
Innkalling og saksliste 

FO-STUDENTENES SST-MØTE 
DATO: 4.-6. oktober 2019 
Møtested: Mariboesgate 13 

 
TIDSRAMME 

Fredag: 18-20 
Lørdag: 9-19 
Søndag: 9-15 

 
 

 

 

Sentralstyret (SST) 2019 

 

Leder 
Kristin Aldridge 41 28 76 07 Send mail 

 

Nestleder 
Iris Jansdottir Nordberg 

45 48 42 10 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Mangler 
 

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 

Studentrepresentant for 

Velferdsvitere 
Ask Nødtveidt Kase 

47 28 93 74 
Send mail 

 
 

mailto:leder@fostudentene.no
mailto:nestleder@fostudentene.no
mailto:barnevernspedagog@fostudentene.no
mailto:sosionom@fostudentene.no
mailto:vernepleier@fostudentene.no
mailto:velferdsviter@fostudentene.no


FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 

 
SST - sak 64/19  Konstituering 

 
a. Møteleder 
 
VEDTAK 
Kristin Aldridge. Mari i Kristins fravær under sak 64/19, 65/19 og 66/19. 

 
 
b. Referent 
 
VEDTAK 
Mari Lilleng 

 
 
 

SST - sak 65/19  Godkjenninger 

 
a. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
VEDTAK 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
b. Godkjenning av protokoll 
 
VEDTAK 
 
Protokoll fra SST-møte 22.-25. juni godkjennes 
 
 
c. Godkjenning av tidsplan for møtet 
 
VEDTAK 
 
Tidsplanen godkjennes 
 
 
d. Permisjonssøknader 
 
Dette er innstillingsmøtet der dere innstiller på alle saker til årsmøtet. Det 
er viktig å prioritere å være tilstede. Dersom dere likevel trenger 
permisjon for deler av, eller hele møtet, må det sendes inn i god tid til 
Mari og Kristin. 
 
VEDTAK 
 
 
Det har ikke kommet inn noen søknad om permisjon.  
 

mailto:mari@fo.no


SST - sak 66/19  Orienteringer 

 
Representanter sender inn en punktliste til protokoll i tillegg til en muntlig orientering. 
Listen sendes sekretær som fører dette i protokoll. 
  
 

a) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 
Michael Ouren 
 
Ikke vært på profesjonsmøte som var forrige gang 9-10 

september, men har lest referat. Mye snakk om den nye 

reviderte utgaven av tvangsloven. Vi har sendt inn vårt forslag 

fra Studentene.  

Det har også blitt jobbet med å presentere heftet "hva jobber 

vernepleiere med" og artikkelsamling som skal presenteres på 

landsmøte.   

Hatt temakveld med Rosa kompetanse. Har fått inn forslag til 

mer fokus på seksualitet på NTNU, spennende å se hvordan 

kullet i 2020 får det. 

Har hatt intervju med Fontene om rosa kompetanse og 
artikkelen min, det skal skrives og settes fokus på tema i en 
artikkel fra Fontene 
 
 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  
Mangler 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Geirr Berthinsen 
 
Kunne ikke delta på profesjonsrådsmøtet.  
 
 

d) Velferdsviterutvalget 
Ask Nødtveidt Kase 
 
Møtet er utsatt til 30. oktober. 
 
 

e) Leder 
Kristin Aldridge 
 

Vi har deltatt på Arendalsuka, der jeg var i debatten «Hvordan 

organisere flere med høyere utdanning?» sammen med tre 

forbundsledere og LO-Leder Hans Christian Gabrielsen. I 

etterkant av debatt skrev vi en liten artikkel om hvorfor FO er 

viktig for LO, med fokus på studentorganiseringen og FO-

Studentene. Vi deltok blant annet også på FO sine 

arrangementer, og Vest-Sahara sin filmvisning.  

 



Vi har arrangert FOLEN, FO-Studentenes leder- og 

nestledersamling. Vi lanserte her den helt nye trinnskoleringen, 

og fikk veldig gode tilbakemeldinger på den nye skoleringen og 

på samlingen som helhet.  

 

Vi har videre skrevet flere artikler, og fått publisert en i Khrono, 

der vi kritiserer resultatet av RETHOS knyttet til praksis. I 

sammenheng med dette har vi skrevet en artikkel på våre egne 

interne sider om seiere og tap FO-Studentene har fått i RETHOS.  

 

Videre har sammen med FO, gitt innspill til kommende 

stortingsmelding om arbeidsrelevans. Her vektla vi praksis, 

ferdighetstrening og simuleringsrom. 

 

Siden sist SSTmøte har vi også arbeidet intensivt med å få 

sakspapirene klare til årsmøtet, der vi legger frem forslag til et 

helt nytt strategidokument og omfattende endringer i vedtektene.  
 

 
 

f) Nestleder 
Iris Jansdottir Nordberg 
 
Ingen ting til orientering  
 
 

g) Studentrådgiver 
Mari Lilleng 
 
 

LOs student- og ungdomskonferanse 

Jeg har deltatt på første av fire planleggingsmøter for LOs student 

og ungdomskonferanse 2020. Temaet blir «fremtidens 

arbeiderbevegelse» med to undertemaer: Klima og 

plattformarbeidsplasser. Vi har begynt å komme med forslag til 

innledere og ønsker mer «pondus» en vi har klart å få til de siste 

årene. Vi har stort fokus på å endre alkoholkulturen på konferansen 

etter tilbakemeldinger fra tidligere konferanser. 

Landsmøtet 

Leder av landsmøtedelegasjonen, Lene Fauskanger, har skypet 

med meg tre ganger. Vi planlegger sammen delegasjonsmøtet 18.-

20. oktober og jobber for å få på plass et program og en saksliste, 

samt å få oversikt over de mange tusen innkommende forslagene. 

Jeg har bestilt hotell til varadelegasjonen under landsmøtet, 

ettersom det kun er delegasjonen som får hotell og reise gjennom 

FO. 

Valgkomiteen ser etter verv 



Valgkomiteen var i seneste laget med å lyse ut ledige verv til 

årsmøtet. Jeg skulle ha fulgt det opp tidligere, men det glapp for 

meg. Jeg har nå lyst ut vervene og postet melding om det på 

lokallagsleder-siden på Facebook. Det er også skrevet inn i 

årsmøteinvitasjonen. 

Årsmøtet 

Jeg har booket hotell med utgangspunkt i 60 plasser. Invitasjonen er 

sendt ut og Facebook-arrangementet er publisert. 

Verving 

Jeg har vært på en heidundrende verveturne i høst. Jeg har besøkt 

åtte ulike lokallag på til sammen 11 besøk. De fordeler seg slik: 

Grimstad, Bergen x 2, Harstad, Bodø, Alta, Oslo x 3, NTNU, 

Lillehammer. I tillegg har Sunniva besøkt Lillehammer, Grimstad, 

OsloMet og Stavanger.  

Jeg hadde avtalt besøk med både Østfold, Volda og Porsgrunn som 

lokallaget/fylkesavdelingen selv avlyste. 

Vi satte medlemsrekord og bikket 30.000 medlemmer i september. 

Siden utmeldinger skjer i slutten av måneden, er vi nå nede igjen på 

29.941 medlemmer, og det vil nok gå opp og ned rundt 30.000-tallet 

frem til landsmøtet. Det er til sammen vervet 650 nye 

studentmedlemmer denne høsten. Det er bra, men det er ikke 

rekord. Etter min oppfatning skyldes dette at de største 

lokallagsstyrene våre ligger nede eller har lite aktive i studiestart. Så 

lokallagene med færrest potensielle medlemmer har vervet godt, og 

lagene med flest potensielle medlemmer har vervet mindre enn de 

pleier.  

   
 

 
VEDTAK 
Tas til orientering 
 
 

 

SST - sak 67/19   Supplering av nestleder 

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 
Saksfremlegg: Etter tre uker utlysning av ledig verv som nestleder, er det kun en 
kandidat som har meldt seg. Følgende er hentet fra søknaden: Iris Jansdottir 
Nordberg er masterstudent i sosialfaglig arbeid med barn og ungdom i Lillehammer. 
Hun er engasjert i studenters velferd og helse- og sosialpolitikk. En av hennes 
hjertesaker er sosialt arbeid i skolen. Hun har engasjert seg som klassetillitsvalgt og 
frivilling i Kors på halsen, en samtaletjeneste for barn og unge. 
 

 
VEDTAK 



SST supplerer seg med Iris Jansdottir Nordberg som nestleder. Saken er behandlet 
via mail 28. august 2019 for å få på plass en ny nestleder snarest mulig. Vedtaket er 
enstemmig. 
 
 

 

SST - sak 68/19  SSTs innstilling til landstinget på årsmøtet 2019  

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 
Saksfremlegg: Foreløpige forslag til sakene på årsmøtet ligger på OneDrive som du 
finner ved å trykke her. Alle må ha lest igjennom forslag til saksliste, endringsforslag 
på vedtektene og handlingsplan for 2020 før møtet. Vi har dårlig tid på møtet, og vil 
trolig ikke bli ferdig om ikke alle kommer forberedt til denne saken, så ta dere tiden til 
å lese igjennom. 
 
SST innstiller på følgende saker til landstinget: 

- Saksliste 
- Handlingsplan 
- Strategiplan 
- Vedtekter 
- Budsjettprioriteringer 
- Uttalelser 

 
 
 
VEDTAK 
 
SST har innstilt på saksliste til landstinget, handlingsplan for 2020, strategiplan 2020-
2022, budsjettprioriteringer for 2020 og uttalelser, samt foreslått endringer på 
vedtektene. Innstillingene publiseres på nett og sendes lokallagene idet møtet 
avsluttes og forslagene til endringer på vedtektene legges inn i MyMeet. Fullstendig 
innstilling er vedlagt nederst i protokollen.  
 

 

SST - sak 69/19  Planlegging av årsmøtet 2019  

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge og Mari Lilleng 
Saksfremlegg: Årsmøtet er det største arrangementet vi har i året. Det krever god 
planlegging for å bli gjennomført på en god måte. Vi må blant annet fordele 
ansvarsoppgaver, forberede argumentasjon til debattene, lage program, lage 
detaljert budsjett for møtet, vurdere om vi skal ha et kulturelt innslag m.m. 
 

 
VEDTAK 
 
Det er laget program for årsmøtet. Praktiske oppgaver i forkant av, og under 
årsmøtet, er fordelt i internt dokument. 
 

SST - sak 70/19   Evaluering av FOLEN   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge og Mari Lilleng 
Saksfremlegg: Vi går igjennom tilbakemeldingene som er sendt inn etter FOLEN og 
evaluerer samlingen. 
 

 

https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/sites/FO-Studentene/SST%202019/Forms/AllItems.aspx?viewid=39e4e8ee%2Db3a4%2D448e%2Da0a2%2D1698974272d7&id=%2Fsites%2FFO%2DStudentene%2FSST%202019%2F%C3%85rsm%C3%B8tet%202019


VEDTAK 
 
Vi har gått igjennom tilbakemeldingene fra FOLEN og notert dem til planleggingen av 
FOLEN 2020. 
 

SST - sak 71/19   Handlingsplan   

 
Saksbehandler:  
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. 
 
 

SST - sak 72/19   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 
Saksfremlegg: Allerede vedtatte datoer i årshjulet 
 
SST-møter: 
4.-6. oktober 
 
Sentrale samlinger: 
1.-3. november - årsmøte 
 
Andre samlinger: 
8.-10. oktober – landsstyremøte 
18.-20. oktober - delegasjonsmøte 
19. november - profesjonsrådsmøte 
20.-24. november - landsmøte 

 
 
VEDTAK 
 

 
Sentrale samlinger: 
1.-3. november - årsmøte 
 
Andre samlinger: 
8.-10. oktober – landsstyremøte 
18.-20. oktober - delegasjonsmøte 
19. november – profesjonsrådsmøte 
19. november – landsstyremøte  
20.-24. november - landsmøte 
 
 
 

SST - sak 73/19   Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler:  



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 OneDrive. 
 

 
VEDTAK 
Lokallagene er fordelt og oppdatert i OneDrive. Iris overtar Oslo, Lillehammer og 
Sogndal. Kristin overtar Molde, Volda, Bodø og Alta.  
 
Alle skal ta kontakt med sine lokallag før årsmøtet, fortrinnsvis på Skype. Michael er 
disponibel for å bistå.  
 
 
 

SST - sak 74/19   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 
 
SST godkjenner søknad om midler på kr. 12.000 kr. Saken er behandlet via mail 16. 
og 17. september 2019. Vedtaket er enstemmig. 
 
Lene Fauskanger har søkt om å få dekket lønnskompensasjon under landsmøtet, 
ettersom arbeidsplassen hennes ikke har tariffavtale som gir henne rett til fri med 
lønn. FO-Studentene dekker utgiftene. 
 
Etter en gjennomgang av budsjett, ser sentralstyret at vi ligger an til å gå i 
underskudd på markedsføring og landsmøtedelegasjon, og overskudd på landsting, 
SST-møter, FOLEN, og lokallagsarbeid. Vi flytter midler for å dekke underskuddet på 
markedsføring og landsmøtedelegasjonen, og bruker resten av overskuddet på 
gjennomføringen av årsmøtet. Her vil det prioriteres å øke midlene til underholdning 
til 20.000, gi en donasjon til Støttekomiteen for Vest-Sahara på 20.000 og å øke 
vervepremiene med en 2. premie på 15.000 og 3. premie til 10.000 til lokallagene 
som verver best av sitt potensiale. Lokallagsmidlene holdes utenfor 
overskuddsregnskapet for å ikke ta av midler som lokallagsstyrene kan søke om.   
 
 
 

SST - sak 75/19   Eventuelt   

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

 

 



 

SAKSDOKUMENTER 
til landsting avholdt på FO-Studentenes årsmøte 

1.-3. november 2019 

 

 

 

  



Landstingssak 12/19 Konstituering 

  

A) Ordstyrer 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Mari Lilleng og Helene Harby 

 

B) Referent 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Mari Lilleng 

 

C) Tellekorps 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Tellekorps oppnevnes av 

ordstyrerbordet ved behov. 

 

D) Redaksjonskomiteer 

Saksfremlegg:  

Vi skal ha to redaksjonskomiteer under årsmøtet som behandler og innstiller 

på alle innkomne forslag: Redaksjonskomite for vedtektsendringer og 

redaksjonskomite for øvrige saker. 

 

Sentralstyrets innstilling presenteres under landstinget. 

 

Landstingssak 13/19 Godkjenninger 

  

A) Innkalling og saksliste 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

B) Tidsplan 

Saksfremlegg:  

Følgende tidsplan foreslås for landstinget: 

Fredag 1. november 17:00-19:30 

Lørdag 2. november 09:00-13:00 og 15:00-19:00 

Søndag 3. november 10:00-14:30 

 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Tidsplanen godkjennes 



 

C) Forretningsorden 

Saksfremlegg:  

 

1. Taletid – Normal taletid på innlegg er tre minutter. Normal taletid på 

replikk er ett minutt. Landstinget kan beslutte begrensning av taletid 

og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle 

inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.  

2. Replikker - Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående 

ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk.  

3. Strek - Ordstyrer foreslår strek for en debatt når dette synes 

nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte 

tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med 

alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Vedtak om å oppheve eller på annen måte 

bryte vedtatte tidsrammer forutsetter alminnelig flertall. 

4. Forslag til vedtak - Alle forslag må presenteres fra talerstolen. Alle 

forslag må være sendt inn i MyMeet senest ved avslutning av det 

innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å fremme eller 

trekke forslag når strek er satt. 

5. Forslag til uttalelse - Forslag til uttalelser må foreligge på ordstyrers 

bord ved godkjenning av saksliste.  

6. Voteringer - Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning eller i 

MyMeet. Landsstyret kan med alminnelig flertall vedta at en votering 

skal skje skriftlig. Valg skjer skriftlig dersom noen av de 

stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. 

7. Protokolltilførsler - Protokolltilførsler kan forlanges av alle 

representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må meldes innen 

behandlingen av saken er avsluttet. Alle som er enig i 

protokolltilførselen melder dette skriftlig før møtets slutt, og disse 

føres til i protokolltilførselen. 

8. Oppmelding av saker – Alle med forslagsrett kan melde opp saker til 

landstinget. Saker meldes opp under godkjenning av sakslisten. 

Vedtak om sakstilførsel fattes med alminnelig flertall. 

 



Sentralstyret innstiller for landstinget: Forretningsorden godkjennes 

 

D) Protokoll fra lokallagskonferansen 2019 

Saksfremlegg: Protokollen ble publisert 3. mai 2019 på hjemmesiden. Den 

kan leses her: https://www.fo.no/getfile.php/1316289-

1556882807/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protok

oll%20LLK%206.%20april%202019%20i%20Sogndal.pdf  

 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Landstinget godkjenner protokollen 

fra landsting avholdt 6. april 2019 under FO-Studentenes lokallagskonferanse 

i Sogndal. 

 

E) Permisjonssøknader 

Saksfremlegg: Delegater må sende inn permisjonssøknad dersom de skal 

forlate landstinget. Dette gjøres gjennom vårt elektroniske møtesystem 

MyMeet.  

 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Permisjonssøknader behandles av 

ordstyrerbordet underveis i landstinget. 

 

Landstingssak 14/19 Orienteringer 

Saksfremlegg:  A) Orientering fra møtene i FO-Studentenes sentralstyre (SST) og SSTs 

handlingsplan v/ Kristin Aldridge  

 

B) Orienteringer fra FOs landsstyremøter v/ Kristin Aldridge 

 

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/Iris Jansdottir Nordberg 

• Profesjonsrådet for sosionomer v/ Geirr Berthinsen      

 

https://www.fo.no/getfile.php/1316289-1556882807/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20LLK%206.%20april%202019%20i%20Sogndal.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1316289-1556882807/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20LLK%206.%20april%202019%20i%20Sogndal.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1316289-1556882807/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/Protokoll%20LLK%206.%20april%202019%20i%20Sogndal.pdf


D) Orientering fra valgkomiteen v/ Sander Rød 

 

E) Orientering fra kontrollkomiteen v/ Emilie Engan Bjørbu 

 

F) Orientering fra studentrådgiver v/ Mari Lilleng 

 

G) Orienteringer fra lokallagsstyrene 

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Tas til orientering. 

Landstingssak 15/19 Budsjett 

Saksfremlegg Landstinget skal foreslå budsjettprioriteringer for kommende valgperiode, jf. 

§5.2. Det er sentralstyret som forvalter budsjettet etter innspill fra 

landstinget. Sentralstyrets innstilling tar utgangspunkt i forslag om å fjerne et 

landsting. Dersom vi opprettholder to landsting vil formål 410 og 420 slås 

sammen til en post, der midlene fordeles mellom de to landstingene. 

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Landstinget foreslår følgende budsjettprioriteringer for budsjett 2020:  

 

Formål Budsjett Kommentar 

410 Årsmøte 320,000 Beregnet til ca. 55 

deltakere. 

420 

Lokallagskonferansen  

400,000 Beregnet til ca. 65 

deltakere. 

430 Sentralstyremøter 280,000 Regnet ut fra ca. 7 

sentralstyremøter. 

440 Fagkonferanser 60,000 Arendalsuka og LOs 

student- og 

ungdomskonferanse 

er foreslått i 

handlingsplanen og vil 

dekkes her. 



450 Skolering av 

ledere og nestledere 

170,000 Øke til leder, 

nestleder og 

økonomiansvarlig. 

460 Lokallagsarbeid 80,000 Tatt høyde for at 12 

lokallag søker. Vi har 

stort sett 12 aktive 

lokallagsstyrer eller 

færre. 

470 Markedsføring 120,000 Studentmagasinet er 

den største posten 

her, det er tatt vekk 

30 000kr 

sammenlignet med 

fjorårets budsjett 

siden man i 2020 vil få 

40% avslag på 

studentmagasinet.  

SUM  1,430,000  

 

 

Landstingssak 16/19 Strategiplan 2020-2022 

Saksfremlegg 

 

Sentralstyret har fremmet forslag til landstingssak 16/19 Vedtekter om å 

innføre et nytt styringsdokument: Strategiplan.  

 

På Lokallagskonferansen 2019 arrangerte vi et seminar om “FO-Studentene i 

fremtiden”. Her fikk vi mange innspill om hva som fungerer godt i dag, og hva 

som ikke fungerer like bra. Det kom blant annet fram at det er et gap mellom 

lokalt og nasjonalt nivå, og at vi ikke alltid jobber godt nok sammen mot de 

samme målene. Samtidig kom det fram at lokallagsstyrene ikke ønsker å 

pålegges oppgaver av sentralstyret. På bakgrunn av dette har sentralstyret 

utviklet en strategiplan med noen grunnleggende tanker som kan være 

retningsgivende for hele organisasjonen. På denne måten vil vi lokalt og 

nasjonalt jobbe mot de samme målene, men man velger selv hvordan man 



ønsker å jobbe mot målene og hvilke tiltak eller handlinger man selv finner 

mest hensiktsmessig. 

 

Strategiplanen er delt inn i formål, visjon, verdier, hovedmål og delmål. Disse 

er ment å gjenspeile de tilbakemeldingene vi fikk på Lokallagskonferansen 

2019, og erfaringer som er gjort i FO-Studentene de seneste årene.  

 

For mer informasjon om arbeidet og vurderingene bak strategiplanen, se 

"Organisasjonsutviklingsprosjekt i FO-Studentene" (vedlegg 1), 

"Organisasjonsutvikling tilbakemeldinger LLK 19 (mentimeter)" (vedlegg 2), 

og "Organisasjonsutviklingsseminar på LLK19" (vedlegg 3). 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Strategiplan 2020-2022 vedtas med vedtatte endringer. 

Landstingssak 17/19 Vedtekter 

Saksfremlegg: Gjeldende vedtekter legges til grunn for revidering av vedtektene. De finner 

du i våre styringsdokumenter her: https://www.fo.no/getfile.php/139513-

1548170351/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/FO-

Studentenes%20styringsdokumenter%202019.pdf 

 

Forslag sendes inn i MyMeet, og du må da velge hvor i teksten endringene 

gjelder. Marker hele området endringsforslaget, strykforslaget eller 

tilleggsforslaget, slik at det er lett for andre å forstå forslaget ditt. Ved 

helhetlige endringsforslag kan disse legges inn ved å markere overskriften på 

dokumentet.  

 

Gjeldende vedtekter for 2018-2019 er vedlagt i vedlegg 4. Sentralstyrets 

forslag til vedtektsendringer er vedlagt med «spor endring» i vedlegg 5.  

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Reviderte vedtekter vedtas med vedtatte endringer. 

Landstingssak 18/19 Uttalelser 

https://www.fo.no/getfile.php/139513-1548170351/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/FO-Studentenes%20styringsdokumenter%202019.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/139513-1548170351/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/FO-Studentenes%20styringsdokumenter%202019.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/139513-1548170351/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20studentene/Dokumenter/FO-Studentenes%20styringsdokumenter%202019.pdf


Saksfremlegg: Alle delegater og observatører kan fremme forslag om uttalelser. En uttalelse 

er en kort tekst som omhandler noe vi ikke har politikk på. Målet med en 

uttalelse er å bruke den til å løfte en sak, og er derfor en måte å få satt fokus 

på enkelte politiske saker. Uttalelser sendes inn som forslag senest ved 

behandling av landstingssak 13/19 punkt A) Godkjenning av innkalling og 

saksliste. 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Innkommende forslag til uttalelser behandles av ordstyrer under landstinget. 

Landstingssak 19/19 Valgperiode for sentrale verv 

Saksfremlegg: Sentralstyret har fremmet forslag til landstingssak 16/19 Vedtekter, som 

innebærer å endre valgperioden for sentrale verv fra kalenderår til 

undervisningsår. Hvis forslaget går gjennom, må det avklares hvorvidt 

sentralstyret som velges for 2020 skal sitte til sommeren 2020 eller 

sommeren 2021. 

Landstingssak 20/19 Sentralstyrets handlingsplan 2020 

Saksfremlegg: Sentralstyrets handlingsplan utarbeides som et nytt dokument hvert år og er 

derfor ikke en revidering av tidligere handlingsplan. Derfor legges 

sentralstyrets innstilling til handlingsplan for 2020 til grunn for debatten og 

innkomne forslag. 

 

Her følger sentralstyrets forslag til handlingsplan for 2020: 

Handlingsplan 2020  

FO-Studentenes sentralstyre (SST) skal jobbe for:  
 

Styrking av lokallagsstyrer 
Gjennom å: 

• jobbe for at det skal være lokallagsstyrer ved alle 
utdanningsinstitusjoner der vi har heltidsutdanninger. 

• etterstrebe at medlemmer av sentralstyret skal besøke de ulike 
lokallagsstyrene. 

• fordele lokallagsstyrene mellom medlemmene i SST, ha jevnlig 
kontakt med lokallagsstyrene og holde seg oppdatert på status 
og aktivitet, minst to ganger i semesteret. 

 



Rekruttering og synlighet 
Gjennom å: 

• jobbe for å øke fylkesavdelingenes innsats i 
rekrutteringsarbeidet. 

• lage studentmagasin som gis ut ved studiestart. 

• arrangere vervekampanjer. 

• å være synlige i FONTENE og andre medier. 

• utvikle en markedsføringsstrategi for FO-Studentene. 
 

Politisk påvirkning 
Gjennom å: 

• svare på høringer der SST finner de aktuelle. 

• invitere ungdomspartier eller andre organisasjoner til FO-
Studentenes arrangementer. 

• jobbe for at studenter får tilstrekkelig og faglig relevant praksis 
av god kvalitet. 

• følge opp implementeringen av RETHOS ved de ulike 
studiestedene. 

• jobbe for at kjønns- og seksualitetsmangfold blir en større del 
av studiene, i samarbeid med Rosa kompetanse. 

• etterstrebe å lage et arrangement, aktivitet eller delta i debatt 
på Arendalsuka. 

 
Faglig nettverk 
Gjennom å: 

• arrangere FOLEN, FO-Studentenes leder og nestledersamling. 

• jobbe for å øke deltakelsen på FO-Studentens nasjonale 
arrangementer. 

• oppfordre lokallagsstyrene til mer lokallagsaktivitet, sosialt og 
faglig. 

• delta på LOs student- og ungdomskonferanse. 

• søke etter samarbeid med andre studentorganisasjoner 
og/eller andre organisasjoner vedrørende vår politikk. 
 

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Sentralstyrets handlingsplan for 2020 vedtas med vedtatte endringer. 

Landstingssak 21/19 Lokallagskonferansen 2020 

Saksfremlegg: 

 

Sentralstyret har fremmet forslag til landstingssak 16/19 Vedtekter om at 

lokallagskonferansen ikke skal arrangeres hos et lokallag. Hvis forslaget går 

gjennom, vil denne saken utgå. Hvis forslaget faller, skal det under denne 

saken velges hvilket lokallag som skal arrangere lokallagskonferansen 2020. 



Lokallag som ønsker å avholde lokallagskonferansen 2020 må selv melde seg 

som kandidater under denne saken. Lokallagskonferansen avholdes da hos 

det valgte lokallaget, og arrangeres som et samarbeid mellom lokallaget og 

sentralstyret. 

Landstingssak 22/19 Valg 

Saksfremlegg: 

 

A) Sentralstyre 

• Leder 

• Nestleder 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

• Studentrepresentant i velferdsviterutvalget 

 

B) Varaer til profesjonsrådene og velferdsviterutvalget 

• Vara til profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

• Vara til profesjonsrådet for sosionomer 

• Vara til profesjonsrådet for vernepleiere 

• Vara til velferdsviterutvalget 

 

C) Kontrollkomite 

• Leder 

• Medlem 

• Medlem 

 

D) Valgkomite 

• Leder 

• Medlem 

• Medlem 

Valgkomiteen 

innstiller for 

landstinget 

A) Sentralstyre 

• Leder:  

o Iris Jansdottir Nordberg 

• Nestleder 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 



o Sigrid Lundervold Nesheim 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

• Studentrepresentant i velferdsviterutvalget 

 

B) Varaer til profesjonsrådene og velferdsviterutvalget 

• Vara til profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

• Vara til profesjonsrådet for sosionomer 

• Vara til profesjonsrådet for vernepleiere 

• Vara til velferdsviterutvalget 

 

C) Kontrollkomite 

• Leder 

• Medlem 

o Johannes Menzel Knudsen 

• Medlem 

 

D) Valgkomite 

• Leder 

o Anne-Linn Sekkingstad 

• Medlem 

• Medlem 

 

Det vil bli gjennomført åpent valg av alle verv som valgkomiteen ikke har 

innstilt på. Det betyr at kandidater må melde seg under saken, og der det er 

flere kandidater til samme verv vil kandidatene settes opp mot hverandre i 

avstemningen. Kandidatene får anledning til å presentere seg i en valgtale på 

opp til tre minutter. Valgtalen kan også gjennomføres via forhåndsinnsendt 

video eller Skype dersom kandidaten ikke er tilstede.  

Landstingssak 23/19 Eventuelt 

Saksfremlegg: I denne saken kan det gis informasjon og diskuteres saker som ikke er satt 

opp på sakslisten. Alle delegater, varaer og observatører kan fremme saker til 

eventuelt. Det kan ikke fattes vedtak i eventueltsaker. Om du ønsker å få 

behandlet en sak av landstinget, må du fremme saken under landstingssak 

13/19 Godkjenninger, punkt A) Innkalling og saksliste.  



Landstingssak 24/19 Generaldebatt 

Saksfremlegg: Formålet med generaldebatt er å legge til rette for en åpen debattarena. Her 

kan man fremme saker som ikke har passet inn ellers i dagsorden.  

Her kan delegater og observatører ta opp temaer som man vil løfte for 

årsmøtet. Generaldebatten er ikke tiltenkt som en arena for møteevaluering 

eller et sted man kan ta omkamper, men som en generell politisk eller 

organisatorisk debattarena.  

 

Debatten er ment som en arena for nye saker, spørsmål, meninger eller tema 

du vil presentere for årsmøtet. Sentralstyret håper årsmøtet vil benytte 

muligheten til å diskutere fritt, og at det blir en nyttig og inkluderende 

debatt.   

  

 

 

 

Vedlegg 
 

Herunder følger vedlegg til  

1 Organisasjonsutviklingsprosjekt i FO-Studentene 

2 Organisasjonsutviklingsseminar på lokallagskonferansen 2019 

3 Organisasjonsutvikling tilbakemeldinger LLK19 

4 Vedtekter 2018-2019 

5 Vedtekter 2020 – sentralstyrets forslag til endringer i vedtektene vist med «spor 

endringer» 

 

 

  



Vedlegg 1 

Organisasjonsutviklingsprosjekt i 

FO-Studentene   

 

På årsmøtet 2018 ble det vedtatt i handlingsplanen at sentralstyret skulle jobbe med 

organisasjonsutvikling. Organisasjonsutviklingspunktet var knyttet til den pågående 

organisasjonsutviklingsdebatten i FO, for å ivareta bedre kontinuitet enn dagens 

strukturering av FO-Studentene. På bakgrunn av dette har sentralstyret satt i gang et 

arbeid med å se på vår egen organisasjon, for å komme med grundig og 

gjennomtenkte innspill til FO. Resultatet av arbeidet redegjøres for i dette 

dokumentet.   

 

1. Om arbeidet og prosessen   

Sentralstyret ønsket at medlemsmassen skulle ha mulighet med å komme med innspill 

til organisasjonsutviklingen for at det ikke bare skulle være medlemmene i 

sentralstyrets egne meninger som skulle bli hensyntatt i arbeidet. På 

lokallagskonferansen 2019 hadde vi et organisasjonsseminar der vi spurte om innspill 

på hvordan FO-Studentene skal se ut i fremtiden og hvilke utfordringer vi har i dag. 

Innspillene avdekket at det i tillegg til å være momenter som skal tas med i 

organisasjonsutviklingsdebatten i FO, så var det et behov for FO-Studentene å se på 

egen organisasjon.   

Etter lokallagskonferansen 2019 starter selve prosessen, og utviklingsarbeidet. 

Sentralstyret vurderte det dit at organisasjonen ikke blir gjenspeilet i dagens 

overordnede dokumenter. Det kom innspill og ble ytret ønske på lokallagskonferansen 

2019 om endringer i de overordnede rammene FO-Studentene har i dag. Vi har derfor 

sett på det mest grunnleggende i organisasjonen vår, herunder formål, strategi, verdier 

og mål.   

 

2. Formål  

Det første som ble diskutert var hvilket eksistensgrunnlag FO-Studentene skulle ha, 

eller med andre ord formål. Sentralstyret har operert med følgende definisjon av 

formål:   

I formålet forsøker organisasjonen å definere hva som er grunnen til at den 

egentlig er til. Formålet går også ofte utover det rent organisatoriske, og 

antyder hva slags samfunnsmessig funksjon organisasjonen skal være med å 

oppfylle. En bedrift definerer i sitt formål med at den ikke bare skal tjene 

penger, men også skal medvirke til økonomisk vekst og skape arbeidsplasser.  

Målet har vært å se om formålsparagrafen i dag er dekkende for hva formålet til FO-

studentene er, eventuelt om den ikke favner hva organisasjonen faktisk er og gjør. 

Intensjonen var å finne essensen av hva FO-Studentene skal jobbe for, for å kunne 

bygge videre på dette.   

For å innhente innspill ble det stilt noen spørsmål på lokallagskonferansen 2019 om 

hva man ønsket at FO-Studentene skulle være.  

Følgende operasjonaliseringer ble gjort:   

1. Hva skal FO-Studentene gjøre?  



2. Hva skal FO-Studentene være?  

3. Hva er viktig for FO-Studentene?  

4. Hva skal kjennetegne FO-Studentene?   

Prosessen var ment for å kick-starte tankeprosesser, og gi innspill til hvilken retning 

FO-Studentene skal ha. Stikkord fra lokallagskonferansen 2019 var:   

 

Hva skal FO-Studentene gjøre?  

• Engasjere    

• Representere    

• Verve    

• Rekruttere   

• Tale studentene sin sak    

• Arrangere temakvelder og annet    

• Jobbe for bedre arbeidsforhold   

• Jobbe for kvalitet studiene    

• Støtte studentene i studentsaker    

• Støtte i praksisplassen    

• Trekke ned den sentralt vedtatte 

politikken lokalt    

• Drive påvirkningsarbeid   

• Jobbe for studentenes rettigheter    

• Engasjere studenter, både medlemmer 

og ikke-medlemmer    

• Gi medlemmene nye opplevelser    

• Gi faglig påfyll    

• Drive politisk påvirkningsarbeid    

• Drive med faglig påfyll for studenter   

  

• Forberede studentene til arbeidslivet   

• Jobbsøkerkurs for 3årstudenter – burde 

kommer tidligere    

• Snakket mer på de nasjonale 

samlingene om rettighetene man har i 

arbeidsliv    

• Mer om hvordan man går fra FO-

Studentene til FO    

• Informere om hvor man faktisk kan 

jobbe    

• Synliggjøre hva vi faktisk utdanner oss 

til, hva betyr det egentlig å være en 

sosionom, barnevernspedagog, 

vernepleier og velferdsviter    

• Være bindeledd mellom studentene og 

rettighetene    

• Bindeledd mellom Studentene og FO    

• Rekruttere    

• Være politisk aktive    

• Vi skal gjøre en forskjell    

  

Hva skal FO-Studentene være?   

• Mangfoldige   

• Hjelpsomme    

• En støttespiller for studentene    

• Være en arena for faglig utvikling 

(som person)    

• Synlige og trygge for nye studenter ¨   

• Gode rollemodeller    

• Solidariske    

• Engasjere seg i lokalmiljøet    



• Arena for å teste grenser ved å stå på 

talerstolen, gjøre seg opp meninger, 

øve seg i større møter    

• Sosialt og gøy    

• Sosial arena, bli kjent med andre    

• Talerør    

• Pådrivere for et godt studentmiljø    

• Lav terskel for deltagelse    

• Skape arenaer sånn at man enkelt 

kommer i kontakt med hverandre    

• Det skal være lett å engasjere seg og 

være med   

• Vi skal være en organisasjon for de 

som skal ut i et arbeid   

• Være politisk aktive og engasjert    

• Tilgjengelig   

• Synlig    

• Møteplass for alle   

• Åpent for alle    

• Portal til arbeidslivet    

• En veileder    

• Veiledning til arbeidslivet    

• En arena for engasjement  

• Rom for å bidra med det man kan    

• Gøy   

  

Hva er viktig for FO-Studentene?   

• Viktig å bli hørt og sett    

• Være synlig    

• Viktig å lytte til studentene   

• Faglig relevant tilnærming    

• Fellesskap    

• Inkludering også i studiene og på 

institusjonene    

• Trygghet i studietiden   

• At alle skal ha muligheten til å være 

med    

• Man skal kunne bidra med det man 

kan    

• Gjøre hverandre gode    

• Gøy og aktivt    

• Variasjon, i aktiviteter og saker    

• Representere alle deler av samfunnet, 

representere mangfoldet    

  

• Tabu på dagsorden    

• Synliggjøre studiene våre til vgs- 

elever    

• Rettigheter    

• Inkludering    

• De gode samtalene hvor vi får høre 

hva alle har å si    

• De gode samtalene for refleksjon    

• Være en læringsarena    

o Sosialt    

o Politisk    

o Faglig    

• Studentenes rettigheter    

• Samhold    

• Mangfold    

• Synliggjøring    

• Arrangere temakvelder    

  



Hva skal kjennetegne FO-Studentene?  

   

• Samhold    

• Engasjere   

• Inkludere    

• Partipolitisk uavhengige, men ikke 

politisk nøytrale    

• Fellesskap    

• Påvirkningsmulighet    

• Stor takhøyde    

• Lav terskel for å bidra    

• Rom for diskusjoner og 

meningsutveksling    

• Kult    

• Spennende    

• Politisk gjennomslag   

• Løser problemer   

• Sette søkelys på det andre ikke tar 

opp/snakker om    

• På i det som skjer i samfunnet   

• Spennende og interessant    

• Positivt image    

• Engasjerende    

• Reell påvirkningskraft    

• Engasjement    

• Respekt    

• Mangfold    

• Likeverd    

• Åpenhet    

• Demokrati    

• Ikke-diskriminerende    

• Vennlige    

• Kulere enn LO    

• Vise at man ikke skal ta forgitt de 

godene vi har i dag, at det fortsatt er 

problemer i samfunnet    

• Sosial arena som inngangsport    

• Stå sammen    

• Spennende    

• Inkludering    

• Kjærlighet og glede    

• Trygghet    

• Goder    

• Likestilling   

• Trygghet    

• Rettferdighet   

• Samhold    

• Makt til å påvirke politisk    

• Kvalitetsstempel, ny oppdatert 

kunnskap, FO vet hva de snakker 

om    

• Tar brukernes perspektiv, kan vise deg 

hvor du skal søke etter mer 

kompetanse    

• Tillitsvekkende    

• Fellesskap    

• Trygghet til å uttale deg i FO, og FO 

prøver å hjelpe de som trenger det   

• Kjemper for profesjonene våre sine 

rettigheter, autorisasjon    

• Synliggjøre politisk engasjement   

• Sykt irriterende, men likevel viktige 

folkene    

• Vaktbikkje    

• Solidaritet    

• Troverdighet    



• Etisk bevisste    

• Faglig engasjert    

• «politisk korrekt»    

• Trygghet    

• Likestilling    

• Positive  

• Samhold    

• Vi er sterke   

• At vi gjør en forskjell    

• Stå opp for trygghet    

  

  

Disse stikkordene ble benyttet i arbeidet i å utarbeide et mål-middel-hierarki 

(heriblant formål, visjon og kjerneverdier).  

Videre ble det nåværende formålet til FO-Studentene lagt til grunn:  

«FO-Studentene skal arbeide for:   

● en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer som 

våre utdanninger og yrkesfelt står overfor.   

● å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer.   

● å fremme våre medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på: 

utdanning, undervisning, praksis, skikkethet, eksamen og studiefinansiering. 

(FO-Studentenes vedtekter §2)  

● en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet.»  

  

Sentralstyret var samstemt om at det var ønskelig å fortsatt vektlegge at 

organisasjonen skal jobbe for å rekruttere nye medlemmer, fremme medlemmenes 

rettigheter og muligheter, og bevisstgjøre om utfordringer og endringer som våre 

utdanninger og yrkesfelt står overfor. Dette i tråd med innspill som ble gitt, og 

eksistensgrunnlaget vårt i FO.  

  

Videre ønsket vi også å innlemme at organisasjonens jobb ikke bare er å bevisstgjøre 

om nåværende rettigheter, men også interessene som våre medlemmer fremmer. Altså 

at det ikke bare skal være et arbeid knyttet til hva vi allerede har, men også hva det er 

vi ønsker oss i fremtiden. Det ble påpekt at ordlyden «rettigheter», slik det fremgår av 

dagens formål, kan tolkes som at FO-Studentene bare skal jobbe for rettigheter 

studentene allerede har. Derfor er det foreslått å legge til ordet «interesser» i 

formålsparagrafen, i og med at store deler av arbeidet til FO-Studentene dreier som 

om å fremme studentenes «interesser», som igjen kan skape nye rettigheter.  

  

I tillegg kom det frem av innspillene på lokallagskonferansen at det faglige og sosiale 

nettverket er noe av kjernevirksomheten i organisasjonen og er noe av det som skiller 

oss ut fra andre organisasjoner. Det ble også ønsket en presisering om at vi er 

partipolitisk uavhengige. Mange får spørsmål for eksempel på stand om FO og FO-

Studentenes tilknytning til politiske partier. En presisering i formålsparagrafen kan 

synliggjøre i enda større grad at FO-Studentene ikke har en partipolitisk tilknytning.   

  

Utfallet av dette ble det følgende forslaget, som ble lagt til grunn i det videre 

arbeidet:   

  

«FO-Studentene har til oppgave å ivareta og fremme våre studenters 

interesser og rettigheter, med særlig fokus på endringer og utfordringer som 

våre utdanninger og yrkesfelt står overfor, samt å representere sine 



medlemmer. FO-Studentene jobber for å rekruttere nye studentmedlemmer, og 

bygge opp et faglig og sosialt nettverk.  

FO-Studentene er partipolitisk uavhengig.»  

 

3. Visjon  

  

Formålsarbeidet ga utgangspunkt for å kunne utforme en visjon som videre ville gi 

grunnlag for et mål-middel-hierarki. Sentralstyret har tatt utgangspunkt i følgende 

definisjon av visjon:   

På grunnlag av formålet definerer man hva som vil være den ideelle 

situasjonen for organisasjonen i fremtiden. Dette kalles ofte for visjoner. En 

visjon skal gi et bilde av hva organisasjonen ønsker å bli en gang i en relativt 

uspesifisert fremtid.  

Med utgangspunkt i hovedpunktene i formålet, samt innspillene fra 

lokallagskonferansen 2019, har vi kommet frem til forslag til visjon. Sentralstyret 

internt uenig, og har derfor tatt ut dissenser, også kalt alternative forslag.  

Forslag til visjon:   

FO-Studentene skaper faglige og sosiale nettverk som bidrar til å sette 

medlemsmassens interesser på dagsorden og er derfor en naturlig del av våre 

studenters hverdag.  

  

Dissens 1:  

Et mindretall i sentralstyret, bestående av Michael Ouren ønsker å erstatte visjonen 

med: “FO-Studentene oppnår politiske gjennomslag gjennom vårt faglige og sosiale 

nettverk, representasjon og rekruttering”.  

Dissens 2:  

Et mindretall i sentralstyret, bestående av Ask Nødtveidt Kase ønsker å erstatte 

visjonen med: “FO-Studentene skaper faglige og sosiale nettverk som bidrar til å sette 

medlemsmassens interesser på dagsorden og er derfor tilstede i våre studenters 

hverdag”.  

 Visjonene har noe ulikt fokus og ordlyd, men har i hovedsak det samme 

grunnleggende ønske om en fremtidssituasjon. Ettersom innspillene fra LLK19 i stor 

grad dreide seg om det faglige og sosiale nettverket har det blitt i visjonen plassert 

som en forutsetning for hva vi får til politisk, og ved rekruttering. Formuleringen “er 

derfor tilstede/er en naturlig del av” retter seg mot rekrutteringsdelen av virksomheten 

vår.   

 

4. Hovedmål og delmål   

Med disse visjonsforslagene til grunn operasjonaliserte vi videre hovedmål med 

intensjon om å følge prinsippene i balansert målstyring og SMART-modellen. 

SMART er en teoretisk modell for å lage mål som er spesifikke, målbare, ambisiøse, 

realistiske og målbare. Resultatstyring, ofte kalt mål- og resultatstyring, er en måte å 

styre en organisasjon på.   

Konseptet balansert målstyring ble utviklet av Robert S. Kaplan og David P. Norton 

på begynnelsen av 1990 tallet. I utgangspunktet som et styrings- og måleverktøy for å 

kunne styre etter flere områder enn finansielle tall, men også sterkere kunne koble 

organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen. Summen ble et 

strategikart.   

 Strategikartet søker eksplisitt å synliggjøre de sammenhengene som finnes mellom de 

ulike perspektivene i balansert målstyring. Vi har oversatt de Kaplan og Norton sine 



opprinnelige punkter til rekruttering, politisk påvirkning, interne prosesser og 

opplæring og oppfølging.   

I tillegg ser vi at handlingsplanen slik den i dag er lagt opp tar for seg en del punkter 

som er knyttet opp mot daglig drift, og som i stor grad følges opp og gjennomføres av 

studentrådgiver. Det ble derfor i arbeidet forsøkt å dra ut hvilke mål vi i dag ønsker å 

sette oss på bakgrunn av innspill fra LLK19, og de punkter som i dag ligger i 

handlingsplanen.   

  

Følgende hovedmål og delmål ble satt ut ifra visjonen:  

1 Rekruttering  

Hovedmål  

1.0 Vi skal organisere minst 50 % av studentene ved våre utdanninger.  

Delmål  

1.1 Vi skal øke innsatsen på medlemsbevaring av sisteårsstudenter.  

1.2 Det skal arrangeres faglige og politiske aktiviteter.  

1.3 Det skal arrangeres vervekampanjer hvert år.  

1.4 Alle lokallagsstyrer skal være oppdatert på organisasjonsgrad på sitt studiested.  

1.5 Vi skal organisere minst 20% av førsteårsstudentene, 30% av andreårsstudentene 

og 50% av tredjeårsstudentene ved hvert studiested.  

1.6 Vi skal ha en reell medlemsvekst på 150 studentmedlemmer hvert år.  

1.7 Vi skal gjøre oss kjent blant våre studenter og være synlige ved studiestart på alle 

våre studiesteder.  

  

2 Politisk påvirkning  

Hovedmål  

2.0 Vi skal ivareta og fremme våre studenters interesser og rettigheter.  

Delmål  

2.1 Vi skal forbedre utdanningene våre.  

2.2 Vi skal utfordre yrkesfeltene vi skal inn i.  

2.3 Vi skal sette relevante temaer på dagsorden.  

2.4 Vi skal engasjere studentene til å si sin mening.  

2.5 Vi skal skape et samfunnspolitisk engasjement.  

  

3 Interne prosesser  

Hovedmål  

3.0 Vi skal ha en inkluderende organisasjon med prosesser som sikrer kontinuitet og 

engasjement.  

Delmål  

3.1 Vi skal ha klare retningslinjer for lokallagenes oppbygging og drift.  

3.2 Vi skal ha gode rutiner som informerer alle studentmedlemmer om når og hvordan 

de kan melde opp saker med tilhørende saksgang.  

3.3 Vi skal ha kontaktpunkt mellom lokallagsstyrene og sentralstyret.  

3.4 Vi skal ha kontaktpunkt mellom lokallagsstyrene.  

3.5 Vi skal ha veiledere, retningslinjer og instrukser som er lette å forstå, enkle å ta i 

bruk og er lett tilgjengelige.   

  

4 Opplæring og oppfølging  

Hovedmål  

4.0 Vi skal ha aktive studentmedlemmer som opplever seg ivaretatt, og som gis 

kompetanse til å utøve vervene sine.  

Delmål  

4.1 Lokallagsstyrene skal få skolering minst én gang i året.  



4.2 Ledere og nestledere skal gis ekstra oppfølging og skolering.  

4.3 Lokallagsstyrene skal vite hvordan de skal følge opp medlemmene sine spesielt 

med tanke på de som er på vei til å melde seg ut.  

4.4 Vi skal ha opplæring for sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen.   

4.5 Vi skal ha skoleringsopplegg som tar for seg alle delene ved verv i FO-

Studentene.  

4.6 Vi skal ha tilgjengelige nettressurser knyttet til opplæring og oppfølging.  

  

Vi har vurdert det slik at ved å gjøre oppgaver som i dag ligger i handlingsplanen om 

til mål gir vi medlemmene et større spillerom for å løse målene slik de selv finner de 

best, altså å selv bestemme hvilke tiltak som skal til for å løse målene. Men vi sikrer 

likevel at organisasjonen arbeider mot de samme målene, og vil på den måten sikre at 

vi får en enhetlig organisasjon som drar i samme retning, men med det 

handlingsrommet vi så et sterkt ønske om i innspillene fra lokallagskonferansen 

2019.   

5. Verdier  

Parallelt med denne prosessen ble det også utarbeidet forslag til kjerneverdier. 

Kjerneverdiene våre er det vi legger til grunn i FO-Studentenes daglige arbeid og 

hvordan vi opptrer. Verdiene er retningsgivere som brukes for å ta avgjørelser når 

man ellers ikke har fastsatte mål eller vedtak. SST var enige at et fornuftig antall 

kjerneverdier ville være mellom tre og fem verdier, der ytterpunktet var at det skulle 

være så enkelt å huske som mulig, samtidig som at kjerneverdiene skulle være så 

beskrivende og motiverende som mulig. Målet har vært å finne de ordene som i størst 

grad ivaretar flere stikkord og meninger. I prosessen med å samle innspillene som 

kom fra LLK19 kom vi fram til følgende verdier:   

• Åpen  

• Trygg  

• Utviklende  

• Engasjerende  

• Inkluderende  

• Troverdig  

• Utfordrende  

• Nyskapende  

• Fremtidsrettet  

• Inkluderende   

  

Måten vi arbeidet videre med verdiene på var å lage beskrivende tekster under hvert 

punkt som skulle forklare ytterligere hva som legges i de ulike verdiene. I dette 

arbeidet så vi at det var flere verdier som kunne være overlappende, eller snevrere enn 

andre. Det vi tenkte lå under begrepet “trygg” og “inkluderende” kunne legges under 

“åpen”. Det som lå under “nyskapende” og “fremtidsrettet” kunne legges under 

“utfordrende” og “utviklende”.  

Vi har dermed kommet fram til følgende forslag til kjerneverdier med tilhørende 

beskrivende tekster:   



  

Åpen  

I FO-Studentene har alle muligheten til å si sine meninger. Vi er åpne for alle, 

uavhengig av religion, alder, livssyn, kjønnsidentitet, legning, etnisitet og 

funksjonsevne. Det er en lav terskel å være med i FO-Studentene, og man skal være 

åpen og imøtekommende ovenfor alle studenter.  

Vi er åpne om vår aktivitet, og streber etter å være så transparente som mulig. Vi er 

åpne og imøtekommende ovenfor andre relevante aktører. Vi er åpne for konstruktiv 

kritikk og meningsutveksling med meningsmotstandere. Det er trygt å være seg selv, 

si sine meninger, stille spørsmål og å være kritisk til egen organisasjon og 

omgivelsene.  

  

Utviklende  

FO-Studentene utvikler medlemmene sine faglig og sosialt. Vi tør å tenke utenfor 

boksen og setter oss ambisiøse mål som vi sammen jobber målrettet mot. Gjennom 

representasjon i relevante ledd og nivåer setter vi tydelige krav og er medlemmenes 

stemme.   

Vi er fremtidsrettet og utvikler organisasjonen og samfunnet til å imøtekomme 

morgendagens utfordringer.   

  
Engasjerende   

FO-Studentene engasjerer medlemmene til å ha og til å fremme sine meninger. Vi 

engasjerer til å organisere seg. Vi er interessevekkende, og skaper engasjement 

gjennom å sette etiske og tabubelagte temaer på dagsorden. Vi engasjerer gjennom 

deltakelse og muligheten til å påvirke. Vi engasjerer gjennom å møte andre 

mennesker med ulike bakgrunner, ved å skape møteplasser med andre studenter fra 

andre studieretninger og utdanningsinstitusjoner for å dele erfaringer og meninger.   

  
Utfordrende   

FO-Studentene tør å være provoserende og skape diskusjoner. Vi tør å komme med 

nye synspunkter og utfordrer dagens praksis. Vi utfordrer samfunnet, politikere, 

utdanningsinstitusjoner og systemene vi skal ut i. Vi utfordrer medlemmene våre til å 

strekke seg etter målene sine og til å bli bedre enn de var i går. Vi utfordrer gitte 

sannheter, og at dagens kunnskap ikke nødvendigvis løser morgendagens 

utfordringer.  

  

  

6. Konklusjon  

I prosessen og utviklingsarbeidet så vi at visjonen, målene og verdiene må ha like høy 

organisatorisk status som vedtekter og politisk program for at de skal kunne ha en 

funksjon i organisasjonen. Vi har derfor foreslått et nytt styrende dokument kalt 

“Strategi for FO-Studentene".  

Innspillet og utfordringen om kontinuitet er viktig for FO-Studentene, og vi er i en 

sårbar situasjon ved at vi som oftest kun har aktive medlemmer i 2-3 år. Derfor har vi 

foreslått en del endringer i vedtektene som kan svare ut denne utfordringen. Blant 

annet at dokumentene revideres sjeldnere for å gi rom for lenger og kontinuerlig 

arbeid. Ved å gjøre organisasjonen uavhengig av enkeltmennesker og ildsjeler, og 

heller fokusere på årsovergripende prosjekter og målsettinger tror vi at vil føre til en 

større kontinuitet enn i dag.   
 



  



Vedlegg 2 

Organisasjonsutviklingsseminar på 

lokallagskonferansen 2019   

  

Bord 1  
FO-Studentene og FO lokalt  

Skal vi ha fokus på å få studentrepresentanter inn i FOs råd og utvalg eller skal 

vi ha fokus på å gjennomføre vår egen politikk?  

• Egen politikk er viktig.  

• Fylkesavdelingen sitt ansvar å få inn folk.   

• Er viktig, men er ikke FO-Studentene  

• Lokallagsstyrene bør drive på politikk, men også oppmuntre medlemmer til 

å ta verv/engasjere seg i råd og utvalg i fylkene.  

• Kan være sunt å ha noen i forskjellige utvalg/råd osv for å kunne ha påvirkning og 

gjennomslag.  

o Er med å styrke fo-studentene og profesjonen  

o Vil kunne være med å påvirke egen politikk også  

• Også viktig for å kunne få en «flyt» mellom å være student -> arbeidstaker  

• De to henger mye sammen.  

• Skal ikke være vervefabrikk/stasjon for voksen FO  

• Det er en verdi å ha representanter i råd og utvalg, ikke minst for å 

underbygge og støtte egen politikk slik at FO-studentene og lokallagene blir 

en forlengelse av hverandre  

• Siden det varierer fra størrelsen og fylkesavdelingene (størrelse, tilknytning osv) 

så vil det være forskjellig fra sted til sted ift engasjement  

• Det er likevel den korteste veien ift. påvirkning  

• Det å ha fokus på NÆRHET til fylket og god kontakt med avdelingen er det 

aller viktigste  

o Resten kommer naturlig  

• Bør ha mer fokus på å få studenter til å engasjere seg i verv. Skaper nettverk 

og forbindelse med fylkesavdelingen. Lettere å legge føringer/samarbeid om 

man er representert. Mer påvirkningskraft inn i FO. Det skaper en rød 

Tråd.  

• Ja takk begge deler  



• Kan være fint å oppmuntre mer. Kan være med å styrke overgangen fra 

studenter til arbeidstakere. Litt mer overlapp?  

• Oppmuntre til at FYLKSESAVDELINGENE legger opp til at FO-studentene 

skal være representert  

  

Hvem skal kunne pålegge lokallagene/lokallagsstyret arbeidsoppgaver/hva de 

skal gjøre?  

• SST skal IKKE pålegge lokallagene arbeidsoppgaver  

• Heller ikke fylkesavdelingene  

• Lokallagene styrer seg selv, men viktig med samarbeid med fylke og SST.  

• Veldig forskjellig fra campus til campus. Ulik kompetanse i lokallagsstyret osv 

osv. lokallaget skal kunne styre selv, men SST skal kunne gi retningslinjer. Bedre 

samarbeid  

o SST kan pålegge at lokallagene skal gi ut informasjon om arbeidet osv 

som FO-studentene gjør  

• FO-Studentene (lokallaget) skal være pliktig til å informere om egen aktivitet  

• SST skal kunne pålegge? nasjonale arrangement/events/kampanje å bidra til det.  

o Flere som heller vil at det skal anbefales  

• Heller oppfordre til ting, men ikke pålegge  

• Ordningen som er i dag med friheten for lokallaget fungerer godt. De skal kunne 

gjøre de de har kompetanse, tid, mulighet til. Man kan ha grunnleggende 

retningslinjer hvordan man styrer et lokallag (ref. lokallagshåndboken). Må ha. 

Men bestemme utifra hva som skal gjøres.  

• Det er FRIVILLIG!!! Man kan ikke sette plikter på folk som ønsker å engasjere 

seg  

• De fleste lagene følger oppfordringer og tipsene som gis, men kun fordi dem VIL 

og ØNSKER. Ikke MÅ.  

  

Skal FO-Studentene fungere som inngangsport til FO med fokus på arbeidslivet, 

jobbsøking, rettigheter eller er det det faglige nettverket av studenter og fokuset 

på studentpolitiske saker som er viktigst?  

• FO-Studentene skal være både faglig nettverk + ha fokus på 

arbeidslivsrettigheter.  

o Skal ikke være enten heller. Begge like viktig.  

o Man kan variere litt på hvilke skal ha mest fokus ift. kompetanse til 

medlemmene  

o Likevel: Studentpolitikk NR1. Arbeidsliv osv NR2 om man må prioritere  

• Mer kontakt mellom fylkesavdeling og alle aktive medlemmer i 

LOKALLAGENE  



o FO-Studentene og voksen FO skal kunne fungere parallellt og sammen og 

ha like mye fokus  

o Man er alle med i FO og skal kunne stå sammen  

  

  
Sideskift  

Bord 2   
Lokalt eller nasjonalt fokus   

Skal vi fremstå som en samlet og enhetlig organisasjon eller skal det være fokus 

på det lokale arbeidet?   

• Lokallagene bør få creds for det de gjør, men også som en samlet organisasjon.   

• Tenke helhetlig  

• Alle bør jobbe sammen politisk nasjonalt – utdanningspoltikk  

• Profesjonspolitikk - bør være lik fra sted til sted, men med rom for lokale 

ulikheter  

• Mer lobbing - følge lokal + nasjonalvalg  

• Lokalt er viktig   

  

Skal lokallagsstyrene ha tydelige retningslinjer for hva de kan/ikke kan gjøre 

eller skal de bruke mest til på selvvalgte lokale saker?  

• Skal det være rom for å lage arrangementer der medlemmene våre skal betale for 

disse, men etablere samarbeid med linjeforeningene på skolene.   

o Gyldig mulighet for å få studenter til og bli bedre kjent med FO-

Studentene.   

• Bør være retningslinjer for hva man kan gjøre og ikke kan gjøre  

o Greit, å ha konkrete retningslinjer slik at vi arbeider likt.   

o Skaper en grunnmur på hva vi kan gjøre og dermed bygge videre.   

• Selvvalgte lokale saker bør man kunne bruke tiden sin på, ikke altfor mye på 

retningslinjer da det allerede finnes føringer på disse i form av vedtekter, politisk 

program og lokallagshåndboka.   

• SST bør ha noen saker som alle bør ta opp også bør lokallagene ha en del egne 

saker.   

• Lokallagenes individuelle interesser er viktige for miljøet   

• Mest fokus på selvvalgt   

Hva ønsker dere at lokallagenes hovedoppgave skal være?  

• Lokalpolitisk påvirkning   

• Skape et faglig studentmiljø  

• Vær synlig/jobbe utover  



• Opplyse om rettigheter man har   

• Passe på at studentene har det bra  

• Sosialt fellesskap – det må være gøy  

Hva tenker dere er lokallagenes rolle i FO-Studentenes politiske arbeid?   

• Fremme saker.   

• Fremme nye saker.   

• Følge det politiske programmet  

Hvordan ønsker dere å drive påvirkningsarbeid?  

• Instagram og Facebook.   

• Sosiale medier: Podcast (mer forståelig når man snakker), Snapchat  

• Etablerte kanaler: Uttalelser i Fontene, andre organisasjoner, privatpersoner, 

leserinnlegg  

• Få interessen til “mannen på gata”.   

• Podcast: Vi snakker lettere enn man skriver, lettere å gjøre seg forklart.   

Skal vi jobbe sammen for de “store” sakene, eller skal man fokusere på lokal 

problematikk?   

• Lokallag må ta ansvar for lokale utfordringer   

Skal lokallagsstyret være et sted der man jobber for “sine kampsaker” eller skal 

vi være en organisasjon som jobber for nasjonalt gjennomslag?   

• Større rom for egne kampsaker.   

• Begge deler – overordnet med FO og lokalt.   

• Lokallagene kan jobbe for sine kampsaker, de trenger ikke å jobbe for de samme 

sakene da det ikke er relevant for alle lokallagene.   

• Ta nasjonale saker ned på et lokalt nivå  

• Gjøre lokale saker til nasjonale saker   

  
Sideskift  

Bord 3   
Hva er FO-Studentene?   

Hva skal FO-Studentene gjøre?   

Engasjere   

Representere   

Verve   

Rekruttere  

Tale studentene sin sak   

Arrangere temakvelder og annet   

Jobbe for bedre arbeidsforhold  

Jobbe for kvalitet studiene   

Støtte studentene i studentsaker   

Støtte i praksisplassen   



Trekke ned den sentralt vedtatte politikken lokalt   

Drive påvirkningsarbeid  

Jobbe for studentenes rettigheter   

Engasjere studenter, både medlemmer og ikke-medlemmer   

Gi medlemmene nye opplevelser   

Gi faglig påfyll   

Drive politisk påvirkningsarbeid   

Drive med faglig påfyll for studenter  

Forberede studentene til arbeidslivet  

Jobbsøkerkurs for 3årstudenter – burde komme tidligere   

Snakke mer på de nasjonale samlingene om rettighetene man har i arbeidsliv   

Mer om hvordan man går fra FO-Studentene til FO   

Informere om hvor man faktisk kan jobbe   

Synliggjøre hva vi faktisk utdanner oss til, hva betyr det egentlig å være en sosionom, 

barnevernspedagog, vernepleier og velferdsviter   

Være bindeledd mellom studentene og rettighetene   

Bindeledd mellom Studentene og FO   

Rekruttere   

Være politisk aktive   

Vi skal gjøre en forskjell   

Hva skal FO-Studentene være?   

Mangfoldige  

Hjelpsomme   

En støttespiller for studentene   

Være en arena for faglig utvikling (som person)   

Arena for å teste grenser ved å stå på talerstolen, gjøre seg opp meninger, øve seg i 

større møter   

Sosialt og gøy   

Sosial arena, bli kjent med andre   

Talerør   

Pådrivere for et godt studentmiljø   

Lav terskel for deltagelse   

Skape arenaer sånn at man enkelt kommer i kontakt med hverandre   

Det skal være lett å engasjere seg og være med  

Rom for å bidra med det man kan   

Gøy  

Synlige og trygge for nye studenter ¨  

Gode rollemodeller   

Solidariske   

Engasjere seg i lokalmiljøet   

Vi skal være en organisasjon for de som skal ut i et arbeid  

Være politisk aktive og engasjert   

Tilgjengelig  

Synlig   

Møteplass for alle  

Åpent for alle   

Portal til arbeidslivet   

En veileder   

Veiledning til arbeidslivet   

En arena for engasjement   

   

Hva er viktig for FO-Studentene?   



Viktig å bli hørt og sett   

Være synlig   

Viktig å lytte til studentene  

Faglig relevant tilnærming   

Fellesskap   

Inkludering også i studiene og på institusjonene   

Trygghet i studietiden  

At alle skal ha muligheten til å være med   

Man skal kunne bidra med det man kan   

Gjøre hverandre gode   

Gøy og aktivt   

Variasjon, i aktiviteter og saker   

Representere alle deler av samfunnet, representere mangfoldet   

Studentenes rettigheter   

Samhold   

Mangfold   

Synliggjøring   

Arrangere temakvelder   

Tabu på dagsorden   

Synliggjøre studiene våre til vgs- elever   

Rettigheter   

Inkludering   

De gode samtalene hvor vi får høre hva alle har å si   

De gode samtalene for refleksjon   

Være en læringsarena   

                Sosialt   

                Politisk   

                Faglig   

   
Hva skal kjennetegne FO-Studentene?   
Samhold   

Engasjere  

Inkludere   

Partipolitisk uavhengige, men ikke politisk nøytrale   

Fellesskap   

Påvirkningsmulighet   

Stor takhøyde   

Lav terskel for å bidra   

Rom for diskusjoner og meningsutveksling   

Kult   

Spennende   

Politisk gjennomslag  

Løser problemer  

Sette søkelys på det andre ikke tar opp/snakker om   

På i det som skjer i samfunnet  

Spennende og interessant   

Positivt image   

Engasjerende   

Reell påvirkningskraft   

Vise at man ikke skal ta forgitt de godene vi har i dag, at det fortsatt er problemer i 

samfunnet   

Sosial arena som inngangsport   



Stå sammen   

Spennende   

Inkludering   

Kjærlighet og glede   

Trygghet   

Goder   

Likestilling  

Trygghet   

Rettferdighet  

Samhold   

Makt til å påvirke politsk   

Kvalitetsstempel, ny oppdatert kunnskap, FO vet hva de snakker om   

Tar brukernes perspektiv, kan vise deg hvor du skal søke etter mer kompetanse   

Tillitsvekkende   

Fellesskap   

Trygghet til å uttale deg i FO, og FO prøver å hjelpe de som trenger det  

Kjemper for profesjonene våre sine rettigheter, autorisasjon   

Synliggjøre politisk engasjement  

Sykt irriterende, men likevel viktige folkene   

Vaktbikkje   

Solidaritet   

Troverdighet   

Engasjement   

Respekt   

Mangfold   

Likeverd   

Åpenhet   

Demokrati   

Ikke-diskriminerende   

Vennlige   

Kulere enn LO   

Etisk bevisste   

Faglig engasjert   

«politisk korrekt»   

Trygghet   

Samhold   

Vi er sterk e  

At vi gjør en forskjell   

Stå opp for trygghet   

Likestilling   

Positive   

  
Sideskift  

Bord 4  
Hvordan få til en god overgang fra FO-studentene til FO  

Informasjon om hvordan man kan fortsette å være engasjert. Informasjon om hva som 

er forskjellen på hva som er fo studentene og FO (voksen). Tettere kontakt mellom 

lokallagstyret og fylkesavdelinga, informasjon om hvordan bli tillitsvalgt på 

forskjellige arbeidsplasser. F.eks 1 år med studentkontigenten etter at man er ferdig 

med utdanning. Gi mer informasjon på godene, både forsikring men også på de andre 

godene, tariff, arbeidsvilkår, div. Temakveld fra fylkes avdelinga om dette, brosjyrer, 

reklame på internett, jobbsøkerkurs, mer synlighet på arbeidsplass. Fagdag med 



fylkesavdelinga, for å skape bedre samarbeid, mer felles aktivitet med medlemmer fra 

både fo- studentene og Fo. Yrkesrettet tidligere fo studenter som snakker om sitt yrke, 

som man presenterer på en temakveld? Skape mer felleskap og trygghet, f.eks en 

vernepleier som jobber alene på en bolig, at fylkesavdelingen er synlige og aktive. Få 

en mail fra fylkesavdelingen om info om hvilken ny status du får, info om hvordan 

engasjere deg, kontingenten, goder og fordeler med å forsette å være engasjert. Få det 

inn i undervisningen, på en bedre måte? Spørreundersøkelse på hvorfor man slutter? 

Bedre og enklere informasjon om godene og fordeler. Tilstedeværelse fra tillitsvalgte 

og fylkesavdelinga i jobb sammenheng. Informasjon om kontakt opplysninger til 

disse tillitsvalgte. Middag med 3 klassinger og info om hva som skjer når du blir med 

i voksen FO. Ta informasjon på beleilige tidspunkt, ikke kvelder, men pauser / etter 

forelesing.  

Hva er utfordring i å forsette i voksen FO  

For høy medlemskapskontigent, likevel er godene der til å ta imot HVIS det skulle 

være behov for det. Informasjon på hvordan forsette å være aktiv, hvordan kan man 

engasjere seg i arbeidslivet.  Hvordan spre bedre informasjon både til fo student 

medlemmer og yrkesaktive. Hvilken informasjon skal man dele ut på stand til nye 

medlemmer.  

Er det andre måter vi kan organisere oss på? Hvis det er samme kontigent som fo 

student , kan folk bli mer engasjert. Det skaper bedre kontinuitet ved at folk ikke bare 

er inne for maks 3 år, eventuelt mer på videre utdanning. Da får vi et sterkere 

lokkalstyre, SST, Kontroll komitee, valg komitee og kan komme med bedre 

argumenter, da slipper man å ha opplæring ofte av nye. Likevel kan det bli 

overkjøring av studiepolitikk og utdanningspolitikk. Vedtekt og regler på hvor mange 

delegater fra studenter, vedtekter på hva man skal fokusere på, vedtekt på politikk.  

FO taper penger på 30/35 , ekskluderende med alder, burde det heller være x antall år 

etter endt utdanning ?  

Nye fylker, hvordan løse det? Kopiere hvordan andre løse det, andre organisasjoner. 

Erfaringer som de sitter på det.  

Det er bra med at fylkesavdelingen og lokallagsledere/nestleder har dialog. Lokallaget 

i seg selv ønsker ikke like mye kontakt.  

  
  

  
Sideskift  

Bord 5  
Politisk påvirkning eller faglig nettverk  

Skal vi være en politisk organisasjon eller skal vi fremme en god organisasjon på 

basis av faglig nettverk, bygge studentenes kompetanse og enda bedre 

rammeverk for lokallagene?   

Hvilken grad ønsker dere at FO-Studentene skal drive politikk i forhold til faglig 

kompetanse og organisasjonsutvikling?  

Skal vi ha mest fokus på gjennomslag for meningene våre å få gjennom f.eks. 

lovfesting av praksis eller skal vi ha mest fokus på å følge opp lokallagsarbeidet 

og gi faglig påfyll og nettverk?  

Skal vi ha større fokus på faglig nettverk og faglig engasjement enn det vi har i 

dag?  

Skulle vi samarbeidet mer med andre LO forbund lokalt?  

Det var forskjellige meninger om den politiske påvirkningen og faglige nettverk. 

Mange mener hovedtyngden må være på faglig nettverk, men en del av den tyngste 

jobben må gjøres i politiske organer hvor de kompetente medlemmene kan 



kommunisere og formulere dokumenter og skriv på en hensiktsmessig og profesjonell 

måte.   

Var snakk om at LO-student kan jobbe politisk og FO-Student kan jobbe med faglig 

nettverk. Mye forskjellige meninger.  

Det faglige nettverket må jobbe med sosiale arrangementer, noen vil bare være 

medlem og bruke fordelene, viktig å styrke lokallagene, det skal være moro å jobbe i 

lokallaget. Viktig å styrke lokallagene og sikre profesjonslaglig representasjon. 

Vanskeligere å engasjere medlemmer i lokallagsstyret om fokuset kun er på politikk.   

Vi kan ikke bare ha det kult og gå på kurs. Politisk påvirkning er viktig for våre 

profesjoner fordi vi kommer til å jobbe i offentlig sektor eller i umiddelbar tilknytning 

til offentlige instanser.  

Vi må ha begge deler.  

Jobbene våre er politisk styrt, men vi mister grasrota hvis vi kun fokuserer på tungt 

politisk arbeid.  

Uten politikken kan vi miste medbestemmelsesretten vår. Vi får ikke bestemme hva 

som er viktig for oss.  

Vi må bygge faglig og politisk engasjement som blir sirkulært og smitter hverandre.  

Den politiske påvirkningen var det snakk om å organisere gjennom LO-Student. Der 

var det uenighet, vi trenger fagspesifikk kompetanse i påvirkningen.   

Kunne hatt underkomitéer i SST som jobber med spesifikke ting. Som politikk, 

rekruttering, oppfølging av lokallag osv. Da kunne SST fokusert utelukkende på 

gjennomføring av handlingsplan f.eks.  

Trenger opplæring i lokallagene på hvordan man skriver uttalelser både politiske og 

avisartikler.   

Praksisordningen må påvirkes politisk.  

Uten politisk påvirkning får vi ikke bedre arbeidsvilkår.   

Noen mente at SST kunne jobbe med den politiske påvirkningen og lokallagene jobbe 

med faglig nettverk og rekruttering. Spørsmålet er om lokallagene har kompetanse 

nok til å ivareta hele det faglige aspektet vi har som organisasjon. Da må SST bistå 

med opplæring.  

  

  
Sideskift  

Bord 6   
FO-Studentene i fremtiden  

Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en 

stor fagkonferanse med flere medlemmer?  

Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer 

til å delta på konferansen?  

Gruppe 1:  

1. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Litt diskusjon frem og tilbake. Det faller mot et landsting som beste løsning på 

bakgrunn av tidligere erfaringer fra andre organisasjoner, mindre forvirring med et 

landsting fremfor to, mulighet for en tverrfaglig fagkonferanse på tvers av de fire 

profesjonene, enklere med nettverksbygging på en ren fagkonferanse.   

2. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   



• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  

3. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• På landsting kan det være en fordel med hotellovernatting for å være opplagt. På 

andre arrangementer kan det godt være hyttetur eller lignende for å ha med flest 

mulig.  

Gruppe 2:  

4. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Diskusjonen ender på to landsting. Gruppen føler at to landsting styrker 

demokratiet i organisasjonen fordi de føler at SST vil sitte på makten hele 

perioden mellom årsmøtene. Lokallagskonferansen fungerer som god 

nettverksbygging mellom lokallagene på grunn av fokuset. Føler at en ren 

fagkonferanse kan bli tørt, og blir litt tilbake til skolen.   

5. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   

• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  

6. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• Trenger ikke nødvendigvis hotell, men behov for ordentlig senger og maks fire på 

et rom (FOLEN inspo). Litt ekstra stas med landsmøtet, og ønsker hotell da. 

Gymsal og klasserom er ikke greit, og kan svekke motivasjonen for å møte opp. 

Ønsker flere deltakere på landsting.  

Gruppe 3:  

7. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Litt diskusjon frem og tilbake. Syntes to landsting er veldig greit, men ønsker en 

fagkonferanse. Litt usikkert i gruppen om de er villig til å ofre et landsting for en 

fagkonferanse, og kommer til slutt frem til at de er villig til å ofre et landsting for 

en stor fagkonferanse som inkluderer mange. Stort fokus på nettverksbygging 

(leie inn leder og ansette fra ulike arbeidsplasser som er relevante f.eks)  

8. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   

• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  

9. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• Gruppen ønsker helt klart flere på konferansene. Overnatting på hytter, skoler og 

andre muligheter skaper bedre fellesskap.  

Gruppe 4:  



10. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Gode argumenter for og imot to landsting. Mennesker er forskjellig, lokallag er 

forskjellig. Noen er med i FO-studentene for det sosiale og faglige, mens andre er 

veldig politisk interessert og ønsker å ta opp ting. Diskusjonen ender med at et 

landsting holder, og at fagkonferanse kan bidra til bedre diskusjoner og innlegg på 

landstinget.  

11. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   

• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  

12. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• Rakk ikke  

Gruppe 5:  

13. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Ønsker to landsting for å opprettholde demokratiet i FO-studentene. Orienteringer, 

fatte vedtak og en slags forberedelse til årsmøtet er viktig. Sånn som det er nå 

virker greit.   

14. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   

• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  

15. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• Mange blir motivert av å bo på hotell fordi et hotellopplegg vil være en 

oppgradering fremfor å sitte hjemme på hybelen. Sovepose og klasserom vil være 

en nedgradering, og mange vil muligens ikke møte opp da. Køyesenger på hytte 

kan være innafor så lenge det er god og ordentlig mat, og at studenten ikke taper 

penger på å dra.  

Gruppe 6:  

16. Er det viktigst at vi har to landsting der delegatene skal fatte vedtak eller er det 

viktigst at vi får samlet flest mulig for faglig påfyll og fokus på nettverk?  

• Ønsker to landsting for en bedre fordeling av landstinget for å passe på t det er tid 

til det sosiale under landsting. Ikke behov for revidering av lokallagshåndboka 

hvert år og kan putte andre ting inn i første landstinget.   

17. Syns dere at organisasjonen trenger to landsting eller skulle vi i stedet hatt en stor 

fagkonferanse med flere medlemmer?   

• Nokså like spørsmål, så de svarte på begge spørsmålene sammen.  



18. Er det viktig at det er hotellovernattinger eller at vi får flest mulig medlemmer til å 

delta på konferansen?  

• Åpen for alternativer for å få plass til flest mulig.  

  

Annet: Demokrati og flest mulig medlemmer er viktigst for FO-studenten fremover. 

De lokallagene med mange medlemmer må få sende flere.  
 

  



Vedlegg 3 

Organisasjonsutvikling 

tilbakemeldinger LLK19 
 

 

 



 

 

 

 

  



Vedlegg 4  

Vedtekter 2018-2019 

VEDTEKTER 2018 

Gjeldende for 2018-2019 

 

§ 1. Organisasjon 
 

FO-Studentene ble etablert 01.07.1999. 

FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO, og er underlagt FOs 

landsmøte.  

Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i aktuelle 

fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene skal støtte lokallagenes arbeid jf. §11.3 kulepunkt 4 i 

FOs vedtekter. 

FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program og årlig handlingsplan. FO-Studentene er 

partipolitisk uavhengige. FO-Studentenes sentralstyre er underlagt FO-Studentenes landsting. 

FO-Studentenes landsting fastsetter FO-Studentenes vedtekter. 

FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i landsstyret. 

 

§ 2. Formål 
FO-Studentene skal arbeide for: 

● en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer som våre 

utdanninger og yrkesfelt står overfor. 

● å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer. 

● å fremme våre medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på: 

utdanning, undervisning, praksis, skikkethet, eksamen og studiefinansiering. 

● en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. 

 

§ 3. Medlemskap 
Vilkår for medlemskap:  

• Fullført bachelorutdanning for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere 

og velferdsvitere.  

• Dispensasjon kan gis for søkere med sammenlignbare utdanninger. 

Dispensasjonssøknader behandles av arbeidsutvalget.  

• Studenter ved godkjente bachelorutdanninger (jf. Pkt.1 og 2),  



• Studentmedlemmer ved bachelorutdanningene. Studentmedlemmer som tar 

master- eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse. 

 

§ 4. Organisasjonsledd 
FO-Studentene er organisert gjennom: 

● Landsting 

● Sentralstyre (SST)  

● Lokallag 

 

  

§ 5. Landsting 
Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett på 

årsmøtet i høstsemesteret, og ett på lokallagskonferansen i vårsemesteret. 

SST og kontrollkomite kan innkalle til ekstraordinært landsting når de finner det påkrevd. 

SST skal innkalle til ekstraordinært landsting når minst 2/3 av lokallagene krever det. 

Landstinget velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene er representert,  

til FOs landsmøte. 

 

§ 5.1. Landstingsrepresentanter: 
● Lokallagene velger én landstingsrepresentant fra hver av FOs utdanninger ved hvert 

studiested. Landstingsrepresentanten har tale-, forslags- og stemmerett på landstinget. 

● SST har møteplikt, tale- og forslagsrett. SST i sin helhet har én stemme.  

● Ved stemmelikhet gjelder SST sin stemme som dobbeltstemme. 

● Valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett. 

● Observatører har tale- og forslagsrett.  

● Studentrådgiveren har talerett. 

 

§ 5.2 Landstinget skal i høstsemesteret: 
 

Velge: 

● SST 

● personlig vara til hvert av profesjonsrådene og til Velferdsviterutvalget. 

● Valgkomité  

● arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. 

● Kontrollkomite 

 

Vedta: 

● handlingsplan gjeldende fra 1. januar påfølgende år.  



● politisk program som vedtas i partallsår, og vedtekter som revideres i oddetallsår. 

● foreslå budsjettprioriteringer. 

 

§ 5.3. Landstinget skal i vårsemesteret: 
 

● revidere lokallagshåndboka. 

● foreta suppleringsvalg ved behov. 

 

§ 5.4. Innkalling 
Innkalling og sakspapirer skal sendes landstingsrepresentantene og lokallagene senest fire 

uker før landstinget.  

 

§ 5.5. Protokoll 
Det skal føres protokoll fra landstinget. Protokollen skal publiseres på nett senest fire uker 

etter endt landsting. 

 

§ 6. Sentralstyret (SST) 
SST er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom landstingsmøtene. SST skal 

iverksette landstingets vedtak, representere FO-Studentene utad og opprettholde kontinuerlig 

dialog med lokallagene. 

SST skal møtes minst syv ganger i året og medlemmene har 

møteplikt.  

SST består av: 

● Leder 

● Nestleder 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

● Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget 

 

Saker i SST avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som 

dobbeltstemme. SST er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.  

SST-medlemmene innehar sine verv i ett år, og tiltrer sine verv 1. januar. 

 

§ 6.1. Ansvar og fullmakter 
 

SST ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene. Dette innebærer 

forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til lokallagene, samt 



utarbeidelse og utføring av handlingsplan og oppfølging av politisk program og budsjett. 

SST har også hovedansvar for å fronte FO-studentene utad.  

Nestleder er leders stedfortreder, og hjelper leder med den daglige driften av FO-Studentene. 

SST står fritt til å uttale seg om enkeltsaker i tråd med FO-Studentenes politiske 

program. 

Studentrådgiver sender innkalling med sakspapirer til SST to uker før SST-møtet. 

Det føres protokoll fra SSTs møter som publiseres på FO sine nettsider etter endt møte. 

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. 

 

§ 7. Lokallag 
 

Et lokallag består av alle studentmedlemmer ved gitt studiested. 

Lokallagsstyrer etableres av lokallaget ved de ulike studiestedene. FO-Studentenes 

lokallagshåndbok er en ressurs som skal brukes for arbeidet i lokallaget. Det 

overordnede ansvaret for lokallag og lokallagsstyrer ligger hos FOs fylkesavdelinger jf. 

§11.3 punkt 4 i FOs vedtekter. 

 

§ 7.1. Lokallagets årsmøte 
Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Lokallaget avholder årsmøtet før landstinget i 

høstsemesteret og skal behandle: 

● årsberetning. 

● årsregnskap. 

● budsjett. 

● uttalelser. 

● valg av styre. 

 

Personvalg fra årsmøtet skal sendes studentrådgiver innen tre uker etter møtet. Ved 

stemmelikhet gjennomføres omstemming frem til flertall.  

 

§ 7.2 Lokallagsstyret 
Lokallagsstyret skal bestå av minimum tre personer; leder, nestleder og 

økonomiansvarlig. 

Lokallagsstyret skal fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjementet blant medlemmer ved 

sitt studiested. Lokallagsstyret er ansvarlige for driften av lokallaget, og er bindeleddet 

mellom SST og medlemmene. Lokallagsstyret skal samarbeide med fylkesavdelingen og SST 

om rekruttering av nye medlemmer. 



 

§ 7.3. Økonomi 
 

For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse eller økonomiske midler avtales med 

den enkelte fylkesavdeling. Lokallaget kan søke fylkesavdelingen og SST om midler. 

 

§ 7.4. Lokallagskonferanse 
 

Hvert vårsemester skal et lokallag som velges på landstinget i høstsemesteret arrangere 

lokallagskonferanse som skal sette fokus på fag- og studentpolitikk. Lokallaget er ansvarlig 

for den faglige gjennomføringen av konferansen. Lokallaget, i samråd med SST, har ansvar 

for den praktiske gjennomføringen, mens SST har det økonomiske ansvaret.  

Lokallaget velger én landstingsrepresentant og én observatør fra hver av våre utdanninger ved 

hvert studiested som deltakere på lokallagskonferansen. 

 

Invitasjon sendes lokallagene senest fire uker før lokallagskonferansen avholdes. 

 

§ 8. Valg 
 

Innstilling til SST, valgkomiteen og kontrollkomiteen gjøres av den sittende valgkomiteen til 

årsmøtet. Innstillingene sendes lokallagene senest fire uker før årsmøtet. Ved behov for 

supplerende valg skal valgkomiteen etterstrebe og holde samme frist som med innstillingene 

til årsmøtet. Lokallagene har mulighet til å komme med benkeforslag under valg. 

 

§ 8.1. Sentralstyret (SST) 
SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av seks medlemmer, jf.§ 6. 

SST skal være representativt for FO-studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og 

studieretninger. 

Ved frafall i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget skal personlig vara inntre som ny 

representant i SST. Dersom vara ikke er valgt, eller vara trekker seg, kan SST supplere seg 

selv frem til neste landsting. Ved frafall av leder eller nestleder kan SST supplere seg selv 

frem til neste landsting. SST plikter å kunngjøre ledige plasser i SST via mail til lokallagene 

og oppslag via FO-Studentenes nettsider i minimum tre uker før en representant velges. 

Valgkomiteen kommer med sin innstilling i forkant av førstkommende landsting uavhengig 

av SSTs supplering. 

 

§ 8.1.1 Personlig vara 
 



Personlig vara for studentrepresentantene i profesjonsråd og utvalg innstilles av valgkomiteen 

og velges ved alminnelig flertall. 

 

§ 8.2. Valgkomite 
 

Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av tre medlemmer. 

Valgkomiteen skal tilstrebe å være representativ for FO-Studentenes ulike 

utdanningsinstitusjoner og utdanninger. Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i SST, 

valgkomite eller kontrollkomite uten benkeforslag og at de trekker seg fra valgkomiteen før 

landstinget åpner. Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Valgkomiteen plikter å 

kunngjøre ledige plasser i valgkomiteen via mail til lokallagene og oppslag via FO-

Studentenes nettsider i minimum ti dager før en representant velges. 

Valgkomiteen har taushetsplikt. 

 

§ 8.3. Kontrollkomite 
Kontrollkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av tre 

medlemmer. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke ha verv i SST eller valgkomiteen, 

eller være leder i et lokallag. Kontrollkomiteen skal kontrollere at SST og valgkomiteen 

arbeider utfra vedtektene. Kontrollkomiteens arbeid innebærer oversyn av protokoller fra 

SST, samt å være rådgivende organ for SST og valgkomiteen i spørsmål om tolkning av 

vedtekter. 

 

§ 8.4. Stemmelikhet 
 

Ved stemmelikhet i personvalg på landstinget skal det foretas gjenvalg helt til en kandidat har 

fått flertallet av stemmene. 

 

 

§ 9. Mistillit 
 

Ved mistillit til et medlem av SST, valgkomiteen eller kontrollkomiteen kan landstinget med 

2/3 flertall avsette medlemmet. 

 

§ 10. Endringer i vedtektene 
 

Endringer i vedtektene vedtas med aktiv votering ved 2/3 flertall i landstinget. 

  



Vedlegg 5 

Vedtekter 2020 – sentralstyrets 

forslag til endringer i vedtektene vist 

med «spor endringer» 
 

 

VEDTEKTER 201920 

Gjeldende for 201720-201922 

§ 1. Organisasjon  
  

FO-Studentene ble etablert 01.07.1999. 

FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO, og er underlagt FOs 

landsmøte.   

Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i aktuelle 

fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene skal støtte lokallagenes arbeid jf. §11.3 kulepunkt 4 i 

FOs vedtekter.  

FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program og årlig handlingsplan. FO-Studentene er 

partipolitisk uavhengige. FO-Studentenes sentralstyre er underlagt FO-Studentenes landsting. 

FO-Studentenes landsting fastsetter FO-Studentenes vedtekter.  

FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i landsstyret.  

  

§ 2. Formål  
FO-Studentene skal arbeide for:  

5. en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer som våre 

utdanninger og yrkesfelt står overfor.  

6. å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer.  

7. å fremme våre medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på:  

utdanning, undervisning, praksis, skikkethet, eksamen og studiefinansiering.  

8. en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet.  

  



FO-Studentene har til oppgave å ivareta og fremme våre studenters interesser og 

rettigheter, med særlig fokus på endringer og utfordringer som våre utdanninger og 

yrkesfelt står overfor, samt å representere sine medlemmer. FO-Studentene jobber for 

å rekruttere nye studentmedlemmer, og bygge opp et faglig og sosialt nettverk.   

 

FO-Studentene er partipolitisk uavhengig. 
 

§ 3. Medlemskap  

Vilkår for medlemskap:   

• Fullført bachelorutdanning for barnevernspedagoger, sosionomer, 

vernepleiere og velferdsvitere.   

• Dispensasjon kan gis for søkere med sammenlignbare utdanninger. 

Dispensasjonssøknader behandles av arbeidsutvalget.   

• Studenter ved godkjente bachelorutdanninger (jf. Pkt.1 og 2),   

• Studentmedlemmer ved bachelorutdanningene. Studentmedlemmer som 

tar master- eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse.  

•  Studenter ved bachelorutdanning for barnevernspedagoger, 

sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  

• Studentmedlemmer som tar master- eller annen videreutdanning som 

har studiet som hovedbeskjeftigelse (jmf. §3 i FOs vedtekter) 

 

§ 4. Organisasjonsledd  
FO-Studentene er organisert gjennom:  

• Landsting  

• Sentralstyre (SST)   

• Lokallag  

  

   

§ 5. Landsting  
Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett på 

årsmøtet i høstsemesteret, og ett på lokallagskonferansen i vårsemesteret.  

SST og kontrollkomite kan innkalle til ekstraordinært landsting når de finner det påkrevd. 

SST skal innkalle til ekstraordinært landsting når minst 2/3 av lokallagene krever det.  

Landstinget velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene er representert,  til 

FOs landsmøte.  

  



§ 5.1. Landstingsrepresentanter:  

• Lokallagene velger én landstingsrepresentant fra hver av FOs utdanninger ved hvert 

studiested. Landstingsrepresentanten har tale-, forslags- og stemmerett på 

landstinget.  

• SST har møteplikt, tale- og forslagsrett. SST i sin helhet har én stemme.   

• Ved stemmelikhet gjelder SST sin stemme som dobbeltstemme.  

• Valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett.  

• Observatører har tale- og forslagsrett.   

• Studentrådgiveren har talerett.  

  

§ 5.2 Landstinget skal i høstsemesteret:  

  

Velge:  

• SST  

• personlig vara til hvert av profesjonsrådene og til Velferdsviterutvalget.  

• Valgkomité   

• arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret.  

• Kontrollkomite  

  

Vedta:  

• handlingsplan gjeldende fra 1. januar påfølgende år.   

• politisk program som vedtas i partallsår, og vedtekter som revideres i oddetallsår.  

• foreslå budsjettprioriteringer.  

  

§ 5.3. Landstinget skal i vårsemesteret:  

  

• revidere lokallagshåndboka.  

• foreta suppleringsvalg ved behov.  

  

§ 5.4. Innkalling  
Innkalling og sakspapirer skal sendes landstingsrepresentantene og lokallagene senest fire 

uker før landstinget.   

  

§ 5.5. Protokoll  



Det skal føres protokoll fra landstinget. Protokollen skal publiseres på nett senest fire uker 

etter endt landsting.  

  

NY § 5. Årsmøtet  

Årsmøtet er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes årsmøte 
i vårsemesteret.  
SST og kontrollkomite kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner det påkrevd. SST 
skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 2/3 av lokallagene krever det.  
Årsmøtet velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene er representert, til FOs 
landsmøte.  
  
§5.1 Årsmøterepresentanter  
• Lokallagene velger én årsmøtedelegat fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested. 

Årsmøtedelegatene har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. I tillegg velger 

lokallagene en vara fra hver utdanning fra hvert studiested. Varaene har 

observatørrettigheter.   

• SST har møteplikt, tale- og forslagsrett. SST i sin helhet har én stemme.   

• Ved stemmelikhet gjelder SST sin stemme som dobbeltstemme.   

• Valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett.   

• Kontrollkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett  

• Observatører har tale- og forslagsrett.    

• Studentrådgiver har talerett.   

   
§ 5.2 Saker som årsmøtet skal behandle  
Årsmøtet skal velge sentralstyre, personlig vara til hvert av profesjonsrådene og 
til velferdsviterutvalget, valgkomite og kontrollkomite.  

 

Årsmøtet skal vedta budsjettprioriteringer og handlingsplan gjeldende for påfølgende 
valgperiode.  
Årsmøtet skal revidere vedtekter året etter FOs landsmøte, som avholdes hvert 4. år. 
Årsmøtet skal revidere politisk program to år etter FOs landsmøte. Årsmøtet skal revidere 
strategiplan tre år etter FOs landsmøte.  
   
§ 5.3. Innkalling   
Innkalling og sakspapirer skal sendes årsmøtedelegatene og lokallagene senest fire uker før 
årsmøtet.  
   
§ 5.4 Protokoll   
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal publiseres på nett senest fire uker 
etter endt årsmøte.  
 

 



§ 6. Sentralstyret (SST)  
SST er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom landstingårsmøtet. SST skal 

iverksette landstingetårsmøtets vedtak, representere FO-Studentene utad og opprettholde 

kontinuerlig dialog med lokallagene.  

SST skal møtes minst syv ganger i året og medlemmene har møteplikt.   

SST består av:  

● Leder  

● Nestleder  

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer  

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere  

● Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget  

  

Saker i SST avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som 

dobbeltstemme. SST er vedtaksdyktig når minst 2/3 av et fulltallig SST medlemmene er til 

stede.  SST-medlemmene innehar sine verv i ett år, og tiltrer sine verv 1.juli 1. januar.  

  

§ 6.1. Ansvar og fullmakter  
  

SST ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene. Dette innebærer 

forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til lokallagene, samt 

utarbeidelse og utføring av handlingsplan og oppfølging av politisk program, strategiplan 

og budsjett. SST har også hovedansvar for å fronte FO-studentene utad.   

Nestleder er leders stedfortreder, og hjelper leder med den daglige driften av FO-

Studentene.  

SST står fritt til å uttale seg om enkeltsaker i tråd med FO-Studentenes politiske program.  

Studentrådgiver sender innkalling med sakspapirer til SST en uke to uker før SST-møtet.  

Sentralstyret har møteplikt på sentralstyremøter, og må sende inn permisjonssøknad minst 

én uke før møtestart dersom de er forhindret fra å delta.  

Det føres protokoll fra SSTs møter som publiseres på FO sine nettsider etter endt møte.  

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.  

§6.x. Lokallagskonferanse 

Hvert høstsemester skal sentralstyret arrangere en nasjonal konferanse med faglig og 

politisk fokus.   

 

Det dekkes utgifter for to deltakere fra hver av våre utdanninger som lokallagsstyrene 

behandler. Ved ekstra deltakerplasser behandles fordelingen av disse av 

sentralstyret. Medlemmer av lokallagsstyrene prioriteres.   



 

Invitasjon sendes senest fire uker før lokallagskonferansen avholdes.   
  

§ 7. Lokallag  
  

Et lokallag består av alle studentmedlemmer ved gitt studiested.  

Lokallagsstyrer etableres av lokallaget ved de ulike studiestedene. FO-Studentenes 

lokallagshåndbok er en ressurs som skal brukes for arbeidet i lokallaget. Det 

overordnede ansvaret for lokallag og lokallagsstyrer ligger hos FOs fylkesavdelinger jf. 

§11.3 punkt 4 i FOs vedtekter.  

  

§ 7.1. Lokallagets årsmøte  
Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Lokallaget avholder årsmøtet i vårsemesteret før 

landstinget i høstsemesteret og skal behandle:  

● årsberetning.  

● årsregnskap.  

● budsjett.  

● uttalelser.  

● valg av styre.  

 

 

Personvalg fra årsmøtet skal sendes studentrådgiver innen tre uker etter møtet. Ved 

stemmelikhet gjennomføres omstemming frem til flertall.   

  

§ 7.2 Lokallagsstyret  
Lokallagsstyret skal bestå av minimum tre personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig. 

Lokallagsstyret skal bestå av maksimalt syv personer/ Lokallagssyret skal bestå av maksimalt 

syv personer: leder, nestleder, økonomiansvarlig, temakveldansvarlig, informasjon- og pr-

ansvarlig, rekrutteringsansvarlig, samarbeidsansvarlig. 

Lokallaget kan opprette komiteer i tillegg til lokallagsstyret. 

Lokallagsstyret skal fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjementet blant medlemmer ved 

sitt studiested. Lokallagsstyret er ansvarlige for driften av lokallaget, og er bindeleddet 

mellom SST og medlemmene. Lokallagsstyret skal samarbeide med fylkesavdelingen og SST 

om rekruttering av nye medlemmer.  

  

§ 7.3. Økonomi  
  

For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse eller økonomiske midler avtales med 

den enkelte fylkesavdeling. Lokallagenes konto ligger under fylkesavdelingene. Tilgang til 



økonomiske midler avtales med den enkelte fylkesavdeling. Lokallaget kan søke 

fylkesavdelingen og SST om midler.  

 

  

§ 7.4. Lokallagskonferanse  
  

Hvert vårsemester skal et lokallag som velges på landstinget i høstsemesteret arrangere 

lokallagskonferanse som skal sette fokus på fag- og studentpolitikk. Lokallaget er ansvarlig for 

den faglige gjennomføringen av konferansen. Lokallaget, i samråd med SST, har ansvar for den 

praktiske gjennomføringen, mens SST har det økonomiske ansvaret.   

Lokallaget velger én landstingsrepresentant og én observatør fra hver av våre utdanninger 

ved hvert studiested som deltakere på lokallagskonferansen.  

  

Invitasjon sendes lokallagene senest fire uker før lokallagskonferansen avholdes.  

 

NY §X. Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til sentrale verv som angitt i § x.  

Valgkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ innad FO-Studentene og skal 

ikke påvirke politiske avgjørelser.   

 

Valgkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer. Valgkomiteen blir 

valgt av årsmøtet.  

 

Leder av valgkomiteen har ansvar for å innkalle til møter.  Leder har ansvar for at 

vedtekter og enkeltvedtak gjort av årsmøtet, som legger føringer for Valgkomiteens 

arbeid, overholdes.  

 

Valgkomiteen skal bistå sentralstyret i markedsføring av ledige verv.   
Ved vurdering av kandidater skal valgkomiteen ta hensyn til geografisk spredning og 

kjønnsmessig balanse blant kandidatene.   

 

Valgkomiteen innstiller på alle sentrale verv og innstillingen skal sendes 

årsmøtedelegatene og lokallagene senest fire uker før 

landstinget/årsmøtet. Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for årsmøtet. 

Ved uenighet/dissens skal dette presenteres.   

 

Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv 

godkjenner at skal videreformidles, skal behandles konfidensielt og destrueres i 

etterkant av gjennomført valg.   

 

Medlemmer av valgkomiteen skal ikke innstille på sentrale verv i organer de selv 

stiller til.   
 



NY §X. Kontrollkomiteen 
 

Kontrollkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ innad FO-Studentene og skal 

ikke påvirke politiske avgjørelser.   
 

Kontrollkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer. Kontrollkomiteen 

blir valgt av årsmøtet.  
 

Leder av kontrollkomiteen har ansvar for å innkalle til møter.  Leder har ansvar for at 

vedtekter og enkeltvedtak gjort av landstinget/årsmøtet, som legger føringer 

kontrollkomiteens arbeid, overholdes.  
 

Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke ha verv i SST eller valgkomiteen, eller 

være leder i et lokallag. Kontrollkomiteen skal kontrollere at SST og valgkomiteen 

arbeider utfra vedtektene. Kontrollkomiteens arbeid innebærer oversyn av protokoller 

fra SST, samt å være rådgivende organ for SST og valgkomiteen i spørsmål om 

tolkning av vedtekter.  
 

Kontrollkomiteen skal behandle mistillitsforslag og habilitetsspørsmål innad i 

organisasjonen.   
 

  

§ 8. Valg  
  

Kandidatene må melde sitt kandidatur innen de til enhver tid gjeldende frister. Senest 

gjeldende frist er alltid når valget starter. Kandidatene offentligjøres etter fristen har 

utgått, med mindre de selv ikke ønsker det.   
 

Medlem som stiller til valg, er inhabile fra å avgi stemme i det aktuelle valget og må 

fratre under det aktuelle valget. Vararepresentant tiltrer møtet med stemmerett i det 

aktuelle valget.   

Kandidatene kan presentere sitt kandidatur gjennom valgtaler for 

landstinget/årsmøtet. Det åpnes for bruk av forhåndsinnspilt valgtale, Skype eller 

lignende. Valgkomiteen kan anbefale bruk av slike løsninger hvis kandidaten ikke er 

fysisk tilstede.   
 

Valgtalenes varighet er normalt på inntil fem minutter. Årsmøtet kan ved 

enkeltvedtak innskrenke eller utvide taletiden, men alle kandidater til samme verv 

skal ha samme taletid.   
 

Det kan åpnes for spørsmål til kandidatene, ordstyrer begrenser lengden på spørsmål 

og svar, men skal tilstrebe at kandidatene har lik taletid hvis det er flere kandidater til 

samme posisjon.   
 

Valgkomiteen innstiller til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 

Innstillingene offentliggjøres og sendes lokallagene senest to uker før årsmøtet. Ved 

behov for supplerende valg skal ledig verv være publisert i minimum tre uker før en 

representant velges.   
 



§ 8.1. Sentralstyret (SST)  
SST velges ved alminnelig flertall av landstingetårsmøtet og skal bestå av seks medlemmer, 

jf.§ 6. SST skal være representativt for FO-studentenes ulike utdanningsinstitusjoner,  og 

studieretninger og kjønnsbalanse i forhold til medlemsmasse.  

Ved frafall i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget skal personlig vara inntre som ny 

representant i SST. Dersom vara ikke er valgt, eller vara trekker seg, kan SST supplere seg selv 

frem til neste landsting. Ved frafall av leder eller nestleder kan SST supplere seg selv frem til 

neste landsting. SST plikter å kunngjøre ledige plasser i SST via mail til lokallagene og oppslag 

via FO-Studentenes nettsider i minimum tre uker før en representant velges. Valgkomiteen 

kommer med sin innstilling i forkant av førstkommende landsting uavhengig av SSTs 

supplering.  

  

§ 8.1.1 Personlig vara  

  

Personlig vara for studentrepresentantene i profesjonsråd og utvalg innstilles av 

valgkomiteen og velges ved alminnelig flertall.  

  

§ 8.2. Valgkomite  
  

Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstingetårsmøtet og skal bestå av tre 

medlemmer. Valgkomiteen skal tilstrebe å være representativ for FO-Studentenes ulike 

utdanningsinstitusjoner og utdanninger. Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i SST, 

valgkomite eller kontrollkomite uten benkeforslag og at de trekker seg fra valgkomiteen før 

landstingetårsmøtet åpner. Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Valgkomiteen 

plikter å kunngjøre ledige plasser i valgkomiteen via mail til lokallagene og oppslag via FO-

Studentenes nettsider i minimum tre uker ti dager før en representant velges.  

Valgkomiteen har taushetsplikt.  

  

§ 8.3. Kontrollkomite  
Kontrollkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstingetårsmøtet og skal bestå av tre 

medlemmer. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke ha verv i SST eller valgkomiteen, eller 

være leder i et lokallag. Kontrollkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Kontrollkomiteen 

plikter å kunngjøre ledige plasser i kontrollkomiteen minimum tre uker før en representant 

velges. Kontrollkomiteen skal kontrollere at SST og valgkomiteen arbeider utfra vedtektene. 

Kontrollkomiteens arbeid innebærer oversyn av protokoller fra SST, samt å være rådgivende 

organ for SST og valgkomiteen i spørsmål om tolkning av vedtekter.  

  

§ 8.4. Stemmelikhet  
  



Ved stemmelikhet i personvalg på landstingetårsmøtet skal det foretas gjenvalg helt til en 

kandidat har fått flertallet av stemmene.  

  

  

§ 9. Mistillit  
  

Ved mistillit til et medlem av SST, valgkomiteen eller kontrollkomiteen kan landstinget med 

2/3 flertall avsette medlemmet.  

§9. Mistillitsforslag, habilitet og taushetsplikt 

§9.1. Mistillit  

Dersom en tillitsvalgt ikke fyller rollen på en tilfredsstillende måte, eller misbruker 

sin autoritet eller handlingsrom gjennom vervet, kan det rettes mistillitsforslag mot 

vedkommende  
 

Alle medlemmer av FO-Studentene kan fremme mistillitsforslag. Forslaget må 

fremmes med begrunnelse til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal ha anledning 

til å kontakte forsalgsfremmer, men plikter å holde forslagsfremmer anonym, så frem 

til at forslagsstiller selv ikke ønsker annet.   
 

Kontrollkomiteen skal sammen med studentrådgiver utrede mistillitsforslaget, og 

presentere det for årsmøtet.   
 

Årsmøtet avgjør deretter ved simpelt flertall om mistillitsforslaget skal 

realitetsbehandles.   
 

Dersom det fremmes mistillit mot et av kontrollkomiteens medlemmer, fremmes 

forslaget til Sentralstyret som i så tilfelle vil behandle saken slik kontrollkomiteen 

ellers ville gjort.   

Dersom det fremmes mistillit mot et av landstingets/årsmøtets medlemmer, vil 

medlemmet erklæres inhabil og miste sin stemmerett under saken.   
 

I mistillitssaker vil møtet lukkes. Landstinget/årsmøtet plikter å høre forslagsstiller og 

den personen mistillitsforslaget er stilt mot.   
 

Årsmøtet fatter beslutning om vedkommende skal fratre sin stilling ved 2/3 flertall  
 

§9.2. Habilitet   

Man avgjør selv om man er inhabil. Dersom en annen part krever det, eller man selv 

finner grunn til det, avgjør kontrollkomiteen habilitetsspørsmålet  
 

§9.3. Taushetsplikt  

Ethvert medlem, som i sammenheng med utøvelsen av sitt verv får kjennskap til 

noens personlige forhold, har taushetsplikt om dette i samsvar med tilsvarende 

bestemmelse i forvaltningslovens §13.   
 

  

§ 10. Endringer i vedtektene  
  



Endringer i vedtektene vedtas med aktiv votering ved 2/3 flertall i landstingetårsmøtet.   

  

  

  

 

 


