
Protokoll fra FO-Studentenes årsmøte 2019 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 1.-3. November 2019 

 

Deltakere 

 

Landstinget består av to representanter fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested, en 

delegat og en vara. I tillegg kan lokallagene sende observatører. Delegater har tale-, 

forslags- og stemmerett. Varaer har tale- og forslagsrett. Observatører har tale- og 

forslagsrett. Ordstyrere har talerett. 

 

Følgende deltok på FO-Studentenes årsmøte 2019:  

 

FO-Studentene i Oslo 

Ida Hovland (sosialt arbeid, vara) 

Liv Elise Hammer (sosialt arbeid, delegat) 

Pia Enge (sosialt arbeid, observatør) 

Ulla-Birgitte Sandnes (vernepleie, delegat) 

 

FO-Studentene i Østfold 

Eirin Nilsen Gromsrud (arbeids- og velferdsfag, delegat) 

Sara Emilie Fiskerud (arbeids- og velferdsfag, vara) 

 

FO-Studentene i Alta 

Maileen Norheim (sosialt arbeid, delegat) 

Roy Arthur Myrheim (sosialt arbeid, vara) 

 

FO-Studentene ved UiS 

Eva Mari Solli (sosialt arbeid, delegat) 

Kristianne Fornebo (sosialt arbeid, vara) 

Victoria Slee (sosialt arbeid, observatør) 



 

FO-Studentene i Sogndal 

Anne-Linn Sekkingstad (vernepleie, delegat) 

Hanne Habbestad (sosialt arbeid, delegat) 

Sigrid Nesheim (sosialt arbeid vara) 

Emma Kråkenes (vernepleie, vara) 

Elin Høili (vernepleie, observatør) 

Anne Grete Langleite (vernepleie, observatør) 

Hanne Siri Westerås (vernepleie, observatør) 

 

FO-Studentene i Volda 

David Hegge (sosialt arbeid, delegat) 

Maria Stepanova (sosialt arbeid, vara) 

Rikard Årvik (barnevernspedagogikk, delegat) 

 

FO-Studentene i Lillehammer 

Hege Anita Storlien (sosialt arbeid, delegat) 

Bettina Hemstad (vernepleie, delegat) 

 

FO-Studentene på NTNU 

Vebjørn Olsen Storvig (vernepleie, delegat) 

Vyni Nguyen (sosialt arbeid, delegat) 

Kaja Bolstad Johannsen (vernepleie, vara) 

Rikke Fremo Tønnesen (vernepleie, observatør) 

Elise Evanger Andersen (sosialt arbeid, vara) 

 

FO-Studentene i Harstad 

Andre Djupdal (vernepleie, delegat) 

Marie Wara (barnevernspedagogikk, delegat) 

Bjørn Kristian Igeland (vernepleie, vara) 

 

FO-Studentene i Bergen 

Hanne Ertzeid (vernepleie, delegat) 



 

Valgkomiteen 

Sander Rød (observatør) 

Sunniva Nornes Pedersen (observatør) 

 

Kontrollkomiteen 

Emilie Engan Bjørbu (observatør) 

Kristoffer Svendal (observatør) 

 

Sentralstyret 

Kristin Aldridge (leder, delegat) 

Iris Jansdottir Nordberg (nestleder, vara) 

Michael Ouren (vernepleierrepresentant, vara) 

Ask Nødtveidt Kase (velferdsviterrepresentant, vara) 

Geirr Berthinsen (sosionomrepresentant, vara) 

 

Andre 

Mari Lilleng (ordstyrer, referent) 

Helene Harby (ordstyrer) 

 

Landstingssak 12/19 Konstituering 

  

A) Ordstyrer 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Mari Lilleng og Helene Harby 

Vedtak: Mari Lilleng og Helene Harby 

 

B) Referent 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Mari Lilleng 

Vedtak: Mari Lilleng 

 

 

 



C) Tellekorps 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Tellekorps oppnevnes av 

ordstyrerbordet ved behov. 

Vedtak: Tellekorps oppnevnes av ordstyrerbordet ved behov. Ordstyrerbordet 

oppnevnte Ida Hovland og Emilie Engan Bjørbu som tellekorps lørdag 2. 

november, og Maria Stepanova og Sigrid Nesheim som tellekorps på søndag 

3. november. 

 

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 for landstinget: 

Redaksjonskomiteen for vedtektsendringer består av: 

- Kristin Aldridge (sosionom, sentralstyret) 

- Iris Jansdottir Nordberg (sosionom, sentralstyret) 

- Anne-Linn Sekkingstad (vernepleier, Sogndal) 

- Vebjørn Olsen Storvig (vernepleier, NTNU) 

- David Hegge (sosionom, Volda) 

 

Redaksjonskomiteen for øvrige saker består av:  

- Michael Ouren (vernepleier, sentralstyret) 

- Eirin Nilsen Gromsrud (velferdsviter, Østfold) 

- Maileen Norheim (sosionom, Alta) 

- Sigrid Nesheim (sosionom, Sogndal) 

 

Vedtak:  

Redaksjonskomiteen for vedtektsendringer består av: 

- Kristin Aldridge (sosionom, sentralstyret) 

- Iris Jansdottir Nordberg (sosionom, sentralstyret) 

- Anne-Linn Sekkingstad (vernepleier, Sogndal) 

- Vebjørn Olsen Storvig (vernepleier, NTNU) 

- David Hegge (sosionom, Volda) 

 



Redaksjonskomiteen for øvrige saker består av:  

- Michael Ouren (vernepleier, sentralstyret) 

- Eirin Nilsen Gromsrud (velferdsviter, Østfold) 

- Maileen Norheim (sosionom, Alta) 

- Sigrid Nesheim (sosionom, Sogndal) 

 

Landstingssak 13/19 Godkjenninger 

  

A) Innkalling og saksliste 

Sentralstyret innstiller for landstinget: Innkalling og saksliste godkjennes 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med følgende endringer; Det 

legges til en ny LT-sak 25/19 Suppleringsvalg for 2019. 

 

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 

Vedtak: 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. Innlegg – Et innlegg er en meningsytring. Det er informasjon til salen 

om et forslag som fremmes. Det kan brukes til å starte en debatt eller 

for å gi argumentasjon og begrunnelse for din eller ditt lokallags 

mening. For å tegne seg til innlegg ber man om ordet i MyMeet. 



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

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

4. Til forretningsorden – Forretningsorden er å informere salen om en 

faktaopplysning og for å rette opp eventuelle feil eller misforståelser. 

Det kan også bli brukt for å be om opplysning fra salen eller om man 

har spørsmål om generelle ting for å få klarhet. For å tegne deg til 

forretningsorden trykker man på «til forretningsorden» i MyMeet. 

5. 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. 

6. 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. 

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

bord ved godkjenning av saksliste.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 

Vedtak: 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/Protoko

ll%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. 

Vedtak: 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. 

 

Vedtak: Permisjonssøknader behandles av ordstyrerbordet underveis i 

landstinget.  

Innkommende permisjonssøknader:  

- Hanne Habbestad søker permisjon lørdag 2. november 11:30-15:00. 

Søknaden innvilges av landstinget.  

- Marie Wara søker permisjon søndag 3. november 10:50-11:00. 

Søknaden innvilges av landstinget. 

- Ulla-Birgitte Sandnes søker permisjon søndag 3. november 10:00-

12:00. Søknaden innvilges av landstinget. 

 

Landstingssak 14/19 Orienteringer 

Saksfremlegg:  A) Orientering fra møtene i FO-Studentenes sentralstyre 

(SST) og SSTs handlingsplan v/ Kristin Aldridge  

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
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


I løpet av perioden har vi hatt to frafall i SST, dette gjelder 

barnevernspedagogrepresentanten og nestlederen. Vi supplerte inn Iris 

Jansdottir Nordberg i september, og hun har vært nestleder siden da. Det var 

dessverre ingen som meldte interesse som barnevernspedagogrepresentant.  

  

Styrking av lokallag 

Vi har hatt jevnlige skypemøter med våre lokallagsledere. Mari har dratt rundt 

og hatt skolering med flere lokallagsstyrer, og også startet opp Oslo og 

Stavanger. Vi har gjennomført FOLEN, og brukt facebook aktivt for å 

oppdatere tillitsvalgte på arbeidet som gjøres sentralt. Vi har oppmuntret til 

deltakelse og markedsført sentrale arrangementer spesielt på facebook. 

 

Rekruttering 

Vi har deltatt i rekrutteringsarbeid på de institusjonene vi har hatt tilhørighet 

til, i tillegg møtt lokallagsstyret i Bergen når vi hadde sentralstyremøte der, og 

stått på stand på Grimstad og i Kristiansand. Vi har deltatt på den første 

fylkesledersamlingen til FO, der vi spesielt løftet problematikken rundt 

fylkesavdelingenes involvering i FO-studentene lokalt, og rekruttering. Vi har 

laget studentmagasin. Videre har vi arrangert flere kampanjer. En for å 

bevisstgjøre om fordelene ved å være organisert, med to ulike uttrykk, en på 

våren og en på høsten. Og to konkurranser; verv og vinn, og meld deg inn og 

vinn.  

 

Styrking av FO-Studentenes synlighet  

Vi har vært synlige i media ved flere anledninger. Når vi fikk ut 

studentmagasinet, ble Michael ble intervjuet av FONTENE i sammenheng 

med artikkelen hans " Det er menneskelig å være kåt". Vi har lagt ut alle 

artikler på nett i tillegg til papirversjonen. Artikkel om Geirr og mennesket 

bak hjelperen har også blitt godt mottatt og nådd ut. Vi har vært i FONTENE 

for å løfte saken om hovedsammenslutning i sammenheng med sist 

landsstyremøte. Videre har vi deltatt på SAIH sitt årsmøte, NOKUT sin 

utdanningskonferanse, og LOs student- og ungdomskonferanse.  

 

Styrking av praksis i utdanningsløpet 

Vi har videreført arbeidet knyttet til RETHOS gjennom flere artikler, og i 

profesjonsrådene. Blant annet fikk vi ut en artikkel i KHRONO der vi ga 



uttrykk for hva vi ikke er fornøyde med knyttet til praksis. Videre lagde vi en 

følgeartikkel på våre egne nettsider om seiere og tapte kamper for FO-

Studentene knyttet til RETHOS. Geirr er valgt inn som ny studentrepresentant 

i arbeidet, noe som er kjempegøy.  

  

Svart på høringsbrev om ny stortingsmelding om arbeidsrelevans, der vi blant 

annet løftet praksisutfordringer, ferdighetstrening og simuleringsrom. 

  

Sørge for politisk påvirkning 

Vi har arrangert debatt med ungdomspolitikere på FOLEN.  

Vi deltok på Arendalsuka, og var med på debatt om "Hvordan organisere flere 

med høyere utdanning". 

Vi gikk i Pride sammen med LO.  

Ivareta FO-Studentenes forhold til FO  

Vi har vært på flere møter med FOs politiske ledelse, og invitert de til våre 

sentrale arrangementer. 

  

Solidaritet  

Vi har jobbet med støttekomiteen for Vest-Sahara, og gir donasjoner som gave 

når vi har hatt innledere på arrangementer. Vi var også tilstede på 

filmvisningen deres på Arendalsuka. Og vi har forsøkt å få inn Vest-Sahara i 

uttalelsen om solidaritet på Landsmøtet, samt forsøkt å få de inn på 

arrangementet, noe som vi dessverre fikk avslag på. Videre har Vest-Sahara 

fått midtsideartikkel og er på forsiden til studentmagasinet vårt. 

  

Organisasjonsutvikling 

Vi har skrevet innlegg om FO-Studentenes plass i FO i FONTENE, og vært 

aktiv på landsstyremøter knyttet til problematikken, og levert inn forslag om 

FO-Studentenes representasjon i fylkesavdelingsstyrene. 

Vi har sett på egen organisering, hatt et organisasjonsutviklingsseminar på 

lokallagskonferansen, og tatt med innspillene videre i arbeidet med 

vedtektsendringer, og presentert et helt nytt styringsdokument.  

 

Landsmøtet 

Vi fikk en rekke saker som vi skulle løfte på vegne av FO- studentene. Vi har 

fått gjennomslag for alle på innstillingen til landsmøtet.  



Vi har fremmet forslag om tredje kjønnskategori, og det ligger an til at dette 

blir vedtatt. Vi har fremmet forslag om miljøpolitikk som det ser ut som vi får 

gjennomslag for. Det ser ut til at vi får inn ordet «skolering» i 

fylkesavdelingenes ansvar for å følge opp FO-Studentenes lokallag gjennom 

FOs vedtekter. Avslutningsvis har vi har fått inn en studentrepresentant i 

redaksjonskomiteen på landsmøtet. 

 

 

B) Orienteringer fra FOs landsstyremøter v/ Kristin 

Aldridge 

Jeg var på landsstyret den 20.-21.mars. Hovedsaken var 

organisasjonsutviklingsdebatten. Jeg tok opp hvordan vi kan styrke forholdet 

mellom FO-Studentene lokalt og fylkesavdelingene. Videre etterspurte vi 

gode rammebetingelser for nettverk og samhandling, med bakgrunn i at vi har 

ulike behov og ulike ønsker på de ulike studiestedene. 

  

Orientering fra Landsstyremøtet 27-29 mai der Allan deltok.  

Det ble vedtatt ny profil. Denne lanseres på Landsmøtet senere i november.  

Vi fortsatte å jobbe med landsmøtesakene.  

Det ble vedtatt at arbeidsutvalget skal se på muligheter for at FO skal 

arrangere IFSW-konferansen i 2023 eller 2025. IFSW-konferansen er verdens 

største sosialarbeiderkonferanse.  

  

Landsstyremøte 8-10 oktober:  

Vi innstilte på saker til Landsmøtet. Det var store debatter knyttet til 

organisasjonsutviklingsprosjektet og vedtektene. FO har vedtatt at FOs 

fylkesavdelinger skal følge de nye vedtatte fylkene. Dette er FO Finnmark og 

FO Troms svært uenige i, og de ønsker å vært unnlatt denne endringen. 

Vi fremmet forslag om at FO-Studentenes landsstyrerepresentant skal få fulle 

rettigheter på landsmøtet, og det ser ut til at dette går gjennom.  

Vi har også foreslått at FO-Studentene velger to representanter til 

fylkesavdelingsstyret, hvorav den ene har tale-, forslags, og stemmerett. Den 

andre representanten har tale- og forslagsrett. Der fylkesavdelingen omfatter 

flere enn ett lokallag, velges det en representant med tale- og forslagsrett for 

hvert av de øvrige lokallagene. Forslaget er innstilt som tiltres.  



FO-Studentene har fremmet forslag om en ny utredning av om FO fortsatt skal 

være med i LO eller gå over til en annen hovedsammenslutning.  

Forslag om ny utredning er foreslått avvist, men det er flere fylkesavdelinger 

og vi inkludert som ønsker en slik utredning. Saken vil mest sannsynlig 

fremmes under landsmøtet.  

 

 

 

C) Orientering fra FO-Studentenes representanter i 

profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget 

 

 

Velferdsviterutvalget v/ Ask Nødtveidt Kase   

Det har vært et møte i oktober. Der fokuserte vi på å forberede 

landsmøterepresentanten til velferdsviterne for å hjelpe den å komme 

igjennom sakene og ta stilling på vegne av velferdsviterne.  

 

 

Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Michael Ouren  

  

Profesjonsmøte 13-14 mai, hvor vi snakket om artikkelsamlingen til 

vernepleiere som kommer under landsmøte. De siste artiklene ble gjort klare 

og presentert og man diskuterte noe layout. Det ble også gjennomlesing 

gjennom noen av artiklene som er svært spennende og lærerikt for studenter 

under utdanning. Gjennomlesingen var for å komme med konstruktiv kritikk 

og gi råd og veiledning til de ulike forfatteren.  

 

På dette møte ble også representanten for FO-Studentene gitt mulighet til å gi 

oppdatering fra SST om vårt arbeid for Rosa kompetanse. Dette ble svært godt 

mottatt og studentene har fått masse skryt over at vi har tatt opp 

problemstillingen på en god måte. 

 

Rosa kompetanse artikkel i student magasinet har blitt gitt ut, og et intervju 

om Rethos og Rosa kompetanse har kommet i Fontene på høsten med 

representanten, hvor problemstillingen ble tatt opp igjen. 

 



Det har også blitt sendt argumentasjonsgrunnlag til Rosa kompetanse for å 

heve fokus på seksualitet i utdanningen. Dette har enda ikke kommet gjennom 

ordentlig og arbeidet med dette er noe som kan / bør jobbes videre med(?), 

hvis FO-Studentene ønsker dette. Tilbakemeldinger fra ulike hold, både 

profesjonsrådet, studentene og andre instanser viser at det bør være en endring 

og arbeidet bør fortsette for å tilrettelegge for bedre rettigheter innenfor 

seksualitet og seksuell helse hos psykisk og fysisk funksjonsnedsatte. 

 

Profesjonsmøte 9-10 september hadde jeg ikke mulighet til å være med på 

dessverre, men jeg ble invitert til å være med på deler av den gjennom Skype. 

På dette møte ble den nye tvangsloven løftet opp og sett igjennom. 

Profesjonsrådet har sendt ut en uttalelse om viktigheten av denne nye loven, 

men at det er problematisk med mindre fokus på riktig og god kompetanse og 

forståelse for bruk av tvang og makt. Dette kan medføre at tvangsbruk kan bli 

feilaktig brukt. Loven er enda ikke ferdigstilt, men revideres ferdig til neste år.  

 

 

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/Iris Jansdottir Nordberg 

 

Siden studentrepresentanten i profesjonsrådet for barnevernspedagoger 

dessverre måtte tre ut av vervet sitt, er det jeg som skal gi en orientering på 

hva profesjonsrådet for barnevernspedagoger har jobbet med i år. 

 

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger har i år skrevet en kronikk. 

Profesjonsrådet har vært i avisen og svart på regjeringens fem grep for å 

styrke barnevernet. Fagfeltet mener en bemanningsnorm er løsningen, 

politikerne er uenige og det har profesjonsrådet for barnevernspedagoger stilt 

seg svært kritiske til.  

 

Videre har profesjonsrådet jobbet med en bok til årsmøtet, utarbeidet 

kompetanseprofiler, planlagt og gjennomført FO-dager og hatt 

nettverkssamlinger. Profesjonsrådet har vært engasjerte både i FOs interne 

utdanningsdebatt og i arbeidet med de nye retningslinjer for utdanningene, 

RETHOS.  

 

Profesjonsrådet for sosionomer v/ Geirr Berthinsen      



• På bakgrunn av at møtene er blitt satt i ukedagene har jeg ikke kunnet 

møtt pga. Praksis og obligatorisk oppmøte. 

• Har fulgt med gjennom mailkorespondanse og referat. 

• Arbeidet har vært fokusert på Landsmøtet 2019 og 

artikkelsamlingen/sosionomboken som blir lansert der. 

• Det har vært arrangert en utenlandstur/workshop som jeg dessverre 

ikke fikk vært med på, men som virket lærerik og produktiv. 

 

 

D) Orientering fra valgkomiteen v/ Sander Rød 

 

Valgkomiteen bestående av Sander Rød, Sunniva Nornes Pedersen og Monica 

Johansen. 

 

Det ble under lokallagskonferansen i Sogndal tidligere i år vedtatt at 

valgkomiteen skulle supplere varaer til landsmøtedelegasjonen 2019. Dette 

jobbet vi med å lyse ut igjennom FO sine sider og sosiale medier, vi tok imot 

søknader på epost og avholdt intervjuer digitalt, fra mai måned til oktober 

måned 2019, hvor vi måtte sende inn til Landsmøtet alle delegater og varaer.  

 

Vi startet prosessen om å finne personer til sentrale verv i FO studentene, hvor 

vi brukte FOLEN (leder og nestleder hytteturen til å snakke med og intervjue 

personer til sentrale verv. Vi har videre også avholdt intervjuer digitalt 

igjennom Skype og Messenger. Vi har ikke fått nok interesserte til sentrale 

verv. 15 oktober var vi ferdige innstillingene og sendte de ut. Som dere ser er 

det ikke fulltallig innstilling, derfor blir det åpent valg her på årsmøtet og vi i 

valgkomiteen stiller fortsatt som noen dere kan snakke med om det er noen av 

vervene dere er interessert i.    

 

E) Orientering fra kontrollkomiteen v/ Emilie Engan 

Bjørbu 

Kontrollkomiteen, forkortet (KK) består per dags dato av Emilie Engan 

Bjørbu (leder) og Kristoffer Per Svendal, og Johannes Menzel Knudsen. 

 



Siden sist landsting har KK samlet innspill fra tidligere tolkninger av 

vedtektene og gått igjennom hva som eventuelt kan mistolkes. Innspillene ble 

sendt over til SST mens de jobbet med endringsforslag til vedtektene. 

KK har hatt en åpen dialog med SST leder Kristin, for å sikre at SST sin 

helhetlige innstilling er i tråd med FO-Studentene sine vedtekter. 

 

I august behandlet KK et spørsmål fra SST angående vedtaksdyktighet.  

I § 6 står det at «SST er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til 

stede» SST sitt spørsmål var om dette gjaldt ett fulltallig SST eller ikke. KK 

tolket det dithen at SST er vedtaksdyktige når 2/3 av et fulltallig SST styre er 

til stede. 

 

Til SST sine protokoller har KK kommet med én kommentar vedrørende 

permisjonssøknader, da KK la merke til at det var en høy andel 

permisjonssøknader for møtene i mai og juni. Kristin svarte at de grunnet 

frafall fra SST har hatt en del permisjonssøknader, men opplyser om at de har 

passet på å være nok medlemmer til stede for å være vedtaksdyktige.  

 

I høst har KK hatt to skypemøter, og i september deltok vi også på FOLEN 

(FO- Studentens leder og nestleder-samling).  

 

KK har ingen kommentarer til budsjett for 2020. 

 

 

F) Orientering fra studentrådgiver v/ Mari Lilleng 

 

Oppfølging av lokallag 

Alle lokallag har fått tilbud om bistand fra meg både i vårsemesteret og 

høstsemesteret. Jeg har besøkt 10 av 12 lokallag, noen opptil fire ganger under 

studiestart. Noen av lokallagene har trengt hjelp til rekruttering, mens andre 

har ønsket lokallagsskolering. Jeg har hatt stort fokus på opplæring og 

rekruttering til lokallagsstyrene. 

 

 

LOs sentrale ungdomsutvalg 

Jeg sitter i LOs sentrale ungdomsutvalg på vegne av FO. 



Vi har arrangert LOs sommerpatrulje som var svært vellykket i år. Samtidig 

ser vi at det er vanskelig å finne frivillige og ønsker økt fokus på dette i 

forbundene før neste års patrulje. 

Vi har drevet vår egen valgkamp i LO for å synliggjøre hva de ulike partiene 

mener om arbeidslivspolitikk. 

Vi har startet et nytt prosjekt kalt LO-Studentene som skal arrangere faglige 

og sosiale aktiviteter for studenter som en del av LOs pågående satsning for å 

gjøre seg mer aktuelle for arbeidstakere med høyere utdanning. 

 

Ny trinnskolering 

Jeg har laget en ny trinnskolering for FO-Studentene som skal brukes i 

lokallagene og på leder- og nestledersamlingen. Dette ble lansert på årets 

leder- og nestledersamling.  

Administrasjonen jobber med å få gitt alle lokallagene tilgang til både 

trinnskoleringen og en egen lokallagsepost, og dette vil mest sannsynlig 

komme på plass før jul eller like etter nyttår. 

 

 

G) Orienteringer fra lokallagsstyrene 

 

Lokallagsstyrene som var tilstede orienterte kort om sin aktivitet. 

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Tas til orientering.  

Vedtak 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  

 

 

Vedtak 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.  

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

 

Strategi for FO-Studentene 2020-2022 

  

Strategiplanen beskriver FO-Studentenes mål om hvordan organisasjonens 

drift best kan gjennomføres for å kunne nå målene som er satt i politisk 

program. Med andre ord hvordan FO-Studentene skal være for å kunne 

arbeide godt og effektivt sammen.  

  

Formål  

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 uavhengige.  

  

Visjon   

Visjonen vår gir et bilde av hva FO-Studentene ønsker å bli en gang i en 

relativt uspesifisert fremtid, og hvor vi ideelt sett vil være.    



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”.  

 

  

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.   

  

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.  

  

Strategiske mål   

 

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. 

 

 

 

Strategiplan 2020-2022 vedtas med vedtatte endringer. 

 

Innkomne forslag Helhetlig strykforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Vi ønsker å stryke hele Strategiplanen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Strategiplanen med eventuelle endringer oversendes STT for videre 

arbeid 

Forslagsstiller: Kristoffer Svendal 

Forslag: Strategiplanen med evt endringer oversendes sentralstyret for videre 

arbeid. Intensjonen er hvordan organisasjonens drift best kan gjennomføres. 

Sentralstyret skal aktivt inkludere lokallagene videre i prosessen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

 

Strykforslag 

Forslagsstiller: Strykforslag 

Forslag: Vi forstår ikke hvorfor formål er nevnt i dette dokumentet. Viser 

overskriften til formålet med strategiplanen, eller formålet med FO-



Studentene? Formålet til FO-Studentene er nedfelt i vedtektene våre. Det er 

derfor unødvendig å gjenta disse her. Foreslår derfor å stryke dette. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Helhetlig forslag 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Formålet endres i tråd med hva som blir vedtatt under sak om 

vedtekter.  

 

Begrunnelse:  

Formålet som står i strategiplanen skal være det samme formålet som står i 

vedtektene. Dermed endres formålet i strategiplanen etter hva som blir vedtatt 

som formålsparagraf i sak om vedtekter. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Tilleggsforslag 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Oversendes redaksjonskomiteen. Legge til henvisning til vedtektene 

til FO-Studentene. 

Forslaget gjelder: Teksten under overskriften «Formål». 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Formålet blir endret til at det skal stå hva som er formålet med 

strategiplanen. 

Dette tydeliggjør hva som er hensikten med å ha en strategiplan. 



Forslaget oversendes til redaksjonskomite for formulering. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt i 

redaksjonskomiteens forslag til ny formålstekst. 

Vedtak: Forslaget anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag til ny 

formålstekst. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens forslag til formålstekst 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for øvrige saker 

Forslag: Redaksjonskomiteen innstiller for landstinget følgende formål: 

Strategiplanens formål er å styrke FO-Studentenes arbeid ved å gjøre det mer 

målrettet og strategisk. Gjennom en felles visjon har vi et felles ønsket 

fremtidsbilde vi strekker oss etter. Vi jobber mot de samme felles målene, på 

våre egne måter. Ved å se arbeidet i FO-Studentene i et lenger perspektiv 

sikrer vi bedre kontinuitet, og en organisasjon som jobber målrettet framover 

uavhengig av utskiftninger i medlemsmassen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: FO-Studentene skal være den foretrukne fagorganisasjonen for 

studenter ved våre utdanninger.  

FO-Studentene skal skape faglige og sosiale nettverk knyttet til sine 

medlemmers interesser. 

Forslaget gjelder: Teksten under overskriften «Visjon» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Dissens 1 

Forslagsstiller: Michael Ouren 



Forslag: Et mindretall i sentralstyret, bestående av meg ønsker å erstatte 

visjonen med: “FO-Studentene oppnår politiske gjennomslag gjennom vårt 

faglige og sosiale nettverk, representasjon og rekruttering”.  

Begrunnelse: Det er mer konkretisert og spesifikt ved måten vi jobber på. Det 

er kortfattet og står gir en tydelig visjon. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Vi vil endre første del av første setning fra "Visjonen vår gir et bilde 

av hva FO-Studentene ønsker å bli en gang i en relativt uspesifisert fremtid," 

til "Visjonen vår gir et bilde av hva FO-Studentene ønsker å være i fremtiden, 

og hvor vi ideelt sett vil være." 

Begrunnelse: Denne formuleringen er mer konkret, lettere å forstå og har en 

bedre setningsoppbygging 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Foreslår å stryke denne setningen. Om vi skal legge til grunn 

kjerneverdier i vårt daglige arbeid, bør kjerneverdiene være en del av 

lokallagshåndboka. 

Forslaget gjelder: Setningen under overskriften «Kjerneverdier» som lyder: 

«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». 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 



 

Strykforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Dette høres ikke ut som en verdi, men heller en visjon. Foreslår 

begge avsnittene strøket. 

Forslaget gjelder: «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»  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres ikke 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre første setning under «Utfordrende» til «FO-Studentene tør å 

provosere og skape diskusjon». Å si at vi er provoserende høres ut som vi er 

utagerende. Endringen er i tillegg mer grammatisk korrekt.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Stryke siste setning under overskrift «Utfordrende». Begrunnelse: 

Det høres ut som en reklame for Equinor. I tillegg høres dette mer ut som en 

visjon enn en kjerneverdi.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

Strykforslag 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 



Forslag: Vi foreslår å stryke disse målene. De er ikke såkalte SMARTe mål. 

Målene er ikke spesifikke, da det gjennomgående er uklart hvem som skal 

nå/utføre disse målene. De er heller ikke attraktive/ansporende, da vi frykter at 

dette vil legge et enormt press på lokallagsstyrene. I tillegg kan de være 

avskrekkende for studenter som ønsker å delta aktivt i lokallagsstyret for å 

gjøre noe sosialt og hyggelig i sitt nærmiljø. Videre er de ikke realistiske eller 

tidsbestemte, da mange av målene legger føring for å utarbeide veiledere, 

retningslinjer og instrukser. Det er urealistisk å tenke at studentene skal ha så 

mange dokumenter eller føringer for sitt arbeid i lokallaget.  

De er delvis målbare., men dette gjelder kun mål hva gjelder verving.  

Vi ser det slik at disse målene vil føre til at terskelen for å delta aktivt i FO-

Studentene lokalt og sentralt blir høyere, og i FO-Studentene har vi hatt en 

kultur for at det skal være lett å bli med. 

Slik vi ser det, kan vi ikke ta stilling til, eller vedta, en plan som er så upresis 

og uryddig. Planen inneholder svulmende hovedmål med uklare og 

usammenhengende delmål. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Forslaget tiltres ikke 

 

 

Vedtak Strategiplanen med evt. endringer oversendes sentralstyret for videre arbeid. 

Intensjonen er hvordan organisasjonens drift best kan gjennomføres. 

Sentralstyret skal aktivt inkludere lokallagene videre i prosessen. 

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.  

 

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
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


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

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

Innkomne forslag Helhetlig forslag 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Studentrådgiver gis fullmakt til å rette skrivefeil i 

styringsdokumentene, og ta en språkvask etter årsmøtet. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Helhetlig forslag 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Studentrådgiver gis fullmakt til å endre henvisninger i paragrafer i 

vedtektene i tråd med nye vedtekter vedtatt på FOs landsmøte 20.-24. 

november 2019. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Helhetlig forslag 

Forslagsstiller: David Hegge 

Forslag: Fjerne alle forkortelser. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Helhetlig forslag 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Studentrådgiver gis fullmakt til å omstrukturere vedtektene etter 

mal:  

 

Del 1 Innledende bestemmelser  

Kapittel 1 Formål og definisjoner  

§ 1.1 Organisasjon  

§ 1.2 Formål  

§ 1.3 Medlemskap  



 

Del 2 Organer  

Kapittel 2 Årsmøtet  

§ 2.1 Årsmøtet  

§ 2.2 Årsmøtedelegater  

§ 2.3 Saker som årsmøtet skal behandle  

§ 2.4 Innkalling  

§ 2.5 Protokoll  

 

Kapittel 3 Sentralstyret  

§ 3.1 Sentralstyret (SST)  

§ 3.2 Ansvar og fullmakter  

§ 3.3 Lokallagskonferanse  

 

Kapittel 4 Lokallag  

§ 4.1 Lokallag  

§ 4.2 Lokallagets årsmøte  

 

Kapittel 5 Lokallagsstyret  

§ 5.1 Lokallagsstyret  

§ 5.2 Økonomi  

 

Kapittel 6 Valgkomiteen  

§ 6.1 Valgkomiteen  

 

Kapittel 7 Kontrollkomiteen  

§ 7.1 Kontrollkomiteen  

 

Del 3 valg  

Kapittel 8 valg  

§8.1 Valg  

§ 8.2. Sentralstyret (SST)  

§ 8.2.1 Personlig vara  

§ 8.3. Valgkomite  

§ 8.4. Kontrollkomite  

§ 8.5. Stemmelikhet  



 

Del 4 øvrige bestemmelser  

Kapittel 9 Øvrige bestemmelser  

§ 9.1 Mistillit  

§ 9.2 Habilitet  

§ 9.3 Taushetsplikt  

 

Kapittel 10 Endringer i vedtektene  

§ 10.1 Endringer i vedtektene 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Tilleggsforslag §1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Legge til hvilken kongress FO-Studentene ble opprettet under. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Endringsforslag § 1 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Flytte andre setning i fjerde avsnitt til eget avsnitt (avsnitt 5). 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag § 1 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Stryke fjerde avsnitt som lyder «FO-Studentene har egne vedtekter, 

politisk program og årlig handlingsplan. FO-Studentenes sentralstyre er 

underlagt FO-Studentenes landsting. FO-Studentenes landsting fastsetter FO-

Studentenes vedtekter» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 



Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §1 

Forslagsstiller: Liv Elise Hammer 

Forslag: Legge til «FO-Studentene har riktignok egne vedtekter, politisk 

program og årlig handlingsplan» etter andre avsnitt om underlagt FOs 

landsmøte. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt i dagens tekst som foreslås 

å beholdes 

Vedtak: Delvis ivaretatt 

 

 

 

Tilleggsforslag § 2 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Legge til et pungt under §2. Formål under pungt 2 som lyder "å 

bygge opp et faglig og sosialt nettverk" 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §2 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre tredje kulepunkt første del av setningen fra «å fremme våre 

medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på:» til «Å fremme 

våre medlemmers rettigheter, ,muligheter og interesser, særlig med tanke på:» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §2 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 



Forslag: Endre formålet til: «FO-Studentene har til oppgave å ivareta og 

fremme våre studenters interesser og rettigheter, med særlig fokus på faglige 

og etiske utfordringer og endringer 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." 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Stryknings- og endringsforslag § 3 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Endre teksten til: 

“Vilkår for medlemskap: 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)” 

I de delene av FOs vedtekter som omhandler FO-Studentene så vil dette rettes 

opp i, i våre vedtekter av studentrådgiver etter årsmøtet. 

Begrunnelse: Denne endringen er i tråd med FOs vedtekter. Vi er underlagt 

FOs vedtekter og bør derfor etterstrebe å benytte samme ordlyd i paragrafer 

som viser til deres vedtekter. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag §4 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Stryke hele paragrafen 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Tilleggsforslag § 4 



Forslagsstiller: Sigrid Nesheim 

Forslag: Vi i lokallaget Sogndal ønsker å opprettholde § 4. Organisasjonsledd 

som en del av vedtektene. Vi ønsker også å legge til kontrollkomite og 

valgkomite under sentralstyret ettersom komiteene er en del av 

organisasjonen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Tilleggsforslag §4 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Legge til lokallagsstyret i § 4. Organisasjonsledd da de også er et 

eget organ i organisasjonen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag § 5 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Stryke §5 med underliggende paragrafer. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre §5.3. punkt 2 fra "Revidere lokallagshåndboka" til "Revidere 

lokallagshåndboken ved behov" 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget tiltres 

Ny §5 Årsmøtet 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag:  



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 foreslå 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. 

 

Begrunnelse: Se tekst om strykforslag §5 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Kristin aldridge 

Forslag: 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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §5.1 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: §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. 



Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §5.2 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: § 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 foreslå budsjettprioriteringer og vedta 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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Kristianne Fornebo 

Forslag: Vedtekter revideres hvert fjerde år, året etter landsmøte. 

Politiskprogram revideres i oddetallsår. Strategiplan revideres hvert fjerde år, 

tre år etter landsmøte. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretas i redaksjonskomiteens forslag til 

§5.2 

Vedtak: Forslaget avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag til §5.2 

 

 

 

Tilleggsforslag §5.2 

Forslagsstiller: Vyni Nguyen 

Forslag: Landsting skal i høstsemesteret vedta: Politisk program annethvert år 

og vedtekter som revideres hvert 3. år. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 



Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Vedtektene revideres hvert fjerde år, året etter landsmøte. Politisk 

program revideres i partallsår. Strategiplan revideres hvert fjerde år. Tre år 

etter landsmøtet.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: §5. Årsmøtet 

Årsmøtet er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes årsmøte i 

høstsemesteret. 

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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §5 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre § 5.2 kulepunkt 7 fra "Politisk program som vedtas i 

partallsår, og vedtekter som revideres i oddetallsår" til "Politisk program som 

vedtas i oddetallsår, og vedtekter som revideres i partallsår" 

Begrunnelse: Da sikrer vi at revidering av vedtekter kommer året etter 

landsmøtet til FO. 



Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Redaksjonskomiteens forslag til §5.2 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for vedtektsendringer 

Forslag: Saker som årsmøtet skal behandle: 

 

Årsmøtet skal velge sentralstyre, personlig vara til hvert av profesjonsrådene 

og til velferdsviterutvalget, valgkomite og kontrollkomite. 

 

Årsmøtet skal foreslå budsjettprioriteringer og vedta handlingsplan gjeldende 

for påfølgende valgperiode. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Redaksjonskomiteens strykforslag §5.3 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for vedtektsendringer 

Forslag: REDKOM foreslår å stryke §5.3 grunnet overgang til ett landsting 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Tilleggsforslag §6.1 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Legge til «Strategiplan». Forslag til tekst:  

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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling 



Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §6.1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Studentrådgiver sender innkalling med sakspapirer til SST en uke før 

SST-møtet. 

 

Begrunnelse: Det er i dag innkallingsfrist på to uker, dette fører til at når 

sakspapirene skrives kan det 

være endring i saker eller utvikling som ikke blir ivaretatt når papirene sendes 

ut. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag § 6 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Forslag til tekst:  

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

 

Begrunnelse:  

Dersom det blir vedtatt at det kun skal være ett landsting, og at 

årsmøtet(landstinget) skal være i vårsemesteret, så vil perioden sentrale verv 

endres fra kalenderår til studieår.  

 

I dag velges sentrale verv etter kalenderår, en konsekvens av dette er at 

dersom tredjeårsstudenter stiller til verv vil de sitte et halvt år etter fullført 

grunnutdanning. Dette kan være problematisk dersom noen får jobber som 

ikke lar seg forene med vervforpliktelser. Dersom valgperioden er etter 

studieår vil en fordel være en overlappsperiode på våren med større 

fleksibilitet. Dette kan bidra til en mykere overgang, og tillater en lengre og 

bedre overlappsperiode, i tillegg til en vervperiode som følger studieløpet. En 

ulempe ved å bytte valgperiode er at førsteårsstudenter ikke vil  



ha mulighet til å stille til sentrale verv, før på slutten av første studieår. På den 

annen side vil dette gi studentene tid til å bli kjent med FO-Studentene, og 

være en del av et lokallag/lokallagsstyre før valg til sentrale verv.  

 

Dissens 3  

Et mindretall, bestående av Geirr Berthinsen og Michael Ouren, i sentralstyret 

stiller seg ikke bak forslaget og ønsker dagens valgperiode for sentrale verv, 

altså med 1. januar til 31. desember. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Tilleggsforslag §6 

Forslagsstiller: Iris Jansdottir Nordberg 

Forslag: Forslag til tilleggstekst: 

Hvert vårsemester skal sentralstyret arrangere en nasjonal konferanse med 

faglig og politisk fokus. 

Det dekkes utgifter for to deltakere fra hver av våre utdanninger per studiested 

som lokallagsstyrene behandler. Ved ekstra deltakerplasser behandles 

fordelingen av disse av sentralstyret. Medlemmer av lokallagsstyrene 

prioriteres. 

Invitasjon sendes senest fire uker før lokallagskonferansen avholdes. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §6 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: SST er vedtaksdyktig når minst 2/3 av et fulltallig SST er tilstede.   

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 



Endringsforslag §6.1 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Sentralstyret har møteplikt på sentralstyremøter, og må sende inn 

permisjonssøknad minst én uke før møtestart dersom de er forhindret fra å 

delta.   

 

Begrunnelse: Det er ryddig å presisere sentralstyrets møteplikt for å 

tydeliggjøre ansvaret for å prioritere tid til vervet. Det bør også kunne 

forventes at SST-medlemmer sier ifra om de ikke kan delta på møtet innen 

rimelig tid. Dette vil være til stor hjelp for møteleder når møtet skal 

planlegges, og gir SST tid til å omfordele oppgaver ved behov i forkant av 

møtet. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §7.1 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Endre til: “Lokallaget avholder årsmøtet i vårsemesteret og skal 

behandle:” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Strykforlag § 7 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Stryke andre setning “FO-Studentenes lokallags håndbok er en 

ressurs som skal brukes for arbeidet i lokallaget” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Strykforslag §7.4 



Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Stryke hele paragrafen. Begrunnelse: Må sees i sammenheng med 

tilleggsforslag til ny tekst i §6 sentralstyret om lokallagskonferansen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Tilleggsforslag §7.2.1 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Legge til: 

Lokallagsstyret skal bestå av maksimalt syv personer: leder, nestleder, 

økonomiansvarlig, temakveldansvarlig, markedsføringsansvarlig, 

rekrutteringsansvarlig og samarbeidsansvarlig.  

 

Dissens 4  

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

opprettholde dagens løsning der man ikke setter en begrensning på antall 

medlemmer i lokallagsstyret.  

 

Dissens 5  

Et mindretall i sentralstyret, bestående av Iris Jansdottir Nordberg og Geirr 

Berthinsen, ønsker å erstatte forslaget med forslag om maksimalt 7 

medlemmer, men uten å presisere roller. Se forslag "Tilleggsforslag 7.2 2 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Dissens 5 

Forslagsstiller: Michael Ouren 

Forslag: Et mindretall i sentralstyret, bestående av Iris Jansdottir Nordberg og 

Geirr Berthinsen, ønsker å erstatte forslaget med forslag om maksimalt 7 

medlemmer, men uten å presisere roller. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 



Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Tilleggsforslag §7.2 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Lokallaget kan opprette komiteer i tillegg til lokallagsstyret. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Strykforslag §7.1 

Forslagsstiller: Iris Jansdottir Nordberg 

Forslag: Stryke «uttalelser» fra lokallagenes pålagte oppgaver 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §7.3 

Forslagsstiller: Geirr Berthinsen 

Forslag: Endre fra: “For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse 

eller økonomiske midler avtales med den enkelte fylkesavdeling.”  

Endre til: “Lokallagenes konto ligger under fylkesavdelingen. Tilgang til 

økonomiske midler avtales med den enkelte fylkesavdelingen.”  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §7 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre §7 avsnitt 3 andre setning fra "Lokallaget avholder årsmøtet 

før landsting i høstsemesteret og skal behandle:" til " Lokallagene avholder 

årsmøtet en gang i skoleåret og skal behandle:" 



Begrunnelse: Det er ikke alltid det passer for medlemmene i lokallagsstyret å 

ha årsmøtet sitt på høstsemesteret (eller vårsemesteret for den del). Vi syns 

lokallagene selv kan få bestemme når i skoleåret de ønsker å avholde sitt 

årsmøte. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §7  

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Etter første setning. Legge til: Det er anledning til å danne 

lokallagsstyrer som omfatter flere lokallag. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §8 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Endre tekst til:  

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 valget.  

Vararepresentant tiltrer møtet med stemmerett i det aktuelle valget. 

 

Kandidatene kan presentere sitt kandidatur gjennom valgtaler for 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 ledige verv være publisert i 

minimum tre uker før en representant velges. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykningsforslag §8.3 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Stryke:  

“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.”  

 

Begrunnelse: Må ses i sammenheng med ny § om kontrollkomiteen under 

organer. Dette er for å gjøre det tydeligere at det står om organene i en del av 

vedtektene, mens informasjon om valg står i en annen del av vedtektene. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §8.1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Endre tekst fra: "SST skal være 



representativt for FO-studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og 

studieretninger." 

 

Endre tekst til: "SST skal etterstrebe å være representativt for FO-Studentenes 

ulike utdanningsinstitusjoner, 

studieretninger og kjønnsbalanse i forhold til medlemsmasse." 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag §8.1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Stryke setninger knyttet til to landsting. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §8.1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Endre tekst fra: “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”. 

 

Endre tekst til: “SST plikter å kunngjøre ledige plasser i SST i minimum tre 

uker før en representant velges. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Strykforslag §8.1 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Stryke siste setning 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 



Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Tilleggsforslag §8.3 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: Kontrollkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. 

Kontrollkomiteen plikter å kunngjøre ledige plasser i kontrollkomiteen 

minimum tre uker før en representant velges. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Ny paragraf om kontrollkomiteen 

Forslagsstiller: Ask Kase 

Forslag: 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 årsmøtet, som legger føringer 

for 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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 



Ny paragraf om kontrollkomiteen 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Kontrollkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ innad i FO-

Studentene, og har ikke stemmerett. 

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

Kontrollkomiteen blir valgt av årsmøtet. 

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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Ny § om valgkomiteen 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Valgkomiteen skal innstille på kandidater til sentrale verv som angitt 

i § x. 

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

har ikke stemmerett. 

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

Valgkomiteen blir valgt av årsmøtet. 

Ved vurdering av kandidater skal valgkomiteen etterstrebe 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. 

Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for årsmøtet. 

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

selv stiller til. 

Valgkomiteen har taushetsplikt. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 



Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

 

Endringsforslag §8.1 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forslag: Endre §8.1 første avsnitt fra "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." til "SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal 

bestå av seks medlemmer. SST skal være representativt for FO-Studentenes 

ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger. SST skal bestå av minimum 

50% kvinner" 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

 

Ny paragraf valgkomiteen 

Forslagsstiller: Iris Jansdottir Nordberg 

Forslag: 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 

landstingsdelegatene/årsmøtedelegatene og lokallagene senest fire uker før 

årsmøtet. Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for årsmøtet.  

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. 

Valgkomiteen har taushetsplikt. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forsalget avvises 

 

 

 

Endringsforslag §9 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Forslag til tekst: 

§9. Mistillitsforslag, habilitet og taushetsplikt 

§9.1. Mistillit 

Dersom et medlem av sentralstyret, valgkomiteen eller kontrollkomiteen 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 fremt at forslagsfremmer 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 årsmøtets medlemmer, vil medlemmet 

erklæres inhabil og miste sin stemmerett under saken. 

 



I mistillitssaker vil møtet lukkes. Årsmøtet plikter å høre forslagsfremmer, 

dersom forslagsfremmer selv ønsker det, og den personen mistillitsforslaget er 

stilt mot. 

Årsmøtet fatter beslutning om vedkommende skal fratre sitt verv 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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Reviderte vedtekter vedtas med vedtatte endringer. 

Vedtak Reviderte vedtekter vedtas med vedtatte endringer. 

Landstingssak 18/19 Uttalelser 

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. 

Innkomne forslag Forslag til uttalelse om Vest-Sahara 

Forslagsstiller: Kristin Aldridge 

Forslag: Forslag til uttalelse: 

 

 

 



Forsvar Vest-Saharas folk og studenter! 

 

Over 40 år etter at Marokko okkuperte Vest-Sahara, har fortsatt ikke et eneste 

universitet blitt reist i det okkuperte territoriet. Dette tvinger saharawiske 

studenter til å reise fra sitt eget land til Marokko for å studere. 

 

FN har fordømt okkupasjonen, og den internasjonale domstolen i Haag har 

avvist Marokkos territorielle krav. Mer enn 100 FN-resolusjoner krever at 

Vest-Sahara folk skal få bestemme over hvorvidt territoriet skal være 

selvstendig eller ikke. 

 

Saharawiske studenter diskrimineres i møte med det marokkanske 

utdanningssystemet, og det slås hardt ned på de som forsøker å fremme sine 

legitime studentkrav. I april 2018 ble saharawiske studentaktivister dømt til ti 

års ubetinget fengsel. De dømte aktivistene studerte blant annet på 

universitetene i turistbyene Marrakech og Agadir. 4 av 15 sitter fortsatt i 

marokkanske fengsler – fengslet for deres studentaktivisme. 

 

FO-studentene støtter saharawiske studenters kamp for grunnleggende 

rettigheter. Studenter fra Vest-Sahara må få sin rett til å ytre seg, til å 

organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en 

studiehverdag uten overvåkning og kontroll. FNs fredsbevarende operasjon i 

territoriet, MINURSO, forhindres i å rapportere på 

menneskerettighetsbruddene de er vitne til. Dette skyldes at Marokkos 

nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, blokkerer for en slik 

mulighet. 

FO-studentene ber norske myndigheter legge økt press på Marokko for at 

folkeavstemningen om uavhengighet blir gjennomført. 

 

FO-studentene fordømmer de norske selskapene som i strid med den norske 

regjeringens frarådning og i strid med det saharawiske folkets ønsker, opererer 

under marokkanske kontrakter for å plyndre territoriets naturressurser. 

 

FO-studentene fordømmer Frankrikes undergraving av menneskerettighetene i 

Vest-Sahara og berømmer Regjeringen Solberg for å ha tatt opp 



menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara med sin franske motpart. Presset 

på Frankrike må trappes opp. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas 

Vedtak: Uttalelsen vedtas 

 

Forslag til uttalelse «Lær oss mer om kjønn og seksuell helse» 

Forslagsstiller: Iris Jansdottir Nordberg 

Forslag: Lær oss mer om kjønn og seksuell helse!  

 

Som sosialarbeider kommer man ofte tett inn på andre menneskers privatliv. 

Da kommer man også tett på andres helse, inkludert deres seksuelle helse og 

kjønnsidentitet. Samtidig er kunnskapen om kjønn og seksualitet mangelfull i 

de sosialfaglige utdanningene, og mange er usikre på hvordan de skal kunne 

møte brukeres seksuelle helse og kjønnsidentitet på en god måte.  

 

Kjønn og seksualitet er en viktig del av alle menneskers helse, livskvalitet og 

identitetsutvikling. Alle skal kunne utøve og utforske sitt kjønn og sin 

seksualitet uten frykt for stigmatisering. Samtidig finnes det fremdeles mange 

fordommer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet vårt. 

Mange opplever også at de ikke har et nettverk rundt seg som er åpent, 

inkluderende og støttende nok til at de kan utøve og utforske sin identitet. 

Levekårsundersøkelsen viser at LHB-personer i større grad forsøker å begå 

selvmord og har et dårligere forhold til familien, enn heterofile. Transpersoner 

forteller at det å ikke kunne leve i tråd med selvopplevd kjønnsidentitet, fører 

til dårlig livskvalitet og at det går utover den psykiske helsen.  

 

På tross av at seksuell helse og kjønn er en stor del av det å være menneske, 

får man lite undervisning om kjønn og seksualitet i sosionom-, 

barnevernspedagog-, vernepleier-, og velferdsviterutdanningene. Mangel på 

kompetanse kan føre til at det utdannes ansatte som ikke tør eller har 

kompetanse til å snakke om kjønn og seksualitet.  

 

I 2019 ble det vedtatt forskrifter for nye retningslinjer for helse- og 

sosialfagutdanningene som skal implementeres innen 2022. I retningslinjene 

for sosionom-, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen har det 

kommet krav om at studentene skal ha kunnskap om inkludering, ikke-



diskriminering og likestilling, uavhengig blant annet av kjønn, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk. FO-Studentene er likevel bekymret for at temaet ikke løftes 

høyt nok når retningslinjene skal implementeres. Det holder ikke å sette opp 

en artikkel om seksualitetsmangfold på listen over anbefalt litteratur. 

Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold må knyttes til studiepoeng, 

pensum og varierte undervisnings- og læringsformer dersom kvaliteten på 

utdanningen skal være god nok.  

 

Som fremtidige sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og 

velferdsvitere vil vi innenfor alle områder møte brukere med ulik bakgrunn. 

Utviklingen i samfunnet i dag fører til nye begreper innenfor forståelsen av 

kjønn og identitet. Dette trenger vi kunnskap om. Kunnskap om kjønns- og 

seksualitetsmangfold legger grunnlaget for at vi som sosialarbeidere skal være 

trygge nok til å kunne møte våre brukere på en inkluderende, trygg og 

ivaretakende måte. Men om vi ikke har nok kunnskap i møtet med brukere 

kan vi ende opp med å forsterke stigmatiseringen som mange opplever når de 

åpner seg om sin seksuelle helse og kjønnsidentitet. Derfor trenger vi mer 

kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningene nå!  

 

FO-Studentene krever at:  

- Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold inkluderes i pensum og 

undervisningen.  

- Kunnskap om hvordan man kan skape seksualvennlige miljøer inkluderes i 

pensum og undervisningen.  

- Kunnskap om kjønn og seksualitet knyttes til studiepoeng i utdanningene. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises 

Vedtak: Forslaget avvises 

 

 

Tilleggsforslag til uttalelse om rosa kompetanse 

Forslagsstiller: Anne-Linn Sekkingstad 

Forlsag: Legge til hvem som gjennomførte levekårsundersøkelsen i uttalelsen 

«Lær oss mer om kjønn og seksuell helse». 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt i nytt forslag til 

uttalelse «Lær oss mer om kjønn og seksuell helse». 



Vedtak: Forslaget anses ivaretatt i nytt forslag til uttalelse «Lær oss mer om 

kjønn og seksuell helse». 

 

 

Nytt forslag til uttalelse «Lær oss mer om kjønn og seksuell helse» 

Forslagsstiller: Iris Jansdottir Nordberg 

Forslag: Lær oss mer om kjønn og seksuell helse!  

 

Som sosialarbeider kommer man ofte tett inn på andre menneskers privatliv. 

Da kommer man også tett på andres helse, inkludert deres seksuelle helse og 

kjønnsidentitet. Samtidig er kunnskapen om kjønn og seksualitet mangelfull i 

de sosialfaglige utdanningene, og mange er usikre på hvordan de skal kunne 

møte brukeres seksuelle helse og kjønnsidentitet på en god måte.  

 

Kjønn og seksualitet er en viktig del av alle menneskers helse, livskvalitet og 

identitetsutvikling. Alle skal kunne utøve og utforske sitt kjønn og sin 

seksualitet uten frykt for stigmatisering. Samtidig finnes det fremdeles mange 

fordommer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet vårt. 

Mange opplever også at de ikke har et nettverk rundt seg som er åpent, 

inkluderende og støttende nok til at de kan utøve og utforske sin identitet. 

Levekårsundersøkelsen til BUFDIR viser at LHB-personer i større grad 

forsøker å begå selvmord og har et dårligere forhold til familien, enn 

heterofile. Transpersoner forteller at det å ikke kunne leve i tråd med 

selvopplevd kjønnsidentitet, fører til dårlig livskvalitet og at det går utover 

den psykiske helsen.  

 

På tross av at seksuell helse og kjønn er en stor del av det å være menneske, 

får man lite undervisning om kjønn og seksualitet i sosionom-, 

barnevernspedagog-, vernepleier-, og velferdsviterutdanningene. Mangel på 

kompetanse kan føre til at det utdannes ansatte som ikke tør eller har 

kompetanse til å snakke om kjønn og seksualitet.  

 

I 2019 ble det vedtatt forskrifter for nye retningslinjer for helse- og 

sosialfagutdanningene som skal implementeres innen 2022. I retningslinjene 

for sosionom-, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen har det 

kommet krav om at studentene skal ha kunnskap om inkludering, ikke-



diskriminering og likestilling, uavhengig blant annet av kjønn, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk. FO-Studentene er likevel bekymret for at temaet ikke løftes 

høyt nok når retningslinjene skal implementeres. Det holder ikke å sette opp 

en artikkel om seksualitetsmangfold på listen over anbefalt litteratur. 

Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold må knyttes til studiepoeng, 

pensum og varierte undervisnings- og læringsformer dersom kvaliteten på 

utdanningen skal være god nok.  

 

Som fremtidige sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og 

velferdsvitere vil vi innenfor alle områder møte brukere med ulik bakgrunn. 

Utviklingen i samfunnet i dag fører til nye begreper innenfor forståelsen av 

kjønn og identitet. Dette trenger vi kunnskap om. Kunnskap om kjønns- og 

seksualitetsmangfold legger grunnlaget for at vi som sosialarbeidere skal være 

trygge nok til å kunne møte våre brukere på en inkluderende, trygg og 

ivaretakende måte. Men om vi ikke har nok kunnskap i møtet med brukere 

kan vi ende opp med å forsterke stigmatiseringen som mange opplever når de 

åpner seg om sin seksuelle helse og kjønnsidentitet. Derfor trenger vi mer 

kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningene nå!  

 

FO-Studentene krever at:  

- Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold inkluderes i pensum og 

undervisningen.  

- Kunnskap om hvordan man kan skape seksualvennlige miljøer inkluderes i 

pensum og undervisningen.  

- Kunnskap om kjønn og seksualitet knyttes til studiepoeng i utdanningene. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres 

Vedtak: Forslaget tiltres 

 

Landstingssak 19/19 Valgperiode for sentrale verv 

Saksfremlegg: Sentralstyret har fremmet forslag til landstingssak 17/19 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. 



Vedtak Saken utgår da det ikke ble vedtatt noen endring i valgperioden for sentrale 

verv under behandlingen av vedtektene i LT-sak 17/19. 

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. 

Vedtak Sentralstyrets handlingsplan for 2020 vedtas uten endringer.  

Landstingssak 21/19 Lokallagskonferansen 2020 



Saksfremlegg: 

 

Sentralstyret har fremmet forslag til landstingssak 17/19 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. 

Vedtak Saken utgår da det ble vedtatt at lokallagskonferansen ikke skal arrangeres hos 

et lokallag under behandlingen av vedtektene i LT-Sak 17/19. 

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 



Innstilling og 

vedtak 

A) Sentralstyre 

 

Verv: Leder 

Valgkomiteens innstilling: Iris Jansdottir Nordberg 

Vedtak: Iris Jansdottir Nordberg 

 

Verv: Nestleder 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Emilie Engan Bjørbu 

 

Verv: Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Ingen kandidater stilte, og vervet står derfor åpent frem til 

sentralstyret supplerer seg selv. 

 

 

Verv: Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 

Valgkomiteens innstilling: Sigrid Lundervold Nesheim 

Vedtak: Sigrid Lundervold Nesheim 

 

 

Verv: Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Johannes Menzel Knudsen 

 

 

Verv: Studentrepresentant i velferdsviterutvalget 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Sunniva Nornes Pedersen  

 

 

B) Varaer til profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget 

 

Verv: Vara til profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Marie Wara 



Verv: Vara til profesjonsrådet for sosionomer 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Liv Elise Hammer 

 

 

Verv: Vara til profesjonsrådet for vernepleiere 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Ulla-Birgitte Sandnes 

 

 

Verv: Vara til velferdsviterutvalget 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Sara Emilie Fiskerud 

 

 

C) Kontrollkomite 

 

Verv: Leder 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Ask Nødtveidt Kase 

 

 

Verv: Medlem 

Valgkomiteens innstilling: Johannes Menzel Knudsen 

Vedtak: Michael Ouren 

 

 

Verv: Medlem 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Geirr Berthinsen 

 

 

D) Valgkomite 

 

Verv: Leder 

Valgkomiteens innstilling: Anne-Linn Sekkingstad 

Vedtak: Anne-Linn Sekkingstad 



 

Verv: Medlem 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: David Hegge 

 

 

Verv: Medlem 

Valgkomiteens innstilling: Ingen innstilling 

Vedtak: Maria Stepanova 

 

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.   

Landstingssak 25/19 Suppleringsvalg 2019 

Saksfremlegg Under SST-møte 4-6. oktober under SSTsak 67/19, vedtok SST å supplere seg 

selv med Iris Jansdottir Nordberg som ny nestleder i SST. Saken ble også 

behandlet via mail 28.august 2019 for å få på plass en ny nestleder snarest 

mulig.  



Suppleringsvalg gjelder likevel bare fram til førstkommende landsting.  

 

De ledige vervene har vært publisert på hjemmesiden og det var sendt ut 

informasjon i minimum tre uker før suppleringen. 

Sentralstyret 

innstiller for 

landstinget 

Iris Jansdottir Nordberg er nestleder i sentralstyret. 

Vedtak Iris Jansdottir Nordberg velges som nestleder i sentralstyret. 

 


