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Protokoll fra FO-Studentenes landsting 6. april 2019   

på lokallagskonferansen i Sogndal  
 

 

LT-sak 

01/19  

Konstituering  

    

a) Ordstyrer  

SST innstiller for landstinget: Jonas Semmerud  

Vedtak: Jonas Semmerud 

  

b) Referent  

SST innstiller for landstinget: Mari Lilleng  

Vedtak: Mari Lilleng 

  

c) Tellekorps  

SST innstiller for landstinget: Tellekorps oppnevnes av ordstyrerbordet ved 

behov. 

 

Forslag fremmet av Allan Levi Melby: 

Kontrollkomiteen er tellekorps. 

 

Vedtak: Tellekorps oppnevnes av ordstyrerbordet ved behov. Ordstyrer 

oppnevner Hanne Habbestad (Sogndal) og Caroline Høy Berg (Bodø) som 

tellekorps. 

 

 

 

d) Redaksjonskomité  

SST innstiller for landstinget: 

 

Redaksjonskomite for revidering av lokallagshåndboka: 

Kristin Aldridge (SST) 

Geirr Berthinsen (SST) 

Kittil Lindheim (Sosialt arbeid, VID Oslo) 

Marte Sigerset (Vernepleie, NTNU) 

Janina Halseth (Barnevern, Volda) 

Caroline Høy Berg (Sosialt arbeid, Bodø) 

 

Redaksjonskomite for revidering av lokallagshåndboka: 

Michael Ouren (SST) 

Ida Skahjem (Vernepleie, Lillehammer) 

Pamela Donkor (Barnevern, Volda) 

Rut Borgersen (Sosialt arbeid, Bergen) 

Johanne Hundseid (Sosialt arbeid, Lillehammer) 
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Vedtak:  

  

Redaksjonskomite for revidering av lokallagshåndboka: 

Kristin Aldridge (SST) 

Geirr Berthinsen (SST) 

Kittil Lindheim (Sosialt arbeid, VID Oslo) 

Marte Sigerset (Vernepleie, NTNU) 

Janina Halseth (Barnevern, Volda) 

Caroline Høy Berg (Sosialt arbeid, Bodø) 

 

Redaksjonskomite for revidering av lokallagshåndboka: 

Michael Ouren (SST) 

Ida Skahjem (Vernepleie, Lillehammer) 

Pamela Donkor (Barnevern, Volda) 

Rut Borgersen (Sosialt arbeid, Bergen) 

Johanne Hundseid (Sosialt arbeid, Lillehammer) 

  
LT-sak 

02/19  

Godkjenninger  

    

a) Innkalling og saksliste   

SST innstiller for landstinget: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Forslag fremmet av Kristin Aldridge (SST) 

 

Utsetting av frist for innkalling til årsmøtet 2019 

Sentralstyret fremmer en sak om utsetting av frist for innkalling til FO-

Studentenes årsmøte 2019. FO-Studentenes vedtekter, § 5.4, fastslår at 

innkalling til FO-Studentenes landsting skal sendes ut senest fire uker før 

landstinget. I år skal vi behandle vedtekter på årsmøtet. FO-Studentene er 

underlagt FOs vedtekter som bestemmes av landsmøtet. FOs landsstyre 

innstiller på endringer av vedtektene og andre sakspapirer i forkant av 

landsmøtet, og innstillingen publiseres 15. oktober. Sentralstyret ønsker å 

avvente med å sende ut sin innstilling til etter at landsstyrets innstilling er 

publisert. Dette gir oss mulighet til å kunne ta landsstyrets innstilling i 

betraktning når vi fremmer forslag om endringer av vedtekter og innstiller på 

handlingsplan for 2020. Innkalling med informasjon tid og sted, hvem som kan 

delta og hvordan man melder seg på, vil likevel bli sendt ut innen normal 

tidsfrist (senest fire uker før årsmøtet). 

 

 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes med ny sak om utsetting av frist 

for innkalling til årsmøtet 2019.  

  

 

b) Tidsplan   

SST innstiller for landstinget: Tidsplanen godkjennes   

Vedtak: Tidsplanen godkjennes 

 

c) Forretningsorden   
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Forretningsorden ettersendes. Ordstyrer gjennomgår forretningsorden.    

SST innstiller for landstinget: Forretningsorden godkjennes 

 

Forslag fremmet av Raheel Syed (SST) 

Kontrollkomiteen må få talerett 

 

Vedtak: Forretningsorden godkjennes og kontrollkomiteen får talerett under 

landstinget. 

 

   

d) Protokoll fra årsmøtet 2018  

Trykk her for å lese protokollen: https://www.fo.no/getfile.php/139510-

1548169326/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll

%20fra%20FO-Studentenes%20årsmøte%202018.pdf   

SST innstiller for landstinget: Protokoll godkjennes   

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

e) Godkjenning av SSTs representasjon i FOs landsstyre:    

   

§ 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   

  

SST innstiller for landstinget:  

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  

  

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  

 

 

f) Permisjonssøknader  

Delegatene må sende inn permisjonssøknad dersom de ikke kan være med på 

hele møtet. Søknadene behandles av ordstyrerbordet.  

 

Det ble ikke fremmet permisjonssøknader under møtet. 

https://www.fo.no/getfile.php/139510-1548169326/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20fra%20FO-Studentenes%20årsmøte%202018.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/139510-1548169326/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20fra%20FO-Studentenes%20årsmøte%202018.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/139510-1548169326/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20fra%20FO-Studentenes%20årsmøte%202018.pdf
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LT-Sak 

03/19  

Orienteringer  

    

a) Orientering fra møtene i FO-Studentenes sentralstyre (SST) og handlingsplan 

v/ Kristin Aldridge  

  

b) Orienteringer fra FOs landsstyremøter v/ Raheel Syed  

   

c) Orientering fra FO-Studentenes representanter i profesjonsrådene og 

Velferdsviterutvalget   

  

• Velferdsviterutvalget v/ Ask Nødtveidt Kase  
• Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Michael Ouren  
• Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/ Allan Levi Melby  
• Profesjonsrådet for sosionomer v/ Geirr Berthinsen  

   

d) Orientering fra valgkomiteen v/ Sander Rød  

  

e) Orientering fra kontrollkomiteen v/ Emilie Engan Bjørbu  

  

f) Orientering fra studentrådgiver v/ Mari Lilleng  

  

  

SST 

innstiller 

for 

landstinget  

Tas til orientering  

Vedtak Tas til orientering 

 

LT-sak 

04/19  

Budsjett  

Saks-

fremlegg  

LT-sak 13/18 Budsjett for 2019   

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir 

SST fullmakt til å prioritere bruken av midlene for 2019 innenfor de ulike 

formålene.    

  

Det er satt av kr. 6000,00 til å kunne søke midler, såå send oss søknader.   

  

Etter nøye gjennomgang av budsjettets ulike formål, samt en kostnadsberegning 

av planlagte utgifter, ønsker SST å omprioritere midler i budsjettet for 2019. 

Landsmøtedelegasjonen koster mer enn planlagt. SST har vedtatt å spare inn 

midler på sin egen budsjettpost 420 Sentralstyremøter, heller enn å ta av 

budsjettene som påvirker lokallagenes økonomi. SST ønsker å flytte 50 000 kr 

til formål 470 Landsmøtedelegasjon. Herunder følger SST sitt forslag til 

revidert budsjett for 2019:   
   



 FO-Studentenes landsting 6. april 2019 

 

5 
 

  
  

SST 

innstiller 

for 

landstinget  

Landstinget godkjenner prioriteringene i revidert budsjett for 2019.   

Vedtak Landstinget godkjenner prioriteringene i revidert budsjett for 2019.   

 

LT-sak 

05/19  

Lokallagshåndboka  

Saks-

fremlegg  

FO-Studentenes vedtekter sier følgende:  

  

§ 5.3. Landstinget skal i vårsemesteret:    

• revidere lokallagshåndboka.  
  

Lokallagshåndboka er en ressurs for dere som sitter i lokallagsstyrer. Her finner 

du det meste du lurer på om hvordan man drifter et lokallag. Under landstinget 

skal håndboken revideres. Dette gjøres av tre grunner:   

1. Håndboken skal være oppdatert og inneholde det som lokallagene 

opplever som nyttig for dem i deres daglige drift av lokallaget.    
2. Ved å revidere håndboken, sørger vi for å gjøre den kjent blant 

lokallagene.   
3. Gjennom å sende inn, diskutere og stemme over innkommende forslag, 

får lokallagene god organisasjonserfaring. Dette er både nyttig trening til 

FO-Studentenes årsmøte og FOs landsmøte, og for annet 

organisasjonsarbeid utenfor FO.  
  

Vi legger den eksisterende håndboken til grunn, og SST og lokallagene sender 

inn forslag gjennom MyMeet i forkant av, og underveis i landstinget.  

  

Du finner håndboken her: https://www.fo.no/handbok-for-fo-studentenes-

lokallag/category1178.html   

  

Forslag 

fremmet 

under 

møtet 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Vebjørn Olsen Storvig, NTNU 

Forslagstype: Helhetlig forslag 

Plassering: Hele dokumentet 

 

https://www.fo.no/handbok-for-fo-studentenes-lokallag/category1178.html
https://www.fo.no/handbok-for-fo-studentenes-lokallag/category1178.html
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Forslag: Fornye bilder i lokallagshåndboken 

Begrunnelse: Mange av bildene i lokallagshåndboken er utdatert og bør fornyes 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Om FO-Studentene, linje 50-51 

 

Forslag: Flytte til side 5, over tabellen 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Om lokallagstyret, linje 12 

 

Forslag: disse har ikke eneansvar 

Begrunnelse: Retter opp i setningsoppbyggingsfeil 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Om lokallagstyret, linje 18-19 

 

Forslag: Som lokallagsleder bør man holde seg oppdatert på hva som skjer i 

lokallaget 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Det kom innlegg som påpekte at det er viktig 

at lokallagsleder også holder seg oppdatert på økonomi, og redaksjonskomiteen 

tolket salen dit at de var enige med dette innlegget. Forslaget innstilles derfor 

som avvist. 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Drift av lokallag, linje 5-7 
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Forslag: Målene et lokallagstyret setter seg for sin drift bør være oppnåelig og 

synlige. Det anbefales at lokallagene avholder jevnlige møter, for å planlegge 

sine aktiviteter og for å holde seg oppdatert. For videre å kunne legge frem 

konkret dokumentasjon på hva man har jobbet med. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt av forslag 10 fra Rut. 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

Forslag 6 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Drift av lokallag, linje 58 

 

Forslag: FOs fylkesavdelinger og FO-Studentenes lokallag får hvert vårsemester 

tilsendt en årsplan for rekrutteringsarbeidet i FO 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 7 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Drift av lokallag, linje 113 

 

Forslag: Bruk også gjerne FO sitt tidsskrift Fontene 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 8 

Forslagsstiller: Johanne Hundseid (Lillehammer) 

Forslagstype: Endring 

Plassering: Drift av lokallag, linje 20-21 

 

Forslag: Alle lokallag har muligheten for å søke FO- Studentenes SST for inntil 

6000 kroner per år, til lokallagsaktivitet. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises. Redaksjonskomiteen tolket salen dit 

at flertallet ikke ønsket å fastslå en sum, men heller at man skal informeres om 

at man kan søke midler. 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

Forslag 9 

Forslagsstiller:  

Forslagstype:  

Plassering:  
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Forslag:  

Begrunnelse:  

 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Vedtak:  

 

 

Forslag 10 

Forslagsstiller: Rut Elise Borgersen (Bergen) 

Forslagstype: Endring 

Plassering: Drift av lokallag, linje 5-7 

 

Forslag: Målene et lokallagstyret setter seg for sin drift bør være oppnåelig og 

synlige. Det anbefales at lokallagene avholder jevnlige møter, for å planlegge 

sine aktiviteter og for å holde seg oppdatert. Dette innebærer å kunne legge frem 

konkret dokumentasjon på hva man har jobbet med. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Redaksjonskomiteen tolket stillheten i 

salen dit at de var enige i endringsforslaget. 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 11 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Handlingsplan, budsjett og regnskap, linje 1-5 

 

Forslag: Lokallagets redskap for orden og struktur ved lokallagsdrift er 

handlingsplan, budsjett og regnskap.Disse legger også grunnlaget for at 

lokallaget kan søke driftsmidler fra SST 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Redaksjonskomiteen tolket stillheten i 

salen dit at de var enige 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 12 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu (KK)  

Forslagstype: Endring 

Plassering: Organisasjonskart, linje 21-22 

 

Forslag: Lokallagene er våre "klubber" lokalt. Aktivitet i lokallagene gjør FO-

Studentene synlige og tilgjengelige for kontakt med både medlemmer og 

potensielle medlemmer. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Redaksjonskomiteen tolket 

diskusjonen dit at det heller ble en diskusjon om begrepet klubber, men fanget 

ikke opp innspill som var imot forslaget. 

Vedtak: Forslaget vedtas 
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Forslag 13 

Forslagsstiller: Kittil Lindheim (VID Oslo) 

Forslagstype: Helhetlig endringsforslag 

Plassering: Tillegg, linje 1-2 

 

Forslag: Oppdatere og fornye lokallagshåndbokens design i tråd med ny grafisk 

profil på FO nasjonalt. Like fonter, lik oppbygging osv. Det kan også gjerne 

gjelde resten av styringsdokumentene og annet grafisk/trykt materiell. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innstilles vedtatt, ikke som et 

endringsforslag på punktet om tillegg, men som et helhetlig forslag for hele 

lokallagshåndboka. 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

SST 

innstiller 

for 

landstinget  

Lokallagshåndboken godkjennes med vedtatte endringer. Dokumentet 

oversendes studentrådgiver for språkvask.  

Vedtak Lokallagshåndboken godkjennes med vedtatte endringer. Dokumentet 

oversendes studentrådgiver for språkvask.  

 

LT-sak 

06/19  

Uttalelser  

Saks-

fremlegg  

Landstinget kan vedta uttalelser for FO-Studentene i tråd med vårt politiske 

program. Vedtatte uttalelser publiseres på hjemmesiden, og kan brukes til 

artikler, appeller og annen form for ytring, både i lokallagene og av SST. Både 

SST og lokallagene kan sende inn uttalelser til landstinget. Frist for å sende inn 

uttalelser settes til 4. april kl. 23:59. Uttalelser sendes til studentrådgiver på 

mari@fo.no.   

  

Forslag til 

uttalelser 

fremmet 

under 

landstinget 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Forslagstype: Uttalelse 

Forslag: 

 

Rekruttering av menn i helse og sosialsektoren 
 

I starten av 2019 kom Stoltenbergutvalget med en norsk offentlig utredning om 

kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp Nye sjanser - bedre 

læring. Det er en internasjonal trend at kvinner tar høyere utdanning i større grad 

enn menn. I de aller fleste OECD-land er det flere kvinner blant 

førstegangsstudentene enn menn, og andelen som fullfører høyere utdanning, er 

også større blant kvinner enn menn. Det er klare kjønnsforskjeller i hvilke 

studieretninger kvinner og menn velger. FO-Studentene mener at det er viktig at 

våre utdanninger gjenspeiler befolkningen. Siden sin oppstart har utdanningene 

hatt en stor overvekt av kvinner. Det er derfor viktig å fokusere på rekruttering 

mailto:mari@fo.no
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av menn til våre utdanninger. I Stortingsmeldingen Åpenhet og helhet. Om 

psykiske lidelser og tjenestetilbudene, heter det at «Tilbudene skal være 

likeverdige, med samme kvalitet for alle, uavhengig av bosted, alder, kjønn eller 

økonomiske evne». Da trengs det en kollektiv innsats for å rekruttere flere menn 

til våre utdanninger.  

 

Eksempelvis tar rapporten Hva kjennetegner menn og deres inntreden i 

vernepleieryrket? opp tematikken om hvorfor menn velger å studere vernepleie. 

Det kommer fram at det gjerne er ufaglærte som ønsker å få mer teoretisk 

kompetanse, gå høyere opp i lønn eller få fast jobb. Det er svært få som kommer 

rett fra videregående, da man som siste års elev enten ikke vet hva vernepleie er, 

eller det blir sett på som en ikke mandig nok jobb.  

 

Ifølge rapporten Menn i omsorgsyrker utgjorde menn 15 prosent av de ansatte i 

ulike stillingskategorier innen helse-, pleie- og omsorgsyrkene i fem 

storbykommuner, mens andelen var 10 prosent på landsbasis. Dette kan tyde på 

at det ikke er gjort en god nok innsats i å informere menn i hva utdanning innen 

helse- og sosialfeltet innebærer, og hvilke muligheter disse yrkesveiene gir. 

 

NTNU arrangerte i januar 2019 guttedagene, hvor 150 menn fra videregående 

over hele landet kom for å høre om 11 ulike helse- og sosialfaglige utdanninger. 

Slike tiltak mener FO-Studentene bør gjennomføres på alle universiteter og 

høgskoler for å satse enda mer på flere menn i våre yrker. I løpet av 2 dager fikk 

mennene lov til å høre og se hva utdanningene drev med. Dette kan være med på 

å ta bort det stereotypiske inntrykket samfunnet virker å ha - at det er feminint 

og lite maskulint å jobbe i helse- og sosialsektoren. Tiden vil vise om dette vil 

ha en effekt på søkere til høsten.  

 

Eldrebølgen er allerede en samfunnsøkonomisk utfordring. Det er for få ansatte i 

de ulike helse- og sosialfaglige tjenestene. Rapporten fra Menn i helse 

argumenterer for at menn kan være med som en forsterkning da yrkene gjerne er 

kvinnedominert. Rapporten kaller mangelen på menn «en uutnyttet ressurs» som 

ligger og venter på å få lov til å bidra. Rapporten sier videre at bedre mangfold i 

arbeidsmiljø forsterker ressursene og gir et bedre arbeidsmiljø, mens det 

samtidig forsterker innovasjonsevnen på arbeidsplassen. En mer mangfoldig 

hverdag, med begge kjønn, vil forsterke til tilbudet som kan bli gitt til brukere.  

 

FO-Studentene krever at:  

• Det må gjøres en politisk og institusjonell innsats for å rekruttere 

flere menn til høyere utdanning, spesielt til helse- og 

sosialutdanningene.  

• Politikerne og institusjonene gjør en betydelig innsats for å 

redusere stigmaet rundt det å være mann i de helse- og 

sosialfaglige yrkene.  

 

 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Lene Fauskanger (Bergen) 

Forslagstype: Stryk 
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Plassering: Forslag 1 Rekruttering av menn i helse og sosialsektoren, linje 9-12 

 

Forslag: Jeg foreslår å stryke dette avsnittet fordi det ikke sier noe om behovet 

for flere menn i utdanningene våre. Stortingsmeldingen sier at tjenestemottakere 

skal få likeverdige tilbud, uavhengig av deres kjønn - altså er det 

tjenestemottakers kjønn, alder, bosted osv det refererer til - ikke den som yter 

tjenesten. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. På bakgrunn av salen, innstiller 

redaksjonskomiteen at forslag 1 opprettholdes og avsnittet blir strøket. Ny 

ordlyd blir da ¨I starten av 2019 kom Stoltenbergutvalget med en norsk offentlig 

utredning om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp Nye sjanser 

- bedre læring. Det er en internasjonal trend at kvinner tar høyere utdanning i 

større grad enn menn. I de aller fleste OECD-land er det flere kvinner blant 

førstegangsstudentene enn menn, og andelen som fullfører høyere utdanning, er 

også større blant kvinner enn menn. Det er klare kjønnsforskjeller i hvilke 

studieretninger kvinner og menn velger. FO-Studentene mener at det er viktig at 

våre utdanninger gjenspeiler befolkningen. Siden sin oppstart har utdanningene 

hatt en stor overvekt av kvinner. Det er derfor viktig å fokusere på rekruttering 

av menn til våre utdanninger¨ 

 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Forslagstype: Uttalelse 

Forslag:  

 

 

Sosialfaglig autorisasjon for barnevernspedagoger og 

sosionomer - nå! 
 

Tirsdag 5. februar 2019 behandlet Stortinget spørsmålet om å innføre en 

autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer på bakgrunn av et 

representasjonsforslag fra Sosialistisk Venstreparti. Med støtte fra 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet de følgende forslag: «Stortinget ber 

regjeringen sikre innføring av en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for 

barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å utvide helsepersonelloven til 

også å gjelde disse profesjonene, i forbindelse med Bufdirs utredningsarbeid om 

dette».  

 

Stortingsflertallet stemte nei over dette forslaget.  

 

Spørsmålet om autorisasjon er igjen aktuelt i forbindelse med Bufdir sin 

utredning om autorisasjon i barnevernet. I første fase av utredningsarbeidet så 

Bufdir både på en generell profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og 

sosionomer på tvers av sektorer, samt ulike typer autorisasjonsordninger for å 

jobbe i barnevernet. I sin rapport i høst ba de om en avklaring fra departementet 

om hva som skulle utredes videre.  
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FO gir innspill til Bufdir sin videre utredning, men frykter de vil foreslå en 

feltspesifikk autorisasjon for barnevernet. Men barnevernspedagoger og 

sosionomer utdanner seg til å jobbe med utsatte mennesker i en rekke tjenester, 

med folks liv og helse som virkeområde. På Island og i Finland har de innført en 

slik autorisasjon og de ser at det fungerer.  

 

FO-Studentene støtter representantforslaget SV kom med og mener en 

autorisasjon er like viktig for barnevernspedagoger og sosionomer som for 

helsepersonell. Familievern, BUP, NAV, sykehus og andre velferds- og 

helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for disse yrkesgruppene. Barn og voksne 

som benytter tjenestene har et like stort behov for at barnevernspedagoger og 

sosionomer er skikket som barn og foreldre i barnevernet.  

 

Vi mener at en sosialfaglig og profesjonsspesifikk autorisasjon kan være et 

virkemiddel for å sikre kvalitet i tjenestene til våre yrkesgrupper samt at 

autorisasjon kan fratas dersom man viser grov uskikkethet eller ikke er egnet til 

å utføre yrket. Dette gir en trygghet for dem som mottar hjelp. Vi mener at en 

autorisasjon vil stimulere til faglig identitet og sette fokus på kvalitet og 

utvikling i utøvelsen av våre yrker. Autorisasjon er også viktig for å synliggjøre 

kompetansen til barnevernspedagoger og sosionomer.  

 

FO-Studentene krever:  

• En sosialfaglig autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer. 

• Like virkemidler overfor barnevernspedagoger og sosionomer som ikke 

handler i samsvar med faglig forsvarlighet som overfor helsepersonell. 

 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Monica Johansen (VK) 

Forslagstype: Stryk 

Plassering: Forslag 3, Sosialfaglig autorisasjon for barnevernspedagoger og 

sosionomer – nå! Linje 23-24 

 

Forslag: Stryke setningen "Barn og voksne som benytter tjenestene har et like 

stort behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket som barn og 

foreldre i barnevernet."  

Begrunnelse: Denne er forvirrende og ikke gir noen mening 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt i forslag 5  

 

 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Andrea Aasland (Østfold) 

Forslagstype: Endring 

Plassering: Forslag 3, Sosialfaglig autorisasjon for barnevernspedagoger og 

sosionomer – nå! Linje 23-24 
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Forslag: foreslår å skrive om setningen til "barn og voksne som benytter 

tjenestene har et stort behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er 

skikket. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Redaksjonskomiteen tolket salen slik 

at endringsforslaget kan tiltres, for å skape bedre mening og gi bedre 

setningsoppbygning. Ny ordlyd blir da ¨ FO-Studentene støtter 

representantforslaget SV kom med og mener en autorisasjon er like viktig for 

barnevernspedagoger og sosionomer som for helsepersonell. Familievern, BUP, 

NAV, sykehus og andre velferds- og helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for 

disse yrkesgruppene. Barn og voksne som benytter tjenestene har et stort behov 

for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket. 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 6 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Forslagstype: Uttalelse 

Forslag: 

 

Lovfestet plikt til å ta imot praksisstudenter 

 

Det er bred politisk og faglig enighet om at det er behov for god kompetanse i 

helse- og omsorgstjenestene. For å sikre god kompetanse i tjenestene, må man 

sørge for at de som jobber der innehar den kompetansen tjenestene etterspør. 

Her har både tjenestene og utdanningene et stort ansvar.  

 

Utdanningene for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger har praksis 

som en viktig del av utdanningsløpet. Praksis i helse- og sosialfagutdanningene 

er en avgjørende faktor for å sikre kompetente yrkesutøvere. Det er igjennom 

praksisstudier at studenter best lærer sammenhengen mellom teori og praktisk 

gjennomførelse. Vi som skal arbeide med mennesker i sårbare situasjoner, er 

nødt til å være gode, ikke bare på papiret, men i møte med våre brukere.  

 

Dessverre står vi i dag i en situasjon der utdanningsinstitusjonene strever med å 

finne gode og relevante praksisplasser til alle studentene sine. Dette gjør at 

mange studenter opplever å bli tildelt en praksisplass der arbeidsoppgavene 

samsvarer for dårlig med utdanningen deres. Det er også mange praksisveiledere 

som ikke har tid til å gi veiledning og følge opp studentene de tar imot. Dette 

reduserer kvaliteten på praksisen. Slik reduseres også læringsutbyttet for 

studenten. De som skal bli barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere 

har ikke råd til å miste det verdifulle læringsutbytte som praksisstudiene gir. 

Praksisen i utdanningene våre må være av høy kvalitet, slik at studentene har de 

beste mulige forutsetningene for å møte den krevende arbeidshverdagen de skal 

ut i etter studiene.  

 

Spesialisthelsetjenesteloven lovfester de regionale helseforetakenes plikt til å 

sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige studenter 

skal dekkes innen helseregionen. Det finnes ikke tilsvarende lovfesting av 

plikten til å dekke behovet for opplæring og undervisning av helse- og 
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sosialfaglige studenter i tjenester som NAV, barnevernet, rusomsorgen og 

omsorgsinstitusjoner for mennesker med utviklingshemning.  

 

“Kvalitet i praksisstudier”, et omfattende kartleggingsprosjekt gjennomført på 

oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2014/2015, har kartlagt kvalitetskriterier 

for praksisstudier i helse- og sosialfaglige utdanninger. Rapporten konkluderer 

med at mer lik lovfesting og finansiering av praksisstudier er en forutsetning for 

at universitet og høgskoler, i samarbeid med praksisfeltet, kan sørge for 

tilstrekkelig tilgang til praksisplasser, og god kvalitet og relevans i 

praksisstudiene. Alle virksomhetsområder må få klare bestemmelser om 

sektorens medansvar for utdanning generelt, og et større ansvar for 

praksisstudier spesielt. Finansieringen av praksisstudier må være mer lik på 

tvers av helse- og sosialfaglige utdanninger, og det må innføres incitamenter 

både i utdanningsinstitusjonen og praksisinstitusjonen som bidrar til å øke 

kvaliteten og statusen på praksisstudiene.  

 

FO-Studentene krever:  

• Lovfesting av tjenestenes plikt til å dekke behovet for undervisning og 

opplæring av helse og sosialfaglige studenter.  

• Bevilgning av finansielle incitamenter for utdanningsinstitusjonene og 

praksisinstitusjonene som bidrag til å øke kvaliteten og statusen på 

praksisstudiene.  

• Styrking av finansieringen av sosionomutdanningen fra kategori F til E i 

finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, slik at 

sosionomutdanningen likestilles med sammenlignbare utdanninger. 

 

 

Forslag 7 

Forslagsstiller: Ingvild Thorvik (Bergen) 

Forslagstype: Stryk 

Plassering: Hele forslag 6 

 

Forslag: Stryke uttalelsen om lovfesting av praksisplasser 

Begrunnelse: FO-Studentene i Bergen foreslår å stemme i mot at denne 

uttalelsen skal vedtas. Vi mener at denne uttalelsen ikke er godt nok utarbeidet, 

og ikke bør vedtas på nåværende tidspunkt. Vi mener at SST bør bruke mer tid 

på å jobbe med denne uttalelsen, og se på alternativer til en lovfestet plikt til å ta 

i mot praksisstudenter, og å undersøke erfaringene fra lovfestet plikt i 

spesialisthelsetjenesteloven. Vi foreslår heller at SST fremmer en uttalelse for 

årsmøtet 2019, hvor man også har mulighet til å diskutere saken skikkelig. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 8 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge (SST) 

Forslagstype: Forslag om oversendelse 

Plassering: Forlsag 6 Lovfesting av praksisplasser, hele uttalelsen 
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Forlsag: SST foreslår at uttalelsen oversendes sentralstyret for videre arbeid, slik 

at intensjonen bak uttalelsen kan ivaretas i SSTs arbeid. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for forlag 7 

Vedtak: Forslaget avvises til fordel for forslag 7 

 

 

Forslag 8 

Forslagsstiller: David Kristoffer Hegge (Volda) 

Forslagstype: Endring 

Plassering: Forslag 6 Lovfesting av praksisplasser, hele uttalelsen 

 

Forslag: Det kan være mer effektivt for å bedre praksis å jobbe for å få et 

årsverk ved utdanningsstedene som har som hovedoppgave å arbeide med å 

kvalitetssikre den praksisen som ble gjennomført. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget er ikke konkret nok til å kunne 

behandles. 

Vedtak: Forslaget avvises. 

 

 

 

Forslag 9 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Forslagstype: Uttalelse 

Forslag: 

 

#heierna, vi trenger flere ansatte i barnevernet 
 

I nyttårstalen sin, etterspurte statsminister Erna Solberg flere suksesshistorier 

fra barnevernet. Som en reaksjon har tusenvis av ansatte i barnevernet samlet 

seg i grasrotopprøret #heierna. Budskapet er tydelig: “Vi vil også ha flere 

suksesshistorier, men da trenger vi flere ansatte”.  

 

Da Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tiltrådte som barne- og familieminister lanserte 

han fem grep for å styrke barnevernet: Kompetansereform for økt kvalitet og for 

å forhindre at ansatte i barnevernet slutter, kvalitetsløft for oppfølging av 

fosterhjem, institusjonsreform for å løfte kvaliteten og for å forbedre 

samarbeidet mellom barnevernet, politiet og helsetjenestene, bedre forebygging 

og tidlig innsats, og støtte kommunene i å skape endring for dem som trenger 

hjelp fra barnevernet.  

 

Disse fem grepene for et styrket barnevern er gode, men FO-Studentene mener 

at det viktigste tiltaket mangler, nemlig en forsvarlig bemanning.  

 

I en undersøkelse fra FO sier 80% at de ikke har god nok tid til å gjøre en god 

nok jobb i barnevernet. De ansatte beskriver at de opplever en enorm 

maktesløshet over å ikke ha tid til å hjelpe barna de har ansvar for godt nok. 

Ropstads fem grep, er alle avhengig av at de ansatte har kapasitet til å 

gjennomføre dem. De fungerer derfor ikke uten å først sørge for forsvarlig 
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bemanning. Samtidig retter alle grepene seg mot de ansattes arbeid, kompetanse, 

innsats og prioriteringer. FO-Studentene mener det er problematisk at barne- og 

familieministeren peker på de ansatte som den største utfordringen som må løses 

for å øke kvaliteten i barnevernet. En slik holdning underkjenner de ansattes 

arbeid og kompetanse. Samtidig underkjennes også politikernes ansvar. For det 

er et politisk ansvar å sørge for nok stillinger til å sikre forsvarlige tjenester.  

 

Både Ropstad og Solberg har svart #heierna på deres opprop. Begge legger 

særlig vekt på to faktorer i sine svar: Behovet for økt kompetanse og 

kommunenes ansvar for stillinger i barnevernet. #heierna har utfordret 

statsministeren og barne- og familieministeren på hvordan barnevernansatte skal 

kunne prioritere å bruke tid på kurs og videreutdanning, når de allerede har for 

liten tid til å bruke kompetansen sin. Verken Ropstad eller Solberg har svart opp 

denne problemstillingen. I tillegg til å ha for liten tid til å benytte kompetansen 

sin, er det også utfordrende å bygge opp kompetansen i barnevernet fordi 

barnevernstjenestene har høy gjennomtrekk av ansatte. Den store 

saksbehandlingsmengden fører til at mange blir syke og utbrent av jobben. 

Ifølge SSB byttes en av tre ansatte i barnevernet ut hvert år. Da sier det seg selv 

at det er vanskelig å bygge kompetanse både blant de ansatte og i tjenesten som 

helhet.  

 

FO-Studentene er enig med statsministeren og barne- og familieministeren om at 

barnevernet er kommunens ansvar. Samtidig mener FO-Studentene at 

regjeringen ikke kan la være å gripe inn. I møte med Ine Haver, som startet 

#heierna, sier Ropstad han skal være “vaktbikkje” overfor kommuner som ikke 

prioriterer bemanning i barnevernet høyt nok. Men dette er ikke hans og 

regjeringens rolle. Regjeringen er de øverste ansvarlige for barnevernet. FO- 

Studentene mener at regjeringen må ta sitt ansvar på alvor og prioritere å sette 

veiledende normer for bemanning i barnevernet og styrke kommuneøkonomien. 

Slik vil kommunene få bedre handlingsrom til å prioritere flere stillinger. 

Samtidig legger dette press kommunene om å prioritere ansatte i barnevernet 

over andre satsningsområder. For det er først og fremst på politikerne at ansvaret 

hviler om å sørge for nok stillinger til å sikre forsvarlige barnevernstjenester.  

 

FO-Studentene krever:  

• En veiledende bemanningsnorm i barnevernet 

 

 

Forslag 10 

Forslagsstiller: Lene Fauskanger (Bergen) 

Forslagstype: Stryk/endring 

Plassering: Forslag 9 #heierna, vi trenger flere ansatte i barnevernet 

 

Forlsag: Forslaget er å stryke ordet "veiledende" i tilknytning til 

bemanningsnorm. 

Begrunnelse: En veiledende bemanningsnorm er omtrent like forpliktende for 

kommuner å forholde seg til som at Ropstad kan komme til å kjefte på dem 

dersom de ikke har brukt budsjettene sine til nye årsverk. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 
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Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Forslag 11 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forlsagstype: Språkvask 

Plassering: Alle uttalelsene 

 

Forslag: SST innstiller på at alle uttalelsene oversendes studentrådgiver for 

språkvask. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Forslaget vedtas.  
Vedtak Landstinget vedtar uttalelsene 

• Rekruttering av menn i helse- og sosialsektoren 

• Sosialfaglig autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer – nå! 

• #heierna, vi trenger flere ansatte i barnevernet 

 

.. med vedtatte endringer. Uttalelsene oversendes studentrådgiver for språkvask. 

 
LT-Sak 

07/19  

Landsmøtet 2019  

Saks-

fremlegg  

2019 er et landsmøteår. Mye av det sentrale arbeidet i FO-Studentene vil gå med 

til forberedelser til landsmøtet. FOs vedtekter fastslår følgende om landsmøtet:  

   

§ 5.1 Generelt    

Landsmøtet er FOs høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert fjerde år, 

ordinært innen utgangen av november [...] FO-Studentene fremmer saker etter 

behandling i sine beslutningsorganer.  

  

Under LT-Sak 15/18 Handlingsplan 2019, som ble behandlet på FO-Studentenes 

årsmøte i november 2018, ble det vedtatt at SST skal ha ansvar for at FO-

Studentenes landsmøtedelegasjon:  

  

• fremmer forslag om en tredje kjønnskategori i medlemsregisteret til FO.   
• fremmer forslag om at FO inkluderer miljøpolitikk i sitt prinsipprogram 

for å sørge for miljøvennlig drift og organisering av FO.  
• jobber for en tydeliggjøring av fylkesavdelingenes ansvar for å følge opp 

FO-Studentenes lokallag gjennom FOs vedtekter.   
• jobber for at FO skal ivareta IKT-ressursene i den nye 

organisasjonsstrukturen.   
• jobber for at FO-Studentene har en studentrepresentant i 

redaksjonskomiteen på landsmøtet i 2019.  
  

I tillegg til disse sakene, ønsker SST at FO-Studentenes landsmøtedelegasjon 

skal foreslå følgende til landsmøtet:  
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Fremme forslag om at FO-Studentene skal anses som medlemmer av FOs 

landsstyre.   

  

I dag gjelder følgende vedtekter for FO:   

  

§ 5.2 Representasjon   

Landsmøtets delegater består av 157 fylkesavdelingsdelegater, 12 

studentdelegater, en delegat fra velferdsviterutvalget og landsstyrets 

medlemmer. [...]  FO-Studentenes representanter i landsstyret møter med tale- 

og forslagsrett.  

  

Grunnen til at FO-Studentenes representanter i landsstyret ikke har de samme 

rettighetene under landsmøtet som resten av landsstyret, er fordi man skiller på 

hvem som er medlem av landsstyret, og hvem som tiltrer landsstyret:   

  

§ 7.4 Landsstyret  

  

Landsstyrets medlemmer består av: arbeidsutvalget, og landsmøtevalgte 

representanter fra fylkesavdelingene (jfr. § 5.3).  

Andre som tiltrer landsstyret med tale- og forslagsrett:   

- Ansattes representant   

- En representant fra FO-Studentene.   

- En representant fra velferdsviterutvalget  

  

Medlemmer av landsstyret er personlig valgt for fire år. De som tiltrer 

landsstyret er valgt på bakgrunn av vervet sitt, og sitter så lenge de innehar 

vervet.  

  

SST ønsker at den som til enhver tid er valgt som FO-Studentenes leder, skal 

være medlem av FOs landsstyre med tale-, forslags- og stemmerett. Videre 

ønsker SST at den som til enhver tid er nestleder av FO-Studentene skal være 

medlem av FOs landsstyre med tale- og forslagsrett. Dette vil gi dem de samme 

rettighetene under landsmøtet som resten av landsstyret har.  

  

  

Fremme forslag om en ny utredning av tilknytning til 

hovedsammenslutning  

  

FO er medlem av hovedsammenslutningen LO - Landsorganisasjonen i Norge. 

Under LT-sak 20/17, fremmet av FO-Studentene i Bodø, ble det bedt om en 

utredning av fordeler og ulemper med å tilknytte seg LO versus Unio, som er en 

annen hovedsammenslutning. På årsmøtet i november 2018 ble det lagt frem en 

lengre orientering om SST sitt arbeid med å utrede hva som er gjort i saken 

tidligere (se LT-sak 18/18 for fullstendig saksfremlegg). Denne fastslo at:  

  

1) Det ble gjort en omfattende utredning av tilknytningen til ulike 

hovedsammenslutninger i 2002, som alle senere behandling av tematikken 

støtter seg på.   
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2) Utredningen viste at tilknytning til Unio ville være positivt for vår 

profesjonsidentitet, da Unio organiserer profesjonsforbund på høgskole- og 

universitetsnivå. Utredningen pekte også på at FO kunne få særlig stort 

gjennomslag for sosialpolitikk, da ingen av de andre forbundene i Unio hadde 

dette som sitt arbeidsfelt. På den andre siden viste utredningen at Unio var 

mindre utviklet når det gjaldt felles lønnsoppgjør og tarifforhandlinger, politikk 

og sentral organisering. Dette medførte at hvert forbund selv måtte forhandle 

tariff og politikk. Utredningen konkluderte tydelig med at LO var den mest 

hensiktsmessige hovedsammenslutningen for FO.  

  

3) FO-Studentenes sentralstyre for 2018 vurderte at det kan være behov for en 

ny utredning. Utredningen ble gjennomført i 2002. På dette tidspunktet hadde 

Unio ett års drift. De har nå eksistert i 17 år og organisasjonen vil trolig være 

endret på flere områder. En utredning vil kunne svare på usikkerheten som sprer 

seg i forbundet, noe som i seg selv er positivt.  

  

4) En fullverdig utredning er for omfattende for å kunne gjennomføres av FO-

Studentene alene. Ønsket om en utredning må derfor sendes inn som forslag til 

FOs landsmøte, dersom det skal kunne gjennomføres.   

  

  

Lovfeste plikt til å ta imot praksisstudenter  

  

Det er bred politisk og faglig enighet om at det er behov for god kompetanse i 

helse- og sosialtjenestene. For å sikre god kompetanse i tjenestene, må man 

sørge for at de som jobber der innehar den kompetansen tjenestene etterspør. 

Her har både tjenestene og utdanningene et stort ansvar.  

Utdanningene for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger har praksis 

som en viktig del av utdanningsløpet. Praksis i helse- og sosialfagutdanningene 

er en avgjørende faktor for å sikre kompetente yrkesutøvere. Det er gjennom 

praksisstudier at studenter best lærer sammenhengen mellom teori og praktisk 

gjennomførelse. Vi som skal arbeide med mennesker i sårbare situasjoner, er 

nødt til å være gode, ikke bare på papiret, men i møte med våre brukere.  

Dessverre står vi i dag i en situasjon der utdanningsinstitusjonene strever med å 

finne gode og relevante praksisplasser til alle studentene sine. Dette gjør at 

mange studenter opplever å bli tildelt en praksisplass der arbeidsoppgavene 

samsvarer for dårlig med utdanningen deres. Det er også mange praksisveiledere 

som ikke har tid til å gi veiledning og følge opp studentene de tar imot. Dette 

reduserer kvaliteten på praksisen. Slik reduseres også læringsutbyttet for 

studenten. De som skal bli barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere 

har ikke råd til å miste det verdifulle læringsutbytte som praksisstudiene gir. 

Praksisen i utdanningene våre må være av høy kvalitet, slik at studentene har de 

beste mulige forutsetningene for å møte den krevende arbeidshverdagen de skal 

ut i etter studiene.  

Spesialisthelsetjenesteloven lovfester de regionale helseforetakenes plikt til å 

sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige studenter 

skal dekkes innen helseregionen. Det finnes ikke tilsvarende lovfesting av 

plikten til å dekke behovet for opplæring og undervisning av helse- og 

sosialfaglige studenter i tjenester som NAV, barnevernet, rusomsorgen og 

omsorgsinstitusjoner for mennesker med utviklingshemning.  
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“Kvalitet i praksisstudier”, et omfattende kartleggingsprosjekt gjennomført på 

oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2014/2015, har kartlagt kvalitetskriterier 

for praksisstudier i helse- og sosialfaglige utdanninger. Rapporten konkluderer 

med at mer lik lovfesting og finansiering av praksisstudier er en forutsetning for 

at universitet og høgskoler, i samarbeid med praksisfeltet, kan sørge for 

tilstrekkelig tilgang til praksisplasser, og god kvalitet og relevans i 

praksisstudiene. Alle virksomhetsområder må få klare bestemmelser om 

sektorens medansvar for utdanning generelt, og et større ansvar for 

praksisstudier spesielt. Finansieringen av praksisstudier må være mer lik på 

tvers av helse- og sosialfaglige utdanninger, og det må innføres incitamenter 

både i utdanningsinstitusjonen og praksisinstitusjonen som bidrar til å øke 

kvaliteten og statusen på praksisstudiene.  

Sentralstyret ønsker at FO-Studentenes landsmøtedelegasjon skal sende inn 

forslag til uttalelse om å lovfeste plikten til å ta imot praksisstudenter.  

  

SST 

innstiller 

for 

landstinget  

FO-Studentenes landsmøtedelegasjon skal:  

• Fremme forslag om at FO-Studentene skal anses som medlemmer av 

FOs landsstyre.   
• Fremme forslag om uttalelse om lovfestede praksisplasser for helse- og 

sosialfagutdanningene.  
• Fremme forslag om at FO gjennomfører en ny utredning om tilknytning 

til hovedsammenslutning i neste landsmøteperiode.  
  

Forslag 

fremmet 

under 

landstinget 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Ingvild Thorvik (Bergen) 

Forslagstype: Stryk 

Plassering: Linje 5 i SSTs innstilling 

 

Forslag: FO-Studentene i Bergen foreslår å stryke linje 5 om å fremme forslag 

om uttalelse av lovfestede praksisplasser for helse- og sosialfagutdanningene. 

 

Vedtak FO-Studentenes landsmøtedelegasjon skal:  

• Fremme forslag om at FO-Studentene skal anses som medlemmer av 

FOs landsstyre.   
• Fremme forslag om at FO gjennomfører en ny utredning om tilknytning 

til hovedsammenslutning i neste landsmøteperiode.  
 

LT-sak 

08/19  

Suppleringsvalg  

    

FO-Studentenes vedtekter sier:  

  

§ 5.3. Landstinget skal i vårsemesteret:   

• foreta suppleringsvalg ved behov.  
  

På FO-Studentenes årsmøte i november 2018, manglet vi følgende 

representanter:  

  

• Velferdsviterrepresentant i SST  
• Vara for sosionomrepresentanten i SST  
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• Vara for barnevernspedagogrepresentanten i SST  
• Vara for velferdsviterrepresentanten i SST  
• Et medlem av FO-Studentenes kontrollkomite  

  

Under SST-møte 16.-17. Februar 2019, under SST-sak 15/19, vedtok SST å 

supplere seg med Ask Nødtveidt Kase som ny velferdsviterrepresentant i SST. 

Ask har dermed allerede deltatt på to SST-møter og arbeidet frem mot 

Lokallagskonferansen. Suppleringsvalg gjelder likevel bare frem til 

førstkommende landsting, og alle verv som stod ledige etter årsmøtet i 

november skal derfor behandles på dette landstinget.  

  

De ledige vervene har vært publisert på hjemmesiden i minimum tre uker før 

supplering og innstilling til landstinget.  

  

  

Valgkomite

en innstiller 

for 

landstinget  

  

Velferdsviterrepresentant i SST  

Ask Nødtveidt Kase, FO-Studentene i Østfold  

  

Vara for sosionomrepresentanten i SST  

Elin Gundersen, FO-Studentene på VID Oslo  

  

Vara for barnevernspedagogrepresentanten i SST  

Jeanett Karin Aasen, FO-Studentene i Sogndal  

  

Vara for velferdsviterrepresentanten i SST  

Mangler  

  

Medlem av FO-Studentenes kontrollkomite  

Johannes Menzel Knudsen, FO-Studentene ved NTNU  

  

  

Vedtak   

Velferdsviterrepresentant i SST  

Ask Nødtveidt Kase, FO-Studentene i Østfold  

  

Vara for sosionomrepresentanten i SST  

Elin Gundersen, FO-Studentene på VID Oslo  

  

Vara for barnevernspedagogrepresentanten i SST  

Jeanett Karin Aasen, FO-Studentene i Sogndal  

  

Vara for velferdsviterrepresentanten i SST  

Mangler  

  

Medlem av FO-Studentenes kontrollkomite  

Johannes Menzel Knudsen, FO-Studentene ved NTNU  
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LT-sak 

09/19  

Valg av FO-Studentenes delegasjon til landsmøtet 2019  

Saksfremle

gg  

Landsmøtet er det øverste organet i FO, og avholdes hvert fjerde år. FO-

Studentenes landsting velger FO-Studentenes delegasjon til landsmøtet. 

Landsmøtet avholdes 20.-24. november 2019. De som stiller til delegasjonen må 

påberegne å kunne møte opp under landsmøtet, samt til et helgemøte med 

delegasjonen i høst, og et formøte 19. november.  

  

  

FOs vedtekter sier følgende om FO-Studentenes landsmøtedelegasjon:  

  

§ 5.2 Representasjon   

Landsmøtets delegater består av 157 fylkesavdelingsdelegater, 12 

studentdelegater, en delegat fra Velferdsviterutvalget og landsstyrets 

medlemmer. [...] FO-Studentenes representanter i landsstyret møter med tale- 

og forslagsrett. [...] FO-Studentene velger 12 delegater, hvorav alle 

bachelorutdanningene, jfr.§ 3.1. er representert. [...] Landsmøtedelegatene må 

være à jour med medlemskontingenten.   

  

§ 14. Kvotering  

Ved valg til landsmøtet [...] skal minst 50 % av de valgte være kvinner  

  

  

På FO-Studentenes årsmøte i november 2018, ble det fattet følgende vedtak om 

valg av landsmøtedelegasjon:    

  

LT-sak 17/18 Landsmøte 2019  

Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevern, sosionom og vernepleier, 

samt studentrepresentant i Velferdsviterutvalget velges som delegater til FOs 

Landsmøte. Resterende delegater, delegasjonsleder og varaer velges på neste 

landsting gjennom åpent valg.  

  

Det betyr at vi har valgt fire menn til landsmøtedelegasjonen allerede. Det kan 

maksimalt velges to menn til, for at vi skal overholde kjønnskvoteringsreglene. 

Alle utdanningene er representert, noe som betyr at det ikke ligger flere 

restriksjoner på hvilke utdanninger som kan velges inn.  

  

I tillegg til delegasjonen skal det velges opp til 12 varaer. Her er det ikke 

restriksjon på kjønn, men det er en fordel om alle utdanningene er representert.  

  

Alle som ønsker å stille til landsmøtedelegasjonen, får mulighet til å sende inn 

informasjon om seg selv. Dette er for å gi alle en reell mulighet til å fortelle 

hvem de er og hvorfor man skal stemme på dem, også de som ikke deltar på 

lokallagskonferansen. Det sendes ut et eget informasjonsskriv om hva som skal 

sendes inn, og informasjon om landsmøtet og delegasjonsarbeidet.  

  

På bakgrunn av at FO kun dekker utgifter til de 12 studentdelegatene og 

landsstyrerepresentantene, innstiller SST på at delegasjonsleder velges blant 

disse. Etter valg av delegasjonen, velges delegasjonsleder ved åpent valg.  
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Landsmøtedelegasjonen velges ved åpent valg.  

  

  

SST 

innstiller 

for 

landstinget  

Delegasjonsleder velges av landstinget ved åpent valg blant studentdelegatene 

og landsstyrerepresentantene.  

Forslag 

fremmet 

under 

landstinget 

Valg av delegasjon 
 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Lene Fauskanger 

Forslag: Lene Fauskanger, Bergen 

 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: David Kristoffer Hegge 

Forslag: David Kristoffer Hegge, Volda 

 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Monica Johansen 

Forslag: Monica Johansen, Østfold 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Anne-Linn Sekkingstad, Sogndal 

 

 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Kristoffer Svendal  

Forslag: Kristoffer Svendal, NTNU 

 

 

Forslag 6 

Forslagsstiller: Ingvild Thorvik 

Forslag: Ingvild Thorvik, Bergen 

 

 

Forslag 7 

Forslagsstiller: Emilie Engan Bjørbu 

Forslag: Emilie Engan Bjørbu, Lillehammer 

 

Forslag 8 

Forslagsstiller: Ida Skahjem 

Forslag: Ida Skahjem, Lillehammer 

 

Valg av varaer til landsmøtedelegasjonen 

 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Johannes Knudsen 
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Forslag: Johannes M. Knudsen, Sogndal 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Marte Sigerset, NTNU 

 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Andrea Aasland 

Forslag: Fam Andrea Robstad 

 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Vebjørn Olsen Storvig 

Forslag: Vebjørn Olsen Storvig, NTNU 

 

 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Allan Melby 

Forslag: Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, NTNU 

 

 

Forslag 6 

Forslagsstiller: Pamela Donkor 

Forslag: Pamela Donkor, Sogndal 

 

 

Forslag 7 

Forslagsstiller: David Hegge (Volda) 

Forslag: Valgkomiteen kan supplere delegasjonen med opp til 12 varaer totalt. 

 

 

Valg av delegasjonsleder 
 

Forslag: Lene Fauskanger 

Forslag til vara: Monica Johansen 

 

 

 

 

Vedtak Delegasjonsleder for FO-Studentenes landsmøtedelegasjon: 

Lene Fauskanger velges som delegasjonsleder. Monica Johansen velges som 

vara til delegasjonsleder. 

 

FO-Studentenes landsmøtedelegasjon består av: 

Lene Fauskanger (Bergen) 

Monica Johansen (Østfold) 

David Kristoffer Hegge (Volda) 

Anne-Linn Sekkingstad (Sogndal) 

Kristoffer Svendal (NTNU) 
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Ingvild Thorvik (Bergen) 

Emilie Engan Bjørbu (Lillehammer) 

Ida Skahjem (Lillehammer) 

Ask Nødtveidt Kase (SST og Østfold) 

Geirr Berthinsen (SST og Bergen) 

Allan Melby (SST og Volda) 

Michael Ouren (SST og NTNU) 

 

Varaer til FO-Studentenes landsmøtedelegasjon er: 

1. vara Fam Andrea Robstad (Østfold) 

2. vara Johannes Knudsen (Sogndal) 

3. vara Vebjørn Olsen Storvig (NTNU) 

4. vara Marte Sigerset (NTNU) 

5. vara Åsa Kjerstine Kjølberg Moen (NTNU) 

6. vara Pamela Donkor (Volda) 

 

Valgkomiteen kan supplere med opp til tilsammen 12 varaer til FO-Studentenes 

landsmøtedelegasjon.  

 

 

LT-sak 

10/19  

Eventuelt  

    

Her er det åpent for informasjon og formidling smått og stort fra lokallagene. 

Eventueltsaker meldes ved møtestart. Det kan ikke fattes vedtak i 

eventueltsaker. 

  

 

Eventueltsak fremmet av Kittil Lindheim (VID Oslo) 

Ved VID Diakonhjemmet tilbys det bare en praksisperiode for sosialt arbeid 

bachelor utdanningen. Denne praksisperioden avholdes andre året på vårparten, 

og varer i sin helhet hele vårsemesteret. Flere studenter som nå er i praksis 

utrykker misnøye ved å ha en praksisperiode og har et sterkt ønske om å kunne 

ha to eller flere praksisperioder i løpet av bacheloren. Det vil fortsatt forbli like 

mange måneder/uker med praksis, bare fordelt på to eller flere perioder. Vi 

ønsker et bredere faglig utbytte og praksisplasser som gir relevant og 

kvalitetssikret læring. Det rapporteres fra ulike studenter at de utfører oppgaver 

som er mer miljøterapeutisk eller ordinær renhold, som vasking og kosting. Jeg 

lurer på hva FO gjør for å sikre at studenter på de ulike utdanningsinstitusjonene 

skal kunne få stilt med like muligheter. Jeg ønsker mer informasjon om saken og 

eventuelt FO jobber med denne saken fra før av. 

  
LT-sak 

11/19 

Utsetting av frist for innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2019 

Saks-

fremlegg  

FO-Studentenes vedtekter, § 5.4, fastslår at innkalling til FO-Studentenes 

landsting skal sendes ut senest fire uker før landstinget. I år skal vi behandle 

vedtekter på årsmøtet. FO-Studentene er underlagt FOs vedtekter som 

bestemmes av landsmøtet. FOs landsstyre innstiller på endringer av vedtektene 

og andre sakspapirer i forkant av landsmøtet, og innstillingen publiseres 15. 

oktober. Sentralstyret ønsker å avvente med å sende ut sin innstilling til etter at 
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landsstyrets innstilling er publisert. Dette gir oss mulighet til å kunne ta 

landsstyrets innstilling i betraktning når vi fremmer forslag om endringer av 

vedtekter og innstiller på handlingsplan for 2020. Innkalling med informasjon 

tid og sted, hvem som kan delta og hvordan man melder seg på, vil likevel bli 

sendt ut innen normal tidsfrist (senest fire uker før årsmøtet). 

 

SST 

innstiller 

for 

landstinget 

Sentralstyret får fravike fristen for utsending av sakspapirer til FO-Studentenes 

årsmøte 2019, slik at de kan innstille på saker etter at FOs landsstyret har 

kommet med innstillingen til landsmøtet. Invitasjon med 

påmeldingsinformasjon sendes like vel ut senest innen 4 uker før årsmøtet skal 

avholdes. 

Vedtak Sentralstyret får fravike fristen for utsending av sakspapirer til FO-Studentenes 

årsmøte 2019, slik at de kan innstille på saker etter at FOs landsstyret har 

kommet med innstillingen til landsmøtet. Invitasjon med 

påmeldingsinformasjon sendes like vel ut senest innen 4 uker før årsmøtet skal 

avholdes. 

  

  
 


