
 

 

Protokoll 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 
DATO: 22.-25. juni 2019 
Møtested: Oslo, Mariboesgate 13 

 
TIDSRAMME 

Lørdag 22: 
09:00-12:00 
16:00-19:00 
(12-15 går vi i Pride under LO-fanen) 
 
Søndag 23: 
09:00-18:00 
 
Mandag 24: 
09:00-18:00 
 
Tirsdag 25: 
09:00-15:00 

 

 

 

Sentralstyret (SST) 2019 

 

Leder 
Kristin Aldridge 41 28 76 07 Send mail 

 

Nestleder 
Raheel Syed 

98 06 67 62 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Allan Levi Melby 
90 02 89 39 

Send mail   

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Geirr Berthinsen 
907 06 114 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Michael Ouren 
98 81 56 18 

Send mail 

mailto:leder@fostudentene.no
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Studentrepresentant for 

Velferdsvitere 
Ask Nødtveidt Kase 

472 89 374 
Send mail 

 
 
FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 

 
SST - sak 48/19  Konstituering 

 
a. Møteleder 
 
VEDTAK 
Kristin Aldridge. Allan får være møteleder i enkelte saker. 

 
 
b. Referent 
 
VEDTAK 
Mari Lilleng 

 
 
 

SST - sak 49/19  Godkjenninger 

 
a. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
VEDTAK 
 
Vi legger til en ekstra sak 62/19 «Innkomne henvendelser». 
Innkalling og saksliste godkjennes med endring.  
 
 
 
b. Godkjenning av protokoll 
 
VEDTAK 
 
Protokoll fra SST-møte 10.-12. mai godkjennes 
 
 
 
c. Godkjenning av tidsplan for møtet 
 
VEDTAK 
 
Tidsplanen godkjennes 
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d. Permisjonssøknader 

 

Raheel søker permisjon for hele møtet. 

Geirr søker permisjon fra kl. 17 på lørdag, fra klokken 15 på søndag, hele mandag og 

hele tirsdag. 

Michael søker permisjon fra kl. 15 på lørdag. 

Ask søker permisjon hele lørdagen. 

Allan søker permisjon frem til 16 på lørdagen. 
 
VEDTAK 

 
Permisjonssøknadene godkjennes. 

 

SST - sak 50/19  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 
 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  
Allan Levi Melby 

 
Orientering fra ekstraordinært landsstyremøte: 
Det ble vedtatt en plan for den potensielle kommende streiken for 
sykehusansatte. 
 
Orientering fra Landsstyremøtet 27-29 mai: 
Det ble vedtatt 3 uttalelser, som handlet om innstrammingen av 
arbeidsavklaringspenger, retten for funksjonshemmede til å selv kunne 
bestemme hvor de skal bo, og en støtte til de som ble utvist av Norge, med 
krav om å hente de hjem igjen. 
 
Landsstyret vedtok at de uttalelsene som skal foreslås vedtatt på Landsmøtet 
må være innenfor minst ett av følgende seks temaer:  
- Tariffpolitikk 
- Likestilling og likelønn 
- Arbeidsmiljømessig forhold/-betingelser 
- Velferdsstaten – fordeling og tjenester  
- Internasjonal solidaritet 
- Profesjonspolitikk – våre profesjoners betydning for velferdsstaten 
 
Det ble også vedtatt at landsstyret skal legge frem tre strategisaker for 
Landsmøtet om følgende: 
- FOs internasjonale solidaritetsarbeid 
- FO – rekruttering og organisering  
- FOs strategi for ledermedlemmer 
 
Under denne debatten ble landsstyret delt i tre grupper, som hver skulle 
diskutere de respektive sakene. Jeg ble først med i gruppa som snakket om 



 

 

rekruttering og organisering, som Christian ledet. Her fikk studentene mye 
positive tilbakemeldinger, og viktigheten av å ha en sterk studentorganisasjon 
ble uttrykt. Jeg ga noen innspill og tanker om hvordan vi kan rekruttere, og 
stilte et retorisk spørsmål om strategien som har vært praktisert kanskje burde 
utfordres med nye fremgangsmåter. Viste også frem Powerpointen som jeg 
og Mari lagde for en stund siden, og fortalte tanken bak. Jeg sa også at de 
forskjellige lokallagene opplever forskjellig oppfølging fra fylkesavdelingene, 
og det er noe som burde følges bedre opp enkelte fra enkelte 
fylkesavdelinger. Jeg nevnte at studentdelegasjonen vil fremme et 
endringsforslag til vedtektene som tar opp akkurat dette. 
 
Jeg gikk så bort til gruppa for internasjonal solidaritet, ledet av Mimmi. Der 
fremmet jeg vårt samarbeid med Vest-Sahara og prøvde å få litt gjennomslag 
på det. 
 
Det ble vedtatt at arbeidsutvalget skal se på muligheter for at FO skal 
arrangere IFSW-konferansen i 2023 eller 2025. 
 
Vi fikk besøk av inkludering og likestillingsombudet som blant annet jobber 
med forebygging av seksuell trakassering. Dette for å ta opp utfordringer 
knyttet til seksuell trakassering. Spesielt knyttet opp mot landsmøtet. Det ble 
tatt opp eksempler. En del situasjoner ble beskrevet og vi fikk mulighet til å 
uttrykke våre meninger i plenum. Det ble foretatt en risikovurdering av ting 
som kan oppstå på landsmøtet. Forbundskontoret skal utarbeide rutiner for 
håndtering av regler og oppførsel på landsmøtet. Dette blir presentert og 
vedtatt på landsstyremøtet i oktober. 
 
 
Orientering fra profesjonsrådet for barnevernspedagoger: 
 
Christian har vært på høring om APs forslag om kvalitetsreform i barnevernet. 
Ordlyden i et av forslagene for å øke rettssikkerheten er følgende: «I 
akuttsaker skal det alltid underlegges en «second opinion» -vurdering med 
sanksjon av en ytre instans, og gjennom åpenhet for innsyn for pressen i 
fylkesnemndenes saker.» Profesjonsrådet diskuterte hva «second opinion» 
betyr, og mener at det heller må lages kvalitetssikringssystemer internt i 
barneverntjenestene. Slik det foreligger, kan man etterlate et inntrykk av at 
kvaliteten på barnevernet er for dårlig. 
 
Det ble diskutert to ulike modeller for autorisasjon og utdanningskrav, som 
Bufdir har kommet med. Den ene var fullført integrert master i barnevern, den 
andre var hvordan de med bachelor i barnevernspedagogikk kan bli kvalifisert 
for autorisasjon. Konsekvensene av modellene ble diskutert. Det ser ut som 
det vil bli flere stillinger med krav til master knyttet til arbeid i kommunalt 
barnevern.  
 
Forslaget til ny barnevernlov ble det jobbet litt med. Dokumentet er på nesten 
500 sider, så det var begrenset hva vi hadde kapasitet til å gå igjennom. 
Loven ser ut til å bli ryddigere. FO skal også komme med et høringssvar, som 
det blir jobbet med i disse dager. 
 



 

 

Enkelte FO-Studenter i Telemark har gitt tilbakemelding fylkesavdelingen om 
at de synes barnevern- og vernepleierutdanningene er for like. Et av 
profesjonsrådets medlemmer er lærer på barnevernspedagogutdanningen og 
deler ikke studentens bekymring. Profesjonsrådets sekretær vil se på 
NOKUTs vurdering, og lager et utkast til svar. 
 
Arbeidet med boka til landsmøtet fortsatte. Redkom møtte redaktøren for å 
diskutere progresjonen. 
 
Det ble diskutert utfordringer knyttet til den nåværende 2-årige masteren i 
barnvern. Her kan lærere, sykepleiere og andre helse- og omsorgsyrker ta en 
videreutdanning i barnevern. Men hvordan vedtakskompetanse vil de ha i for 
eksempel det kommunale barnevernet? Masterstudentene vil ikke ha 
grunnkompetansen en barnevernspedagog har, og derfor problematiserte vi 
disse utfordringene. 
 

c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 
Geirr Berthinsen 

 
d) Velferdsviterutvalget 

Ask Nødtveidt Kase 

 
e) Leder 

Kristin Aldridge 

 
Ingen ting til orientering. 
 

f) Nestleder 
Raheel Syed 

 
g) Studentrådgiver 

Mari Lilleng 

 
Studentmagasinet 
Er levert til LO media som skal stå for design og trykk. 
 
LO-Studentene 
Retningslinjene er revidert og endelig vedtatt. Lokallagene er nå sikret at de 
får fortsette slik de gjør i dag og samtidig kan samarbeide med LO-
Studentenes fagforum om felles aktivitet. Det betyr at våre lokallag kan søke 
midler fra LO-Studentene dersom de samarbeider om aktivitet med 
fagforumet. 
 
Nytt skoleringsprogram 
Jeg foreslår et nivåinndelt skoleringsprogram. Dette har vi for LOs 
ungdomstillitsvalgte og veldig mange forbund deler skoleringen sin inn i 
nivåer. Jeg har begynt utarbeidelsen. Forslag til nivåer er: 
 

1. Introduksjon (Dette er FO og FO-Studentene) 

2. Lokallagsaktivitet (Dokumentmaler, grafiske maler til markedsføring, intro til 

møtevirksomhet, slik arrangerer man temakveld og andre kule aktiviteter) 



 

 

3. Rekruttering (En praktisk innføring i varierte rekrutteringsaktiviteter) 

4. Landsting (Slik foregår et landsting, slik forbereder du deg) 

5. Politisk påvirkningsarbeid (Slik kan FO-Studentene brukes til å kjempe for din 

hjertesak) 

6. LO (Vi er en del av et større fellesskap. Miniinnføring i arbeidslivsrettigheter 

og hva fagforeningene betyr for arbeidstakerne) 

Skoleringsprogrammet bør være ferdig til høstens studiestart, og jeg foreslår 
at dere vurderer å basere FOLEN på skoleringsprogrammets nivåer/vurderer 
å gjennomgå skoleringsprogrammet i sin helhet på FOLEN. 
 
Studiestart 
Sunniva er tilbake 1. august. Vi fordeler lokallagsbesøk mellom oss. Det har 
kommet inn mange forespørsler. Vi fordeler også oppgaver. Jeg har ansvar 
for SST, men Sunniva er med på noen av SSTs møter for å bli kjent. 
 

 

VEDTAK 
Tas til orientering. 
 
 
 

SST - sak 51/19   Fokusområder 

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: Vi jobber videre med fokusområdene våre som er praksis og rosa 
kompetanse. 

 
VEDTAK 
Vi endrer fokusområder. Første prioritet er konferansene våre: FOLEN, årsmøtet og 
landsmøtet. Andre prioritet er rekruttering. Tredje prioritering er rosa kompetanse.  
 
 

SST - sak 52/19   Landsmøtet 

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: Landsmøtet nærmer seg. Vi avklarer status og åpner for spørsmål og 
innspill. 

 
VEDTAK 
Vi har tatt en runde rundt bordet med spørsmål og innspill. 
 
 

SST - sak 53/19   Artikler og uttalelser  

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: Det har kommet inn flere innspill om artikler og uttalelser vi skal 
skrive. Vi tar en runde for å kartlegge hva som skal arbeides med framover. 
 
VEDTAK 
 



 

 

Michael ser på muligheten for å skrive en større artikkel om rosa kompetanse i 
utdanningene. 
 
Vi vurderer å lage noe om praksis, og Kristin tar ansvar for å finne mulige vinklinger. 
 

SST - sak 54/19   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 55/19   Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: I tillegg til oppdatering må vi legge en plan for hvordan vi skal følge 
opp studiestedene som ikke har lokallagsstyrer, eller som ikke har mulighet til å 
rekruttere selv. 
 

 
VEDTAK 
Lokallagene er fordelt og oppdatert i OneDrive.  
 
 

SST - sak 56/19   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 
 
Vi har god økonomisk kontroll og sparer inn midler til landsmøtedelegasjonen der vi 
kan.  
 
Mari bestiller hotell til Landsmøtedelegasjonen. Det legges opp til å bruke så lite 
penger som mulig på hotell, slik at vi kan ha med oss varaer til landsmøtet. 
 
Vi leier hus av Jan Kristian Sørensen til SST-møte 10.-11. august og Arendalsuka 
12.-18. august. Total pris er 27 500. Mari holder kontakten med utleier og ordner 
betaling.  
 
 

SST - sak 57/19   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Kristin 



 

 

Saksfremlegg: Vi går igjennom årshjulet. Om du har konferanser/samlinger du tenker 
er relevante, ta med info om dem til dette punktet. 
 
VEDTAK 
 

Sentrale samlinger: 

4.-7. april – Lokallagskonferansen 

13.-15. september - Leder- og nestledersamlingen 

1.-3. november – Årsmøte 

 

SST-møter: 

16.-17. februar 

7.-10. mars 

10.-12. mai 

21.-25. juni 

9.-11. august 

 

Profesjonsrådsmøter: 

13.-14. mai 

2.-3. september 

 

Landsstyremøter: 

8.-10. oktober 

19. november 

 

Andre aktiviteter: 

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

11.-18. august – Arendalsuka 

18.-20. oktober – Møte for landsmøtedelegasjonen 

20.-24. november – FOs landsmøte 
 
 
 
SST - sak 58/19   FOLEN   

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: FO-Studentenes leder og nestledersamling må begynne å 
planlegges. Vi drøfter innhold og form. 
 
 

 
VEDTAK 



 

 

Vi har laget utkast til program og fordelt ansvarsoppgaver i eget dokument i 
OneDrive. Alle med ansvar for en del av skoleringen lager utkast til neste 
SST-møte. Vi tar en ny gjennomgang på neste møte. 
 
Mari sender ut invitasjon til lokallagene 1. august. 
 
 

SST - sak 59/19   Evaluering av 1. semester   

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: Vi er nå straks ferdig med første delen av vervtiden vår. Vi tar en 
runde rundt bordet med tilbakemeldinger på hva som har fungert bra, hva som kunne 
fungert bedre og hva vi skal gjøre annerledes til neste semester. 

 
 
VEDTAK 
 
Vi har tatt en runde med tilbakemeldinger og innspill til hvordan vi skal jobbe 
videre. Mari lager oppsummering av tilbakemeldingene som deles i OneDrive. 
 
 
SST - sak 60/19   Arendalsuka   

 
Saksbehandler: Kristin 
Saksfremlegg: SST har vedtatt å delta på Arendalsuka. Vi skal legge en plan for 
praktisk gjennomføring 

 
 
VEDTAK 
 
Exeldokument på OneDrive med timeplan for når folk er der og hva vi skal prioritere 
av arrangementer. Alle forbereder dette før neste SST-møte. 
 
 
 

SST - sak 61/19   Organisasjonsutvikling og vedtekter   

 
Saksbehandler: Kristin  
Saksfremlegg: Prosessen i organisasjonsutviklingen er i gang. Vi har diskutert og 
skal fortsette å diskutere formål, visjon og verdier. Videre skal vi diskutere hovedmål 
og delmål.  

I arbeidet med vedtekter skal vi gå gjennom følgende punkter med utgangspunkt i de 
innspill vi fikk på LLK19:  

Demokrati vs effektivitet 

Arbeidsfordeling og koordinering 

Maktfordelinger og beslutninger 

 

• Hva er hovedmålene til FO-Studentene 

• Hvilke oppgaver må vi løse for å realisere målene? 

• Hvordan skal oppgavene fordeles? 



 

 

• Hvordan skal oppgavene koordineres? 

• Hvordan skal myndighet til å fatte beslutninger fordeles i organisasjonen? 

  

Vedlegg ligger i OneDrive 

Vedlegg: Samlet OU seminar LLK. 

Vedlegg: kartlegging FO-Studentene 

Vedlegg: Mentimeter 

Vedlegg: Organisasjonsutvikling teori  

Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjekt FO-Studentene 

 
VEDTAK 
 
Vi har diskutert oss et stykke videre og tar saken opp igjen senere og gjennom 
forslag til vedtektsendringer. 
 

SST - sak 62/19   Innkommende henvendelser   

 
Saksbehandler: Kristin  
Saksfremlegg: Det har kommet en del henvendelser som vi går igjennom under 
møtet.  
 
 

VEDTAK 
 
Vi har gått igjennom retningslinjer for LO-Studentene og har innspill om at det bør stå 
noe om nedleggelse og opprettelse, om mistillit og presiseres om det finnes et 
øverste, nasjonalt styrende organ for LO-Studentene. Mari tar med seg innspillene 
videre. 
 
Vi har gjennomgått forslag til skolering for LO-Studentene sendt ut av LOs 
studentrådgiver Munir Jaber. Vi har samlet en rekke innspill som Mari tar med seg 
videre. 
 
Ingelin: Studiestart i Agder 13. og 14. Mari kontakter henne for å si at vi kan bistå. 
 
Risikokartlegging og rutiner for seksuell trakassering på FOs landsmøte: Vi har gått 
igjennom og har ingen innspill.  
 
Barnevernsloven: Allan kontakter FO og Landsforeningen for Barnevernsbarn for 
innspill. Allan skriver argumentasjonen. Kristin gir innspill. Mari bistår med 
rettskriving, format og innsending.  
 
 
 

SST - sak 63/19   Eventuelt   

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


