Barne- og ungdomspolitisk
program 2017-2019

Ordstyrerne presenterte styrets forslag.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

Som redaksjonskomité for Barne- og ungdomspolitisk program 2017-2019
ble følgende valgt:
Styret i LNU:

Rode Margrete Hegstad (leder i
redaksjonskomitéen)

Kultur, fritid og friluft: Simon Ingebrigtsen, Hyperion – N4F

2.7

Livssynsbaserte:

Marta Nagel-Alne, KFUK-KFUM-speiderne

Samfunnspolitiske:

Tor-Martin Torbergsen, Arbeidernes
Ungdomsfylking

Student og elev:

Rahman Chaudry, Elevorganisasjonen

Valg av redaksjonskomité for resolusjoner

Ordstyrerne presenterte styrets forslag.

Disse tok ordet: Ingen.

✦ Vedtak:

Som redaksjonskomité for resolusjoner ble følgende personer valgt:

Styret i LNU:

Benjamin Skiaker Myrstad (leder i
redaksjonskomitéen)

Kultur, fritid og friluft: Inger-Andrea Østbye, Norges Musikkorpsforbund
Livssynsbaserte:

Iselin Maria Gjeruldsen, Frelsesarmeens barn og
unge

Samfunnspolitiske:

Øystein Kolstad Kvalø, Press

Student og elev:

Maren Cecilie Hald, ANSA
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3.0 Årsmelding 2016
Styret ved Stian Seland la frem melding for arbeidet i 2016. Årsmeldingen var sendt ut på forhånd og
ble presentert i plenum før den ble tatt opp til godkjenning.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

LNUs årsmelding for 2016 ble tatt til orientering.

4.0 Regnskap 2016
Styret, ved Tora Voll Dombu, presenterte LNUs regnskap for 2016.
Kontrollkomiteens redegjørelse ble fremlagt av komitémedlem Bjarne Dæhli.

Disse tok ordet: Ingen
✦ Vedtak:

Regnskapet for 2016 ble godkjent.

5.0 Medlemskap
Vurdering av søknadene ble gjort rede for av styret i LNU, ved Karoline Steen Nylander.
Søkerorganisasjonene fikk deretter anledning til å gi en kort presentasjon av seg og sitt arbeid. Hver
søknad ble deretter behandlet separat.

5.1 PEF-Ung
Styret i LNU, ved Karoline Steen Nylander, og Aurora Kobernus fra PEF-Ung presenterte PEF-Ung.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

PEF-Ung ble innvilget fullt medlemskap i LNU og plassert i gruppen
”samfunnspolitiske”.
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5.2

Studentaksjonen

Styret i LNU, ved Hilde Sandvær, presenterte Studentaksjonen. Ingen fra Studentaksjonen var til
stede.

Disse tok ordet: Ingen.

✦ Vedtak:

5.3

Studentaksjonen ble innvilget fullt medlemskap i LNU og plassert i
medlemsgruppen ”student og elev”.

Skjærgårds LIVE

Styret i LNU, ved Hilde Sandvær, presenterte Skjærgårds LIVE. Ingen fra Skjærgårds LIVE var til
stede.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

Skjærgårds LIVE ble innvilget fullt medlemskap i LNU og plassert i gruppen
”livssynsbaserte”.

6.0 Vedtekter
Styret i LNU, ved Ann Helen Skaanes, presenterte saken.

Disse tok ordet:
54 – Marta Nagel-Alna Norges, KFUK-KFUM-speiderne
104 - Stian Seland, LNU

Antall stemmeberettigede: 74
6.1 Nytt forslag fra styret i LNU
Forslaget lyder: Endre §1 f) ”Sørge for at alle støtteordninger som administreres av LNU er åpne for
alle LNUs medlemsorganisasjoner.” på linje 79 til ”Forvalte støtteordninger som
medlemsorganisasjonene har behov for på en enkel og ubyråkratisk måte.”
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
6.2 Nytt forslag fra styret i LNU
Forslaget lyder: Legge til nytt punkt i §20:”-Valg av revisor”.
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
6.3 Nytt forslag fra styret i LNU
Forslaget lyder: Endre §23 fra ”Leder og nestleder velges særskilt.” på linje 271 til ”Leder og nestledere
velges særskilt”.
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
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6.4 Nytt forslag fra styret i LNU
Forslaget lyder: Endre §25 fra ”Leder og nestleder velges aldri for samme periode” på linje 285 til
”Leder og de to nestlederne velges aldri for samme periode.”
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.

7.0 Barne- og ungdomspolitisk program 2017-2019
Styret i LNU, ved Rode Margrete Hegstad, presenterte forslag til Barne- og ungdomspolitisk program
2017-2019. Forslaget var lagt ved i sakspapirene.

Disse tok ordet på fredag:
24 – Isa Maline Isene, Grønn Ungdom
27 - Øistein Lysne, Humanistisk Ungdom
22 – Øyvind Tonheim, Frikirkens Barn og Unge
111 - Rode Margrete Hegstad, LNU
96 – Elena Dahl, Mental Helse Ungdom
43 – Are Shaw Waage, Miljøagentene
59 – Christina Eide, Norges Speiderforbund
8 – Maren Cecilie Hald Bjørgum, ANSA
101 – Aurora Kobernus, Psoriasis- og eksemforbundet ung
26 – Haakon Gunleiksrud, Humanistisk Ungdom
56 – Gjermund Øystese, NKSS
68 – David Haddeland, Ny Generasjon
55 – Elisabeth Eide, NKSS
21 – Tonje Ellingsen Ringvold, Frelsesarmeens Barn og Unge
15 – Ragnhild Vassbotn, Elevorganisasjonen
13 – Anders Emil Kaldhol, Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
151 – Taran Grefberg - Spire

Det var 17 innkomne endringsforslag til Barne- og ungdomspolitisk program 2017-2019.
Redaksjonskomiteen fremmet i tillegg tre endringsforslag. Redaksjonskomiteen, ved Rode Margrete
Hegstad, presenterte komiteens innstilling. Denne var delt ut til delegatene.

Disse tok ordet på lørdag: Ingen.

Forslag fra Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag og KrFU (lørdag før sak 7
startet)
Forslaget lyder: Heve strek for å tegne seg til debatt, og dermed gjenåpne debatten om Barne- og
ungdomspolitisk program 2017-2019.
Vedtak: Avvist
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7.1 Nytt forslag fra Grønn Ungdom
Forslaget lyder: Legge til «Disse endringene må skje raskt» på linje 305, slik at det lyder: «Norge har
et historisk, økonomisk og moralsk ansvar for å gå i bresjen for omlegging fra fossil til fornybar energi
og for å satse bredt på klimajobber i alle deler av næringsutviklingen. Disse endringene må skje raskt.»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.2 Nytt forslag fra Grønn Ungdom
Forslaget lyder: Erstatte «togradersmålet» med «Parisavtalen» gjennomgående i hele programmet.
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.3 Nytt forslag fra Humanistisk Ungdom
Forslaget lyder: Endre avsnittet som begynner på linje 185 til: «Barnekonvensjonen er skrevet som et
helhetlig menneskerettslig dokument, og burde under ingen omstendigheter deles opp. Stater som
ratifiserer Barnekonvensjonen må forplikte seg til å implementere innholdet på tvers av alle sektorer
og forvaltningsnivåer. Norge må innføre individuell klagerett til Barnekonvensjonen, og ta initiativ til
en tilleggsprotokoll om kollektiv klagerett.»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.4 Nytt forslag fra ANSA
Forslaget lyder: Endre «tilgang til god høyere utdanning» på linje 252 til «lik rett til god høyere
utdanning»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.5 Nytt forslag fra ANSA
Forslaget lyder: Legge til en setning på linje 253, etter andre setning i første paragraf under
«Utdanning»: «Lik rett til utdanning innebærer også at norske studenter som velger å studere i
utlandet må sikres økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å gjennomføre et studium i utlandet
uten egenfinansiering.»
Innstiling: Avvises
Vedtak: Avvist.
7.6 Nytt forslag fra Norges Speiderforbund
Forslaget lyder: Endre linje 241-243 til «Institusjonene må også ha god barnefaglig kompetanse og
ivareta barns rett til medvirkning. Domstolenes kompetanse må økes på dette området og politiet må
prioritere etterforskning av disse sakene høyere.».
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.7 Nytt forslag fra PEF-Ung
Forslaget lyder: Endre overskriften på linje 211 til «Helse og livsmestring» på linje 211.
Innstiling: Avvises
Vedtak: Avvist.
7.8 Nytt forslag fra PEF-Ung
Forslaget lyder: Endre fra «God psykisk helse» på linje 212 til «God fysisk og psykisk helse».
Innstiling: Avvises
Vedtak: Avvist.

Barne- og ungdomstinget 2017 – side 8 av 20

7.9 Nytt forslag fra Humanistisk Ungdom og Skeiv Ungdom
Forslaget lyder: Endre setningen på linje 226 til: «Seksualundervisningen i skolen må gi relevant
opplæring i grensesetting og mangfoldet av seksuelle relasjoner og kjønnsuttrykk, og ikke bare
fokusere på klinisk undervisning»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.10 Nytt forslag fra Miljøagentene
Forslaget lyder: Endre setningen på linje 302 til: «Klimaendringene er skapt av de rike landene, men
rammer kommende generasjoner og de fattigste hardest.»
Innstiling: Avvises
Vedtak: Avvist.
7.11 Nytt forslag fra Miljøagentene
Forslaget lyder: Endre setningen på linje 306 til: «Regjeringen må følge opp Norges historiske ansvar
og redusere de nasjonale utslippene(...)».
Innstiling: Avvises
Vedtak: Avvist.
7.12 Nytt forslag fra Miljøagentene
Forslaget lyder: Endre ordet «togradersmålet» til «Parismålene» på linje 309.
Innstiling: Avvises til fordel for forslag 2
Vedtak: Falt til fordel for forslag 7.2.
7.13 Nytt forslag fra Miljøagentene
Forslaget lyder: Endre ordene «FNs togradersmål» til «Parismålene» på linje 312.
Innstiling: Avvises til fordel for forslag 2
Vedtak: Falt til fordel for forslag 7.2.
7.14 Nytt forslag fra Miljøagentene
Forslaget lyder: Etter linje 318 legge til: «LNU mener Regjeringen bør bidra til større
klimaengasjement og samarbeid blant barn, på tvers av landegrenser, ved å være en pådriver for at det
etableres et globalt "Barnas klimapanel" i FN. Det er behov for å tilrettelegge for en struktur som sikrer
at barn blir hørt, og at de får tilgang til forståelig informasjon om utfordringene de er påført.»
Innstiling: Oversendt til styret
Vedtak: Vedtatt oversendt til styret.
7.15 Nytt forslag fra Spire
Forslaget lyder: Flytte setningen på linje 313 som begynner med «En betydelig andel..» ned til eget
avsnitt. Legge til og erstatte setningen "En betydelig andel.." med: «Norges klimafinansiering må
reflektere Paris-avtalens mål om balanse mellom utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Dette
innebærer at en betydelig andel av klimafinansiering går til klimatilpasning, ettersom fattige og
sårbare land allerede rammes hardt av klimaendringene.»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.16 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Forslaget lyder: Endre teksten som begynner på linje 227 slik at den blir: «Undervisningen må være til
hjelp for ungdom i den hverdagen de faktisk lever i, og komme tidligere i skoleløpet for å forebygge at
pornografi blir deres kilde til seksualundervisning. Dette vil skape et tryggere grunnlag for unge til å
utforske sin egen seksualitet, når de er klare for å gjøre det.»
Innstiling: Avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag
Vedtak: Falt til fordel for forslag 7.16r.
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7.16r Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Endre teksten som begynner på linje 227 slik at den blir «Undervisningen må være til
hjelp for ungdom i den hverdagen de faktisk lever i, og komme tidligere i skoleløpet for å forebygge at
informasjonen de får er mangelfull eller feilaktig. Dette vil skape et tryggere grunnlag for unge til å
utforske sin egen seksualitet, når de er klare for å gjøre det.»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.17 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Forslaget lyder: Legge til «I tillegg er menneskehandel et grunnleggende samfunnsproblem. Det
berører både barn og voksne, og spesielt sårbare grupper som flyktninger og arbeidsmigranter. Man
ser blant annet at mange asylbarn forsvinner sporløst uten at man kan gjøre rede for hvor de er blitt
av. LNU ønsker å arbeide for at medlemsorganisasjonene skal være bevisst denne problematikken, og
oppfordrer hver enkelt organisasjon til å jobbe aktivt mot menneskehandel i sine nærmiljø.» på linje
332.
Innstiling: Avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag
Vedtak: Falt til fordel for forslag 7.17r.
7.17r Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Sette inn et nytt avsnitt etter linje 332: «Menneskehandel er et grunnleggende
samfunnsproblem, som spesielt berører sårbare grupper som flyktninger. Blant annet forsvinner
mange asylbarn sporløst. Også her må asylbarns rettsvern likestilles med norske barns rettsvern.»
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
7.18 Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Styret gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer og korrektur i Barne- og
ungdomspolitisk program.
Innstiling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.

✦ Vedtak:

Forslaget til Barne- og ungdomspolitisk program 2017-2019 ble vedtatt som
helhet.

8.0 Budsjett for 2018
8.1

Medlemskontingent for 2018

Styret i LNU, ved Fredrik Vaaheim, presenterte styrets forslag til vedtak.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

Kontingentsatsene for 2018 blir som følger:
1.

Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir kr 8 000 per
organisasjon, pluss et tillegg på kr 0,80 per medlem under 26 år. Den
samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre
kroner. Øvre grense per organisasjon blir kr 20 000.

2. Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall
medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og
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likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret
2017.
3. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt
medlemskap blir kr 10 000 per organisasjon.
4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir
kr 200.
5.

Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir kr 7 500.

6. Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler kr 1 000 per år,
etter søknad. Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og
observatørorganisasjoner.
7.

8.2

Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som
medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen
de har ved inngangen til 2018, selv om de får endret status samme år.

Rammebudsjett for 2018

Styret i LNU, ved Fredrik Vaaheim, presenterte forslaget til budsjett for LNU for 2018.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

8.3

Rammebudsjett for 2018 ble vedtatt.

Honorering av BUTs tillitsvalgte

Styret i LNU, ved Åsa Kjølberg Moen, presenterte forslaget til honorering av BUTs tillitsvalgte i
perioden 2018/2019.

Disse tok ordet: Ingen.
✦ Vedtak:

For styreperioden 2018-2019 fastsettes honoraret for styreleder i LNU til
lønnstrinn 37 i statens A-lønnstabell. For nestlederne fastsettes honoraret til
35.000 kroner.

9.0 Resolusjoner
Forslag til resolusjoner ble presentert av redaksjonskomiteen for resolusjoner, ved Benjamin Skiaker
Myrstad, første møtedag. Det ble deretter åpnet for debatt rundt resolusjonene. Redaksjonskomiteen,
ved Benjamin Skiaker Myrstad, presenterte innstillingene lørdag 29. april, og dette ble etterfulgt av
votering over de ulike forslagene og resolusjonene som helhet.

✦ Vedtak:

Styret fikk mandat til å gjøre redaksjonelle endringer.
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Det var 17 innkomne endringsforslag til resolusjonene. Redaksjonskomiteen fremmet i tillegg 5
endringsforslag. Disse var delt ut til delegatene.

9.1 Resolusjon – Oljefondet ut av alkoholindustrien
Resolusjonsforslaget ble presentert av Ida Braaten fra organisasjonen JUBA.
Disse tok ordet:
112 – Benjamin Skiaker Myrstad, LNU
16 – Andreas Brandt – Europeisk Ungdom
33 – Sondre Emil Sandal – Juvente
✦ Vedtak:

Resolusjonen falt.

9.2 Resolusjon – Lytt til unge – Utvid demokratiet
Resolusjonsforslaget ble presentert av Benjamin Skiaker Myrstad i LNU-styret.
Disse tok ordet:
27 – Øistein Lysne, Humanistisk Ungdom
26 – Haakon Gunnleiksrud, Humanistisk Ungdom
112 – Benjamin Skiaker Myrstad, LNU
101 – Aurora Kobernus, Psoriasis- og eksemforbundet ung
96 – Elena Dahl, Mental Helse Ungdom

9.2.1 Nytt forslag fra Humanistisk Ungdom
Forslaget lyder: Legge til nytt kulepunkt som lyder ”Bedrive holdningsarbeid om valgdeltagelse for
unge velgere.”
Innstilling: Ivaretatt av forslag 2.
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.2.2
9.2.2 Nytt forslag fra redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Legge til nytt punkt 11 som lyder ”Støtten til holdningsarbeid rundt valgdeltagelse for
unge velgere økes.” Endrer linje 37 fra ti til elleve tiltak.
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.

✦ Vedtak:

Resolusjonen ble vedtatt som helhet.
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9.3 Resolusjon – Enklere hverdag for unge frivillige
Resolusjonsforslaget ble presentert av Ann Helen Skaanes i LNU-styret og Sara Hauge i Hyperion –
N4F.
Disse tok ordet:
77 – Agnes Christensen, Søndagsskolen Norge
35 – Unni Færøvik, Korpsnett Norge
105 – Ann Helen Skaanes, LNU
54 – Marta Nagel-Alne, Norges KFUK-KFUM Speiderne
9.3.1 Nytt forslag fra styret i LNU
Forslaget lyder: Endre kulepunkt 7 slik at det lyder ”Kunnskapsdepartementet samkjører reglene for
støtte til kurs for voksenopplæring gjennom studieforbundene med andre ordninger for å treffe
organisasjonenes reelle behov bedre.”
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.

✦ Vedtak:

Resolusjonen ble vedtatt som helhet.

9.4 Resolusjon – I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet
Resolusjonsforslaget ble presentert av Benjamin Skiaker Myrstad i LNU-styret.

Disse tok ordet: Ingen.

✦ Vedtak:

Resolusjonen ble vedtatt som helhet.

9.5 Resolusjon – Bruk av offentlige lokaler til politisk, religiøs og
ideell virksomhet
Resolusjonsforslaget ble presentert av Gjermund Øystese i NKSS.

Disse tok ordet:
34 – Gjertrud Fludal, Juvente
24 – Isa Maline Isene, Grønn Ungdom
96 – Elena Dahl, Mental Helse Ungdom
26 – Haakon Gunnleiksrud, Humanistisk Ungdom
71 – Øystein Kolstad Kvalø, Press
56 – Gjermund Øystese, NKSS
84 – Dorthea Enger, Ungdom mot EU
112 – Benjamin Skiaker Myrstad, LNU
36 – Asle Tellefsen – Korpsnett Norge
80 – Inga Sandve – Ung i Kor
73 – Olav Ranes – Skeiv Ungdom
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101 – Aurora Kobernus – Psoriasis- og eksemforbundet ung
14 – Rahman Chaudhry - Elevorganisasjonen
77 – Agnes Christensen – Søndagsskolen Norge
68 – David Haddeland – Ny Generasjon
9.5.1 Nytt forslag fra Grønn Ungdom
Forslaget lyder: Stryke "i skolealder" på linje 17.
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.2 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Stryke "i skolealder" på linje 17.
Innstilling: Ivaretatt i forslag 1
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.1.
9.5.3 Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Endre teksten i kulepunkt 1 så det lyder: ”Alle barne- og ungdomsorganisasjoner får
tilgang til å låne egnede lokaler i skoler og andre offentlige bygg gratis til sin virksomhet, både til
hverdags-, helge- og overnattingsaktivitet.”
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.4 Nytt forslag fra Skeiv Ungdom, Europeisk Ungdom og Elevorganisasjonen
Forslaget lyder: Endre kulepunkt 1 til: "Alle barne- og ungdomsorganisasjoner får tilgang til å låne
lokaler i skoler og andre offentlige bygg gratis til sin virksomhet."
Innstilling: Ivaretatt i forslag 3
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.3.
9.5.5 Nytt forslag fra Juvente
Forslaget lyder: Endre teksten i kulepunkt 1 så det lyder: ”Barne- og ungdomsorganisasjoner tilknyttet
LNU får tilgang til å låne lokaler i skoler og andre offentlige bygg gratis til sin virksomhet, både til
hverdags-, helge- og overnattingsaktivitet.”
Innstilling: Ivaretatt i forslag 3
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.3.
9.5.6 Nytt forslag fra Ung i Kor, Ung Kirkesang, Norges Musikkorps Forbund, Korpsnett
Norge og Hyperion
Forslaget lyder: Endre teksten i kulepunkt 1 så det lyder: ”Barne- og ungdomsorganisasjoner tilknyttet
LNU får tilgang til å låne lokaler i skoler og andre offentlige bygg gratis til sin virksomhet, og at
lokalene som stilles til rådighet er egnet til formålet.”
Innstilling: Ivaretatt i forslag 3
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.3.
9.5.7 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Endre teksten i kulepunkt 1 så det lyder: ”Barne- og ungdomsorganisasjoner tilknyttet
LNU garanteres tilgang til å få bruke egnede lokaler i skoler og andre offentlige bygg gratis til sin
virksomhet, samtidig oppfordrer LNU til at lignende organisasjoner får samme behandling.”
Innstilling: Avvist
Vedtak: Avvist
9.5.8 Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Endre “rektorer” til “administrasjoner” på linje 20, 22, 23 og 41, og endre fra ”skolens
lokaler” til ”offentlige lokaler”.
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Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.9 Nytt forslag fra Søndagsskolen Norge
Forslaget lyder: Endre “rektorer” til “skolens ledelse” på linje 20, 22, 23 og 41.
Innstilling: Ivaretatt i forslag 8
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.8.
9.5.10 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Endre tekst på linje 22-24, slik at det står: ”Dersom ungdommene skal være prisgitt
ledelsens godvilje hver gang de ønsker å bruke skolens offentlige lokaler som møtested for sitt
engasjement, er dette problematisk.”
Innstilling: Ivaretatt i forslag 8
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.8.
9.5.11 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Endre teksten på linje 18-20, slik at det står: “Dessverre svinner ungdommelig
engasjement hen fordi ungdommene møter mangel på forståelse, samarbeid og tilrettelegging blant
annet i møte med skoleledelsen, kommunen og andre byråkratiske prosesser.”
Innstilling: Ivaretatt i forslag 8
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.8.
9.5.12 Nytt forslag fra Søndagsskolen Norge
Forslaget lyder: Stryke de to første setningene på linje 26, og endre tredje setning i avsnittet som
begynner på linje 26 til: «Det bør fra statens side...»
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.13 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Stryke “Rektorer er naturligvis skolens overordnede leder. Dette skal og bør
respekteres.” på linje 26.
Innstilling: Ivaretatt i forslag 12
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.12.
9.5.14 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Endre teksten på linje 27-29, slik at det står: ”Hverdagen er svært uforutsigbar for
mange engasjerte unge i dag, derfor bør det fra staten sin side være utarbeides noen konkrete
retningslinjer for bruk av nettopp offentlige lokaler. Dette vil forhåpentligvis medføre at ungdommene
slipper å måtte kjempe seg til å kunne bruke lokalene, enten det er i friminuttet på skolen, eller i andre
offentlige lokaler under og etter skoletid.”
Innstilling: Avvist
Vedtak: Avvist.
9.5.15 Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Endre overskriften til ”Bruk av offentlige lokaler til kulturell, politisk, religiøs og ideell
virksomhet” og første setning på linje 21, slik at det står: ”Helt konkret handler dette om bruk av
offentlige lokaler til kulturell, politisk, religiøs og ideell virksomhet”
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.16 Nytt forslag fra Ung i Kor, Ung Kirkesang, Norges Musikkorps Forbund,
Korpsnett Norge og Hyperion
Forslaget lyder: Endre setningen som begynner på linje 21 til: ”Helt konkret handler dette om bruk av
offentlige lokaler til kultur, politisk, religiøs og ideell virksomhet.”
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Innstilling: Ivaretatt i forslag 15
Vedtak: Falt til fordel for forslag 9.5.15.
9.5.17 Nytt forslag fra Redaksjonskomiteen
Forslaget lyder: Stryke “Helt konkret handler dette om bruk av offentlige lokaler til politisk, religiøs og
ideell virksomhet.” på linje 21.
Innstilling: Vedtas
Vedtak: Vedtatt.
9.5.18 Nytt forslag fra Korpsnett Norge
Forslaget lyder: Endre andre kulepunkt slik at det står: "At staten utarbeider retningslinjer for barneog ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler, kulturhus og andre offentlige rom, slik at det
ikke blir opp til hver enkelt rektor å overstyre dette"
Innstilling: Avvist
Vedtak: Avvist.
9.5.19 Nytt forslag fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og KrFU
Forslaget lyder: Endre setningen som begynner på linje 21, slik at det blir: ”Helt konkret handler dette
om bruk av offentlige lokaler slik som skoler og kulturbygg. ”
Innstilling: Avvist
Vedtak: Avvist.

✦ Vedtak:

Resolusjonen ble vedtatt som helhet.

10.0 Innkomne saker
10.1 Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamling
(UNGA) og klimatoppmøtet (COP23)
Styret i LNU, ved Benjamin Skiaker Myrstad, presenterte innstilte kandidater:
Ungdomsdelegat på menneskerettigheter, kvinne fra ungdomspartiene
Maria Moe, KrFU (ikke til stede).
Ungdomsdelegat på menneskerettigheter, mann fra øvrige organisasjoner
Daniel Overskott, Norges Kristelige Student - og Skoleungdomslag (ikke til stede)
Ungdomsdelegat på klima
Matilde Clemetsen, Spire (til stede)

✦ Vedtak:

Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Barne- og ungdomstinget 2017 – side 16 av 20

11.0 Valg
Valgkomiteen, ved Sara Hauge, gjorde rede for sin sammensetning og sitt arbeid.
Innstilte representanter til LNUs styre ble presentert av Magnus Malnes og Sara Hauge fra LNUs
valgkomité.
Innstilling til valgkomiteen ble presentert av Mari Byrknes i LNU-styret.

11.1 Valg av leder
Rode Margrete Hegstad presenterte seg selv som kandidat.
✦ Vedtak:

Som leder med toårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Rode Margrete Hegstad, Frikirkens Barn og Unge (livssynsbaserte) – ny

11.2 Valg av nestleder
Hilde Mortensen Sandvær presenterte seg selv som kandidat.
✦ Vedtak:

Som nestleder med ettårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Hilde Mortensen Sandvær, Norges Musikkorps Forbund (kultur,
fritid og friluft) – ny

11.3 Valg av styremedlemmer
Ann Helen Skaanes, Svend Aspaas, Simon Skjerven, Tor-Martin Torbergsen, Maren Cecilie Hald
Bjørgum og Agnes Christensen presenterte seg selv som kandidater.
✦ Vedtak:

Som styremedlemmer med toårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Ann Helen Skaanes, Unge Venstre (samfunnspolitiske) – gjenvalg

-

Svend Aspaas, Kristen idrettskontakt (livssynsbaserte) – ny

-

Simon Skjerven, Hyperion – N4F (kultur, fritid og friluft) – ny

-

Tor-Martin Torbergsen, Arbeidernes Ungdomsfylking
(samfunnspolitiske) – ny

Som varamedlemmer med ettårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Maren Cecilie Hald Bjørgum, ANSA (student og elev) – ny

-

Agnes Christensen, Søndagsskolen Norge (livssynsbaserte) – ny
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11.4 Valg av kontrollkomité
✦ Vedtak:

Som medlem i kontrollkomiteen med toårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Ina Bjørnrå, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske) – gjenvalg

-

Fredrik Vaaheim, Hyperion (kultur, fritid og friluft) – ny

Følgende medlem har ett år igjen av sin valgperiode:
-

Irene Dotterud, Press (samfunnspolitiske)

11.5 Valg av klageutvalg
✦ Vedtak:

Som medlem i LNUs klageutvalg med toårig valgperiode ble følgende
kandidat valgt:
-

Bjørn Boman Rinde, Norsk cøliakiforenings ungdom (kultur, friluft
og fritid) - ny

Som leder i LNUs klageutvalg med ettårig valgperiode ble følgende kandidat
valgt:
-

Sigrid Rege Gårdsvoll, Acta – Barn og unge i Normisjon
(livssynsbaserte)

Følgende medlem har ett år igjen av sin valgperiode:
-

Sigrid Rege Gårdsvoll, Acta – Barn og unge i Normisjon
(livssynsbaserte)

11.6 Valg av valgkomité
Styreleder Stian Seland orienterte om innstillingen til ny valgkomite. En av de innstilte kandidatene,
Johan Nikolai Hertzberg (FpU), var ikke valgbar etter vedtektene ettersom FpU kun er
observatørmedlemmer i LNU.
Disse tok ordet:
96 – Elena Dahl, Mental Helse Ungdom
104 – Stian Seland, LNU
Forslag fra styret i LNU:
Forslag til vedtak: LNU setter egne vedtekter til side og behandler Johan Nikolai Hertzberg som en
ordinær kandidat.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

✦ Vedtak:

Som medlemmer i valgkomiteen med ettårig valgperiode ble følgende valgt:
-

Hilde Vedvik Thomassen, Norsk musikkorps forbund (kultur, fritid og
friluft)

-

Tora Voll Dombu, Norges Bygdeungdomslag (kultur, fritid og friluft)
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-

Åshild Marie Vige, Skeiv ungdom (samfunnspolitisk)

-

Kristian Sveinall Øgaard, Acta – barn og unge i Normisjon
(livssynsbaserte)

-

Ellen Filmberg, Elevorganisasjonen (student og elev)

-

Johan Nikolai Hertzberg, Fremskrittspartiets ungdom
(samfunnspolitiske)

-

NN, styret i LNU (blir valgt blant avtroppende styremedlemmer i
løpet av styreperioden)

11.7 Valg av revisor
Kontrollkomiteen hadde, jf. § 34 i LNUs vedtekter, innstilt på valg av revisor.

✦ Vedtak:

BDO ble valgt som revisor for LNU i perioden 2017/2018.
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Hilsningstaler:
• Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet

Protokollunderskrivere:

Ida Braaten

Olav Ranes

Christel Otterlei Bjerkeseth

Juba

Skeiv ungdom

Metodistkirkenes Barne- og
ungdomsforbund

Vedlegg til protokollen:
1)

Deltakerliste BUT 2017

Barne- og ungdomstinget 2017 – side 20 av 20

