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SST - sak 47/18  Konstituering 

 
a. Møteleder 
 
VEDTAK 
Lene Fauskanger 
Anne-Linn Sekkingstad ved Lenes fravær 
 
 
b. Referent 
 
VEDTAK 
Mari Lilleng 

 
 
 

SST – sak 48/18  Godkjenninger 

 
b. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
VEDTAK 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
b. Godkjenning av tidsplan for møtet 
 
VEDTAK 
Tidsplanen godkjennes uten kommentarer. 
 
 
 

SST - sak 49/18  Orienteringer 

  
 

a) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 
Sander Rød 

 
- AU i FO har begrenset kapasitet en periode fremover grunnet sykdom. 

- Sosialarbeiderens pris gikk til Bernt Barstad som er vernepleier. 

 
Vernepleier.no 

- RM (Redaktøren) sier opp med virkning fra 01.08.18.  

NFFS – uttalelser om vold og trusler.  
 
Kompetanseprofiler 

- VPL i demensomsorgen – siste utkast gjennomgått. Ønsker å tydeliggjøre helsefag 

og legemiddelhåndtering enda mer, dette gjennom et eget punkt tidlig i dokumentet.  

- VPL i skolen, jobbet med forslag 

o Innspill blir tatt med i neste utkast. 

- Startet ny kompetanseprofil: 

o Opprinnelig var kriminalomsorgen foreslått, men vi gikk bort fra det grunnet få 

VPL medlemmer som jobber i fagfeltet.  

o Ble enige om å fokusere på psykisk helse og dele den i to; en til kommunale 

tjenester, og en til spesialhelsetjenesten. Vi jobbet med utkast til tekst.  

 



 

 

FO-dagene og nettverkskonferanse 

- Gjennomgang og status. 

 
Artikkelsamling 

- Informasjon 

- Først og fremst for VPL. 

 
Opptrappingsplan 

- Fo sin helhetlige plan for å sikre gode tjenester til personer med utviklingshemning.  

- NAKU og FO samarbeider om statistikk.  

 
Rethos 

- Legge til rette for studentmobilitet 

o Pro: Studenter får fritt bytte studiested uten at det går utover kvaliteten av å 

være student. 

o Con: Studiestedene mister sin særskilte fagkompetanse og forskermiljø. 

Dette kan føre til at det blir  mindre lukrativ å videreutdanne seg til forsker, 

dette er særlig uheldig siden vi har altfor få forskere allerede.  

 
Neste møte: 17.09.18 – 18.09.18.  

 
 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  
Åsfrid Stangeland 

 
Jeg hadde ikke anledning til å delta på profesjonsrådsmøtet 28.-29. mai. Utfra referatet har 
profesjonsrådet særlig diskutert Rethos og hovedoppgjøret 2018, nettverkssamling for 
profesjonsfaglige ansvarlige, FO-dagene og arbeid med kompetanseprofiler om 
barnevernspedagogen i skole, barnehage og NAV. 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Kristoffer Per Svendal 

 
Vi hadde møte 28 – 29 mai.  

- Vi ble informert arbeidet med autorisasjon.  Regjeringen har bestemt at det skal 

innføres autorisasjon i barnevernet, og Bufdir er satt til å utrede hvordan dette skal se 

ut (sammen med hvilken kompetanse som skal være i barnevernet). FO er i dialog 

med Bufdir, og vi har kommet med flere innspill på hva vi mener er viktig. 

- Profesjonsrådet etterlyser at det kommer mer informasjon om dette arbeidet, slik at 

medlemmene i større grad kan følge med på hva som har skjedd, og hva som 

kommer til å skje videre. 

Vi gikk igjennom LS-sakene: 
- Rethos, nye retningslinjer for utdanningene – se prs-sak 4/18. 

- Godkjenningsordningene skal bli bedre kjent – medlemsundersøkelsene vi har 

gjennomført det siste året viser at det er alt for få medlemmer som kjenner til. 

Godkjenningsordningene, og denne LS- saken har som mål å få de mer kjent blant 

medlemmene. Det er også utviklet en brosjyre som gir enkel informasjon. 

- Pakkeforløp innen rus og psykisk helse: o Informerte om høringer om pakkeforløp og 

at det kommer flere til høsten. Innspill mottas med takk. 

Åpenhetsutvalget: 



 

 

- Andreas er valgt av LO til å sitte i åpenhetsutvalget som skal utrede problemstillinger 

knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, 

filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, 

barnevernet, barnehager og skoler, og ba innspill til arbeidet fra medlemmene og 

avdelingene. Les mer om utvalget her: 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-

utvalg/apenhetsutvalget/id2575833/ 

Ny nettside kommer til høsten. Vi diskuterte i henhold til dette hvilken informasjon vi ønsker 
skal ligge der om profesjonsrådet. 
Vi arbeidet med utkast til Rethos høringene. Forslag fra programgruppene som har utarbeidet 
de nye retningslinjene for utdanningene er ute på høring, med frist 01.08.18. Frist for oss til 
ferdigstilling er 1. juli. Saken skal behandles og forankres i landsstyret 12. og 13. juni. PRS 
diskuterte flere momenter i utkastet, blant annet: 

- Synes utkastet er bra, og at det rommer sosionomutdanningen 

- Tydeliggjøre at du utdannes til tittelen sosionom 

- Er arbeidsfeltene som er beskrevet gode nok? Mangler det noe? 

- Praksis må tydeliggjøres med antall uker, og gjerne med to perioder. 

- Kommer brukermedvirkningen godt nok frem? 

- Tydeliggjøre sosionomers kunnskap og ferdigheter i samfunnsarbeid og politisk 

påvirknings kraft og mandat. 

- Oppbyggingen er rotete + en del språk som må forbedres 

- Forbedre hvordan samisk/urfolk bakes inn  

 
Vi gikk over opplegget for Nettverkssamling for profesjonsansvarlige 
Sosionomer som skal være i forkant av FO-dagene skal profesjonsrådene arrangere 
nettverkssamlinger for profesjonsfaglige ansvarlige i fylkesavdelingene. Ett viktig mål med 
samlingen vil være å få det profesjonsansvarlige oppdraget til å henge mer sammen med FO 
som både fagforening og profesjonsforbund foruten å følge opp vedtatt profesjonsstrategi. De 
profesjonsansvarlige inviteres til å delta på FO dagene. Det forventes på linje at de kommer 
tirsdag 13. på ettermiddagen og at vi har en felles middag og sosialt samvær. Onsdag 
formiddag blir det profesjonsvise samlinger fra kl 09.00 -12.00. PRS diskuterte og ble enige 
om at de legger opp programmet slik at de ansvarlige sosionomene skal få tiden til å snakke 
med hverandre, bli kjent, ha erfaringsutveksling, osv. Planleggingen av dette gjenopptas på 
neste møte i september. 
 
Arbeidet med feltspesifikke kompetanseprofiler hvor det nå er ferdig utarbeidet for 
spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten, men de er ikke kommet i trykk enda. 
Videre skal PRS se på: NAV og Barnevern. 
 
Artikkelsamling 
Det er bestemt at det skal lages separate bøker av de tre profesjonsrådene i forbindelse med 
landsmøtet i 2019. Tidligere har PRS gitt ut artikkelsamlinger basert på artikler gitt ut i 
foregående periode. Denne gangen er det ønske om å gjøre noe annet, som blir en bok som 
blander intervjuer av sosionomer på ulike felt, essay og kronikker som skal prøve å finne 
sosionomidentiteten. PRS har engasjert journalist Elisabeth Strøm, og hun og PRS hadde en 
utveksling av ideer som vil legge grunnlag for arbeidet fremover. 
 
Evaluering av profesjonsrådsmøtene 
I og med at vi er kommet godt over halvveis iperioden, var det på tide å evaluere møtene. 
Dette ble gjort og medlemmene virker fornøyde med møtene, men vi bør arbeide mer med å 
nå ut til fylkesavdelingene med hva vi holder på med. 



 

 

10/18 FOs profesjonsstrategi PRS gikk gjennom profesjonsstrategien, og mener at arbeidet 
som er gjort er i tråd med det som står i den. De etterlyser at LS skal be profesjonsrådene om 
spesifikk råd. PRS gikk også gjennom handlingsplanen sin, og den blir oppdatert etter 
innspillene. 

 
 

d) Fra Velferdsviterutvalget (VVU) 
Sunniva Nornes Pedersen 

 
Representasjon i yrkesetisk råd VVU ser nødvendigheten av å være representert i YR. VVU 
fortsetter arbeidet med å finne kandidater og håper dette faller på plass når et komplett utvalg 
møtes etter sommeren.  
Praksis for velferdsviterutdanningen VVU ser positivt på HiOFs videre satsing på 
mentorprogrammet som et valgfag knyttet opp mot praksis for studentene i arbeids- og 
velferdsfag. VVU mener dette er et tiltak som kan føre til første steg på veien til at AVF kan få 
praksis på lik linje som de andre profesjonsutdanningene. Anne Mari har avtalt møte med 
Høgskolelektor Anne Glømmen, Avdeling for helse og velferd - Høgskolen i Østfold, 
30.08.2018.  
Faglig kurs/påfyll for velferdsviterne Arrangmentet som var planlagt gjennomført i samarbeid 
med profesjonsgruppa på HiOF ble avlyst fra profesjonsgruppa. VVU ønsker å jobbe videre 
mot en felles konferanse medio mars 2019. Planleggingen av dette arrangementet settes til 
første møte etter sommerferien.  
  
Anne-Mari orienterer om behovet for å jobbe opp mot Høgskolen i Agders praksis rundt 
inntak av velferdsvitere til deres videreutdanninger, dette med bakgrunn i en beskrivelse 
tilsendt VVU fra en velferdsviter. Vedkommende har angivelig fått avslag på sin søknad til 
videreutdanning med begrunnelse om at «arbeids- og velferdsfag» ikke er en helse og 
sosialfaglig utdanning. VVU ser på dette som veldig viktig for deres arbeid. 
 

e) Leder 
Lene Fauskanger 
 

I etterkant av SST-møte som ble avholdt 6-8 april, deltok jeg og nestleder på årsmøtet til 
SAIH i Oslo 27-29 april. Vår tilstedeværelse og deltakelse på arrangementer i regi av andre 
organisasjoner, er et viktig punkt på FO-Studentenes handlingsplan hva gjelder å knytte bånd 
og søke om samarbeid med andre studentorganisasjoner. Vi var da også deltakende i debatt 
under årsmøtet, og spesielt i tilknytning til en sak som ble løftet frem av SAIH Bergen. SAIH 
Bergen ønsket at organisasjonen skulle arbeide for å sikre alle studenter muligheten til å ta 
utdanning, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Dette støttet vi helhjertet. I etterkant av SAIH 
sitt årsmøte har jeg blitt invitert tilbake til et overlappingsmøte idet deres nye styre nå skal 
tiltre. Dessverre vil ikke jeg, eller nestleder, ha mulighet til å møte. 
 
I tilknytning til 1. mai sendte alle i SST mail til lederne for sine lokallag for å ønske dem en fin 
markering på arbeidernes dag, samt for å undersøke hvordan lokallagene ville se ut høsten 
2018. Dette for å undersøke og planlegge mulige besøk til lokallagene til høsten idet noen 
lokallag vil kunne trenge bistand for å fortsette arbeidet sitt. Vi sendte også bildene av 
lokallagene som ble tatt på LLK til lokallagene slik at de kunne markere dagen på deres 
Facebook-sider. Selv deltok jeg i 1. mai tog sammen med FO-Studentene sitt lokallag i 
Bergen. Her var også forbundsleder Mimmi Kvisvik til stede.  
 
Den 23. mai fikk jeg og nestleder innkalling til et ekstraordinært LS-møte samme dag. Møtet 
ville bli gjennomført over telefon på kvelden. Jeg meldte ifra om at jeg skulle delta. Dessverre 
fikk jeg ikke deltatt på møtet grunnet studiearbeid. Nestleder vil kunne gi en orientering om 
innholdet i møtet.  
 
I denne perioden har jeg vært i kontakt med Fontene som har gjennomført et kort intervju 
med meg da jeg har overtatt ledervervet. Dette intervjuet er publisert i siste Fontene. Fontene 
har også vært i kontakt med meg i tilknytning til at de jobber med et Fontene som har temaet 
«Studenter». Jeg har blitt spurt spesielt om jeg har kjennskap til studenter som har blitt 
utnyttet som arbeidskraft i løpet av praksis og om kontaktinformasjon til disse. Jeg forhørte 
meg med et par studenter, og tok kontakt med Fontene igjen og informerte om at det er 



 

 

vanskelig å få studenter til å stå frem med sine erfaringer da de er redd for konsekvenser i 
tilknytning til videre arbeid. Jeg snakket også med Fontene om å skrive en sak til denne 
utgaven, noe de gjerne ønsker, men har per tid ikke hatt mulighet til å skrive dette enda. 
Arbeidet er påbegynt, men jeg ønsker SST sine tilbakemeldinger.  
 
Jeg har også hatt en del kontakt med andre organisasjoner, deriblant NTL (Norsk 
Tjenestemannslag Ung). Lørdag 2 juni signerte jeg en uttalelse FO-Studentene stiller seg bak 
og som NTL Ung ønsker å publisere i Morgenbladet. Uttalelsen omhandler regjeringens 
utredning av en Foretaks-modell i høyere utdanning.  
 
Jeg har også hatt et samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara som tidlig i mai måned 
sendte et brev til utenriksministeren og opplyste om situasjonen i Vest-Sahara og ba Norge 
anerkjenne Vest-Sahara som en selvstendig nasjon. På SST-møte må vi diskutere aktuelle 
organisasjoner for FOLEN og årsmøtet idet jeg har vært i kontakt med alle organisasjonene vi 
tidligere har drøftet. Vi må snarlig gi dem beskjed om deres rolle på begge arrangementene, 
tid og sted. 
  
L 12-13 juni 
FOs medlemmer stemte ja til en ny pensjonsavtale i uravstemningen. For nåværende 
studenter ved våre utdanninger og yngre arbeidstakere innebærer dette en bedre mulighet til 
å kompensere for levealderjusteringen i folketrygden. Det betyr at AFP videreføres, og at det 
vil etableres en betinget pensjon for de som ikke kvalifiserer til AFP. Vi må stå lenger i arbeid 
for full opptjening fra folketrygden, men har fått noen «redningsvester» som i større grad skal 
sikre oss en inntekt å leve av når vi ikke lenger kan stå i arbeid.   
Under LS arbeidet leder og nestleder med å gi innspill til FOs høringsuttalelse til de nye 
retningslinjene til BSV-utdanningene. Her vektla vi betydningen av ferdighetstrening på 
bachelorutdanningene for vernepleie og barnevernspedagoger, slik dette går frem av 
retningslinjene for sosialt arbeid. Videre fremmet nestleder et innspill ifht å gi 
vernepleierstudenter økt kunnskap om seksualitet og seksualisert atferd hos mennesker med 
utviklingshemming. Under LS ba vi også FO ta stilling til økt bevilgning av penger til FO-
Studentene da FO-Studentene sitt budsjett ikke er tilstrekkelig for å bevilge penger til lokallag 
som har behov for økonomisk bistand. FO ga FO-Studentene et tilskudd på 18 000 kr.  
 
Den 14 juni ble jeg intervjuet av Fontene som arbeider med en utgave av magasinet som 
omhandler studenter. Fontene var til stede 12 juni under LS hvor det ble tatt bilder til 
artikkelen.  
 
I forkant av Roma-turen har jeg utarbeidet en uttalelse vedrørende foretaksmodell i høyere 
utdanning. Det er tenkt at denne kan benyttes både som en uttalelse og som en artikkel i 
Fontene. Jeg har også skrevet et høringssvar til Kunnskapsdepartementet vedrørende 
finansiering av høyere utdanning. Av høringssvaret går det frem at studentene er fornøyd 
med en fortsatt opptrapping av 11-måneders studiestøtte, men at studentøkonomien fortsatt 
er dårlig. FO-Studentene mener at studiestøtten bør heves til 1,5 G. 

 
f) Nestleder 

Anne-Linn Sekkingstad 

I etterkant av forrige møte har jeg blant annet deltatt på SAIHs årsmøte 27-29.04. sammen 
med Lene og landsstyremøte 12-13.06. Det ble også avholdt et ekstraordinært møte over 
telefon 23.05.2018, der landsstyret skulle ta stilling til om arbeidsutvalget skulle få fullmakt til 
å fatte endelig vedtak om å ta forbundet ut i streik på Tariffområde Stat eller akseptere 
Riksmeklers skisse. Dette ble enstemmig vedtatt. 

g) Studentrådgiver 
Mari 
 

Nettsidene skal oppdateres og jeg har begynt arbeidet med å lage en foreslått struktur til 
menyen på FO-Studentenes side. Jeg ber SST om innspill før nettsiden endres, ettersom 
dette er studentenes side, ikke min. 
 



 

 

1. mai-kampanje ble gjennomført på Facebook. Jeg lagde bilderammen som ble brukt ved å 
benytte lokallagsbilder fra lokallagskonferansen og Kristoffer sendte den ut til lokallagene. Det 
var dessverre mange lokallag som ikke ble med på kampanjen, på tross av at ingen har gitt 
beskjed om dette på forhånd. Men de lokallagene som har deltatt har fått god respons på 
bildene sine. 
 
1. juni overtok jeg kontoret på Forbundskontoret i Mariboesgate 13 og økte stillingsprosenten 
fra 50-100 %. Samtidig gikk Sunniva ut i full fødselspermisjon. Det ble sendt ut mail til 
fylkesavdelingene om at jeg nå er fungerende studentassistent med oppfordring om jevn 
kontakt.  
 
1. juni møtte jeg ungdomsrepresentanter fra LO-Forbundene for å reforhandle 
samarbeidsavtalen mellom forbundene. Avtalen reforhandles årlig. Det ble ikke gjort store 
endringer, men diskusjonen la opp til at dokumentet skal arbeides mer med i forkant av neste 
forhandling. Forbundene var enige om at avtalen la et godt og tydelig grunnlag for samarbeid, 
men at praktiseringen ikke alltid tilsier det samme. 
 
5. juni var jeg i et møte innkalt av Rune Bugten, rådgiver i LO. Andre representanter fra 
ungdoms- og studentorganiseringene i andre LO-forbund var også deltakende. Temaet for 
møtet var en mulig omstrukturering av Los studentarbeid for å øke rekrutteringen av 
studentmedlemmer i LO. Bakgrunnen for møtet er at Terje Olav Olsson har satt ned en 
arbeidsgruppe bestående av ham selv, Arvid Ellingsen, Ragnar Bø og Rune Bugten som har 
kartlagt og skissert tre ulike modeller for omorganisering av studentarbeidet i LO. Dette er 
ment som begynnelsen på en forankringsprosess der man ønsker å rette fokus mot høyere 
utdanning. Tanken er at en omorganisering/samkjøring av studentarbeidet i LO vil gjøre det 
lettere for forbundene å verve studenter. LO organiserer i gjennomsnitt 37% av studentene og 
ca. 54% av studentmedlemmene fortsetter som ordinære medlemmer. FO er klart best på 
rekruttering og bevaring av studentmedlemmer. Formålet med møtet var å sette 
forbundsrepresentantene inn i de ulike modellene og få en stemningsavklaring blant 
ungdommen før Terje vurderer om han skal løfte saken videre. De tre ulike modellene bestod 
av 1) et eget «Studentutvalg» tilsvarende de allerede eksisterende Ungdomsutvalgene 2) 
«LO Student» som er et rent forbundsløst medlemskap, og 3) «LO Student med faggrupper» 
som er forbundsløst, men har egne grupper som «LO-lærerne», «LO-sykepleierne» og «LO-
sosialarbeiderne» for å skape en faglig tilhørighet.  
Slik jeg har forstått det har tidligere møter foregått bak lukkede dører. Flere av 
representantene fra andre forbund var av oppfatning om at de ikke kunne diskutere saken 
med andre i sitt forbund på forkant i møtet. Jeg var tydelig på at jeg hadde snakket med Rune 
Soma og Mimmi Kvisvik på forbundskontoret til FO i forkant av møtet, da jeg ikke kan 
representere FO gjennom mine personlige meninger. Jeg sa også ifra om at jeg ikke kunne 
anse alle de andre deltakerne som representanter for sine respektive forbund, da flere 
snakket utfra personlige preferanser ettersom de ikke hadde diskutert saken med forbundet 
sitt. 
 
6. juni deltok jeg i et møte på Forbundskontoret der vi oppklarte utydeligheter i formuleringen 
og praktiseringen av kontigentregler for avgangsstudenter. Studenter på bachelor alltid 
regnes som studentmedlem, mens medlemmer på master kun vil regnes som studentmedlem 
dersom de jobber mindre enn 50% ved siden av studiene. Tydeliggjøring av reglementet skal 
arbeides videre med fremover. 
 
I slutten av hver måned jobber jeg med oppfølging av medlemmer som står i fare for 
utmelding, samt medlemmer som ikke har registrert sin fulle kontaktinformasjon. De fleste 
studentmedlemmene får regningen sin i februar og september, men nye medlemmer får 
første regning når de melder seg inn. Derfor er det noe oppfølgingsarbeid tilknyttet 
utmeldinger gjennom resten av året også. Dette arbeidet skal overføres til lokallagenes 
ledere, nestledere og kasserere når de får tilgang til FOs tillitsvalgtverktøy.  

 
VEDTAK 
Tas til orientering 
 
 



 

 

SST - sak 50/18   RETHOS-høring 

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger/Kristoffer Svendal 
Saksfremlegg: Nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er på høring og 
FO-Studentene har vedtatt at de skal skrive et høringssvar. Ved forrige møte ble det 
vedtatt at alle skal lese igjennom høringsforslaget slik at vi på dette møtet kan kjøre 
debatt og utforme høringssvaret. 

 
VEDTAK 
Mari får fullmakt til å skrive ut høringssvaret med utgangspunkt i diskusjonen.  
Mari sender høringssvaret tilbake til SST og til FO for gjennomlesning før Lene 
sender det inn. 

 

SST - sak 51/18   Uttalelser 

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: Til årsmøtet skal det vedtas nye uttalelser. Vi begynner prosessen nå 
med å diskutere hva vi ønsker uttalelser om i året som kommer.  

 
VEDTAK 
 
Vi har diskutert oss frem til ulike temaer som vi ønsker å utforme forslag til uttalelser 
om til årsmøtet i november. Temaene er fordelt på de ulike SST-medlemmene, og et 
førsteutkast deles med hele SST senest 5. august. Alle må ha lest og forberedt 
tilbakemeldinger innen 13. august når SST møtes under Arendalsuka.  
 

SST - sak 52/18   Politisk program   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentene har et politisk program valgt for to år. Dette beskriver 
FO-Studentenes vedtatte politikk. SST og lokallag kan benytte seg av programmet 
for å uttale seg om politiske saker. Det politiske programmet skal revideres ved 
årsmøtet i november 2018. Ved forrige møte ble det vedtatt at alle skal komme med 
forslag til hva de ønsker å ha med i politisk program. På møtet vil vi kjøre debatt og 
begynne utformingen. 
 

 
VEDTAK:  
Politisk program er gjennomgått og oppdatert i OneDrive. Utarbeidelse av revidert 
politisk program er påbegynt i OneDrive. 

 
 

SST - sak 53/18   Handlingsplan   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentene vedtar årlig en handlingsplan for SST sitt arbeid. SST 
plikter til å følge handlingsplanen. Handlingsplanen tas derfor opp på alle SST-møter 
som egen sak.  

 
VEDTAK 
Handlingsplanen er gjennomgått og oppdatert i OneDrive med ansvarsområder. 
 
 



 

 

SST - sak 54/18   Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: En viktig del av våre oppgaver er oppfølging av lokallag, og kanskje 
spesielt arbeidet med lokallag som er i en vanskelig fase, eller på skoler hvor vi ikke 
har lokallag. Ved hvert SST-møte orienterer alle om oppdateringer fra sine lokallag. 
Imellom møtene skal alle oppdatere status for lokallagene i Google Docs. 
 

 
VEDTAK 
Lokallagene er fordelt og oppdatert i OneDrive.  
 

SST - sak 55/18   Budsjett   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng  
Saksfremlegg: Vi får innvilget budsjett fra FOs Landsstyre. I samarbeid med 
studentrådgiver har SST ansvar for at budsjettrammene overholdes. FO-Studentene 
har til nå god økonomisk kontroll. Budsjettet legges mer detaljert frem på møtet. 
 

Formål Tekst Kostnader Budsjett 

400 400  0,00 0,00 

410 410 LANDSTINGSMØTER 209 398,97 750 000,00 

420 420 ARBEIDSUTV.MØTER 121 919,68 280 000,00 

430 430 FAGKONFERANSER 4 437,36 50 000,00 

440 

440 SKOLERING AV 
LOKALLAGSLEDERE/NESTLEDERER 0,00 120 000,00 

450 450 LOKALLAGSARBEID 8 098,00 84 000,00 

460 460 MARKEDSFØRING 6700,00 100 000,00 

499 499 (ANDRE UTGIFTER-UTGÅTT) 0,00 0,00 

    

 SUM 414 071,64 1 384 000,00 

 

 
VEDTAK 
Det skal gjennomføres en Facebookkampanje fra 1. august til 1. september som tar 
sikte på å nå nye potensielle medlemmer. Mari gis fullmakt til å utarbeide et utkast til 
kampanjen.  
 
Det skal kjøpes inn gensere til SST for synliggjøring på konferanser, stand og 
lokallagsbesøk.  
 
Vi har sett på ulike alternativer for å fordele markedsføringsformålet. Mari undersøker 
ulike alternativer og sender det inn til SST for en ny vurdering. 
 

SST - sak 56/18   Arendalsuka   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng  
Saksfremlegg: SST har vedtatt å delta på Arendalsuka. På møtet må vi legge en plan 
for praktisk gjennomføring.  
 

 
VEDTAK 
Planen for Arendalsuka er oppdatert i internt dokument i OneDrive. Det vil bli avhold 
SST-møte fredag 17. august. I tillegg skal det gjennomføres et vervestunt rettet mot 
studentene i Grimstad, da disse mangler lokallag.  
 

http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=400&realFid=400&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=410&realFid=410&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=420&realFid=420&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=430&realFid=430&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=440&realFid=440&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=450&realFid=450&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=460&realFid=460&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT
http://hfsvxd3e002:8080/fo/lines.jsp?fid=499&realFid=499&fromYear=2018&toYear=2018&fromMonth=1&toMonth=12&fromAccount=4000&toAccount=7995&hideZeroes=false&department=FO%20SENTRALT


 

 

 

SST - sak 57/18   Årsmøte   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng / Jonas Semmerud 
Saksfremlegg: FO jobber med å gå over til elektronisk saksbehandling under møter, 
og foreslår at FO-Studentene benytter deres papirløse system under sitt årsmøte. 
 

VEDTAK 
FO-Studentene skal benytte et elektronisk møtesystem under sitt årsmøte. Dette 
benyttes også på SST sine møter fra og med septembermøtet. Jonas lager en 
brukermal og står for opplæring.  
 

SST - sak 58/18   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentenes årshjul tas opp på alle møter og er en kalender for 
gjennomføring av handlingsplanen og andre aktiviteter.  
 
VEDTAK 
Planlagte møter og konferanser: 
 
17. august avholdes SST-møte i forbindelse med deltakelse på Arendalsuka. 
14.-16. september – SST-møte 
26.-28. september – SSTs formøte til FOLEN 
28.-30. september – FOLEN 
5.-7. oktober – SSTs innstillingsmøte 
14.-16. november – FO-dagene 
21.-23. november – SSTs formøte til årsmøtet 
23.-25. november – årsmøtet 

 

SST - sak 59/18   Representasjon i FOs landsstyre   

Saksbehandler: Lene Fauskanger 

Saksfremlegg: FO-Studentene er representert i FOs Landsstyre (LS) med leder og 
nestleder. Hver av dem skal ha 1. og 2. vara. Grunnet utbyttinger av SST sine 
medlemmer har landstinget 16.-18. mars gitt SST fullmakt til å avgjøre sin egen 
representasjon i LS. 
 
 

VEDTAK 
Representasjonen er som følger: 
 
Lene Fauskanger (representant med stemmerett) 
1. vara Anne-Linn Sekkingstad 
2. vara Kristoffer Per Svendal 
 
Anne-Linn Sekkingstad (representant uten stemmerett) 
1. vara Kristoffer Per Svendal 
2. vara Sander Rød 

 

SST - sak 60/18   Eventuelt   

 
Saksfremlegg: Saker kan meldes til eventuelt ved begynnelsen av møtet. Det kan 
ikke gjøres vedtak på denne saken. 
 

- Kontakt mellom via møtene over mail og Facebook er diskutert opp mot forventninger 
vi har med hverandre. 



 

 

- Etisk formøte på sentrale konferanser er diskutert og vurderes når programmet for 
konferansene utformes. 

- Rethos – Kristoffer går ut ved endt studie. Hans plass blir da ledig og andre kan søke 
NSO for å stille. Vi kan søke, eller anbefale andre å søke, for å få inn en FO-Student. 

 
 

 
 
 

 

 


