
 

 

Protokoll 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 

DATO: 25.-27. januar 2019 

Møtested: Mariboesgate 13, 6. etg 

 

TIDSRAMME 

Fredag (SST18 og SST19): 16:00-20:00 

Lørdag (SST18 og SST19): 09:00-13:00 

Lørdag (SST 19): 13:00-18:00 

Søndag (SST 19): 09:00-16:00 

 

 

 

 

Sentralstyret (SST) 2018 

 

Leder 
Lene Fauskanger 909 77 626 Send mail 

 

Nestleder 
Anne-Linn Sekkingstad 

906 77 125 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Åsfrid Stangeland 
473 75 557 

Send mail  

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Kristoffer Per Svendal 940 56 899 Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Sander Rød 
913 84 640 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Velferdsviterutvalget  

Sunniva Nornes Pedersen 
401 02 840 

Send mail 

mailto:lene.fauskanger92@gmail.com
mailto:anne.linn.bonzo@gmail.com
mailto:baari@lyse.net
mailto:ksvendal96@gmail.com
mailto:sander.roed@outlook.com
mailto:sunnivanp@hotmail.no


 

 

 
 

Sentralstyret (SST) 2019 

 

Leder 
Kristin Aldrige 41 28 76 07 Send mail 

 

Nestleder 
Raheel Syed 

98 06 67 62 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Allan Melby 
90 02 89 39 

Send mail   

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Geirr Berthinsen 
90 70 61 14 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Michael Ouren 
98 81 56 18 

Send mail 

 

FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

IT-konsulent Jonas Semmerud 418 06 175 jonas@fo.no 

 

 

SST - sak 01/19  Konstituering 

 

a. Møteleder 

 
VEDTAK 

Lene Fauskanger er møteleder fredag og halve lørdag, Kristin Aldridge er 

møteleder halve lørdagen og hele søndagen 

 

b. Referent 

 
VEDTAK 

Mari Lilleng 

mailto:leder@fostudentene.no
mailto:nestleder@fostudentene.no
mailto:barnevernspedagog@fostudentene.no
mailto:sosionom@fostudentene.no
mailto:vernepleier@fostudentene.no
mailto:mari@fo.no


 

 

 c. Permisjonssøknader: 

 Permisjonssøknad mottatt fra Allan fra 16.-19. fredag 25. januar. 

 
VEDTAK 

 

 Allans permisjonssøknad innvilges. 

 

 

SST - sak 02/19  Godkjenninger 

 

b. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

b. Godkjenning av tidsplan for møtet 

 
VEDTAK 

 

Tidsplanen godkjennes 

 

 

 

SST - sak 03/19  Orienteringer 

 

Representanter sender inn en punktliste til protokoll i tillegg til en muntlig 

orientering. Listen sendes sekretær i forkant av møtet, som fører dette i protokoll. 

  

 

a) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 

Sander Rød 

Ingen ting til orienteering.  

 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  

Åsfrid Stangeland 

Ingen ting til orientering. 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Kristoffer Per Svendal 

Ingen ting til orientering. 

 

d) Fra Velferdsviterutvalget (VVU) 

Sunniva Nornes Pedersen 

Ingen ting til orientering.  

 

e) Leder 

Lene Fauskanger 

 
Etter et vellykket årsmøte hvor FO-Studentene i stor grad gikk for SSTs innstilling til 

et nytt og mer omfattende politisk program, har det vært en rolig periode frem mot 



 

 

vervets slutt. Leder og nestleder deltok på årets siste landsstyremøte den 11 og 12 

desember, hvor leder og nestleder trådte av til fine ord fra forbundslederen. Nestleder 

vil orientere om sakene som ble drøftet på landsstyremøtet.  

 

FO-Studentenes påtroppende leder og nestleder fikk mulighet til å delta 11 desember 

på landsstyremøtet. I etterkant av møtet ba påtroppende leder om råd og innspill 

knyttet til vervet, noe hun fikk. Undertegnede har også skrevet et lenger dokument 

med beskrivelse av vervets arbeidsoppgaver, ansvarsområder og råd og anbefalinger. 

Dette er oversendt påtroppende leder og vil diskuteres ytterligere ved 

overlappingsmøtet.  

 

I desember ble jeg kontaktet av leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen, 

og vi gjennomførte et uformelt møte over en kopp kaffe i Bergen. Hagen hadde flere 

spørsmål knyttet til at FO-Studentene har valgt Støttekomiteen for Vest-Sahara som 

sitt solidaritetsprosjekt for 2019, og hva dette innebærer for samarbeidet mellom 

organisasjonene. Hagen er informert om at det er SST 2019 som beslutter hvordan de 

vil arbeide med solidaritetsprosjektet. Asria er invitert til overlappingsmøtet for å 

diskutere samarbeid med FO-Studentene i 2019. Hagen har også informert om at ca. 

fem lokallag har invitert Støttekomiteen til å holde temakveld for dem om Marokkos 

okkupasjon av Vest-Sahara dette halvåret. Hagen har spilt inn at det kan være 

spennende om FO-Studentene vil fremme Støttekomiteen for Vest-Sahara som 

innleder til FOs landsmøte i november.  

 

Jeg har i perioden blitt kontaktet av avtroppende leder av valgkomiteen, Kristin 

Furulund, som har etterspurt en håndbok for arbeidet i valgkomiteen. Det foreligger 

ikke en formell håndbok eller retningslinjer for valgkomiteens arbeid da deres arbeid 

går frem av vedtektene. Imidlertid utarbeidet valgkomiteen som satt i 2015, meg selv, 

Ida Sekkingstad og Tone Gjørtz, en håndbok for arbeidet i valgkomiteen fordi vi 

savnet noen retningslinjer for arbeidet. Dette har ikke blitt publisert på nett, men ble 

overlevert påtroppende valgkomite i 2016 i håp om at den kunne videreføres til de 

kommende valgkomiteer. Dette ble ikke gjort. Furulund etterspurte denne håndboken 

våren 2018 og fikk den tilsendt fra meg. Håndboken er nå sendt studentrådgiver. 

Håndboken må imidlertid revideres av studentrådgiver, kontrollkomiteen og 

valgkomiteen i henhold til endringer i FO-Studentenes vedtekter etter 2015. Jeg har 

fått innspill fra valgkomiteen fra 2015 at de ønsker å bli kreditert i den nye utgaven 

grunnet arbeidet som ble lagt ned i å skape FO-Studentenes første håndbok for 

valgkomitearbeid.  

 

I desember takket jeg ja til en forespørsel fra FO-Studentene i Østfold om å skrive 

noen ord om jula i forbindelse med deres adventskalender. Det var en godt 

gjennomført julekalender som ikke bare synliggjorde FO-Studentene sentralt, men 

også forbundsledelsen representert med Mimmi Kvisvik. Flere av innleggene i 

kalenderen er delt av privatpersoner og fylkesavdelinger, noe som også har satt 

lokallaget til FO-Studentene i Østfold på kartet. Et godt og viktig engasjement til 

etterfølgelse! 

Noe som er verdt å ta med, til tross for at vervet mitt var utgått ved tidspunktet; 

torsdag 24 januar ble jeg intervjuet over telefonen av Fontene i forbindelse med 

Helsetilsynets nye rapport om barnevernet. Spørsmålet jeg skulle ta stilling til var om 

det er behov for en femårig utdanning for barnevernspedagoger. Jeg har basert min 

uttalelse på FOs utdanningsrapport hvor medlemmene har svart nei til dette 

spørsmålet. Jeg har videre presisert at rapporten fra Helsetilsynet ikke har tatt for seg 

saksmengde per saksbehandler, og at deres bekymring knyttet til barneverntjenestenes 



 

 

manglende analyse av barnets situasjon kan handle om mangel på tid, ikke 

nødvendigvis mangel på kompetanse. Videre har jeg presisert at ingen har skissert 

opp hvordan et slikt femårig løp skal se ut og hva det skal inneholde, og at det derfor 

ikke er mulig å ta stilling til spørsmålet. Dersom det er tiltenkt å bli et masterløp, er 

det tvilsomt at dette vil styrke kompetansen som etterspørres da masterløpene er 

teoretisk tunge, og ofte mangler praksis og ferdighetstrening. 

 

Ellers gleder jeg meg til overlappingsmøtet og ønsker det påtroppende SST masse 

lykke til! Vi sees i Sogndal og forhåpentligvis på årsmøtet i november. 

 

 
f) Nestleder 

Anne-Linn Sekkingstad 

 
Siden FO-Studentenes årsmøte deltok Lene og Anne-Linn på LS 11-

12.desember.2018. Kristin og Raheel deltok som observatører fredagen 11.desember. 

På møtet fikk vi en orientering fra AU om året 2018. I år har FO fått gjennomslag i 

lønnsforhandlinger i kommunal sektor, stat og en ny offentlig tjenestepensjon. Det 

blir en lanseringskonferanse i mars hva gjelder RETHOS, her kan FO-studentene 

være til stede.  

 

Det er mye debatt rundt FOs organisasjonsstruktur. Debatten handler om at FO skal 

følge de nye fylkesgrensene. En innstilling fra AU vil blir presentert og votert over på 

landsmøte 2019.  

 

Det var også mye debatt rundt sammenslåing av Troms og Finnmark. De ber om å 

ikke bli sammenslått, på bakgrunn av de store avstandene mellom avdelingene. 

Det ble foreslått at representasjonen av kvinner i forbundet skulle endres fra 50% til 

60%. Avstemningene for og mot forslaget ble like, og Mimmi Kvisvik brukte sin 

dobbeltstemme til å stemme ned forslaget. 

 

FOs nye nettside ble lovet å være tilgjengelig til 01.01.2019. Den er enda ikke 

tilgjengelig. 

 

 
g) Studentrådgiver 

Mari 

 

Forberedelser til, gjennomføring av, og etterarbeid fra årsmøtet har opptatt store deler 

av min arbeidshverdag siden forrige SST-møte. Årsmøtet hadde godt oppmøte, og 

tilbakemeldingene var positive fra dem som deltok. På tross av mindre diskusjoner og 

innspill fra landstinget enn normalt, har mange av deltakerne gitt tilbakemelding om 

at de opplever stor påvirkningsmulighet. Kostnadsmessig gikk vi innenfor budsjettet 

på årsmøtet. 

 

14. desember ble det avholdt et møte med LOs sentrale ungdomsutvalg. Jeg var kun 

til stedet deler av møtet grunnet krasjende møter på forbundskontoret. 

Ungdomsutvalget tok oppfølgende:  

 

• Det er vedtatt at det skal gjennomføres stemmerettspatrulje ved valget 2019. Dette er 

andre gang stemmerettspatrulje arrangeres, og det krever at forbundene mobiliserer 



 

 

sine tillitsvalgte til å delta. Patruljen går ut på at de lokale ungdomsutvalgene i hvert 

fylke samler seg om å besøke arbeidsplasser med mange unge medlemmer, for å 

oppfordre til å stemme ved valget. Det skal ikke oppfordres til å stemme et bestemt 

parti, men informeres om hva de ulike partiene mener om saker som er særlig 

relevante for unge arbeidstakere. 

• Ungdomsutvalget har vedtatt et prøveprosjekt for å støtte opp om LOs studentarbeid. 

«LO Studentforum» er et samarbeidsforum for de forbund har medlemmer i høyere 

utdanning ved hvert enkelt studiested. Det er ikke beslutningsorgan, men et forum for 

erfaringsutveksling, samarbeid og koordinering av aktiviteter. Det skal følges opp av 

LOs ungdomssekretærer, på samme måte som de lokale ungdomsutvalgene følges 

opp i dag. Det er tenkt at formen på forumene skal tilpasses behovene på hvert 

studiested og være fleksibel for skiftende behov. Det er derfor ikke skissert opp en 

fast form for forumet. I første omgang er det valgt ut seks studiesteder som skal være 

pilotprosjekter (Universitetet i Tromsø, HVL Bergen, Høgskolen Kristiania i Oslo, 

Universitetet i Agder, NTNU Trondheim og Ålesund, og Høgskolen i Volda). Vi har 

lokallag i Bergen, Agder, Trondheim og Volda.  

• Det jobbes med en helhetlig profileringsprofil for LOs student- og ungdomsarbeid. 

Dette skal bidra til en tydeligere profilering utad. Det jobbes også med å definere et 

felles og budskap til en felles LO Ung-brosjyre som skal være gjeldene for alle 

forbund. 

«LO for alle» er et prosjekt som har som formål å øke andelen LO-medlemmer med 

høyere utdanning. Prosjektet ble startet opp med et infomøte i november 2018. FO er 

foreløpig innstilt på å tilslutte seg prosjektet, og saken skal opp i Fos arbeidsutvalg og 

landsstyre. Prosjektet vil inneholde en rekke elementer. Blant annet legges de topp til 

kunnskapsinnhenting gjennom en Opinion-undersøkelse og fokusgrupper, 

utarbeidelse av en helhetlig kommunikasjonsstrategi og kampanjefremstøt. Dette 

finansieres av LO. I tillegg legges de topp til at forbundene med medlemmer med 

høyere utdanning ansetter prosjektsekretærer delfinansiert av LO og forbundet selv. 

Prosjektsekretærenes hovedmål er medlemsrekruttering og medlemsbevaring. 

Stillingene opprettes som prosjektstillinger for en tre-årsperiode fra 2019 til 2021. FO 

er så lagt positive til å ansette en prosjektsekretær. Det vurderes også om man skal 

lansere et prøvemedlemskap, altså gratis medlemskap i tre måneder. Forslaget er 

inspirert av fagforbundet Unionen i Sverige. Som har hatt stor suksess med dette. 

Tanken er å senke terskelen for medlemskap. FO er avventende til dette punktet. Rune 

Soma er FOs kontaktperson inn i LO for alle. Jeg kommer med innspill direkte til han 

i forkant av møter. 

 

16. januar var det møte i rekrutteringsgruppa på forbundskontoret. Jeg har en fast 

plass der som representant for studentrekrutteringen. Her ble det lagt særlig stor vekt 

på at vi har et mål om å nå 30 000 medlemmer innen landsmøtet i november. Dette vil 

kreve at vi har en medlemsvekst på 2000 studentmedlemmer i år. Rekorden er 1300 

studentmedlemmer på ett år. Hvis vi skal nå målet, er vi nødt til å tenke rekruttering 

og medlemsbevaring i alt vi gjør, og markedsføring er avgjørende. Målet om 30 000 

medlemmer er et landsmøtevedtak som FO-Studentene også plikter seg til å jobbe for. 

I første omgang er det bestilt nye brosjyrer for studentverving. De trykkes nå og 

sendes til alle avdelinger. Innmeldingsblanketten er tatt bort fra disse. Dette har gitt 

mer plass til informasjon om medlemsfordeler. I tillegg lanserer FO en ny nettside 4. 

Februar. Her er innmeldingen betydelig enklere og bedre utformet. 



 

 

 

Jeg har også startet året med oppfølging av lokallag. 8.-10. Januar var jeg i Porsgrunn 

sammen med FO Telemark og LOs ungdomssekretær i Telemark. Vi hadde stand i tre 

dager. Det er ikke lokallag i Porsgrunn fortiden. 15. januar var jeg med på å arrangere 

temakveld om Rosa kompetanse på VID Oslo sammen med det nylig oppstartede 

lokallaget der. 16. januar var jeg med på den samme temakveld på Oslo Met der vi 

mangler lokallag. Fylkesavdelingen ønsker å gjøre en innsats for å få lokallag på Oslo 

Met og for å støtte opp om lokallaget på VID Oslo. 

 

 
VEDTAK 
Tas til orientering 

 

 

 

SST – sak 04/19 Overlapping mellom SST 18 og SST 19  

 

Saksbehandler: Lene Fauskanger 

Saksfremlegg: SST 18 overlapper SST 19. Det skal legges vekt på informasjon om 

arbeidsoppgaver i SST og rollen i profesjonsrådet. Ettersom vi mangler noen 

representanter, vil Sunniva overlappe Allan. 

 
VEDTAK 
Overlapp er gjennomført.  

 

 

SST - sak 05/19  Handlingsplan   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger og Kristin Aldridge 

Saksfremlegg: Ved årsmøtet ble det vedtatt en ny handlingsplan for 2019. Denne 

brukes som utgangspunkt for å fordele ansvarsområder og konkrete arbeidsoppgaver 

knyttet til hvert punkt. Handlingsplanen for SST19 er i stor grad knyttet til FO sitt 

landsmøte i november 2019, og handlingsplanens punkter vil gjennomgås av SST18 

hvor det redegjøres for hva som er tenkt og hvilke vurderinger som er gjort. SST 19 

vil også starte sitt eget arbeid med handlingsplanen, etter fellesmøtet. 

 

 
VEDTAK 
Handlingsplanen er gjennomgått. Det er skissert opp noen hovedprioriteringer, og 

skal utarbeides mer detaljerte planer for handling på hvert punkt i løpet av de neste 

SST-møtene. 

 

Det skal tenkes rekruttering i alt vi gjør i år. SST har begynt å se på mulige temaer for 

artikler til studentmagasinet, og alle skal komme med forslag til artikkeltemaer på 

neste SST-møte så skrivingen kan begynne. Mari tar redaktøransvaret for magasinet 

og henter inn kompetanse fra kommunikasjonsavdelingen på forbundskontoret. SST 

har også startet på planleggingen av høstens vervekampanje som de ønsker å få 

innspill fra lokallagene på under Lokallagskonferansen. 

 

Synligheten til FO-Studentene skal bli mer systematisk, ha høyere kvalitet og komme 

med jevnere mellomrom. SST skal publisere innlegg fra alle arrangementer vi er med 



 

 

på, både internt og eksternt. Raheel og Mari tar felles ansvar for å lage en 

markedsføringsplan til neste SST-møte. Kristin sender inn et debattinnlegg til Fontene 

om internasjonal studentmobilitet, som svarer på Guri Aga Askeland sitt innlegg om 

utenlandspraksis og stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.  

 

Alle i SST skal følge Støttekomiteen for Vest Sahara, de ulike partiene og 

ungdomspartiene, Kunnskapsdepartementet og NOKUT på Facebook for å holde seg 

oppdatert.  

 

Mari inviterer FOs politiske ledelse til våre sentrale arrangementer, samt til et 

samarbeidsmøte på starten av SST-møtet som skal avholdes i februar. 

 

SST inviterte Asria Mohamed fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til møtet vårt for å 

diskutere samarbeid. Mari utarbeider en mal for takkebrev som studentene kan bruke 

for å donere penger til støttekomiteen som innledergave til temakvelder. SST skal 

inkludere støttekomiteen i markedsføringsstrategien vår for å spre informasjon om 

deres arbeid. Samtidig skal de spille inn støttekomiteen som gjester for å holde appell 

på FOs landsmøte i november. Mari har ansvaret for kontakten med støttekomiteen. 

 

Til neste møte lager Kristin et interndokument for mer detaljert oppfølging av 

handlingsplanen, som supplement til protokollen.  

 

SST - sak 06/19   Landsmøtet 2019   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 

Saksfremlegg: På FO-Studentenes årsmøte ble følgende vedtatt: 

- Leder og nestleder medregnes ikke som 2 av 12 delegater til FO sitt 

landsmøte, men som LS-representanter 

- Resterende SST, bestående av representantene i profesjonsrådene og 

Velferdsviterutvalget, fyller 4 av 12 delegatplasser under FO sitt landsmøte 

- Resterende 8 delegater velges ved åpent valg på Lokallagskonferansen i 

Sogndal på våren 

- Varaer til delegatene velges ved åpent valg på Lokallagskonferansen 

- Delegasjonsleder velges ved åpent valg på Lokallagskonferansen 

 

I denne saken vil SST18 orientere om saker som skal fremmes av FO-Studentene 

under landsmøtet 2019, samt gjøre rede for hvilke vurderinger som er gjort i 

tilknytning til delegasjonssammensetning, valg av delegater og tanker omkring 

delegasjonsmøtet/møter. 

 

 
VEDTAK 

Tas til orientering 

 

 

SST - sak 07/19   Samarbeid med andre organisasjoner   

 

Saksbehandler: Lene Fauskanger 

Saksfremlegg: Sentralt for FO-Studentenes arbeid er synlighet og samarbeid med 



 

 

andre organisasjoner. SST18 vil orientere og drøfte mulige samarbeidspartnere for 

SST19 i tilknytning til arbeidet med handlingsplanen og politisk program. 

 

 

VEDTAK 

Innspill fra SST 2018 tas til orientering. Samarbeid med Rosa kompetanse startes opp 

etter forespørsel fra FO og Rosa kompetanse. Samarbeidet vil i første omgang bestå 

av at Michael og Mari samarbeider om å starte en arbeidsgruppe med relevante 

fagpersoner fra FO og Rosa kompetanse som skal jobbe for å få inkludert mer 

kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i vernepleierutdanningene. 

 

SST skal oppfordre lokallagene til å støtte opp om vårt samarbeid med Støttekomiteen 

for Vest Sahara. Det oppfordres også lokallagene til å delta i Prideparader og -

arrangementer lokalt.  

 

 

SST - sak 08/19   Forventningsavklaring    

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge  

Saksfremlegg: Som en oppstart for SST19 skal vi gjennomgå 

forventningsavklaringer. Tenk igjennom dine forventninger til: 

• vervet ditt 

• fellesansvaret for FO-Studentenes sentrale drift 

• opptreden i verv og på fritid (inkludert på nett) 

• hva du forventer av de andre i SST 

• hva du forventer av studentrådgiver 

 

Det er full anledning til å ta opp ting som ikke er nevnt over. Alle, inkludert 

studentrådgiver, vil få anledning til å dele sine forventninger. Det er viktig at vi har et 

avklart forhold til hverandre når vi skal jobbe sammen, og forventningsavklaringen 

vil legge grunnlag for samarbeidet i året som kommer. 

 
VEDTAK 

Forventningsavklaringen er gjennomført og notater er lagret i OneDrive. 
 
 

SST - sak 09/19  Vara til LS      

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge  

Saksfremlegg: FO-Studentene har en representant med tale-, forslags-, og stemmerett, 

samt en observatør med tale- og forslagsrett i LS. I FO-Studentenes vedtekter er det 

avklart at disse plassene er forbeholdt leder og nestleder:  
 

§ 6.1. Ansvar og fullmakter 

Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder har tale-, forslags- og stemmerett. 

Nestleder har tale- og forslagsrett.  Ved forfall vil personlig vara fra SST møte til FOs 

landsstyre 

 
Personlig 1. og 2. vara skal oppnevnes av SST. I fjor var nestleder oppnevnt som 

leders 1. vara for å lettere kunne opprettholde stemmeretten ved leders frafall. SST19 



 

 

bestemmer selv hvem som skal være 1. og 2. vara til representanten og observatøren i 

LS i 2019.  

 
VEDTAK 

 
Personlig vara for Kristin Aldridge (tale-, forslags-, og stemmerett) 

 1. vara Raheel Syed 

 2. vara Allan Melby 

 

Personlig vara for Raheel Syed (tale- og forslagsrett) 

 1. vara Michael Ouren 

 2. vara Geirr Berthinsen 

 

 
SST - sak 10/19   Høring om tildeling av utdanningsstøtte   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng  

Saksfremlegg: Kunnskapsdepartementet har sent ut sitt «Forslag til forskrift om 

tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020» på høring. Det er flere deler av dette 

forslaget som berører våre studentmedlemmer. Her er de sentrale punktene: 

 

• Departementet foreslår at siste del av opptrappingsplanen til 11 måneders 

studiestøtte fullføres. Det vil altså bli full dekning av studiestøtten den 11. 

måneden i år.  

• Departementet ønsker at «borteboere» skal defineres som dem som bor i 

atskilt bolig. Dette begrepet omfatter videre enn tidligere, da man nå kan bo i 

samme hus så lenge boligen er fysisk atskilt (registrert som egen bolig, og 

med fullkomne boligfasiliteter). Forslaget vil føre til at gruppen med 

borteboere utvides. Søkere som er gift eller har barn å forsørge, og som bor 

sammen med barnet, vil fremdeles få omgjort lån til stipend selv om søkeren 

bor sammen med foreldrene. 

• Innføre et nytt element til ordningen for omgjøring av lån til 

utdanningsstipend for høyere utdanning som gir deler av uttellingen først når 

studenten gjennomfører en hel grad.  
 

FO-Studentenes handlingsplan og politisk program legger vekt på økt studiestøtte, 

bedre boligpolitikk for studenter og tilrettelegging for heltidsstudenten. Med 

utgangspunkt i dette ønskes det en debatt om hvorvidt SST ønsker å svare på 

høringen, og hvis ja, hva et svar skal inneholde. Høringsfristen er 8. februar. 
 

 
VEDTAK 

 
SST svarer på høringen. Notater fra diskusjonen oversendes studentrådgiver som 

lager et utkast til høringssvar. Studentrådgiver sender utkastet til SST for godkjenning 

før innsending av høringssvaret. 

 

 



 

 

SST - sak 11/19  Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

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 kontakter sine lokallag, slik at lokallagene skal vite hvem i SST som har ansvar 

for å følge dem opp. De samler oppdatert informasjon om hvem som sitter i 

lokallagene og kontaktinformasjonen deres, som oppdateres i OneDrive. 

 

Det kjøres en prøveordning med jevnlige møter med lokallagene over Skype, der 

medlemmene av SST skyper med lederne av lokallagene de har ansvar for. Det 

etterstrebes at møtene holdes uken etter SST-møter, og skal bidra til å senke terskelen 

for å ta kontakt. 

 

 

SST - sak 12/19   Budsjett   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng  

Saksfremlegg: Vi får innvilget budsjett fra FOs Landsstyre. I samarbeid med 

studentrådgiver har SST ansvar for at budsjettrammene overholdes. Oppdatert 

budsjett legges frem på møtet. 

 

 
VEDTAK 

 

Raheel, som nestleder, har særlig ansvar for å følge opp budsjettet i samråd med 

studentrådgiver Mari. FO-Studentenes budsjett er i år på 1 510 000 kr, tildelt av FOs 

landsstyre i desember 2018. Budsjettprioriteringene er som følger: 

 

Landstingsmøter    720 000 

SST-møter    280 000 

Fagkonferanser     50 000 

Skolering av ledere og nestledere  120 000 

Lokallagsarbeid   110 000 

Markedsføring   150 000 

Landsmøtedelegasjon     80 000 

 

 

Etter gode erfaringer fra 2018, er det vurdert at vi kan benytte samme lokasjon og 

utleiefirma for hytteleie til FO-Studentenes leder- og nestledersamling (FOLEN) som 

i fjor. Mari etterspør om de har ledige lokaler den aktuelle helgen. 

 

Mari kontakter aktuelle hoteller for lokallagskonferansen i Sogndal, for å innhente 

tilbud. 



 

 

 

Det har kommet inn søknad om økonomiske midler fra FO-Studentene i Sogndal. 

Søknaden er todelt, da de søker om 5634 kr til ordinær lokallagsdrift og 13 800 kr til 

forberedelser til lokallagskonferansen. SST innvilger søknaden på totalt 19 434 kr, 

som overføres til kontonummer 3705 20 94675. Det er fremdeles nok midler under 

«lokallagsarbeid» til at de resterende lokallagene kan søke om 6000 kr hver. 

 

Under «fagkonferanser» prioriteres det at SST deltar på Arendalsuka. Mari kontakter 

samme utleier som i fjor og etterspør leie av hus.  

 

Under «markedsføring» er litt over halvparten av budsjettet låst til 

handlingsplanfestede aktiviteter (studentmagasin og vervekampanje). Det er laget en 

ny vervebrosjyre for FO-Studentene som også går under denne posten. Det prioriteres 

å lage hettegensere til lokallagsstyrene med de resterende midlene. Etter vider 

kostnadsberegning vil det diskuteres hvordan de resterende midlene på denne 

budsjettposten skal brukes. 

 

 

SST – sak 13/19   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge  

Saksfremlegg: SST 19 vil gjennomgå sitt årshjul, inkludert å sette møtedatoer for 

SST-møter og sentrale konferanser. Alle i SST19 forventes å ha oversikt over sin 

undervisnings- og eksamensplan for inneværende semester, og å ha undersøkt ca. 

tidspunkt for eventuell praksis for neste semester. 
 

 
VEDTAK 

Det er opprettet et interndokument i OneDrive for årshjulet. Foreløpig plan for året 

inkluderer: 

 

• SST-møte 15.-17. februar 

• SST-møte 7.-10. mars 

• LOs student- og ungdomskonferanse 29.-31. mars 

• Lokallagskonferansen 4.-7. april (oppmøte torsdag kveld, heldagsmøte fredag-

søndag. Delegasjonsmøte søndag for dem som velges til landsmøtedelegasjon) 

• SST-møte 21.-25. juni 

• SST-møte 9.-11. august 

• Arendalsuka 11.-18. august 

• FO-Studentenes leder- og nestledersamling (FOLEN) 13.-15. september 

 
 

SST - sak 14/19   Eventuelt   

 

Saksfremlegg: Saker kan meldes til eventuelt ved begynnelsen av møtet. Det kan ikke 

gjøres vedtak på denne saken. 

 

 
Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.  


