
 

 

Protokoll 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 

DATO: 7.-10. mars 

Møtested: Bergen 

 

TIDSRAMME 

 

Torsdag:  

17:00-19:30 

 

Fredag:  

09:00-12:00 

 

Resten av dagen (14:30-18:00) deltar vi på kvinnedagsmarkeringen sammen 

med FO-Studentene i Bergen. 

 

Lørdag:  

10:00-19:00 

 

Søndag:  

09:00-16:00 

 

 

 

 

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 

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


 

 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Michael Ouren 
98 81 56 18 

Send mail 

Studentrepresentant for 

Velferdsvitere 
Ask Nødtveidt Kase 

472 89 374 
Send mail 

 

 

FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 

 

SST - sak 24/19  Konstituering 

 

a. Møteleder 

 

VEDTAK 

Geirr Berthinsen torsdag. Kristin Aldridge resterende møtedager. 

 

 

b. Referent 

 

VEDTAK 

Mari Lilleng 

 

 

 

SST - sak 25/19  Godkjenninger 

 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

VEDTAK 

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

b. Godkjenning av protokoll 

 

VEDTAK 

 

Protokoll fra SST-møte 16.-17. februar godkjennes 

 

mailto:vernepleier@fostudentene.no
mailto:velferdsviter@fostudentene.no
mailto:mari@fo.no


 

 

 

c. Godkjenning av tidsplan for møtet 

 

VEDTAK 

 

Tidsplanen godkjennes med forflytning av møte 7. mars fra 17:30  

 

 

d. Permisjonssøknader 

 

VEDTAK 

Allan har søkt permisjon for 7. mars. Søknaden er godkjent 

Michael har søkt permisjon for 7. og 8. mars. Søknaden er godkjent. 

 

SST – sak 26/19  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 

 

• Har ikke noe å melde fra profesjonsrådet for vernepleie. Har ikke fått noe 

mail, annet enn innspill forespørsel angående sykepleie versus vernepleie. 

Bakgrunnen er at NSF (Norges sykepleie forbund) har lagd et skriv om 

forskjellene mellom sykepleie og vernepleie, som er litt uheldig skrevet. 

Mener at dette skal være ordnet opp i og sendte inn noen forslag. 

• Har skrevet en uttalelse om flere menn i helse- og sosialfagutdanningene, 

sammen med Kristin, som jeg har sendt inn til styret.  

• 6. mars deltok jeg og Mari på møte med Gry Reisnos fra FO og Nanna 

Klingenberg fra Rosa Kompetanse. Vi skal jobbe sammen for å få kompetanse 

om kjønns- og seksualitetsmangfold inn i vernepleierutdanningene. Gry og 

Nanna har allerede gjort et stykke arbeid opp mot UHR og fagorganet for 

vernepleiere, men har fått avslag for ideen hos dem. Målet vårt er å lobbe inn 

rosa kompetanse i fagplanene til de ulike høgskolene og universitetene. Alle 

skal revidere sine fagplaner i løpet av årene som kommer, for at de skal 

reflektere de nye nasjonale retningslinjene (RETHOS). Vi begynner med å 

utvikle et argumentasjonsdokument, for deretter å lage et «pakkeforløp» med 

foredragsholdere, pensum og annet som utdanningsinstitusjonene kan plukke 

fra når de skal implementere rosa kompetanse i utdanningen.  

 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  

Allan Levi Melby 

 

Profesjonsrådet har bestemt at vi skal produsere en kronikk eller uttalelse om 

rapportene «adopsjon som barneverntiltak» og «trygge rammer for fosterhjem».  



 

 

Dette har det blitt jobbet litt med, og det vil fortsette fremover.  

 

Christian har vært i avisen og svart på regjeringens 5 grep for å styrke barnevernet. 

Fagfeltet mener en bemanningsnorm er løsningen, politikerne er uenige og det er vi 

svært kritiske til. Profesjonsrådet har bestemt at vi skal produsere en kronikk eller 

uttalelse om rapportene «adopsjon som barneverntiltak» og «trygge rammer for 

fosterhjem». Dette har det blitt jobbet litt med, og det vil fortsette fremover.  

 

Christian har vært i avisen og svart på regjeringens 5 grep for å styrke barnevernet. 

Fagfeltet mener en bemanningsnorm er løsningen, politikerne er uenige og det er vi 

svært kritiske til.  

 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Geirr Berthinsen 

 

Ingen ting til orienteering. 

 

 

d) Velferdsviterutvalget 

Ask Nødtveidt Kase 

 

Har tatt kontakt med Stian Thorvaldsen i Velferdsviterutvalget og spurt om det er noe 

jeg skal bidra med på velferdsviterdagen.  

 

e) Leder 

Kristin Aldridge 

 
Den 5.6 var jeg på ledersamling i regi av FO oslo, østfold, oppland og hedmark. 

Gjennom dagen fikk vi tre foredrag om ulike vinklinger på lederskap. Et med fokus 

på selvledelse og relasjonsledelse, et om arbeidsmiljøloven, rollehåndtering og 

konflikt, og et om verdibasert ledelse. Alle foredragene hadde noe overføringsverdi til 

FO-Studentenes arbeid, og tematikken er tenkt innbakt i programmet til LLK19. 

Spesielt delen om selvledelse og relasjonsledelse. 

 

 
f) Nestleder 

Raheel Syed 

 
20. februar deltok jeg, Ask og Mari på innspillsmøte AUF. De skal gi innspill til 

Arbeiderpartiets landsmøte, og ønsker å få innspill fra ulike LO-forbund.  

 

Vi begynte med å gi innspill på deres kampsaker for arbeid og utdanning. Her spilte 

vi inn et ønske om å lovfeste sosialfaglige profesjoner i skolen, som et tillegg 

til/presisering av kampsak 7 «Utvikle norm for antall ansatte rådgivere i skolen, samt 

styrke rådgivningstjenestene betraktelig». Til kampsak 10 «Innføre 11 måneders 

studiestøtte» spilte vi inn at vi ønsker 12 måneder studiestøtte knyttet til 1,5 av 

grunnbeløpet i folketrygden.  

 

Det er fire politiske plattformer som AP skal vedta på sitt landsmøte: «Arbeidstakerne 

i det nye arbeidslivet», «By og land – hand i hand», «Sosialdemokratisk 



 

 

innvandrings- og inkluderingspolitikk» og «Barna våre». Vi har gitt innspill på alle 

plattformene. 

 

Til «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet» har vi gitt innspill på at politikken deres 

om å stimulere til bedre kjønnsbalanse i manns- eller kvinnedominerte yrker, er for 

lite konkret for å kunne gjennomføres. I forslaget om at det skal legges økt fokus på 

kompetansehevende tiltak, er vi enige i intensjonen, men mener at et pålegg om at 

tilbud om slike tiltak skal gis innen en måned, legger man for store føringer på NAV-

ansatte. Dette strider imot tillitsreformen som de foreslår senere i dokumentet. I 

tillegg har vi spilt inn at vi ønsker en lovfesting av praksisplasser for helse- og 

sosialfagutdanningene. 

 

Til «By og land – hand i hand» har vi gitt innspill på at vi mener sosialarbeider bør 

nevnes når det ramses opp yrkesgrupper som er særlig viktig å jobbe for at skal 

rekrutteres til distriktene. 

 

Til «Sosialdemokratisk innvandrings- og inkluderingspolitikk» har vi spilt inn at vi 

mener det ikke skal opprettes egne omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i 

hjemlandet. 

 

Til «Barna våre» har vi spilt inn spilt inn at det må skilles på private og kommersielle 

barnehager når de fremmer forslag om profittfri velferd. Så har vi også gitt innspill 

om at hovedregelen for ansettelse i barnevernet må være barnevernspedagoger og 

sosionomer. Alle andre utdanningsbakgrunner må være faglig begrunnet, for å sikre at 

«mer tverrfaglighet i barnevernet» ikke skal bli en hvilepute for å kunne ansette folk 

med feil kompetanse. Så har vi støttet forslaget om autorisasjon for 

barnevernspedagoger og sosionomer, samt ettervern til og med fylte 25 år for 

barnevernsbarn. I tillegg har vi stilt oss bak et dissensforslag om økt barnetrygd. 

 

Vi sendte forslagene på mail, der vi har vist hvor i teksten vi refererer til, hva vi 

ønsker å endre, samt en begrunnelse for innspillet. Vi fikk gode tilbakemeldinger på 

innspillene og måten vi ga dem. 

 
g) Studentrådgiver 

Mari Lilleng 

 
LO-Studentene i Bergen 

25. februar dro jeg til Bergen for å være med på oppstarten av LO-Studentene i 

Bergen. De hadde foredrag med Magne Gundersen fra luksusfellen, og det kom over 

70 mennesker. Mange har skrevet seg på en liste for å få mer informasjon om LO-

Studentene, og noen har meldt seg som interesserte i å danne et styre. Lokallaget i 

Bergen var ikke med på arrangementet, fordi de ikke fikk flyttet på styremøtet sitt. 

Jeg fikk likevel til et møte med leder og nestleder, som er positive til å samarbeide 

med andre forbund om LO-Studentene for å få mer oppslutning rundt den aktiviteten 

de tenker er naturlig å samarbeide om. 

 

Støttekomiteen for Vest-Sahara 
Forbundsledelsen har avslått vårt forslag om at Støttekomiteen for Vest-Sahara kan 

være appellanter på landsmøtet i november. Samtidig har de bedt oss om å spille inn 

støttekomiteen og deres arbeid til en uttalelse om solidaritetsprosjekt. 

 



 

 

 

VEDTAK 

Tas til orientering 

 

 

 

SST - sak 27/19  Uttalelser  

 

Saksbehandler: Kristin  

Saksfremlegg: Vi har kommet med forslag til uttalelser som skal fremmes på 

landstinget under Lokallagskonferansen (LLK). Forslag som har kommet inn til 

temaer er lovfesting av praksisplasser, autorisasjon og rekruttering av menn til helse- 

og omsorgsyrker. På møtet vil vi bestemme hvilke uttalelser vi fremmer på LLK og 

bestemme hvordan vi skal jobbe med dem. 

 

 

VEDTAK 
 

SST foreslår fire uttalelser for landstinget: 

• Autorisasjon (Geirr og Raheel) 

• Rekruttering av menn til helse- og sosialfagutdanninger (Michael) 

• #heierna (Allan) 

• Lovfesting av praksisplasser (Kristin) 

 

Geirr, Raheel og Allan har frist for å sende inn førsteutkast til uttalelsen om 

autorisasjon og #heierna til SST og Mari innen onsdag 20. mars. Alle leser igjennom 

de fire uttalelsene og kommer med endringsforslag innen 23. mars. Frist for 

ferdigstilling av uttalelsene er søndag 24. mars. Ferdigstilte uttalelser sendes til Mari 

som legger dem ut på MyMeet. 

 

 

SST - sak 28/19  LLK  

 

Saksbehandler:  

Saksfremlegg: Dette er siste mulighet til å planlegge Lokallagskonferansen (LLK). 

Under dette SST-møtet skal vi gjennomgå programmet, planlegge en samling med 

organisasjonsutvikling som tema, fordele ansvar og forberede oss på gjennomgang av 

lokallagshåndboken.  

 

VEDTAK 
 

Alle kommer med forslag til lokallagshåndboken innen 16. mars. Forslagene sendes 

per mail til SST og Mari. Kristin samler forslagene og SST gjennomfører 

innstillingsmøte på Skype 17. mars kl. 21-22. 

 

Vi har utarbeidet programmet for konferansen. 

 

 

SST - sak 29/19  Lovfesting av praksisplasser  

 



 

 

Saksbehandler: Kristin 

Saksfremlegg: SST bestemte på forrige møte at vi skal fremme saken om lovfesting 

av praksisplasser. Nå legger vi en plan for gjennomslag! 

 

VEDTAK 
 

Dette blir en av sentralstyrets prioriterte saker i år. Vi begynner med å lage uttalelse 

til landstinget på lokallagskonferansen. Vi skal jobbe politisk opp mot UHR helse og 

sosial, som skal løfte saken til høsten/våren 2020. Vi fremmer også uttalelse til 

landsmøtet.  

 

 

SST - sak 30/19   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 oppdatert i internt dokument.  

Vi begynner med faste Skype-møter i SST hver søndag fra kl. 21-22. 

 

SST - sak 31/19   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.  
Alle oppfordrer lokallagene til å ha årsmøte på denne siden av sommeren.  

Alle oppfordrer lokallagene til å følge oss på Facebook og Instagram. 

 

 

 

SST - sak 32/19   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 

 
Etter nøye gjennomgang av budsjettets ulike formål, samt en kostnadsberegning av 

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

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

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

påvirker lokallagenes økonomi. SST ønsker å flytte 30 000 kr til formål 470 

Landsmøtedelegasjon. Herunder følger SST sitt forslag til revidert budsjett for 2019, 

som fremmes for landstinget for godkjenning:  

 

 
Budsjettformål  Budsjett Revidert budsjett 

410 Landstingsmøter 720 000  720 000 

420 Sentralstyremøter 280 000  260 000 

430 Fagkonferanser 50 000  40 000 

440 Leder- og nestlederskolering  120 000  120 000 

450 Lokallagsarbeid  110 000  110 000 

460 Markedsføring  150 000  130 000 

470 Landsmøtedelegasjon  80 000  130 000 

SUM  1 510 000  1 510 000 

 

 

Det har kommet søknad om kr 5200 fra FO-Studentene i Lillehammer. Søknaden er 

godkjent.  

 

 

SST - sak 33/19   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Kristin  

Saksfremlegg: Her er tidligere vedtatte datoer: 

 

Sentrale samlinger: 

4.-7. april – Lokallagskonferansen 

13.-15. september - Leder- og nestledersamlingen 

1.-3. eller 8.-10. 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: 

19.-21. mars 

27.-29. mai 

8.-10. oktober 

19. november 

 

Andre aktiviteter: 

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

11.-18. august – Arendalsuka 

20.-24. november – FOs landsmøte 

 

 

 

VEDTAK 

 
Årshjulet er gjeldende uten endringer. 

 
SST - sak 34/19   Markedsføringsstrategi   

 
Saksbehandler: Raheel 

Saksfremlegg: Raheel har tatt på seg hovedansvaret for å lage en 

markedsføringsstrategi. Strategien vil bli presentert og diskutert under møtet. 

 

 

 

VEDTAK 
 

Raheel har lagt et godt grunnlag for strategien, og jobber videre med den frem mot 

neste SST-møte. Vi markedsfører Instagram-kontoen vår gjennom facebook når vi har 

introdusert hele styret. 

 
 

SST - sak 35/19   Eventuelt   

 

 
Det er ikke meldt inn saker til eventuelt.  

 

 

 

 

  


