
Innstilt til landsmøte 

1. 28. Ja til forbud mot konverteringsterapi.  

2. 10. En mangfoldig HU-sektor utdanner fremtidens arbeidskraft 

3. 13. Ja til en bærekraftig norsk pelsdyrnæring 

4. 20. Få Nord-Norge på skinner! 

5. 6. Rusmisbrukere har rett på hjelp, og et verdig liv 

6. 7. Politisk fravær 

7. 26. Tegnspråk for framtida  

8. 3. Meir silo – mindre landbruksplast  

9. 5. “Omskoleringsleirer” i Xinjang, Kina 

10.        23. En melkeproduksjon som gagner hele landet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oversendes landsstyret 

 

·   1. Hundens helse må komme først! - Foreslås oversendt landsstyret, fordi vi mener at 

resolusjonen er litt for smal til å behandles på landsmøtet. Temaet kan også gå inn under politikk vi 

tidligere har vedtatt på området dyrevelferd, eller tas med i en større resolusjon på dette emnet.  

·   

 4. Kashmir-konflikten - Foreslås oversendt landsstyret, fordi vi mener dette organet er bedre egnet 

til å fatte en beslutning om dette temaet, og at andre resolusjoner bør prioriteres på landsmøtet 

framfor denne. 

·   

 8. Innføring av betalingssystem for utenlandske kjøretøy - Foreslås oversendt til landsstyret, fordi vi 

mener at forslaget om et betalingssystem bør inngå i en mer omfattende resolusjon om emnet 

utenlandske kjøretøy/sjåfører. 

·   

 12. Gje oss ei språklov som bit frå seg!  Foreslås oversendt til landsstyret for grundigere behandling 

og avgrensninger av sanksjoner og hvem som skulle vært omfattet. 

·   

16. Eit norsk teknologisk framstøyt, spelindustri sjølvsagt! Bør bearbeides nøyere før den blir tatt 

videre til landsmøte 

·   

 17. Nei til nulltimerkontrakter i privat barneverninstitusjoner kunne inngått i en større resolusjon 

om arbeidsliv og/eller barnevern 

25. Nei til norsk deltakelse i missilskjold - Mye faglige detaljer, og blir for faglig detaljert for 

Landsmøte uten en grundigere gjennomgang først 

·   

 

 

 

 

 

 

 



Innstilt avvises 

2. Fleire språk – mindre bråk - avvises. dette har vi politikk på fra før.  

9. Bredbånd skal være en allemannsrett! - har allerede politikk på dette fra før 

 11. Flytt Høgsterett til Bergen! - mener Senterungdommen bør ha en mening om hele 

domstolsstrukturen, ikke bare Høyesterett.  

 14. Panteordning for plast - Resolusjonskomiteen foreslår at alle klimarelaterte forslag ikke 

behandles siden vi behandler klimapolitisk manifest 

15. Det beste biogassanlegget finner vi i kumagen! - Resolusjonskomiteen foreslår at alle 

klimarelaterte forslag ikke behandles siden vi behandler klimapolitisk manifest 

18. Norge, stopp våpeneksport til diktaturer!  Innholdet dekkes delvis av stortingsvalgprogrammet.  

19. Atomkraft en del av løsningen - Resolusjonskomiteen foreslår at alle klimarelaterte forslag ikke 

behandles siden vi behandler klimapolitisk manifest 

21. Skolen som forebyggende arena  Senterungdommen har allerede uttaler, programvedtak og 

punkter i skolepolitisk manifest om dette tema.  

 22. En avløserordning med bonden i fokus  Innholdet dekkes delvis av stortingsvalgprogrammet.  

 24. Ja til en giftfri verden!  - Resolusjonskomiteen foreslår at alle klimarelaterte forslag ikke 

behandles siden vi behandler klimapolitisk manifest 

27. Forslag 1 mot konverteringsterapi  Resolusjonskomiteen har innstilt på forslag 28 om samme 

tema. 


