
Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret
Dato 8. april 2020 
Fra Christoffer Tallerås, skrivar

REFERAT FRA SST-7-20
Møtedato: 26. mars 2020 
Møtested: Zoom
Møtetid: 17:00-21:00

Tilstede Hulda Holtvedt Talsperson
Teodor Bruu Talsperson
Miriam Langmoen Generalsekretær
Nora Heyerdahl Internasjonal kontakt
Christine Evjen Sentralstyremedlem
Christoffer Tallerås Sentralstyremedlem
Elisabeth Garlie Udjus Sentralstyremedlem
Jørgen Paulsen Sentralstyremedlem
Tobias Stokkeland Sentralstyremedlem
Ulrikke Torgersen Sentralstyremedlem
Rauand Ismail (frå 
19:18)

Sentralstyremedlem

Gjester
Ingvild Kristine Skau 
Jensen (sak 097, 098)

Leiar av det politiske utvalet 
for skule og utdanning

Saksliste
Møtet åpnes kl. 17:12.

091 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes med følgende merknader:

• Sakspapirene ble sendt ut én dag forsinket.
• Elizabeth Udjus melder opp en eventueltsak om «Korona-hjelp til kommunene». 

092 Val av møteleiar og skrivar
Tobias Stokkeland og Christoffer Tallerås henholdsvis veljes som møteleiar og skrivar.

093 E-postvedtak sidan sist møte



Ikkje noko vedtak siden sist møte.

094 Orienteringsrunde
Alle orienterar om kva dei har gjort sida forrige møte.

095 Status fylkeslag
Saken strykes.

096 Oppdatering om koronasituasjonen
Miriam orienterar om koronasituasjonen.

Ingvill Kristine Jensen kjem til møtet.

097 Politisk fråsegn: Stipendordningar
Innleies av Ingvill Kristin Jensen, leiar av det politiske utvalet for skule og utdanning.

Ingvill Kristine Jensen forlater møtet.

Debatt

Forslag til vedtak (vedtak i rosa)

F1: Instilling
Det politiske fråsegnet «Gjer studentlivet levelig igjen!» vedtas slik den liggje føre.

F2: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (brødtekst)
Endringsforslag:
"Grønn Ungdom mener at studiestøtten er alt for lav. En stor andel studenter i de norske 
studentbyene er helt avhengig av å ha en deltidsjobb for å finansiere utgifter til både leie, 
mat, strøm, pensum, busskort og andre nødvendigheter. Med både fulltidsstudie og jobb, 
blir mange studenter overlessa av stress og risikerer både å bli utbrente og utvikle 
psykiske problemer. Med dagens nivå på studiestøtten, frarøves også mange studenter 
muligheten til å delta i frivillig eller politisk arbeid. Vi ønsker å realisere heltidsstudenten, 
og gi alle mulighet til å studere der de vil, uavhengig av foreldrenes inntekt."

F3: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 3)
Strykningsforslag: 
«Reserve kutt i stipend ved ikkje fullført grad».

F4: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 4)
Endringsforslag: 
«Bygge 4000 nye studentboliger hvert år, med mål om leieprisene ikke skal overstige 40% 
av studiestøtten til en fulltidsstudent.».

F5: Signert Teodor Bru, talsperson (punkt 1)
Endringsforslag: 
«Øke studiestøtten til 1,5 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) og fordelene den over 
12 måneder.».

F6: Signert Elizabeth Udjus, sentralstyremedlem (punkt 4)



Endringsforslag:
«Bygge fleire studentboliger og ha som mål at leie av en studentbolig ikkje skal koste meir 
enn 40% av studiestøtten.»

F7: Signert Christoffer Tallerås, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Leggje til:
«Senke behovet for utstyrs-stipend ved å ta i bruk bøker og hjelpemiddeler som er digitalt 
tilgjengeleg og har fri lisens i skulen slik at studenter har meir penger til andre ting.»

F8: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Nytt punkt)
Leggje til:
«Sørge for at alle studenter har gratis tilgang til nødvendige læremidler, og i større 
grad ta i bruk digitale læremidler og læremidler med fri lisens.»

F9: Signert Hulda Holdvedt, talsperson (nytt punkt)
Nytt punkt: 
«At staten skal bidra til å finansiere et fullverdig psykologtilbud for studenter.».

F10: Signert Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem (punkt 3)
Endre tittelen til:
«Arbeide for en grundig og uavhengig vurdering av kutt i stipend ved ikke fullført grad. 
Dersom evalueringen viser at kuttene har negative konsekvenser for studenters 
fullføringsevne, økonomi, andel ansatt i relevante felt etter studier, psykiske helse eller 
andre områder, må kuttene reverseres.».

F11: Signert Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem
Den politiske uttalelsen «Gjer studentlivet levelig igjen!» innstilles på til landsstyret slik 
den foreligger.

Votering
Antall stemmeberettigede: 10

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 0 10 0 Falt
F2 10 0 0 Vedtatt
F3 8 2 0 Vedtatt
F4 10 0 0 Vedtatt
F5 10 0 0 Vedtatt
F7/F8 0 10 1 F8 videre
F7/F8! 10 0 0 Vedtatt
F9 10 0 0 Vedtatt
F10 6 4 0 Vedtatt
F11 10 0 0 Vedtatt

(Pause)

Ingvill Kristine Jensen ankommer møtet.

098 Politisk fråsegn: Rådgivertjenester
Innleies av Ingvill Kristine Jensen, leiar av det politiske utvalet for skule og utdanning.



Ingvill Kristine Jensen forlater møtet.

Debatt

F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Vi trenger meir enn velmenende råd!» vedtas slik den foreligger.

F2: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 1)
Endringsforslag:
«Rådgivertjenesten på ungdoms- og videregående skoler skal få tilbud om god og jevnlig 
videreutdanning, hvor utdanningsmuligheter og muligheter videre i arbeidslivet står i sentrum. 
Videreutdanningen skal avholdes på fylkesnivå minst én annenhvert år.»

F3: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 2)
Endringsforslag:
«Ha som mål at flere ungdommer skal velge yrkesfaglig utdanning, gjennom å gi 
rådgivertjenesten bedre kompetanse rundt arbeidsmuligheter og lærlingsplasser, og samtidig gi 
rådgiverne økt bevissthet og noen verktøy for å heie elever inn i yrkesfag.»

F4: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 3)
Endringsforslag:
«At det skal være minst én helsesykepleier i 100% stilling per 500 elever på barne- ungdoms- og 
videregående skole.»

F5: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Tilleggsforslag:
«Tilby videreutdanning innen psykisk helsehjelp for helsesykepleiere.»

F6: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (nytt punkt)
Tilleggsforslag:
«At det skal være minst én skolepsykolog i 25% stilling per 500 elever på ungdoms- og 
videregående skole.»

F7: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (nytt punkt)
Tilleggsforslag:
«At det skal være minst én skolepsykolog i 50% stilling per 500 elever på ungdoms- og 
videregående skole.»

F8: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 4)
Endringsforslag:
«Opprette et bachelorprogram for å bli rådgiver på barne-, ungdoms- eller videregående skole, 
som skal legge vekt på konmpetanse innen miljøarbeid og psykisk helse hos ungdom.»

F9: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (punkt 4)
Strykningsforslag:
«Stryke hele siste punktet om egen utdanning.»

F10: Signert Teodor Bruu, talsperson (heile brødteksten)
Endringsforslag:
«Helse- og rådgivertjenestene på ungdomsskoler og videregående skoler er for dårlige og 
utilstrekkelige. Det er ikke nok ressurser til å fange opp hver enkelt elev. Dette har vært en av 



fanesakene for ungdomspartier og elevorganisasjoner i lang tid. Nå er det på lang tid at det 
faktisk prioriteres flere helsesykepleiere, skolepsykologer og rådgivere på skolene. Det er en veldig 
god investering i framtida.»

F11: Signert Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem (punkt 4)
Endringsforslag:
«Sørge for at rådgivere har erfaring fra helsefag, sosialfag eller miljøarbeid.»

F12: Miriam Langmoen, generalsekretær (Nytt kulepunkt)
Tilleggsforslag:
«At det skal være minst én skolepsykolog i 25% stilling per 500 elever på barne-, ungdoms- og 
videregående skole.»

F13: Miriam Langmoen, generalsekretær (Nytt kulepunkt)
Tilleggsforslag:
«At det skal være minst én skolepsykolog i 50% stilling per 500 elever på barne-, ungdoms- og 
videregående skole.»

F14: Signert Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem (Nytt kulepunkt)
Tilleggsforslag:
«Styrke delen omhandlende psykisk helse i helsesykepleierutdanningen i tråd med ny forskning.»

Votering
Antall stemmeberettigede: 10

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 10 0 0 Vedtatt
F2 10 0 0 Vedtatt
F3 10 0 0 Vedtatt
F4 10 0 0 Vedtatt
F5 1 9 0 Falt
F6/F7 10 0 0 Strykes
F11/F8 9 1 0 F11 videre
F11/F8! 9 1 0 F11 vedtatt
F9 2 8 0 Falt
F10 9 1 0 Vedtatt
F12/13 10 0 0 Vedtatt
F12! 10 0 0 Vedtatt
F14 9 1 0 Vedtatt

(Pause)

099 Politisk fråsegn: Skatt og utvikling
Innleies av Miriam Langmoen, generalsekretær.

Debatt

F1: Innstillingen
Den politiske uttalelsen «Skatt og utvikling» vedtas slik den foreligger.



F2: Nora Heyerdahl, Internasjonal kontakt (nytt forslag)
Tilleggsforslag:
«Resolusjonen sendes tilbake til utvalget, fordi det mangler sakspapirer.»

F3: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (siste punkt, side 13)
Strykningsforslag:
«Stryke hele punktet.»

F4: Signert Nora Heyerdahl, internasjonal kontakt (Andre bolk, siste punkt om skatte 
bistand)
Tilleggsforslag:
«Prioritere bistand innenfor offentlig forvaltning, og særlig  styrke programmet Skatt for 
utvikling.»

Votering
Antall stemmeberettigede: 10

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 10 1 0 Falt
F2 10 0 0 Vedtatt
F3 0 0 0 Strykes
F4 0 0 0 Strykes

Rauand Ismail ankommer møtet 19:18.

100 Politisk uttalelse: Knus slaveriet i klesindustrien
Saken strykes

101 Politisk fråsegn: Migrasjonspolitisk platform
Nora Jungeilges Heyerdahl, Internasjonal kontakt innleiar saka.

Debatt

(Pause)

Forslag

F1: Innstilling
«Migrasjonspolitisk plattform» instilles til LS-2-20 slik at den foreligger, etter votering over 
alternativene.

F2: Innstilling
Alternativene legges ikke ved til LS.

F3: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Oppholdstillatelse – å hjelpe dem der 
de er også når de er her)
Tillegsforslag, under «Oppholdstillatelse – å hjelpe dem der de er også når de er her»:
«Oppretholde kravet om bestått språktest på A2.»

F4: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Oppholdstillatelse – å hjelpe dem der 



de er også når de er her)
Tillegsforslag:
«Oppretholde kravet om bestått språktest på B1.»

F5: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 1 - familiegjennforening)
Endringsforslag:
«Ny tekst: Gjøre familiegjenforening gratis og enklere, ved å fjerne tidsbegrensninger for når man 
kan søke om gjenforening og fjerne kravet om en viss inntekt.»

F6: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 4 - familiegjennforening)
Strykningsforslag:
«Stryke: Inntektskravet for å få innvilget familiegjenforening må gjøres mindre rigid, for eksempel 
kan kravet om inntekt ha vært oppfylt i to av de siste 5 årene eller liknende (Sees i sammenheng 
med å endre punkt 1.»

F7: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 3 - familiegjenforeninger)
Endringsforslag:
«Endre til: Innvilge alle søknader der avslag på søknaden vil føre til barn og foreldre ,å bo fra 
hverandre.»

F8: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 4 - oppholdstillatelse)
Endringsforslag:
«Endre til: Fjerne avgiften for å søke om permanent oppholdstillatelse.»

F9: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 5 – enslige mindreårige)
Endringsforslag:
«Endre til: Sørge for tilstrekkelig traumebehandling og psykisk helsehjelp. Alle barn som kommer 
alene til Norge skal følges opp av psykolog (Fjerne «som hovedregel»).»

F10: Signert Teodor Bruu, talsperson (punkt 2 – vi må ta imot flere flyktninger)
Endringsforslag:
«Endre til: Øke til antallet overføringsflykninger vi tar imot gjennom Fns høykommisær for 
flyktninger til minst 25 000 årlig.»

F11: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (nytt punkt – oppholdstillatelse, side 49)
Tillegsforslag:
«Hindre fattigdom på asylmottak. Stønadene må være høye nok til å kunne bidra til 
selvstendiggjøring og nromalisering av tilværelsen for asylsøkere.»

F12: Signert Hulda Holtvedt, talsperspon (nytt punkt - oppholdstillatelse)
Tillegsforslag:
«At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en 
foreldelsesfrist for tilbakekallelse.»

F13: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (Nyt punkt – sosiale og økonomiske rettigheter)
Tillegsforslag:
«Åpne for at kompetente arbeidstakere utenfor EØS kan få opphold i Norge for å søke arbeid, 
uten å måtte ha jobbtilbud først.»

F14: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (punkt 1 – Vi må ta imot flere 
flykninger)



Endringsforslag:
«Endre til: «Øke antallet overføringsflykninger vi tar imot gjennom Fns høykommisær for 
flykninger, til vi tar imot det antallet overføringsflykninger som FN ønsker.»

F15: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (nytt kulepunkt – enslige mindreårige 
asylsøkere)
Tillegsforslag:
«Begrense alderstesting til tilfeller der det er grunn til å være i tvil om alder på asylsøkeren.»

F16: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (nytt kulepunkt – sosiale og økonomiske 
rettigheter)
Tillegsforslag:
«Gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse fra dagen de har søkt asyl.»

F17: Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem (nytt punkt – enslige mindreårige 
asylsøkere)
Tillegsforslag:
«Sørge for at alle enslige mindreårige får et lavterskel kulturelt og sosialt tilbud i perioden de 
oppholder seg på omsorgssentre og mottak..»

F18: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Nytt underavsnitt – Vi må bedre 
situasjonen for...)
Tillegsforslag:
«Overskrift: Skeive flykninger og asylsøkere

Skeive flykninger og asylsøkere er en særlig utsatt gruppe. Derfor vil Grønn Ungdom:

• Annerkjenne at der ofte er svært vanskelig for denne gruppen å bevise sin identitet 
ovenfor saksbehandlere, og derfor endre dagens krav for å få innvilget oppholdstillatelse.

• Prioritere å bosette skeive flykninger og asylsøkere i kommuner med etablert skeivt miljø, 
i samarbeid med organisasjoner som Skeiv Verden.

• I større grad inkludere «LHBTQ+»-tematikk i samfunnskapsundervisningen gjennom 
introduksjonsprogrammet.

• Arbeide med kompetanseheving rundt kjønns- og seksualitetsmangfold og de særlige 
utfordringene skeive flykninger og asylsøkere møter, i alle trinn av integreringen. Dette 
inkluderer på mottak, under intervjuer, i introduksjonprogrammet og ved bosetting.»

Alternativer

1A: Saksbehandlars instilling
«Norge bør også være åpne for å ta imot andre migranter enn de som faller under kategorien 
ovenfor.»

1B: Saksbehandlars instilling
«Norge bør prioritere de som faller innenfor Fns flykningsdefinisjon.»

1C: Saksbehandlars instilling
«Norge bør prioritere de som faller innenfor Fns flykningsdefinisjon, og være åpne for å gi asyl til 
mennesker som av særskilte årsaker utover dette har behov for beskyttelse.»

1D: Saksbehandlars instilling



«Ingen tillegg.»

2A: Saksbehandlars instilling
«Nasjonale mynidgheter må i større grad lytte til kommunene når de bestemmer antall 
kvoteflykninger som skal bosettes i Norge.»

2B: Saksbehandlars instilling
«En økning i kapasitet kommer til å stille krav til kommunene, men dette skal det legges til rette 
for nasjonalt hold.»

2C: Saksbehandlars instilling
«Dette skal finansieres med øremerkede nasjonale midler slik at alle kommuner har nok penger til 
en slik kapasitetsøkning.»

3A: Saksbehandlars instilling
«Arbeide for opprettelse av trygge, lovlige veier for å søke asyl i Europa.»

3B: Saksbehandlars instilling (MDGs politikk)
«Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for dem som trenger 
beskyttelse.»

4A: Saksbehandlars instilling
«Arbeide mot all prakjsis som innebærer å returnere mennesker til land definert som utrygge av 
FN, både direkte og indirekte.»

4B: Saksbehandlars instilling
«Arbeide mot all praksis som innebærer å returnere mennesker til land definert som utrygge av 
FN, både direkte og indirekte, blant annet gjennom å revidere utlendingsloven.»

4C: Saksbehandlars instilling (MDGs politikk)
«Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge.»

5A: Saksbehandlars instilling
«Fjerne plikten til introduksjonskurset, men opprettholde retten til det.»

5B: Saksbehandlars instilling
«Fjerne krav om bestått prøve i språk og samfunnskunnskap for å få innvilget permanent opphold 
og statsborgerskap. Krav om gjennført opplæring bør fortsatt gjelde, men de fundamentale 
rettigheter som følger med særlig et statsborgerskap bør ikke være knyttet til et prøve resultat.»

6A: Saksbehandlars instilling
«Slutte å straffe økonomisk ved fravær fra introduksjonskurset (faller naturlig bort om 
introduksjonskurset ikke er en plikt.»

6B: Saksbehandlars instilling
«Beholde dagens ordning der introduksjonsstønaden er knyttet til oppmøte på 
introduksjonskurset.»

7A: Saksbehandlars instilling
«Dette skal skal finansieres av arbeidsgiver»



7B: Saksbehandlars instilling
«Ikke si noe om finansiering»

Votering
Antall stemmeberettigede: 11

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 11 0 0 Vedtatt
F2 11 0 0 Vedtatt
F3/F4 11 0 0 F3 videre
F3/F4! 10 0 0 F3 vedtatt
F5 11 0 0 Vedtatt
F6 - - - Strykt
F7 11 0 0 Vedtatt
F8 10 1 0 Vedtatt 
F9 11 0 0 Vedtatt
F10/F14 11 0 0 F10 videre
F10/F14! 11 0 0 F10 vedtatt
F11 11 0 0 Vedtatt
F12 11 0 0 Vedtatt
F13 9 1 1 Vedtatt
F15 11 0 0 Vedtatt
F16 10 1 0 Vedtatt
F17 8 1 2 Vedtatt
F18 11 0 0 Vedtatt

1B/1C 0 11 0 1C videre
(1B/1C)/1A 11 0 0 1C videre
1D - - - Strykt
(1B/1C)/1A! 11 0 0 1C vedtatt
2A/2B 1 10 0 2B videre
(2A/2B)/2C 0 11 0 2C videre
(2A/2B)/2C! 0 11 0 Falt
3A/3B 11 0 0 3A videre
3A/3B! 11 0 0 3A vedtatt
4A/4B 2 9 0 4B videre
(4A/4B)/4C 1 10 0 4C videre
(4A/4B)/4C! 11 0 0 4C vedtatt
5A/5B 0 11 0 5B videre
5A/5B! 11 0 0 5B vedtatt
6A/6B 4 7 0 6B videre
6A/6B! 11 0 0 6B vedtatt
7A 3 8 0 Falt
1D - - - Strykt

102 Retningslinjer for Frifondmidler 2020
Miriam Langmoen, generalsekretær innleiar saka.



Debatt

F1: Innstilling
Retningslinjene for bruk av Frifondmidler 2020 vedtas slik dei foreligger.

F2: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (2.1, underpunkt 2)
Endringsforslag:
«Endre aldersgrensa så underpunktet blir lydende «kan dokumentere at de har minst fem 
tellende medlemmer under 28år.»

Votering
Antall stemmeberettigede: 11

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 11 0 0 Vedtatt
F2 - - - Strykt

103 GUs delegater til Barne- og ungdomstinget
Miriam Langmoen, generalsekretær innleiar saka.

Debatt

F1: Innstilling
Miriam og [x] representerer GU på Barne og ungdomstinget.

F2: Signert Christine Evjen, sentralstyremedlem (nytt forslag)
Miriam og Christine representerer GU på årets Barne og ungdomsting.

Votering
Antall stemmeberettigede: 11

For Mot Fråhaldande Resultat
F1 0 11 0 Vedtatt
F2 11 0 0 Vedtatt

Eventueltsak «Koronahjelp til kommunene»
Elisabeth Udjus innleiar saka.

Debatt

Møtet heves kl. 21:22

Deretter møtekritikk

Med helsing,



Christoffer Tallerås
Skrivar
Lillehammer, 8. april 2020


