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LT-sak 08/17 Konstituering 

a) Møteledere og ordstyrere 

 

Vedtak 

Christian Haaland, Jonas Semmerud og Sunniva Roumimper 

 

b) Referent 

 

Vedtak 

Sunniva Roumimper 

 

c) Tellekorps 

 

Vedtak 

Ragnar Ubaldo Imstøl (Bergen),  

Eirin Zenobia Mogren (Namsos),  

Sandra Strand Hansen (AU) 

 

d) Redaksjonskomiteer 

 

AUs forslag til vedtak 

 

Redaksjonskomite for vedtekter 

Kristoffer Per Svendal (AU) 

Kai-Ove Ludvigsen (B/Harstad) 



Atia Ijaz (S/Bergen) 

Ida Aasmoe Albrigtsen (V/Harstad) 

 

Redaksjonskomite for handlingsplan 

Jorunn Beate Olsen (AU)  

Chris Westad (S/Bodø) 

Celin Stordal (B/Sogndal)  

Ingvild Thorvik (V/Bergen) 

Redaksjonskomite for uttalelser   

Joakim Bunjaku Bakke (AU)  

Anne-Linn Sekkingstad (V/Sogndal)  

Frida Dyrli Smith (B/Volda)  

Oda Skrøvseth Tranulis (S/HiOA) 

 

Vedtak 

Godkjent med følgende endring: Ingvild Thorvik går inn i redaksjonskomiteen for 

handlingsplan for Ida Aasmoe Albrigtsen.  

 

 

 

 

 

LT-sak 09/17 Godkjenninger 

a) Innkallingens lovlighet 

 

Vedtak 

 Innkallingen godkjennes 

b) Tidsplan for møtet 

 

Tidsplan sendes ut før møtet i tillegg til at den endelige legges fram på møtet: 

 

Vedtak 

 Tidsplanen godkjennes 

c) Forretningsorden 

Ordstyrer gjennomgår forretningsorden;  

”Jeg vil ha ordet”, ”replikk”, ”til dagsorden” og ”til forretningsorden”.  

Hvordan fremme et forslag – fra talestol + skriftlig til møteleder. 

 

Vedtak 

Forretningsorden godkjennes 

d) Protokoll fra lokallagskonferansen i Fredrikstad 2017 

 

Protokollen ettersendes 

 



AUs forslag til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-sak 10/17 Orienteringer 

 

a. Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU)  ved leder 

Helene Harby 

 

 

 

 

Orientering fra AU og handlingsplan 2017 

 

Ordstyrere. Kamerater.  

Jeg kommer til å kombinere orientering fra AU med punktene i handlingsplan, da AU-året er 

basert rundt punktene i handlingsplan.  

 

AU-året startet med et pang i slutten av januar, med kakefest med kunnskapsministeren Torbjørn 

Røe Isaksen når han skulle legge frem stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Her stilte vi 

spørsmål ved hvordan ministeren mener at kvaliteten i utdanningene skal bedres når praksisstudier 

ikke vektlegges i profesjonsutdanningene og når finansieringen av utdanningene forblir så lave at 

utdanningsinstitusjonene ikke har ressurser til å gjennomføre nok praksis og ferdighetstrening. 

Videre dro vi til Sørmarka hvor vi hadde overlappingsmøte mellom gamle og nye AU, og avholdt vårt 

første møte. Møtet ble i stor grad brukt til å fordele ansvarsoppgaver for politisk program og 

handlingsplan, fordele lokallagsansvar og gjennomføre forventningsavklaringer til året. Vi satte også 

opp møteplan for vårsemesteret og plan for deltakelse på konferanser vi visste ville komme opp.  

 

Den 10. februar deltok Kristoffer og jeg på FOs storhøring om glassjenta “Ida”. Barne- og 

likestillingsminister Solveig Horne var også tilstede og holdt innlegg og var med i debatten. 

Under debatten utfordret vi panelet om hvilke tiltak som må til for å sikre mer og relevant 

praksis i utdanningene, og hvordan man kan heve kompetansen gjennom utdanning uten god 

nok finansiering. Konferansen ble avsluttet med en melding fra Ida selv der hun kom med tre 



råd: “Hvis du jobber med barn som har det vanskelig, vær tålmodig, lytt og bruk mindre 

makt!”. 

 

Den 27. februar holdt Mari og jeg et innlegg om studentrekruttering på en nettverkssamling 

om rekruttering og medlemsbevaring med fylkesavdelingene. Her snakket vi om hvordan man 

kan skape engasjement blant studentene, samt at vi ga råd om hvordan man kan verve og 

rekruttere flere nye studenter.  

 

I mars dro  jeg sammen med andre LO-ungdom på Oljeturnéen til Industri Energi Ung. 

Temaet for turnéen var olje- og gassindustriens betydning for velferdsstaten og dens fremtid i 

norge. Her stilte jeg blant annet spørsmål om miljøkonsekvenser ved en konsekvensutredning 

i Lofoten, Vesterålen og Senja, og satsing på fornybar energi som et alternativ og hvorvidt det 

ikke vil være med på å skape arbeidsplasser i like stor grad som utvidning av oljeindustrien. 

 

Under AU-møte i mars brukte vi mye tid på å planlegge gruppearbeid til 

lokallagskonferansen, LLK, som ble avholdt i Fredrikstad i mars. Lokallaget ved Høgskolen i 

Østfold gjorde en kjempejobb, og var veldig engasjerte og dyktige i arbeidet med 

konferansen, som ble en suksess. Under LLK kom FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen 

innledet på utdanningsdebatt, som siden har vært et satsingsområde for arbeidet i AU i år.  

 

 

 

  



 

I April deltok Mari og jeg på LOs student- og ungdomskonferanse der temaet var høstens 

stortingsvalg og LO-kongressen. Her utfordret jeg den nye LO-ledelsen på hvordan de skal 

jobbe for å sikre at studenter kan studere på heltid. Dette var en reaksjon på innstillingen til 

LOs nye handlingsplan, der alle spesifiseringer om arbeidet for heltidsstudenten var fjernet. Vi 

talte også for å få sosialarbeidere inn i skolen under en innføring i Arbeiderpartiets løfter i den 

følgende valgkampen som lovet økte ressurser til å øke antallet helsesøster i skolen for å styrke 

arbeidet mot mentale og sosiale utfordringer blant barn og unge. Et gjennomgående tema under 

debatten var at LO-ungdom har for liten påvirkning på premissene for LOs student- og 

ungdomspolitikk. Mari gikk derfor på talerstolen og utfordret ungdommen i salen til å kreve 

sin plass i LO, og hun ba LO, ved nåværende leder Hans-Christian Gabrielsen, om å gi 

ungdommen mer plass i organisasjonen.  

 

Åsfrid Stangeland, AUs representant i Profesjonsrådet for barnevernspedagoger, måtte 

dessverre trekke seg fra vervet sitt 4. April. Etter å ha kontaktet valgkomiteen valgte AU å 

supplere oss selv med deres innstilling. Jorunn tiltredte vervet som FO-studentenes representant 

inn i profesjonsrådet for barnevernspedagoger den 20. Mai, og på tross av at Åsfrid har vært 

savnet, fikk vi en super representant i Jorunn.  

 

I april startet vi blant annet arbeidet med å revidere vedtekter, planla ”visste du?” kampanje 

som har gått på sosiale medier gjennom høsten og lagde film å publisere på facebook 1. Mai.  

 

AU-møtet i mai startet med å reise til hjelpemiddellageret i Oslo, vi skulle teste ut universell 

tilrettelegging i Oslo by ved å kjøre rullestol fra et punkt til et annet. Det ble en humpete og 

utfordrende tur, hvor vi blant annet ikke klarte å komme oss med på offentlig transport uten å 

gi opp rullestolen! Turen endte i en artikkel som ble publisert i årets studentmagasin og gitt ut 

ved studiestart. I mai skrev vi også en uttalelse om begrunnelse på eksamensvurdering, denne 

var basert på et forslag til uttalelse fra lokallaget i Bergen.  

 

I juni dro vi til Buchuresti for å ha et utvidet AU-møte slik at vi kunne gjøre ferdig arbeidet 

med revidering av vedtektene, og lære om sosialt arbeid i Romania. I buchuresti besøkte vi 

blant annet unversitetet, hvor vi utvekslet erfaringer om sosialarbeiderutdanningene. Vi besøkte 

også et lavterskeltilbud for ressurssvake grupper i det rumenske samfunnet.  

 



Etter en liten sommerferie i Juli startet vi August med å dra på Arendalsuken. Her deltok jeg i 

en debatt om kvalitet i praksis, hvor jeg snakket om praksisrelevans, tilgang på god veiledning 

og problemer med at studenter misbrukes som gratis arbeidskraft i praksis. 

 

En viktig del av det å sitte i AU er å ha kontinuerlig kontakt med lokallagene, og følge opp 

arbeidet som utføres på de ulike skolene.Ved studiestart i år har vi derfor i stor grad prioritert 

å besøke ulike lokallag som hadde uttrykt et ønske om bistand til verving og skolering. Det 

har vært givende å få bidra til økt engasjement, og å få bli kjent med nye FO-studenter over 

hele landet.  

 

Vi hadde også et møte i August, her gjorde jobbet vi med å planlegge leder- og 

nestledersamling (FOLEN), samt at vi startet med arbeidet med å revidere handlingsplan, og 

gjorde oss ferdig med vedtektsendringene.  

 

I september arrangerte vi leder- og nestledersamling  på Hafjell, hvor vi hadde VM i 

gruppearbeid. Vi opplevde samlingen som nyttig og engasjementsskapende. Iløpet av helgen 

fikk vi også nesten fylt opp boksen vi skal sende til Link Child Foundation. På FOLEN jobbet 

vi en del med årsmøteforberedelser og forslagsstilling, noe som helt tydelig skapte et 

engasjement da vi har fått inn over 80 forhåndsinnsendte forslag – noe som definitivt slår 

rekorden fra i fjor!  

 

6.-8. Oktober hadde AU innstillingsmøte, der finpusset vi våre innstillinger til vedtekter og 

handlingsplan, samt skrev forslag til tre uttalelser.  

 

En stor del av det å sitte i AU er at vi også er representert i andre fora. De viktigste her er 

profesjonsrådene, samt at vi har to representanter i landsstyret til FO. I løpet av 

sommermånedene deltok vi på Los sommerpatrulje, og vi deltok i LOs stemmerettspatrulje 

før valget. Vi har også fått Kristoffer inn i arbeidsgruppen som skal se på retningslinjer og 

læringsutbyttebeskrivelser for sosionomutdanningen, samt at jeg sitter i FOs ressursgruppe for 

utdanningspolitikk.  

Det har vært et hektisk år, med mye givende arbeid og mye engasjement både i AU og ute i 

lokallagene. Takk.  

 

  



b. Orientering fra FOs landsstyremøter  

 

Orientering fra LS 2017 

Ordstyrerbord, kamerater. Jeg skal nå orientere om møtene i FOs landsstyre i 2017: 

 

Intro om Landsstyret 

FOs landsstyre, forkortet LS, består av FOs arbeidsutvalg og landsmøtevalgte representanter 

fra fylkesavdelingene. FO-Studentene har to representanter i FOs landsstyre, der én har 

stemmerett. Det er leder og nestleder som normalt representerer FO-Studentene i landsstyret, 

som betyr at det er Helene og jeg som har vært LS representanter i år. Hittil i 2017 har det 

vært 5 landsstyremøter. 

 

 

LS møte 1/17 

1. mars (ekstraordinært telefonmøte) 

 

Det første landsstyremøtet i 2017 var et ekstraordinært telefonmøte for å fatte vedtak om 

tildeling av sosialarbeiderprisen. 

 

Sosialarbeiderprisen er en årlig pris som går til et FO-medlem eller en gruppe FO-medlemmer 

som har utmerket seg i sin utøvelse av godt sosialt arbeid, eller bidratt til faglig utvikling 

innenfor våre fagfelt. LS tildelte sosialarbeiderprisen for 2017 til leder Tone Risvoll Kvernes 

og FO-klubben ved Kongsberg barneverntjeneste. Begrunnelsen var at Kongsberg 

barneverntjeneste gjennom de siste årene har snudd en trend med mye akuttplasseringer, 

sykemeldinger og økonomisk overforbruk. 

 

 

LS møte 2/17 

22.-23. mars 

Andre LS møte ble holdt 22.-23. mars. På dette møtet trådte Sandra inn som vara for meg. På 

møtet vedtok LS en rekke uttalelser. Uttalelsene publiseres på FOs nettsider og brukes aktivt i 

FOs politiske arbeid. For å gi dere et innblikk i hva slags politikk vi jobber med i landsstyret 

vil jeg kort presentere uttalelsene som ble vedtatt. 

 

Uttalelse om Profittfri velferd 

Den første uttalelsen heter ”Profitt i velferd – ta tjenestene tilbake!”.  

Uttalelsen omhandler at en stadig større del av helse- og sosialtjenestene settes ut på anbud til 

kommersielle firmaer. FO advarer mot å omgjøre kommunene til anbudskontorer. 

 

 

Uttalelse om barn på flukt 

Neste uttalelse heter ”FO krever en mer human politikk overfor barn på flukt!”. Ingressen 

lyder: 

 

Flyktningsituasjonen i verden er en pågående krise og ikke siden andre verdenskrig har flere 

mennesker vært på flukt. Omtrent halvparten av disse er barn – og mange flykter alene. FO er 

alvorlig bekymret for disse barna. 

 

 



Uttalelse om barn i fattigdom 

Den tredje uttalelsen heter ”Hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom. Skal vi bry oss om 

det?”. Ingressen lyder: 

 

FO mener det er et politisk valg å ikke gjøre noe med fattigdom. Ferske tall fra SSB viser at 

det i Norge i dag lever 98 000 barn i fattigdom. Det er alvorlig at våre folkevalgte ikke bruker 

sin makt og myndighet til å sette inn tiltak som virker. 

 

 

Uttalelse om hungersnøden i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria 

Neste uttalelse lyder ”Humanitær krise krever handling”. Ingressen lyder: 

 

20 millioner mennesker sulter og lider av alvorlig underernæring og hungersnød i Jemen, 

Somalia, Sør-Sudan og Nigeria. Nær 1,4 millioner av disse er barn. FN opplyser at vi står 

ovenfor den største humanitære krise siden 1945. 

 

Hvis dere ønsker å lese uttalelsene til FO i sin helhet kan dere finne dem på fo.no. 

 

Tilslutning til boikott av HP-produkter 

På det andre landsstyremøtet i år vedtok også LS å slutte seg til en boikott av HP-produkter i 

demonstrasjon mot Israels okkupasjon av Palestina. Dette bygger på at HP har levert it-

systemer til Israel som det israelske forsvarsdepartementet benytter blant annet til å nekte 

palestinere med ID-kort fra Vestbredden tillatelse til å reise til Jerusalem, og det benyttes for å 

opprettholde sjøblokaden av Gazastripen. I tillegg leverer HP tjenester og teknologi til 

israelske fengsler og datautstyr til den israelske hæren. Flere av disse forholdene er i strid med 

folkeretten. Tilslutning til boikotten av HP betyr ikke at FO bytter ut godt fungerende teknisk 

utstyr fra HP, men at vi bevisst går inn for å velge andre produkter ved nyinnkjøp. 

 

Utdanningspolitikk 

I tillegg ble det vedtatt at LS skal holde et ekstraordinært landsstyremøte i form av et 

utdanningspolitisk verksted for å begynne debatten om utdanningspolitikk i FO. 

 

 

LS møte 3/17 

Ekstraordinært utdanningspolitisk verksted 19.-20. april 

 

Helene og Mari deltok på det ekstraordinære landsstyremøtet 19.-20. april, som ble arrangert 

som et utdanningspolitisk verksted. Programmet vektla å skape en åpen og allsidig debatt. 

Tidligere har utdanningsdebatten i FO hoppet rett til løsningene og diskutert  3-årige versus 5-

årige utdanningsløp. Dette ønsket ikke landsstyret å gjenta.  

 

Våre hovedbudskap på det utdanningspolitiske verkstedet var at landsstyret må:  

- anerkjenne kunnskapen som studentene og lærere sitter på om hvordan 

utdanningspolitikk fungerer i praksis,  

- at vi tydeligere må definere hva vi diskuterer og hvilke behov vi ønsker løsninger på i 

utdanningsdebatten,  

- og at vi ikke kan konkludere om omfang av studier før de eksisterende 

utdanningsmodellene er utredet og redegjort for. 

 



Det ble ikke fattet noen vedtak på verkstedet, men diskusjonene ble tatt med videre til LS 

møtet i juni. 

 

 

LS møte 4/17 

Det fjerde landsstyremøtet i år ble holdt 15.-16. juni. Her ble det også vedtatt en rekke 

uttalelser som jeg vil kort presentere for dere. 

 

Uttalelse opp mot Stortingsvalget 

Den første uttalelsen heter ”Ny politikk nå!”.  

 

Uttalelsen handler om at FO jobber for en politikk som sikrer oss gode arbeidsvilkår, 

universelle velferdsordninger og velferdstjenester i offentlig egenregi, frem mot 

stortingsvalget i september. 

 

Uttalelse om NAV 

Tredje uttalelse heter: ”NAV må være nær!”. Ingressen lyder: 

 

NAV-Kontorene stenger dører og fjerner seg fra brukerne. FO ønsker ny politikk der NAV er 

tilgjengelig og tilstede for alle. 

 

Uttalelse om LOs kongress 2017 

Siste uttalelse som ble vedtatt på det fjerde LS møtet var en gratulasjon til LO for vel 

gjennomført kongress og ny ledelse. 

 

 

Utdanningspolitisk debatt 

På dette fjerde landsstyremøtet ble det også vedtatt en tredelt plan for det videre 

utdanningspolitiske arbeidet.  

- Det første punktet er at FOs arbeidsutvalgt skal delta aktivt i 

utdanningspolitiske debatter som omhandler våre utdanninger. 

- Det andre punktet går på at FOs arbeidsutvalg skal lage en fremdriftsplan for 

det videre utdanningspolitiske arbeidet. 

- Og det siste punktet er at det skal fastsettes en ressursgruppe for å undersøke 

▪ hvordan kvaliteten i de nåværende utdanningene kan heves,  

▪ hvordan samarbeidet mellom praksis og utdanningssteder kan styrkes,  

▪ og hvilke ulike utdanningsmodeller som kan være aktuelle å diskutere 

for våre utdanninger i fremtiden. 

LS møte 5/17 

Det siste landsstyremøtet vi har hatt i år ble avholdt 17.-18. oktober. Her ble det vedtatt én 

uttalelse.  

 

Uttalelse om valgresultatene 

Dette heter ”Nytt flertall i Stortinget – nå begynner jobben!”. Ingressen lyder: 

 

Resultatet av høstens stortingsvalg ble fortsatt borgerlig flertall, men 

mandatsammensetningen er ny og fører til at Regjeringen er avhengig av støtt fra både 

Kristelig folkeparti og Venstre for flertall i Stortinget. Dette gir bedre muligheter for å nå 

frem med ny politikk. 

 



Organisasjonsutvikling 

Videre har det vært en organisasjonsdebatt i FO i år. Vi har blant annet utredet organisasjonen 

vår for forbedringspotensialer og fylkesavdelingene har diskutert hva som er viktig for 

medlemmene våre at FO fokuserer på i sitt arbeid. De fire hovedutfordringene som det vil bli 

arbeidet videre med fremover er at: 

- Manglende kapasitet i tillitsvalgt- og fylkesleddet utfordrer 

organisasjonsbyggingen. 

- At vi har en todelt rolle som både profesjonsforbund og fagforening er ikke 

godt nok ryddet og prioritert innad i organisasjonen. 

- Stagnerende medlemsvekst siste årene svekker potensialet vårt for 

gjennomslag. 

- FO maksimerer ikke synlighetspotensialet sitt – verken i media eller på 

arbeidsplassen. 

 

 

Sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag 

På dette LSmøtet ble det også vedtatt at fylkesavdelingene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

slås sammen. En del ressurs- og representasjonsmessige forhold opprettholdes som valgt på 

forrige landsmøte ut denne landsmøteperioden for å sikre en god organisatorisk overgang 

under sammenslåingen. 

 

Utdanningspolitisk ressursgruppe 

Den utdanningspolitiske ressursgruppen som ble vedtatt på junimøtet har blitt opprettet og 

startet sitt arbeid. De orienterte om sitt arbeid for landsstyret på landsstyremøtet i oktober. 

 

Helene er vår representant i ressursgruppen. Ressursgruppen har hatt en 

medlemsundersøkelse om utdanningspolitikk. Resultatene fra undersøkelsen er ikke 

ferdigstilt, men noen hovedtrekk var at medlemmene stort sett er fornøyde med den treårige 

utdanningsmodellen vi har i dag, samt at studentmedlemmene er fornøyde med lærernes 

faglige kompetanse, men misfornøyde med lærernes pedagogiske kompetanse. 

 

Ressursgruppen skal legge frem de ferdigstilte resultatene fra undersøkelsen når disse er 

klare, og LS vil basere sitt videre utdanningspolitiske arbeid på disse. 

 

Det er planlagt et siste landsstyremøte for 2017, 13.-14. desember. Desembermøtet vil bli 

inkludert i orienteringen fra landsstyremøtene på vårt neste landsting som er 

Lokallagskonferansen 2018. Dette var orienteringen fra landsstyremøtene til FO i 2017. Takk 

for meg! 

 

c. Arbeidsutvalgets arbeid med punktene i arbeidsprogrammet for perioden 

mars 2017 til november 2017 

 

d. Orientering fra profesjonsrådene og velferdsviterutvalget 

I. Profesjonsråd for barnevernspedagoger (PRB) 

II. Profesjonsråd for sosionomer (PRS) 

III. Profesjonsråd for vernepleiere (PRV) 

IV.  Velferdsviterutvalget 



g. Orientering fra valgkomiteen  

Til talerstolen: Sandra Strand Hansen 

h. Orientering fra studentrådgiver 

Til talerstolen: Attiq Tahir, Allan Melby, Kristoffer Per Svendal  

Til dagsorden: Helene Harby 

 

Vedtak 

Tatt til orientering 

 

 

 

LT-sak 11/17 Regnskap for 2017   

 

Regnskap for FO-Studentene pr november 2017 vil bli fremlagt på Årsmøtet.  

 

 Vedtak 

Redegjørelsen for regnskapet for 2017 tatt til orientering. 

 

 

 

LT-sak 12/17 Budsjett 2018   

 

FO sitt budsjettforslag for 2018 vil ikke foreligge i tide til dette årsmøtet. Det vil likevel 

orienteres om sannsynlig budsjett.  

 

 Vedtak 

Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir AU fullmakt til 

å prioritere bruken av midlene for 2018 innenfor de ulike formålene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LT-sak 13/17 Vedtekter 

 

For å foreta endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall (jf. Vedtektene §10) 

 

 AUs helhetlige innstilling 

 

VEDTEKTER 

  

Gjeldende for 2018-2019 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 1 ved delegat 48, Kristoffer Svendal 

 

§ 1. Organisasjon 

  

FO-Studentene ble etablert 01.07.1999. 

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

landsmøte.  

Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i aktuelle 

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

FOs vedtekter.  

FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program, årlige handlingsplan og er partipolitisk 

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

Studentenes landsting fastsetter FO-Studentenes vedtekter. 

FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i landsstyret. 

 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 2 ved delegat 1, Helene Harby 

 

§ 2. Formål 

  

FO-Studentene skal arbeide for: 

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

utdanninger og yrkesfelt står overfor. 

●  å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer. 



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

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

● en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. 

 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 3 ved delegat 48, Kristoffer Svendal 

med følgende korrigering av utsendt forslag: «Alle studenter skal ha studiet som 

hovedbeskjeftigelse» strykes, siden det er stridig jfr. FOs vedtekter. 

§ 3. Medlemskap  

Vilkår for medlemskap:  

● studenter ved en av følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, barnevernspedagog, 

vernepleie, og arbeids- og velferdsfag.  

● masterstudenter, eller student i videreutdanning, med godkjent bachelor (jf. punkt 1).  

● studenter i en annen utdanning, med innvilget medlemskap i Fellesorganisasjonen 

(FO), jf. dispensasjon iht. § 3 punkt 2 i FOs vedtekter.  

Alle studentmedlemmer må ha studiet som hovedbeskjeftigelse.   

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 4 ved delegat 48, Kristoffer Svendal 

 

§ 4. Organisasjonsledd 

 

FO-Studentene er organisert gjennom: 

● Landsting 

● Sentralstyre (SST)  

● Lokallag 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 5 ved delegat 48, Kristoffer Svendal 

 

  

§ 5. Landsting 

  

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

årsmøtet i høstsemesteret, og ett på lokallagskonferansen i vårsemesteret. 

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

ekstraordinært landsting når minst 2/3 av lokallagene krever det. 

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

FOs landsmøte. 

 

§ 5.1. Landstingsrepresentanter: 

  

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

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



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

● Ved stemmelikhet gjelder SST sin stemme som dobbeltstemme. 

● Valgkomiteen har møteplikt og talerett. 

● Observatører har tale- og forslagsrett.  

● Studentrådgiveren har talerett. 

 

 

§ 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: 

 

Velge: 

● SST 

● personlig vara til hvert av profesjonsrådene og til velferdsviterutvalget. 

● Valgkomité  

● arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. 

 

 

Vedta: 

● handlingsplan gjeldende fra 1. januar påfølgende år.  

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

● Foreslå budsjettprioriteringer. 

 

 

§ 5.3. Landstinget skal i vårsemesteret: 

 

● revidere lokallagshåndboka. 

● foreta suppleringsvalg ved behov. 

  

§ 5.4. Innkalling 

  

Innkalling og sakspapirer skal sendes landstingsrepresentantene og lokallagene senest fire 

uker før landstinget.  

 

§ 5.5. Protokoll 

 

Det skal føres protokoll fra landstinget, som skal publiseres på nett senest fire uker etter endt 

landsting. 

 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 6 ved delegat 1, Helene Harby 

§ 6. Sentralstyret (SST)  

  



SST er FO-Studentenes utøvende, og høyeste organ mellom landstingsmøtene. SST skal 

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

dialog med lokallagene. 

SST skal møtes minst syv ganger i året og medlemmene har 

møteplikt.  

SST består av: 

● Leder 

● Nestleder 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 

● Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

● Studentrepresentant i velferdsviterutvalget 

 

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

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

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

 

§ 6.1. Ansvar og fullmakter 

 

SST ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene, herunder 

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

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

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

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

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

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

Det føres protokoll fra SSTs møter som publiseres på FO sine nettsider senest to uker etter endt 

møte. 

Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder har tale-, forslags- og stemmerett. 

Nestleder med tale- og forslagsrett.  Ved forfall vil personlig vara fra SST møte til FOs 

landsstyre. 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 7 ved delegat 48, Kristoffer Svendal 

 

§ 7. Lokallag 

 

 Et lokallag består av alle studentmedlemmer ved gitt studiested. 

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

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

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

§ 11.3 punkt 4 i FOs vedtekter. 



 

 § 7.1. Lokallagets årsmøte 

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ.  

Lokallaget avholder årsmøtet før landstinget i høstsemesteret og skal behandle: 

● årsberetning. 

● årsregnskap. 

● budsjett. 

● uttalelser. 

● valg av styre. 

 

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

stemmelikhet gjennomføres omstemming frem til flertall.  

 

§ 7.2. Lokallagsstyret  

  

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

økonomiansvarlig. 

Lokallagsstyret skal fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjementet blant medlemmer ved 

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

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

om rekruttering av nye medlemmer. 

 

§ 7.3. Økonomi 

 

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

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

 

§ 7.4. Lokallagskonferanse 

 

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

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

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

den praktiske gjennomføringen, mens SST har det økonomiske ansvaret.  

Innad i lokallaget velges det en landstingsrepresentant og en observatør fra hver av våre 

utdanninger ved hvert studiested som deltakere på lokallagskonferansen.  

 

Invitasjon sendes lokallagene senest fire uker før lokallagskonferansen avholdes. 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 8 ved delegat 1, Helene Harby 

 



§ 8. Valg 

 

Innstilling til SST og valgkomiteen gjøres av den sittende valgkomiteen til årsmøtet. 

Lokallagene har mulighet til å komme med benkeforslag under valg. 

 

§ 8.1. Sentralstyre (SST) 

  

SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av seks medlemmer. 

SST har mulighet til å supplere seg selv ved frafall fram til landstinget. SST plikter å 

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

nettsider i minimum tre uker. Valgkomiteen kommer med sin innstilling i forkant av 

førstkommende landsting uavhengig av SSTs supplering. 

 

§ 8.1.1 Personlig vara 

 

Personlig vara for studentrepresentantene i profesjonsråd og utvalg innstilles av valgkomiteen 

og velges ved alminnelig flertall. 

 

§ 8.2. Valgkomite 

 

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

Valgkomiteen bør være representative for FO-Studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og 

utdanninger. Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i SST uten benkeforslag, og at de trekker 

seg fra valgkomiteen. Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. 

Valgkomiteen har taushetsplikt. 

 

§ 8.3. Stemmelikhet 

 

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

kandidat har fått flertallet av stemmene. 

 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 9 ved delegat 1, Helene Harby 

 

 

§ 9. Mistillit 

 

Ved mistillit til et medlem av SST kan landstinget med 2/3 flertall avsette medlemmet. 

Presentasjon av AUs forslag til revidering av § 8 ved delegat 48, Kristoffer Per Svendal 

 



§ 10. Endringer i vedtektene 

 

Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall. 

 

 

Innkommende forslag: 

 

«LT-sak 13-17: Forslag til endringer i vedtektene fra 

lokallaget i Alta» 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 8, Kai-Ove Ludviksen, lokallaget i Harstad. 

Alta var selv ikke til stede for å presentere eget forslag.  

Forslagsstiller: Lokallaget ved Norges Arktiske Universitet, campus Alta 

Forslag til strykning i §3 Medlemskap: 

Siste setning i §3 "Alle studentmedlemmer må ha studiet som hovedbeskjeftigelse" foreslås 

strøket. 

Begrunnelse: Dette utelukker deltidsstudenter. Slik vi forstår det er ikke dette praksis i dag. 

Vedtak: Falt som følge av vedtak for forslag fra delegat 1, Helene Harby.  

 

«LT-sak 13-17: Forslag til endringer i vedtektene fra 

lokallaget i Bergen» 

 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger 

Endringsforslag §1. Organisasjon, punkt fire, første setning. TRUKKET I SIN HELHET 

Forslag: Årlige endres til årlig. 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger 

Endringsforslag §1. Organisasjon, punkt fire, første setning. 

Forslag: Setningen deles etter handlingsplan. 

Tidligere ordlyd: ”FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program, årlige handlingsplan 

og er partipolitisk uavhengige.” 

Ny ordlyd: ”FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program og årlig handlingsplan. FO-

Studentene er partipolitisk uavhengige.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomitéens innstilling vedtas.  

 



Forslag trukket fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl 

Strykforslag §2. Formål, første kulepunkt. TRUKKET I SIN HELHET 

Forslag: Stryke -kring fra omkring. 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, Lokallaget i Bergen 

Endringsforslag §2. Formål, første kulepunkt. 

Forslag: Setningen deles opp i to punkter og endres. 

Tidligere ordlyd: «en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer som 

våre utdanninger og yrkesfelt står overfor.” 

Ny ordlyd i første kulepunkt: ”en bevisstgjøring om faglige og etiske utfordringer.” 

Ny ordlyd i nytt kulepunkt som legges til mellom første og andre kulepunkt: ”en 

bevisstgjøring om endringer som våre utdanninger og yrkesfelt står overfor.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomitéens innstilling vedtas mot 4 stemmer. 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen 

Tilleggsforslag §5. Landsting, andre punkt, første setning. 

Forslag: Legg til og kontrollkomite etter SST. 

Tidligere ordlyd: ”SST kan innkalle til ekstraordinært landsting når de finner det påkrevd.” 

Ny ordlyd: ”SST og kontrollkomite kan innkalle til ekstraordinært landsting når de finner det 

påkrevd.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomitéens innstilling vedtas.  

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §5. Landsting, siste setning. 

Forslag: Legge til som arrangeres hvert fjerde år på slutten av setningen. 

Tidligere ordlyd: ”Landstinget velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene er 

representert,  til FOs landsmøte.” 

Ny ordlyd: ”Landstinget velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene er 

representert, til FOs landsmøte som arrangeres hvert fjerde år.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.  

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §5.1. Landstingsrepresentanter, fjerde kulepunkt. 

Forslag: Legge til, tale- etter møteplikt. 

Tidligere ordlyd: ”Valgkomiteen har møteplikt og talerett.” 

Ny ordlyd: ”Valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett”. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.  

 

 

 

 

 



Forslag presentert fra talerstol av delegat 17, Atia Ijaz, Lokallaget i Bergen  

Endringsforslag §5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: andre punkt, tredje kulepunkt. 

Forslag: Liten bokstav i begynnelsen av setningen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i forslag fra lokallaget ved HiOA 

(fullmakt til studentrådgiver til å rense opp i dokumentet) 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.  

 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: første punkt. 

Forslag: Legge til Kontrollkomite som nytt kulepunkt fem. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen til 

fordel for nytt forslag. Se saksgang.  

Endringsforslag §5.5. Protokoll. 

Forslag: Dele setningen i to ved komma. 

Tidligere ordlyd: ”Det skal føres protokoll fra landstinget, som skal publiseres på nett senest 

fire uker etter endt landsting.” 

Ny ordlyd: ”Det skal føres protokoll fra landstinget. Protokollen skal publiseres på nett senest 

fire uker etter endt landsting.” 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 16, Ingvild Thorvik ved lokallaget i Bergen 

Strykforslag §6. Sentralstyret (SST), første punkt, første setning. 

Forslag: Fjerne kommaet. 

Tidligere ordlyd: ”SST er FO-Studentenes utøvende, og høyeste organ mellom 

landstingsmøtene.” 

Ny ordlyd: ” SST er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom landstingsmøtene.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 17, Atia Ijaz, Lokallaget i Bergen  

Endringsforslag §6. Sentralstyret (SST), siste setning, siste avsnitt. 

Forslag: Endre et til ett i siste setning, siste avsnitt. 

Tidligere ordlyd: ”SST-medlemmene innehar sine verv i et år, og tiltrer sine verv 1. januar.” 

Ny ordlyd: ”SST-medlemmene innehar sine verv i ett år, og tiltrer sine verv 1. januar.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, Lokallaget i Bergen, anses 

ivaretatt i neste forslag fra Bergen. TRUKKET I SIN HELHET 

Endringsforslag §6.1. Ansvar og fullmakter, første punkt, første delsetning. 

Forslag: Erstatte ved med som helhet, men særlig. 

Tidligere ordlyd: ”SST ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene” 

Ny ordlyd: ”SST som helhet, men særlig leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-

Studentene” 



 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, lokallaget i Bergen 

Endringsforslag §6.1. Ansvar og fullmakter, første punkt, første setning. 

Forslag: Stryke første setning og erstatte den med ny ordlyd oppdelt i to setninger. 

Tidligere ordlyd: ”SST ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene, 

herunder forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til 

lokallagene, samt utarbeidelse og utføring av handlingsplan og oppfølging av politisk 

program og budsjett.” 

Ny ordlyd: SST som helhet, men særlig leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-

Studentene. Dette innebærer forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av 

midler til lokallagene, samt utarbeidelse og utføring av handlingsplan, og oppfølging av 

politisk program og budsjett”. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen  

Endringsforslag §6.1. Ansvar og fullmakter, siste punkt, tredje setning. 

Forslag: Endre fra med til har. 

Tidligere ordlyd: ”Nestleder med tale- og forslagsrett.” 

Ny ordlyd: ”Nestleder har tale- og forslagsrett.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Endringsforslag §7. Lokallag, tredje setning. 

Forslag: Endre for til i. 

Tidligere ordlyd: ”FO-Studentenes lokallagshåndbok er en ressurs som skal brukes for 

arbeidet i lokallaget.” 

Ny ordlyd: ”FO-Studentenes lokallagshåndbok er en ressurs som skal brukes i arbeidet i 

lokallaget.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, lokallaget i Bergen, men 

opprettholdt av delegat 20, Attiq Tahir, lokallaget i Volda. Se saksgang.  

Endringsforslag §7.2. Lokallagsstyret, første punkt. TRUKKET I SIN HELHET 

Forslag: Endre skal til bør i første setning. 

Tidligere ordlyd: ”Lokallagsstyret skal bestå av minimum tre personer; leder, nestleder og 

økonomiansvarlig.” 

Ny ordlyd: ”Lokallagsstyret bør bestå av minimum tre personer; leder, nestleder og 

økonomiansvarlig.” 

 

 

 

 



Forslag trukket fra talerstol av delegat 17, Atia Ijaz, Lokallaget i Bergen til fordel for 

annet forslag. Se saksgang. TRUKKET I SIN HELHET 

Endringsforslag §7.4. Lokallagskonferanse, første punkt, siste setning. 

Forslag: Dele setningen i to mellom gjennomføringen og mens. 

Tidligere ordlyd: ”Lokallaget i samråd med SST har ansvar for den praktiske 

gjennomføringen, mens SST har det økonomiske ansvaret.” 

Ny ordlyd: ”Lokallaget i samråd med SST har ansvar for den praktiske gjennomføringen. SST 

har det økonomiske ansvaret.” 

 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen, 

anses ivaretatt i andre forslag TRUKKET I SIN HELHET  

Endringsforslag §7.4. Lokallagskonferanse, andre punkt. 

Forslag: Endre Innad i lokallaget velges det til Lokallaget velger. 

Forslag trukket fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen. Se 

saksgang. TRUKKET I SIN HELHET  

Endringsforslag §7.4. Lokallagskonferanse, andre punkt. 

Forslag: Legge til apostrofer. 

Tidligere ordlyd: ”Innad i lokallaget velges det en landstingsrepresentant og en observatør fra 

hver av våre utdanninger ved hvert studiested som deltakere på lokallagskonferansen.” 

Ny ordlyd: ”Lokallaget velger én landstingsrepresentant og én observatør fra hver av våre 

utdanninger ved hvert studiested som deltakere på lokallagskonferansen.” 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, lokallaget i Bergen 

Tilleggsforslag §8. Valg, første setning. 

Forslag: Legge til kontrollkomité i første setning. 

Tidligere ordlyd: Innstilling til SST og valgkomiteen gjøres av den sittende valgkomiteen til 

årsmøtet. 

Ny ordlyd: ”Innstilling til SST, valgkomiteen og kontrollkomiteen gjøres av den sittende 

valgkomiteen til årsmøtet.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §8. Valg. 

Forslag: Legg til to nye setninger mellom første og siste setning: ”Innstillingene sendes 

lokallagene senest fire uker før årsmøtet. Ved behov for supplerende valg skal valgkomiteen 

etterstrebe og holde samme frist som med innstillingene til årsmøtet”. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

 

 

 



Forslag trukket fra talerstolen av delegat 17, Atia Ijaz, Lokallaget i Bergen. Nytt forslag 

leveres, se saksgang. TRUKKET I SIN HELHET  

Endringsforslag §8.1. Sentralstyret (SST) 

Forslag: Paragrafen i sin helhet til: «SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal 

bestå av seks medlemmer, jf.§ 6. Ved frafall i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget skal 

personlig vara inntre som ny representant i SST. Dersom vara ikke er valgt, eller vara trekker 

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

SST supplere seg selv frem til neste landsting. SST plikter å kunngjøre ledige plasser i SST 

via mail til lokallagene og oppslag via FO-Studentenes nettsider i minimum tre uker før en 

representant velges. Valgkomiteen kommer med sin innstilling i forkant av førstkommende 

landsting uavhengig av SSTs supplering.” 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §8.2. Valgkomite, tredje setning. 

Forslag: Legge til , valgkomite eller kontrollkomite etter SST. 

Tidligere ordlyd: ”Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i SST uten benkeforslag, og at de 

trekker seg fra valgkomiteen.” 

Ny ordlyd: ”Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i SST, valgkomite eller kontrollkomite 

uten benkeforslag, og at de trekker seg fra valgkomiteen før landstinget åpner.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §8.2. Valgkomite. 

Forslag: Legg til en ny setning etter siste setning: ”Valgkomiteen plikter å kunngjøre ledige 

plasser i valgkomiteen via mail til lokallagene og oppslag via FO-Studentenes nettsider i 

minimum ti dager før en representant velges”. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 16, Ingvild Thorvik, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag ny paragraf. 

Forslag: Legge til en ny paragraf om kontrollkomite mellom nåværende §8.2. Valgkomite og 

nåværende §8.3. Stemmelikhet. Den foreslåtte paragrafen om kontrollkomite lyder: 

”§ 8.3. Kontrollkomite 

Kontrollkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av tre 

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

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

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.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 



 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen  

Redaksjonelt endringsforslag § 8.3. Stemmelikhet 

Forslag: Endre paragrafnummer til §8.4 dersom forslag om ny §8.3. Kontrollkomite vedtas. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 39, Ragnar Imstøl, lokallaget i Bergen 

Tilleggsforslag §9. Mistillit. 

Forslag: Legge til , valgkomite eller kontrollkomite etter SST. 

Tidligere ordlyd: ”Ved mistillit til et medlem av SST kan landstinget med 2/3 flertall avsette 

medlemmet.” 

Ny ordlyd: ”Ved mistillit til et medlem av SST, valgkomiteen eller kontrollkomiteen kan 

landstinget med 2/3 flertall avsette medlemmet.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt dersom § 8.3 vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 17, Atia Ijaz, Lokallaget i Bergen  

Tilleggsforslag §10. Endringer i vedtektene. 

Forslag: legg til i landstinget på slutten av setningen. 

Tidligere ordlyd: ”Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall.” 

Ny ordlyd: Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall i landstinget” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

«LT-sak 13-17: Forslag til endringer i vedtektene fra 

lokallaget ved Høgskolen Oslo/Akershus» 

 

Endringsforslag vedtekter 2018-2019: 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 38, Oda Skrøvseth Tranulis ved HiOA 

Helhetlig forslag til vedtekter for 2018-2019 

Studentrådgiver får fullmakt til å rense opp i dokumentet, slik at det blir riktig linjeavstand og 

mellomrom mellom avsnitt, samt store forbokstaver etter punktum og punktum på slutten av 

setninger der det måtte mangle. Studentrådgiver kan også legge apostrofer på bokstaver som 

skal ha det.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

 

 



Forslag presentert fra talerstolen av delegat 15, Ida Mari Hals Berg, Lokallaget ved 

HiOA  

Endringsforslag til §6.1 Ansvar og fullmakter 

Opprinnelig ordlyd: ”SST ved leder har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene, 

herunder forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til 

lokallagene, samt utarbeidelse og utføring av handlingsplan og oppfølging av politisk 

program og budsjett. 

Endre ordlyd og setningsoppbygging i første setning i første avsnitt, slik at den lyder:  

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

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

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 
Forslags presentert fra talerstol av delegat 37 Selma Golic, Lokallaget ved HiOA 

Endringsforslag til §7.1 Lokallagets årsmøte 

Fjerne punktum i oppramsingen (punktlisten).  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 
Forslags presentert fra talerstol av delegat 36 Linn Alexandra Myhr, Lokallaget ved HiOA 

Tilleggsforslag til §8.1 Sentralstyre (SST)  

Legge til setning i første avsnitt:  

”SST skal være representativt for FO-studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og 

studieretninger.”  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 15, Ida Mari Hals Berg, Lokallaget ved 

HiOA  

Endringsforslag til §8.2 Valgkomite  

Endre ”bør” til ”skal tilstrebes” slik at setningen lyder ”valgkomiteen skal tilstrebes å være 

representative for FO-studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger.”  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 



«LT-sak 13-17: Forslag til endringer i vedtektene fra 

lokallaget i Volda» 

LT-sak 13-17 Vedtekter  

Lokallaget i Volda Endringsforslag  

 Forslag presentert fra talerstol av delegat 40, Frida Dyrli 

Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 2. Formål 

Forslag nr.:  1 Linjenummer: 2 

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst 

FO-Studentene skal arbeide for: 

å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer 

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: STRYK 

 

 

  

 Ny tekst:  

 

  

 Begrunnelse: Dette er ikke et formål. Et formål sier noe om 

hensikten eller meningene med noe snarere enn forventet resultat. «Å 

aktiv rekruttere nye studentmedlemmer» er noe FO studentene 

ønsker å oppnå, og blir dermed et mål eller målsetting i det betydelig 

anliggende.  

 

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 Forslag presentert fra talerstol av delegat 20, Attiq Tahir 

Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 3. Medlemskap  

Forslag nr.  2 Linjenummer: 1 

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

Vilkår for medlemskap:  

masterstudenter, eller student i videreutdanning, med godkjent 

bachelor (jf. punkt 1).  

 

  



 Endring/Tillegg/Strykning: ENDRING  

  

 Ny tekst: «Mastergradsstudenter, eller studenter i relevant 

videreutdanning (jf. Punkt 1). 

 

 

  

 Begrunnelse: Bedre formulering, og bør spesifiseres til at 

videreutdanningen faktisk er overkommelig med sosialt arbeid 

(relevant).  I tillegg er det logisk at bachelorene er «godkjent», når 

studenten faktisk får ta en master. Dette spesifiseres også i punkt 1, 

og dermed er det påfølgende ikke behov for å spesifisere at 

«bacheloren må være godkjent» utover i vilkårene for medlemskap.  

Vedtak Forslaget falt som følge av vedtak i forslag fra delegat 1, Helene 

Harby 

  

 

 Forslag resentert fra talerstolen av delegat 19, Allan Melby 

Saksnr. og -tittel: § 3 Medlemskap 

Forslag nr.:  3  Linjenummer:  

Forslagstiller: Allan Levi Melby Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

Vilkår for medlemskap:  

Studenter ved en av følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, 

barnevernspedagog, vernepleie, og arbeids- og velferdsfag. 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

 

Studenter ved en av følgende bachelorutdanninger: sosionom, 

barnevernspedagog og vernepleie. 

 

  

 Begrunnelse:  

Må sees i sammenheng med sammensetningen av SST.  

Årsmøtet burde ta stilling til om FO-studentene ønsker å organisere 

velferdsvitere. 

 

 

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 



 Forslag presentert fra talerstolen: Thomas Kjeks ved lokallaget i 

Volda 

Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 6. Sentralstyret (SST)  

Forslag nr.:  4 Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: TILLEGG 

  

 Ny tekst: Hvis det ikke foreligger representanter fra en av 

profesjonsrådene eller velferdsviterutvalget skal det velges en fri 

representant, som ikke kommer fra en studieretning som er 

overrepresentert i SST. 

Det skal tilstrebes geografisk spredning og kjønnsbalanse i SST.  

 

  

 Begrunnelse: Vi ønsker en større variasjon og bredere utvalg av 

representanter i SST, slik at ulike avgjørelser/beslutninger ikke blir 

for ensidige og subjektive. En spesifikk studieretning bør av prinsipp 

ikke være overrepresentert i SST, for å forsikre en større variert flyt 

av kvalitetssikret meningsinnhold. På den samme måten bør 

innstillingen av kjønn tar hensyn til, og den bør være mer balansert 

enn å gjenspeile studiet. Altså mer mot 50/50 av gutter og jenter hvis 

det lar seg gjøre. SST i FO studentene er gjerne de sosialfaglige 

utdanningenes «ansikt», og et økt fokus på kjønnsbalanse i SST kan 

også motivere flere menn til å studere sosial faglige utdanninger. 

Dette vil på sikt være gunstig for samfunnet.  Men dette skal på ingen 

måte være en «kvotering» av gutter inn i SST, for kompetanse skal 

veie tyngst fremfor kjønn.  

 

 

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forslag presentert på talerstol av delegat 19, Allan Melby 



Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 6 Sentralstyret (SST) 

Forslag nr.:  5 Linjenummer:  

Forslagstiller:  Allan Levi Melby Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Tillegg  

  

 Ny tekst:  

SST består av en internasjonal leder. 

  

 Begrunnelse: Vi trenger en internasjonal ansvarlig for å skape og 

opprettholde kontakt med utenlandske organisasjoner.  

Må sees i sammenheng med gjeldene dokument og andre innsendte 

forslag. 

 

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 Forslag presentert på talerstol av lokallaget i Volda 

Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 6 

Forslag nr.: 6  Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Tillegg 

  

 Ny tekst:  

SST består av en organisatorisk nestleder 

SST består av en politisk nestleder 

 

  

 Begrunnelse: Vi trenger en person som har organisatorisk ansvar 

for å kunne følge opp lokallagene, og en som har politisk ansvar for 

å kunne utvikle og promotere FO-relatert politikk der det trengs. 

Formålet er økt rekruttering av nye studenter.  

Må sees i sammenheng med gjeldene dokument og andre innsendte 

forslag. 

 

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 



 Forslag presentert på talerstol av lokallaget i Volda 

Saksnr. og -tittel: § 6 Sentralstyret (SST) 

Forslag nr.:  7 Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Tillegg 

  

 Ny tekst:  

SST består av inntil 3 frie representanter 

 

  

 Begrunnelse:  

Vi trenger flere representanter i SST for å følge opp lokallagene og 

for å skape en god struktur i bunn av organisasjonen. Dette omfavner 

å utvide SST med representanter, som også kan følge opp rollen til en 

politisk og organisatorisk nestleder, Her bør det også tilstrebes 

geografisk spredning, og kjønnsbalanse. Hvis §7.1 og 7.2 skal 

fungere i praksis trengs det mer oppfølging fra SST. 

Må sees i sammenheng med gjeldene dokument og andre innsendte 

forslag. 

 

  

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 Forslag trukket til fordel for ny tekst presentert fra talerstolen av 

delegat 20, Attiq Tahir, se saksgang. 

 

 

Saksnr. og -tittel: Vedtekter § 7.2. Lokallagsstyret TRUKKET I SIN HELHET 

Forslag nr.:  8 Linjenummer:  

Forslagstiller: Attiq Tahir  Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst: 

Lokallagsstyret skal bestå av minimum tre personer; leder, nestleder 

og økonomiansvarlig.  

  

 Endring/Tillegg/Strykning: TILLEGG  

  



 Ny tekst:  

Lokallagsstyret bør bestå av minimum tre personer; leder, nestleder 

og økonomiansvarlig. Ved mangel på personer, kan et lokallagsstyret 

begrenses til en leder.  

  

 Begrunnelse: Med hjelp en velfungerende fylkesavdeling, og tett 

oppfølging av SST så har en motivert leder evnen til å utvikle et 

lokallag på egen hånd. Ved flere høgskoler i distriktene så er det 

gjerne kun et tosifret antall studenter som går sosialfaglig utdanning, 

og en god del av de kan være deltidsstudenter. Derfor vil det 

naturligvis være vanskeligere å finne «tre engasjerte sjeler», som 

ønsker å starte og drifte et lokallag. Mulighetene for å starte et 

lokallag som en typisk «enkeltmannsforetak» bør absolutt være 

tilstede, og det vil også på sikt føre til flere lokallag og økt 

medlemsaktivitet (forutsett ved tett oppfølging av SST som tidligere 

spesifisert). 

  

 

 

 

 Trukket fra talerstol av Allan Levi Melby 

Saksnr. og -tittel: § 8.1 Sentralstyret (SST) TRUKKET I SIN HELHET 

Forslag nr.:  9 Linjenummer:  

Forslagstiller: Allan Levi Melby Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av 

seks medlemmer. 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av 8 til 

11 medlemmer. 

 

  

 Begrunnelse:  

Må sees i sammenheng med andre innsendte forslag.  

 

  

 

  



 Forslag presentert fra talerstolen av lokallaget i Volda 

Saksnr. og -tittel: § 6.1 

Forslag nr.: 10  Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

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

Studentenes politiske program 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

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

Studentenes styringsdokumenter 

  

 Begrunnelse:  

Dette er mest hensiktsmessig. SST er bundet til å følge alle 

styringsdokumentene som er gjeldene for FO-Studentene.  

 

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 Forslag presentert fra talerstolen av delegat 19, Allan Melby 

Saksnr. og -tittel: § 8.1.1 Personlig vara 

Forslag nr.: 11 Linjenummer:  

Forslagstiller: Allan Levi Melby Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

Personlig vara for studentrepresentantene i profesjonsrådet og utvalg 

innstilles av valgkomiteen og velges ved alminnelig flertall. 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

Personlig vara til SST og utvalg innstilles av valgkomiteen og velges 

ved alminnelig flertall. Ved fratredelse av leder, vil politisk nestleder 

innta vervet som leder og organisatorisk nestleder vil fungere som 

nestleder. 

  

 Begrunnelse:  

Må sees i sammenheng med andre innsendte forslag. 

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 



  

 Forslag presentert fra talerstolen av delegat 19, Allan Melby, 

lokallaget i Volda 

Saksnr. og -tittel: § 11 Votering 

Forslag nr.: 12  Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: TILLEGG 

  

 Ny tekst:  

 

All votering skal foregå under lukkede dører. 

  

 Begrunnelse:  

Ingen burde ha adgang til å komme inn i lokalet eller mulighet til å 

kunne forlate lokalet under votering. Ordstyrer og tellekorps må vite 

antall delegater i salen under votering. 

 

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 Forslag presentert fra talerstolen: Delegat 19, Allan Melby 

Saksnr. og -tittel: § 12 Redaksjonelle endringer 

Forslag nr.: 13  Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Tillegg 

  

 Ny tekst:  

Sentralstyret har myndighet til å foreta redaksjonelle endringer av 

styringsdokumentene. Redaksjonelle endringer skal ikke være 

meningsbærende. SST har kun myndighet til å strukturere 

dokumentene og rette opp i skrivefeil. 

 

  



 Begrunnelse:  

Det er hensiktsmessig at noen får myndighet til å rette opp småfeil i 

styringsdokumentene. 

Burde sees i sammenheng med andre innsendte forslag. 

  

  

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas ikke 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 Forslag presentert på talerstol av delegat 19, Allan Melby 

Saksnr. og -tittel: § 10 Endring i vedtektene 

Forslag nr.: 14  Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

Endring i vedtektene vedtas med 2/3 flertall. 

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

Endring i vedtektene skal vedtas med aktiv votering ved 2/3 flertall. 

 

  

 Begrunnelse:  

Aktiv votering er viktig for at deltakerne på møtet setter seg inn i 

voteringsorden og sakene som skal voteres over.  

Redaksjonskomiteens 

innstiling 

Vedtas  

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksgang 
 

Presentasjon av AUs forslag om å kalle AU for SST av delegat 48, Kristoffer Svendal 

Forslagsstiller: AU 

Forslag: Ønsker å endre navn fra Arbeidsutvalg (AU) til Sentralstyre (SST) 

Redaksjonskomiteens innstiling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme 

Følgende tok ordet en eller flere ganger:  

Allan Melby 

Ragnar Imstøl 

Kristin Aldridge 

Helene Harby 

Sandra Strand Hansen 

Jorunn Beate Olsen 

Kristoffer Per Svendal 

Ingvild Thorvik 

Randi Presthammer 

Chris Ivarius 

Thomas Kjeks 

Lene Fauskanger 

Kristin Furulund 

Line Bekkelund 

Frida Dyrli 

Ida Mari Hals Berg 

Attiq Tahir 

Atia Ijaz 

Jonas Semmerud  

Joakim Bunjaku Bakke 

 

Forslag fremmet under debatten etter hvert formål 

 

 

§1 Organisasjon 

 

Forslag presentert fra talerstolen: delegat 26, Kristin Aldridge 

Type forslag: Tillegg 

Opprinnelig tekst: §1. Organisasjon 

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

uavhengige.  

Ny tekst: FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program, strategiplan og er partipolitisk 

uavhengige.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 



§2 Formål 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen: delegat 3, Emilie Engan Bjørbu, Høgskolen i 

Lillehammer 

Type forslag: Helhetlig endringsforslag  

§ 2 – Formål 

Ny tekst: FO-Studentene skal arbeide for en bevisstgjøring av rettighetene i arbeidslivet, av 

faglige og etiske utfordringer og endringer som våre utdanninger og yrkesfelt står ovenfor. I 

tillegg skal FO-Studentene arbeide for å fremme sine medlemmers rettigheter og muligheter 

med særlig fokus på utdanning, undervisning, praksis, skikkethet, eksamen og 

studiefinansiering.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

§3 Medlemskap 

 

Forslag presentert fra talerstolen: Randi Presthammer, UIA Kristiansand 

Forslagsstiller: UiA og HiOA (Ida Mari Hals Berg) 

Språkvask av §3: Vilkår for medlemskap:  

* Studier innen en av følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, barnevernspedagog, 

vernepleie eller arbeids- og velferdsfag.  

* Studenter som studerer på masternivå eller er i videreutdanning, som har en av våre 

bachelorgrader i bunn.  

* Studenter i andre utdanninger, som er innvilget medlemskap i Fellesorganisasjonen (FO), 

jfr. Dispensasjon.  

Forslag falt som følge av vedtak på forslag fra Helene Harby 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 1, Helene Harby, AU 

Foreslår å endre vilkårene for medlemskap slik at de samsvarer med FOs vedtekter. 

Vilkår for medlemskap:  

 

- Fullført bachelorutdanning for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere 

og velferdsvitere.  

- Dispensasjon kan gis for søkere med sammenlignbare utdanninger. 

Dispensasjonssøknader behandles av arbeidsutvalget.  

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

- Studentmedlemmer ved bachelorutdanningene. Studentmedlemmer som tar 

master- eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 
 

 

§4 Organisasjonsledd 

Ingen innkommende forslag til denne paragrafen. 



 

§ 5 Landsting 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 18, Lene Fauskanger, lokallaget i Bergen 

Endre innsendt forslag til endring på §5.5 

Nytt forslag lyder: Setningen deles i to slik at setningen blir slik: «Det skal føres protokoll fra 

landstinget. Protokollen skal publiseres på nett senest fire uker etter endt landsting.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

§6 Arbeidsutvalget  

 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 27, Sander Rød, lokallaget i Sogndal  

Type forslag. Strykning 

§ 6.1 Avsnitt 5: «Senest to uker» etter FO sine nettsider.  

Ny setning: Det føres protokoll fra SST-møter som publiseres på FO sine nettsider etter endt 

møte.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

§ 7 Lokallag 

 

Forslag presentert fra talerstolen Attiq Tahir 

Ny tekst/endring av innsendt forslag:  

Lokallaget bør bestå av minimum tre personer: leder, nestleder og økonomiansvarlig. Ved 

tilfeller hvor det er få tilgjengelige studenter kan et lokallagsstyre bestå av bare en leder. I 

slike tilfeller skal det være tett samarbeid med fylkesavdelingen og tett oppfølging fra SST.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen 7.4 Lene Fauskanger, trekker innsendt forslag og 

leverer nytt.  

Endringsforslag avsnitt 2 i § 7.4 ved ny ordlyd: Lokallaget velger én landstingsrepresentant 

og én observatør fra hver av våre utdanninger ved hvert studiested som deltakere på 

lokallagskonferansen.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedta 

§8 Valg  

 

 

 

Forslagsstiller: Valgkomiteen ved Kristin Furulund 

§ 8.2 3. setning etter komma «de trekker seg fra VK dersom de blir valgt» 



Tillegg: Dersom en fra valgkomiteen stiller til valg er vedkommende inhabil i prosessen å 

finne det aktuelle styret.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

Forslagsstiller Lokallaget ved HIB ved Atia Ijaz 

Endringsforslag §8.1. Sentralstyret (SST) 

”SST velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av seks medlemmer, jf.§ 6. 

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

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

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

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

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

Valgkomiteen kommer med sin innstilling i forkant av førstkommende landsting uavhengig 

av SSTs supplering.” 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

 

§9 Mistillit 

 

Forslagsstiller delegat 19, Allan Melby, lokallaget i Volda 

Tilleggsforslag: Ved mistillit til et medlem av SST kan landstinget med 2/3 flertall avsette 

medlemmet ved skriftlig votering”  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-sak 14/17 Handlingsplan for 2018 

FO-Studentenes vedtekter § 5.2 sier følgende: «Landstinget skal i høstsemesteret: (…) Vedta 

handlingsplan gjeldende for 1 år.» 

 

 



«LT-sak 14-17: AUs helhetlige forslag til endringer av 

handlingsplan»  

 

Presentasjon av AUs helhetlige innstilling ved delegat 45, Mari Lilleng 

 

HANDLINGSPLAN 2018 
 
AU SKAL I PRIORITERT REKKEFØLGE JOBBE FOR:  

 

REKRUTTERING 
Gjennom å: 

• delta aktivt i rekrutteringsarbeidet på utdanningsinstitusjonene. 

• jobbe for å øke fylkesavdelingenes innsats i rekrutteringsarbeidet. 

• Gjennomføre en verveskolering på en av de sentrale konferansene.  

• Lage studentmagasin som gis ut ved høstens studiestart.  

• arrangere vervekampanje høsten 2017. 

 

 

STYRKING AV LOKALLAG 
Gjennom å: 

• følge opp de lokallagene som har utfordringer, og følge opp nystartede lokallag i 

samarbeid med FOs fylkesavdelinger. 

• jobbe for at det er lokallag ved alle utdanningssteder der våre utdanninger er, både hel- 

og deltidsutdanninger. 

• Kontinuerlig oppdatere sine tillitsvalgte på arbeidet som gjøres sentralt. Den viktigste 

arenaen for kontakt er FO-Studentenes Landsting og Leder- og nestledersamling 

(FOLEN). 

• Etterstrebe at medlemmer av arbeidsutvalget skal besøke de ulike lokallagene. 
 

 

STYRKING AV FO-STUDENTENES SYNLIGHET 
Gjennom å: 

• Ha jevnlig kontakt med lokallagene og holde seg oppdatert på status og aktivitet, 

minst to ganger i semesteret 

• oppdatere tillitsvalgte og medlemmer ved å benytte seg av sosiale medier og e-post. 

• Søke etter samarbeid med andre politiske studentorganisasjoner 

• arbeide for å være synlige i Fontene og andre medier. 

• være synlig på ulike konferanser, seminarer og kurs. 

STYRKING AV PRAKSIS I UTDANNINGSLØPET 
Gjennom å: 

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

• Jobbe aktivt opp mot RETHOS gruppene for våre utdanninger.  

•  påvirke utdanningsstedene til å kreve at veileder har veilederkompetanse i samarbeid 

med lokallagene og fylkesavdelingene. Der veileder ikke har veilederkurs skal 

utdanningsstedene tilby veilederkurs. 

•  Informere om og oppfordre til å få FO-Studentene til å søke verv i nasjonalt 

profesjonsråd i UHR. 

 



 

SØRGE FOR POLITISK PÅVIRKNING 
Gjennom å: 

• Holde seg oppdatert på hvilken politikk de ulike stortingspartiene fører i tilknytning til 

våre utdanninger og arbeidsområder. 

• Aktivt svare på høringer der AU finner de aktuelle.  

• Søke etter samarbeid med andre studentorganisasjoner og/eller andre organisasjoner 

vedrørende politikk, samt opprettholde inngåtte samarbeid. 

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

• Fremme politikk som tar sikte på å bedre studentenes økonomi. 

 

IVARETA FO-STUDENTENES FORHOLD TIL FO 
Gjennom å: 

• jobbe for at FO-Studentene får representanter inn i FO sine råd og utvalg. 

• invitere representanter fra FOs politiske ledelse til FO-Studentenes årlige samlinger. 

• avholde jevnlige møter med FOs administrasjon og politiske ledelse. 

 

GJØRE RETTIGHETER I ARBEIDSLIVET KJENT BLANT STUDENTER 
Gjennom å: 

• oppfordre FO-Studentene til å delta på LOs sommerpatrulje. 

• sørge for at fylkesavdelingene gjennomfører arbeidslivskurs på studiestedene. 

• Gjøre rettigheter i arbeidslivet kjent for medlemmene på en av våre sentrale 

konferanser.  

 

 

IVARETA STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV 
Gjennom å 

• følge opp at FO og FO-Studentene legger til rette for mennesker med særskilte behov 

på alle sine arrangementer. 

• følge opp at utdanningsstedene tilrettelegger studiehverdagen til de med særskilte 

behov 

• Utfordre politikerne til å ha temaet på dagsorden. 

 

 

JOBBE MED SOLIDARITET 
Gjennom å: 

• støtte et solidaritetsprosjekt, og oppmuntre til lokale prosjekter 

• opprettholde kontakt med og videreformidle informasjon om eventuelle øvrige 

solidaritetsprosjekt 

 

 

 

 

«LT-sak 14-17: Forslag til endringer i handlingsplan fra 

lokallaget i Volda» 

 
LT-sak 14-17 Handlingsplan Volda Endringsforslag 



 

Saksnr. og -tittel: Handlingsplan - STYRKING AV LOKALLAG 

Forslag nr.: 15 Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  
STYRKING AV LOKALLAG 

Gjennom å: 

• følge opp de lokallagene som har utfordringer, og følge opp nystartede 

lokallag i samarbeid med FOs fylkesavdelinger. 

 

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  

 Ny tekst:  

 

Gjennom å: 
«Assistere lokallag som uttrykker behov for oppfølging, og følge opp 
nyoppstartede lokallag og tilrettelegge for vekst. 

 

 

  

 Begrunnelse:  

Alle lokallag som ønsker tettere oppfølging bør praktisk sett kunne få 

det, uavhengig av om de har en utfordring eller ei.  
 

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke. Forslaget vil gi større økonomisk belastning og 

redaksjonskomiteen anser AU sitt forslag som et bedre alternativ 

Vedtak Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

  

 

 

 

 

 Forslag presentert på talerstol av Attiq Tahir lokallaget i Volda  

Saksnr. og -tittel: Handlingsplan – Jobbe med solidaritet  

Forslag nr.: 16 Linjenummer:  

Forslagstiller: Lokallaget Volda Institusjon:  

Type forslag:  

  

 Opprinnelig tekst:  

«Støtte et solidaritetsprosjekt, og oppmuntre til lokale prosjekter.   

 

  

 Endring/Tillegg/Strykning: Endring 

  



 Ny tekst:  

«Støtte et solidaritetsprosjekt, som det er bred enighet om, og 

oppmuntre til lokale prosjekter.  

  

 Begrunnelse:  

Det bør være en bred enighet om at prosjektet skal støttes fra et 

alminnelig flertall, med formål om at prosjektet skal være 

overkommelig med medlemmenes interesser.  

Redaksjonskomiteens 

innstilling 

Vedtas ikke. Det stemmes over solidaritetsprosjekt under dette 

temaet i politisk program og det gjør at det er en bred enighet og 

derfor ikke nødvendig å presisere 

  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

«LT-sak 14-17: Forslag til endringer i handlingsplan fra 

lokallaget i Bergen» 
 

Forslag trukket fra talerstol av delegat 17, Atia Ijaz, lokallaget i Bergen 

Endringsforslag til innledende tekst TRUKKET I SIN HELHET 

AU endres til SST i første setning i handlingsplanen. Helhetlig forslag: ”SST SKAL I 

PRIORITERT REKKEFØLGE JOBBE FOR:” 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 39, Ragnar Imstøl, lokallaget i Bergen 
Prioriteringsforslag på hovedpunkt om rekrutering og styrking av lokallag: 

Bytte ”styrking av lokallag” med ”rekruttering”, slik at ”styrking av lokallag” skal prioriteres 

over ”rekruttering”. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 18 Lene Fauskanger ved Lokallaget ved HiOA 

Tilleggsforslag under styrking av praksis i utdanningsløpet: 

”Jobbe for økt bruk av ferdighetstrening under studiene” prioritert som nummer tre. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen: ved delegat 18 Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen 

Tilleggsforslag under styrking av praksis i utdanningsløpet: 

Nytt kulepunkt: ”Påvirke utdanningsstedene til å iverksette virkemidler som fremmer 

pedagogisk kompetanse blant lærerne for å øke studentenes læringsutbytte” prioritert som 

nummer fire. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 



 

«LT-sak 14-17: Forslag til endringer i handlingsplan fra 

lokallaget ved Høgskolen Oslo/Akershus» 
 

 
Endringsforslag til handlingsplan som helhet.  

Endre slik at første bokstav i hvert kulepunkt er liten bokstav, slik at setningene blir 

grammatisk riktige.  

 

Endringsforslag til handlingsplan som helhet.  

Endre fra AU til SST der det i innstillingen står skrevet AU.  

 

 

Endringsforslag til punkt 5 under Rekruttering.  

Endre 2017 til 2018, slik at setningen lyder: arrangere vervekampanje høsten 2018.  

 

Overnevnte forslag trekkes og anses ivaretatt.  

 

Forslag trukket fra talerstol: Ida Mari Hals Berg ved Lokallaget ved HiOA 

TRUKKET I SIN HELHET 

Prioriteringsforslag til punkt 1 og 2 under styrking av praksis i utdanningsløpet  

Bytte rekkefølge på punkt 1 og 2. Slik at punkt 1 blir ”jobbe aktiv opp mot RETHOS 

gruppene for våre utdanninger.” og punkt 2 blir ”jobbe for at studenter får tilstrekkelig og 

faglig relevant praksis av god kvalitet.”  

 

 

Forslag trukket fra talerstol: Ida Mari Hals Berg ved Lokallaget ved HiOA 

TRUKKET I SIN HELHET 

Endringsforslag til nytt punkt 2 (punkt 1 i innstillingen).  

Endre ”studenter”  til  ”alle våre studenter”, slik at setningen lyder: ”jobbe for at alle våre 

studenter får tilstrekkelig og faglig relevant praksis av god kvalitet.” 

 

 

Forslag trukket fra talerstol av delegat 38, Oda Skrøvseth Tranulis, Lokallaget ved 

HIOA 

TRUKKET I SIN HELHET 

Tilleggsforslag til punkt 3 under styrking av praksis i utdanningsløpet  

Legge til ”oppdatert” i første setning i punktet, slik at setningen lyder ”påvirke 

utdanningsstedene til å kreve at veileder har oppdatert veilederkompetanse i samarbeid med 

lokallagene og fylkesavdelingene.  

 

 

Forslag presentert fra talerstol: Ida Mari Hals Berg ved Lokallaget ved HiOA 

Endringsforslag til punkt 3 under styrking av praksis i utdanningsløpet  

Endre hele punktet slik at det lyder:  

”jobbe sammen med lokallagene og fylkesavdelingene slik at utdanningsstedene krever at 

veileder har oppdatert veilederkompetanse. Der veileder ikke har veiledningskurs må 

utdanningsstedene tilby dette.” 



Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstol: Ida Mari Hals Berg ved Lokallaget ved HiOA 

Endringsforslag til punkt 4 under styrking av praksis i utdanningsløpet.  

Stryke ”til å få” i punkt 4, slik at setningen lyder ”Informere om, og oppfordre FO-Studentene 

til å søke verv i, nasjonalt profesjonsråd i UHR.”  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen: Oda Skrøvseth Tranulis ved Lokallaget ved HiOA 

Prioriteringsforslag til punkt 4 og 5 under sørge for politisk påvirkning.  

Bytte rekkefølge på punkt 4 og 5, slik at punkt 4 blir å fremme politikk som tar sikte på å 

bedre studentenes økonomi, og punkt 5 blir ”invitere ungdomspartier og andre organisasjoner 

til FO-studentenes arrangementer”.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Saksgang 

 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger:  

Allan Melby 

Kristoffer Per Svendal 

Kristin Aldridge 

Helene Harby 

Lene Fauskanger 

Jorunn Beate Olsen 

Attiq Tahir 

Jonas Semmerud 

Ida Mari Hals Berg 

Mari Lilleng 

Ragnar Imstøl 

Ida Skahjem 

Frida Dyrli 

Kjell Tore Kylland 

Thomas Kjeks 

Randi Presthammer 

Terje Osmundsen 

Line Bekkelund 

 

Innkommende forslag under debatt 

 

Rekruttering:  

 

Forslag presentert fra talerstol:   

Delegat 15: Ida Skahjem 



«LT-sak 14-17: Forslag til endringer i handlingsplan fra lokallaget ved Høgskolen 

Oslo/Akershus» 

 

 

Forslag presentert fra talerstol:   

Delegat 19 Allan Melby 

Type forslag: Endringsforslag 

Opprinnelig tekst: «AU skal i prioritert rekkefølge jobbe for…» 

Forslag til ny tekst: «SST skal jobbe for…» 

 

 

«Styrking av FO-Studentenes synlighet» 

 

Forslag presentert fra talerstol:  

Delegat Randi Presthammer ved  

Type forslag: Endringsforslag 

Da ordet «politisk» kan virke misvisende, da FO er en politisk uavhengig organisasjon, 

ønsker vi heller å se at kulepunkt 3 under «Styrking av FO-Studentenes synlighet» heller 

lyder: Sikte etter samarbeid med andre studentorganisasjoner med like eller liknende 

interesser:» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

«Styrking av praksis i utdanningsløpet» 

 

Forslag presentert fra talerstolen: ved delegat Lene Fauskanger, Lokallaget i Bergen 

«Jobbe for økt bruk av ferdighetstrening under studiene» 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen av delegat 19 Allan Melby 

Fjerne alle forkortelser i dokumenter.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 15, Ida Mari Hals Berg, lokallaget ved HIOA 

Bytte rekkefølge på punkt 1 og 2.  

Da blir punkt 1: «Jobbe aktivt opp mot RETHOS gruppene for våre utdanninger» 

Punkt 2 blir: «Jobbe for at studenter får tilstrekkelig og faglig relevant praksis av god 

kvalitet».  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke, anses ivaretatt i lignende forslag fra 

HiOA 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Årsmøtet ønsker en prøvevotering over hvorvidt de ønsker en prioritert rekkefølge på 

handlingsplanen eller ikke. Årsmøtet signaliserer at de ønsker en prioritert rekkefølge ved 

prøvevotering.  



 

Avsnitt: Ivareta FO-Studentenes forhold til FO 

 

Ingen forslag under debatten 

 

Avsnitt «Gjøre rettigheter i arbeidslivet kjent for studenter» 

 

Forslag presentert fra talerstolen: Thomas Kjeks 

Rekkefølge på punkter:  

Snu hele prioriteringslista. Siste punkt først, første punkt sist.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

Avsnitt «Ivareta FO-Studenter med særskilte behov» 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 14 Chris Westad ved FO-Studentene 

Nordland 

Tilleggsforslag til første kulepunkt, under «Ivareta studenter med særskilte behov» 

Det ønskes tilføyd at all skriftlig kommunikasjon, papir og digitalt, følger anbefalinger til 

universell utforming, gitt av Blindeforbundet og nettstedet «uleselig.no». Der frarådes blant 

annet skrifttyper med seriffer (f. eks Times New Roman), for å ta hensyn til god lesbarhet for 

svaksynte. Dette bør inkludere e-post, brosjyrer, skjemaer, nettsted og all annen 

kommunikasjon som er ment delt internt og eksternt.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen: Randi Presthammer 

Universitetet i Agder UIA, stiller seg bak AUs forslag til uttalelser vedrørende likhet i BSV-

utdanningene (LT-Sak 16/17) og henstiller samtidig til også å føre overnevnte inn i 

Handlingsplan for 2018. Det er samtidig ønskelig å tilføye at eksamensformer, og måter 

studenter blir testet på, skal være variert, men med generell likhet i samtlige BSV-

utdanninger, uavhengig av om det studeres ved universitet eller høyskole. UIAs forslag til 

nytt punkt i Handlingsplanen for 2018 lyder:  

Jobbe for likt utdanningsløp i like studier gjennom å:  

* Oppfordre fakultet til samarbeid med like/liknende studier ved andre universiteter og/eller 

høyskoler.  

* Kreve at universitet/høyskole skal innføre varierte eksamensformer som samsvarer med 

eksamensformene hos BSV-utdanningene på landsbasis.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstolen: Ida Mari Hals Berg 

Bytte rekkefølge på punkt 4 og 5 

Punkt 4 blir da: «fremme politikk som tar sikte på å bedre studentenes økonomi» 



Punkt 5 blir da: «Invitere ungdomspartier og andre organisasjoner til FO-Studentenes 

arrangementer» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 19 Allan Melby  

Strykningsforslag: Stryke avsnitt samt kulepunkter om solidaritet fra handlingsplanen.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

Forslag presentert fra talerstol av delegat 19 Allan Melby ved Lokallaget i Volda 

Jobbe med solidaritet gjennom å:  

- støtte operasjon dagsverk og oppmuntre til lokale prosjekter 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

Forslag presentert fra talerstol 

Delegat 19 Allan Melby  

Fra: AU skal i prioritert rekkefølge jobbe for... 

Til: SST skal jobbe for...  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

Forslag om helhetlig prioritert rekkefølge:  

 

Forslagsstiller:  

Allan Melby 

1. Gjøre rettigheter i arbeidslivet kjent blant studenter 

2. Sørge for politisk påvirkning 

3. Styrking av praksis i utdanningsløpet 

4. Styrking av lokallag 

5. Rekruttering 

6. Styrking av FO-studentenes synlighet 

7. Ivareta FO-Studentenes forhold til FO 

8. Ivareta studenter med særskilte behov 

9. (Jobbe med solidaritet.) Her er det fremmet forslag om strykning av punkt, og støtte til 

operasjon dagsverk. Altså to forslag knyttet til solidaritet.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas ikke siden forslaget ikke kan realitetsbehandlet 

da det ikke ble presentert i sin helhet fra talerstol.  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 



 

LT-sak 16/17 Uttalelser 
 

Saksgang 
 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger under debatt 

Allan Melby 

Helene Harby 

Kristoffer Per Svendal 

Ragnar Imstøl  

Line Bekkelund 

Ingvild Thorvik 

Kristin Aldridge 

Monica Johansen 

Sandra Strand Hansen 

Thomas Kjeks 

Frida Dyrli 

Randi Presthammer 

Ida Mari Hals Berg 

Lene Fauskanger 

Attiq Tahir 

Jorunn Beate Olsen 

 

 

 

 

AUs forslag til uttalelser:  

 

«LT-sak 16-17: Likhet i BSV-utdanningene»  
fra AU, presentert av Jorunn Beate Olsen 

 

Likhet i BSV-utdanningene 

Høsten 2017 startet regjeringen med å utarbeide nasjonale retningslinjer for de enkelte 

grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de utdanningene som 

i dag har rammeplaner slik som barnevernspedagog-, sosionom- og 

vernepleierutdanning. I forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 

skal disse retningslinjene være førende for utdanningsinstitusjonenes arbeid med 

utdanningene, hvor det også gis rom for lokale tilpasninger. 

 

Våre studenter forteller om en opplevelse av at det er for stor variasjon i utdanningene fra et 

studiested til et annet. Utdanninger som egentlig skal kvalifisere for yrke innen samme felt 

oppleves som så forskjellige at det på mange måter eksisterer mange av hver BSV-utdanning 

og ikke en helhetlig profesjonsutdanning; hvor en barnevernspedagog fra Harstad er for ulik en 

barnevernspedagog fra Oslo. Dette kommer også fram i NOKUT sin siste rapport om 

utdanningene våre. 

 

 FO-Studentene mener at selv om det vil være viktig at hver enkelt utdanningsinstitusjon har et 

visst handlingsrom, må man være varsom i å åpne dette for mye. Et for stort handlingsrom i 



forhold til lokale tilpasninger vil skape for store forskjeller i hvordan utdanningene organiseres 

på de forskjellige institusjonene. Vi ønsker muligheten for mobilitet i studiet, og at studiene 

dermed må være lagt opp på en slik måte at det vil være mulig å bytte utdanningsinstitusjon 

uten å måtte gå et år eller semester om igjen. 

  

FO-Studentene krever at: 

-        det er jobbes for å sikre en likhet i progresjon av utdanningene på de ulike 

utdanningsinstitusjonene.  

-        studenter skal kunne bytte utdanningssted i løpet av utdanningen uten å måtte gå år om 

igjen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas  

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

«LT-sak 16-17: Kvalitet i praksis» 
fra AU, presentert av Jorunn Beate Olsen 

 

Høsten 2017 startet regjeringen med å utarbeide nasjonale retningslinjer for de enkelte 

grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de utdanningene som i 

dag har rammeplaner slik som barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanning. 

 

Praksis og ferdighetstrening er svært viktig for å utdanne kompetente og gode sosialarbeidere. 

Gjennom praksis og ferdighetstrening får man en unik mulighet til å bygge opp broene mellom 

teori og praksis, man får muligheten til å oppøve seg ferdigheter som ikke kan læres gjennom 

en bok, og man får muligheten til å koble teorien opp mot praksisfeltet. Universitets- og 

høgskolerådets praksisprosjekt sin rapport «kvalitet i praksisstudier» rapporterte om stor 

variasjon i type og omfang av praksisstudier, som i svært liten eller ingen grad er faglig og 

pedagogisk begrunnet. 

  

§3 i forskriften om felles rammeplan legger også premisser for praksisstudier. Her mener FO-

Studentene at regjeringen er vage på hvordan man skal sikre kvalitet og relevans i praksis. 

Regjeringsutvalget ser i liten grad ut til å ha tatt hensyn til de problemstillinger 

praksisrapporten skisserer. Regjeringen legger svært få konkrete krav til samarbeidet mellom 

praksisstedene og utdanningsinstitusjonene. FO-Studentene mener også at det er feil at det skal 

kunne åpnes for at man i praksis kan ha veileder uten samme fagbakgrunn som studenten og 

uten veilederkompetanse.   

  

FO-Studentene krever at: 

● praksisveileder har samme utdanning som studenten de skal veilede i praksis. 

● praksisveileder har veilederkompetanse. 

● det stilles konkrete krav til utarbeidelse og oppfølging av samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjonene og praksisplassene. 

● stilles krav til at utdanningsinstitusjonene er oppdaterte på praksisfeltets utfordringer.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas med vedtatte endringer 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 



Innkommende forslag under debatten:  

 

Forslagsstiller: Lokallaget i Bergen, ved Ragnar Imstøl 

Endre første kulepunkt i AUs forslag til uttalelse om kvalitet i praksiskvalitet i praksis.  

Fra: Praksisveileder har samme utdanning som studenten de skal veilede i praksis 

Til: Det skal tilstrebes at praksisveileder har samme utdanning eller kompetansenivå som 

studenten skal oppnå.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslag vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

Endre §4, første kulepunkt. Nytt kulepunkt 

Det skal tilstrebes å ha en veileder med samme utdanning i minimum en av praksisperiodene. 

Redaksjonskomiteens innstilling: anses ivaretatt gjennom forslag fra delegat 39 

 

 

 
 

«LT-sak 16-17: Øk studiestøtten nå» 
fra AU, presentert av Sandra Strand Hansen 

Øk studiestøtten nå!  

 

Statistikk viser at over nitti prosent av alle studenter i Norge jobber ved siden av studiet i løpet 

av året. Som arbeidsledig student er du avhengig av å kunne få økonomisk hjelp hjemmefra for 

å kunne overleve hverdagen. Ifølge tilstandsrapporten for høyere utdanning fra 2017, er det 

bare 38% av studentene som fullfører studiet på normert tid. Dette tyder på at studenter sliter 

med studenttilværelsen. Selv om FO-Studentene er positive til at vi nå er på vei mot 

implementering av 11 måneders studiestøtte, mener vi at finansieringsordningene fortsatt 

kommer til kort. Dagens lave satser for studiefinansiering støtter ikke opp under 

heltidsstudenten.  

 

Studenter blir ikke medregnet i statistikk om nasjonal fattigdom. For studenter snakkes det om 

en selvforskyldt fattigdom. Som student går man med vitende vilje inn i en periode med lavere 

inntekt, med et mål om å sikre en levbar inntekt for fremtiden. Studenter er har også svekkede 

rettigheter innen folketrygden, og har ikke mulighet til å søke om hjelp når kontoen er tom. For 

studenter som ikke har mulighet til å få hjelp hjemmefra poserer dette et enormt problem, hvor 

man faller utenfor samfunnslivet.  

 

Ved å øke studiestøtten og knytte denne opp til minimum 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp 

(G) vil studentene få muligheten til å bruke mer av sin tid til å studere sine fag, og de vil bli 

bedre rustet til å møte arbeidslivet i fremtiden. Å knytte studiestøtten opp til 1,5 G vil sikre at 

studentøkonomien også følger den økonomiske utviklingen, og vil i tillegg bidra til bedre 

kvalitetssikring av utdanningen for den enkelte.  

 

 

FO-Studentene krever at: 

● Studiestøtten økes og blir knyttet til minimum 1,5 G. 

 



Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles oversendt AU for revidering. Forbehold om 

at forslagsendringene gjennomføres. Fordi styrkingen tar bort vesentlig omhandling av 

uttalelsen og det var stemning for kilder fra konkret fakta i fra salen. 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  

 

Forslag til endring 

Forslagsstiller: Lokallaget i Volda 

Stryk: «Statistikk viser at over nitti prosent av alle studenter i Norge jobber ved siden av 

studiet i løpet av året. Som arbeidsledig student er du avhengig av å kunne få økonomisk hjelp 

hjemmefra for å kunne overleve hverdagen.  

Stryk: I andre paragraf, før siste punktum: «Og har ikke mulighet til å søke om hjelp når 

kontoen er tom». 

Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles oversendt AU for revidering. Forbehold om 

at forslagsendringene gjennomføres. Fordi styrkingen tar bort vesentlig omhandling av 

uttalelsen og det var stemning for kilder fra konkret fakta i fra salen. 

 

 

 

Innkommende forslag fra lokallaget i Bergen 

 
«LT-sak 16-17: Uttalelse vedrørende pensjon» 
fra Lokallaget i Bergen, presentert av Lene Fauskanger 
 

 

Vi vil ha en rettferdig pensjon! 

I 1967 kom lov om folketrygd som bygget på prinsippene om en universell, effektiv og 

rettferdig ordning for å sikre alle innbyggere økonomiske ytelser ved midlertidig eller varig 

bortfall av arbeidsinntekt. Man fikk belønning for å stå i arbeid gjennom tilleggspensjon som 

var basert på hvor mye man hadde tjent, noe som gjenspeilet rettferdighetsprinsippet. Det 

samme gjorde grunnpensjonen, eller minstepensjonen, som var et minimum for å sikre 

alderdommen for alle, uavhengig av opptjening. Folketrygden kompenserte dermed for 

ulikhet i samfunnet ved at den ikke straffet de som hadde dårlig helse og ikke kunne stå i 

arbeid. Folketrygden tok også utgangspunkt i besteårsregelen, noe som betød at utregningen 

av pensjon bygget på de 20 beste arbeidsårene, det vil si de årene hvor man hadde høyest 

lønn.  

I løpet av årene etter 1967 ble det gjort flere endringer innen folketrygden, blant annet ble 

pensjonsalderen redusert fra 70 år til 67 år. Når man likevel så at mange i tunge yrker ikke 

klarte å stå i arbeid frem til pensjonsalder ved 67 år, presset fagforeningene igjennom AFP 

(Avtalefestet pensjon) i tariffavtalene. AFP er en tilleggspensjon til alderspensjonen gjennom 

folketrygden, og er en avtale mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og staten. Det innebærer at 

alle tre betaler inn en del til AFP. AFP skal gi personer som, av ulike årsaker, ikke kan stå i 

arbeid en mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år uten å tape i pensjon. AFP er dermed den 

oppsparte summen du, arbeidsgiver og staten har betalt inn og som du benytter deg av frem til 

du tar ut alderspensjonen ved 67 år.  

Men i 2001 ble pensjonskommisjonen nedsatt av regjeringen Stoltenberg. Denne 

kommisjonen jobbet frem forslagene som ble til pensjonsreformen. Fokus var rettet mot at det 

skulle lønne seg å stå i arbeid, og i 2005 fikk forslagene flertall på Stortinget til en ny 

alderspensjon. I 2009 ble det nye systemet vedtatt, og i 2011 trådte det i kraft. Personer født 

etter 1963 omfattes av den nye pensjonsreformen.  



Hvilke konsekvenser har egentlig den nye pensjonsreformen for oss som i dag er unge? Flere 

faktorer spiller inn på hvor mye vi får å leve av når vi selv blir gamle. For det første bygger 

dagens pensjonsordning på endringer i levealder. Levealderjusteringen innebærer at 

pensjonen blir fordelt på flere år, slik at den blir redusert livet ut. En må da velge mellom å få 

pensjonskutt livet ut, eller stå lenger i arbeid for å oppnå samme pensjon. Noen vil si at dette 

er rettferdig – vi får jo tross alt flere år med pensjon enn de som står i arbeid lenger. Imidlertid 

er ikke dette en rettferdig ordning når vi vet at mange innenfor våre profesjoner står i arbeid 

hvor de er særlig utsatte for vold, trakassering og trusler, noe som medfører store psykiske og 

fysiske belastninger og som i sin ytterste konsekvens kan innebære at man ikke kan stå i 

arbeid til pensjonsalder. Noen yrker har heller ikke like lang gjennomsnittlig levetid, noe som 

innebærer at en sosialarbeider på NAV gjerne kan stå i jobben sin lengre enn en tømrer. Noen 

yrkesgrupper lever i snitt mange år kortere enn andre, og vil bli taperne, selv om de har stått 

like lenge i arbeid som andre innen en annen yrkesgruppe.  

Et annet moment ved levealderjusteringen er at for hvert år den gjennomsnittlige levealderen i 

befolkningen øker, så øker opptjeningstiden for å få samme pensjon med åtte måneder. Det vil 

ikke nødvendigvis være tømrerne som drar opp den gjennomsnittlige levealderen i Norge, 

men gjerne advokater og akademikere. For tømreren innebærer dette å måtte stå lenger i 

arbeid og finansiere de økte pensjonskostnadene til de med høy levealder. Et kjapt 

regnestykke viser at en sosionom født på 90-tallet, med 40 års opptjeningstid og i overkant av 

430 000 i året vil ved å ta ut folketrygdens pensjon ved 67 år ha mindre enn halvparten av sin 

årslønn i pensjon.  

For det andre teller alle årene i arbeid med når pensjonen vår utregnes. Tidligere ble de 20 

beste årene talt med, noe flere tjente på fordi de da fikk strøket de dårligste årene med 

eksempelvis deltidsarbeid fra regnestykket. I dag gjelder alleårsregelen hvor alle år med 

inntekt fra du er 13 år til du er 75 år teller med. For dem med høy lønn og flere år i arbeid vil 

dette tilsi god opptjening. For dem med perioder uten inntekt eller deltidsarbeid, vil dette bety 

trekk i pensjon. Regjeringens slagord om større valgfrihet og større satsing på midlertidige 

stillinger vil i særlig grad påvirke kvinner som er særlig representert hva gjelder å arbeide 

deltid. Dette vil igjen ha betydning når pensjonen skal utregnes og alle år teller med. 

Så hva må vi gjøre for å ha en pensjon å leve av? I følge bankene må vi ha en jobb med god 

lønn, jobbe heltid, jobbe i mange år og velge en arbeidsgiver med en god pensjonsordning slik 

at AFP kan heve pensjonen vår da den kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. 

Men kan alle egentlig velge dette? Burde vi ikke forsøke å være på den sikre siden og slik 

spare til vår egen pensjon? I så fall; har alle muligheter til å spare? Og hvilke aktører tjener på 

vår sparing om ikke de private aktørene som nettopp er bankene. 

Vi i FO-Studentene vet at det er forskjeller mellom folk hva gjelder sosial og økonomisk 

kapital. Vi vet at hvor du kommer fra, hva foreldrene dine jobber med og hvordan din 

oppvekst har vært, har stor innflytelse på egne valg og muligheter hva gjelder utdanning og 

arbeid. Vi vet også at mennesker faller utenfor arbeidslivet grunnet psykisk og fysisk uhelse. 

Vi kjenner arbeidslivet og vi kjenner virkeligheten til menneskene vi jobber med og for. 

Derfor må nettopp vi synliggjøre og kjempe for en pensjonsreform som speiler denne 

virkeligheten, og som sørger for en anstendig tilværelse for oss selv og for våre brukere idet 

en går av med pensjon.  

FO-Studentene krever; 

- En endring av dagens alderspensjon som speiler de faktiske forskjellene mellom folk i 

Norge 

- En endring av levealderjusteringen slik at pensjonskutt ikke rammer yrkesgrupper som 

ikke kan stå like lenge i jobb som andre og som har en kortere forventet levealder 

- AFP som kompensasjon for dem som av helsemessige årsaker må gå av med pensjon 

før pensjonsalder 



- Et økt press på privat sektor uten tariffdekning hvor arbeidstakerne ikke har rett til 

AFP 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

«LT-sak 16-17: Uttalelse om studentboliger» 
fra Lokallaget i Bergen presentert av Atia Ijaz 

 

 

Uttalelse om studentboliger 

 

12. oktober 2017 la regjeringen Solberg fram sitt forslag til statsbudsjettet. Til tross for at 

begge regjeringspartiene har programfestet å øke antall studentboliger, legger budsjettet for 

2018 opp til 300 færre studentboliger enn det ble gitt tilskudd til for 2017. Til sammen 12.332 

studenter stod i kø for å få tildelt studentbolig i år. Dette er 1.025 flere studenter enn fjoråret 

som også hadde rekordlange køer. Dette viser at det fortsatt er behov for at byggingen av 

studentboliger øker. 

 

De fleste studenter lever på lån fra Statens Lånekasse som har en basis støtte på 7.975 kr i 

måneden. Om man skal leie studentbolig er det ikke uvanlig å måtte betale 4-6000 kr 

månedlig for en hybel med delt kjøkken og bad. Ønsker man privat kjøkken og bad er det 

forventet å måtte legge til en tusenlapp ekstra månedlig. Dette er priser man finner igjen på 

både det private markedet og andre studentsamskipnader rundt i landet. FO-Studentene mener 

at boligprisene ikke er forsvarlig i forhold til hva studenter får i studielån. Ifølge SSB har de 

fleste studenter deltidsjobb ved siden av studiene. Mange studenter får også økonomisk støtte 

av foreldre for å få studiehverdagen til å gå rundt. FO-Studentene mener at det må legges til 

rette for å være heltidsstudent når man tar et heltidsstudium. 

 

I følge Husbanken skal studiestedet “ha et tilfredsstillende tilbud av boliger tilrettelagt for 

studenter med nedsatt funksjonsevne”. Samtidig er det opp til hver enkelt studentsamskipnad 

å vurdere behovet for slike tilrettelagte boliger. FO-Studentene mener at det er viktig at 

studentsamskipnadene følger opp arbeidet med tilrettelagte boliger. Husbankens krav om 

tilrettelagte boliger gjelder for personer med nedsatt bevegelse, orientering og miljø. I tillegg 

til de som omfattes av dagens tilretteleggingskriterier ser FO-Studentene at særlig studenter 

med psykiske helseplager kan oppleve at det er utfordrende å bo i kollektiver med fremmede 

mennesker. At leien for studentboliger øker kraftig for å få eget kjøkken og bad oppleves som 

en ekstra barriere for å mestre studiehverdagen for studenter som har et særskilt behov for et 

trygt og privat hjem. FO-Studentene mener at psykiske helseplager bør inkluderes i tilbudet 

om tilrettelagte studentboliger, særlig med tanke på pris og mulighet for privatliv. 



 

FO-Studentene krever: 

-        at det bygges flere studentboliger slik at færre studenter står uten bolig ved studiestart. 

 

-        leiepriser som er realistiske for studenter som kun lever på studielån. 

-        et tilfredsstillende boligtilbud for studenter med nedsatt funksjonsevne og for studenter med 

psykiske plager. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

Innkommende forslag fra lokallaget i Volda 

 

«LT-sak 16-17: Uttalelse om krav til skikkethet 

barnevernspedagog og sosionom» 

 

Opptakskrav og skikkethet i studiet 

 
FO-Studentene mener det bør stilles strengere krav til opptak for profesjonsutdanningene 

sosionom og barnevernspedagogikk. Både fordi statusen til yrkene burde heves, men også for 

å utelukke kandidater som har holdninger og verdier som ikke er forenelig i vår fremtidige 

yrkesrolle.  

Vi skal jobbe med mennesker i sårbare situasjoner. Det krever samhandlingskunnskaper, gode 

kommunikasjonsevner, personlig integritet, og god handlekraft. Alle disse faktorene kan 

henge sammen med hvor skikket kandidaten er til å utøve godt sosialt arbeid i fremtiden. 

Disse evnene bør testes før kandidaten får godkjent opptak til studiet.  

Fordi skikkhetsvurderingen praktiseres forskjellig fra utdanningsinstitusjon til 

utdanningsinstitusjon, vil FO-Studentene innføre like retningslinjer for opptak ved alle 

høyskoler og universiteter som tilbyr disse utdanningene. 

 

FO STUDENTENE KREVER: 

Innføring av nasjonale opptaksprøver i profesjonsutdanningene barnevernspedagogikk og 

sosionom, knyttet til en samlet skikkethetsvurdering som vektlegger følgende punkter: 

- Åpenhet og inkludering, ved at søkeren viser respekt og nysgjerrighet overfor 

annerledeshet, og er aktivt inkluderende. 



- Samhandling, ved at søkeren samarbeider godt med andre, viser empati og gode 

kommunikasjonsferdigheter. 

- Modenhet, ved at søkeren fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser 

selvkontroll i krevende situasjoner. 

- Handlekraft, ved at søkeren er en besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige 

vurderinger og viser mot. 

 

Forslag til endring:  

Forslagsstiller: Allan Melby:  

Inkludere vernepleier der profesjonene er nevnt i uttalelse om skikkethet.  

Falt som følge av redaksjonskomiteens helhetlige innstilling. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas ikke 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

«LT-sak 16-17: Uttalelse om krav til skikkethet 

velferdsviter, barnevernspedagog og sosionom» 
 

FO-Studentene mener det bør stilles strengere krav til opptak for utdanningene velferdsfag, 

sosionom og barnevernspedagogikk. Både fordi statusen til yrkene burde heves, men også for 

å utelukke kandidater som har holdninger og verdier som ikke er forenelig i vår fremtidige 

yrkesrolle.  

Vi skal jobbe med mennesker i sårbare situasjoner. Det krever samhandlingskunnskaper, gode 

kommunikasjonsevner, personlig integritet, og god handlekraft. Alle disse faktorene kan 

henge sammen med hvor skikket kandidaten er til å utøve godt sosialt arbeid i fremtiden. 

Disse evnene bør testes før kandidaten får godkjent opptak til studiet.  

Fordi skikkhetsvurderingen praktiseres forskjellig fra utdanningsinstitusjon til 

utdanningsinstitusjon, vil FO-Studentene innføre like retningslinjer for opptak ved alle 

høyskoler og universiteter som tilbyr disse utdanningene. 

 

FO STUDENTENE KREVER: 

Innføring av nasjonale opptaksprøver i utdanningene velferdsfag, barnevernspedagogikk og 

sosionom, knyttet til en samlet skikkethetsvurdering som vektlegger følgende punkter: 



- Åpenhet og inkludering, ved at søkeren viser respekt og nysgjerrighet overfor 

annerledeshet, og er aktivt inkluderende. 

- Samhandling, ved at søkeren samarbeider godt med andre, viser empati og gode 

kommunikasjonsferdigheter. 

- Modenhet, ved at søkeren fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser 

selvkontroll i krevende situasjoner. 

- Handlekraft, ved at søkeren er en besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige 

vurderinger og viser mot. 

Forslagsnr: 1  

Delegat: 19 

Forslagstekst: Inkludere vernepleier der profesjonene er nevnt i uttalelse om skikkethet 

Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles vedtatt. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt 

 

 

 

 

 

LT-sak 17/17 Lokallagskonferanse våren 2018 

 

I vedtektene står det følgende: 

”§ 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: 

 (…) 

▪ Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret 

(…)” 

 

Innkommende forslag 

 

Ida Mari Berg Hals: Oslo 

Randi Presthammer: Kristiansand/Grimstad 

 

Følgende tok ordet en eller flere ganger:  

Ida Mari Berg Hals 

Randi Presthammer 

Helene Harby 

 

 

Vedtak 

Lokallagskonferansen avholdes i Kristiansand/Grimstad i 2018 

 

 

 



LT-sak 18/17 Solidaritet 

 

 

Handlingsplanen sier følgende om solidaritet:  

 

JOBBE MED SOLIDARITET 

Gjennom å: 

• støtte et solidaritetsprosjekt, og oppmuntre til lokale prosjekter 

• opprettholde kontakt med og videreformidle informasjon om eventuelle øvrige 

solidaritetsprosjekt 

 

Saken presenteres av Helene Harby 

 

Innkommende forslag: Lokallaget i Volda ved Allan Melby 

FO-Studentene skal støtte Operasjon Dagsverk 

 

Følgende tok ordet en eller flere ganger:  

Jorunn Beate Olsen 

Sandra Strand Hansen 

Vedtak 

Innkommende forslag fra Lokallaget i Volda falt. Link Child Foundation fortsetter som vårt 

solidaritetsprosjekt i 2018.  

 

 

 

 

LT-Sak 19/17 Valg  

 

§ 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: 

- Velge arbeidsutvalg bestående av 6 

personer.  

- Velge 3 personlige varaer til de tre ulike profesjonsrådene og en personlig vara til 

velferdsviterutvalget.  

- Velge valgkomité bestående av 3 personer. 

§ 6. Arbeidsutvalget (AU) 

 

AU er FO-Studentenes utøvende organ, og høyeste organ mellom landstingsmøtene. AU skal 

særlig iverksette landstingets vedtak, representere FO-Studentene utad og holde regelmessig 

forbindelse med lokallagene. 

 



AU skal møtes minst 7 ganger i året og medlemmene har møteplikt. 

AU består av: 

- Leder 

- Nestleder 

- Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger  

- Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer 

- Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere 

- Studentrepresentant i velferdsviterutvalget 

 

AU er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Alle saker i AU avgjøres ved 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. 

AU-medlemmene innehar sine verv i et år, og tiltrer sine verv i løpet av januar. 

 

Valgkomiteens innstilling 

Arbeidsutvalg 2018 

Leder - Mari Lilleng 

Nestleder - Lene Fauskanger 

Barnevernspedagog representant - Kai-Ove Ludvigsen 

Sosionom representant - Kristoffer Svendal 

Velferdsviter representant - ingen kandidater 

 Vernepleier rep. - Anne-Linn Sekkingstad 

  

Valgkomité 2018 

Leder - Åpent 

1. Medlem. Thomas Kjeks 

2. Medlem. Ida Berg 

  

Varaer til profesjonsrådene 

Barnevernspedagog - Åsfrid Stangeland 

Sosionom -  Chris Ivarius 

Vernepleier - Ida Skahjem 



 

Saksgang:  

 

Valgkomiteens innstilling presentert av Line Bekkelund og begrunnet av Kristin Furulund og 

Kjell Tore Kylland 

Lederverv 

Valgkomiteens innstilling: Mari Jacoby Steina Lilleng 

 

Vedtak:  

Mari Lilleng velges ved akklamasjon til FO-Studentenes leder 2018.  

 

Nestlederverv 

Valgkomiteens innstilling: Lene Fauskanger 

 

Innkommende forslag fra Randi Presthammer 

Forslag: Kristoffer Per Svendal 

 

Til talerstolen 

Lene Fauskanger 

Kristoffer Per Svendal 

 

Vedtak 

Lene Fauskanger velges ved skriftlig votering til FO-Studentenes nestleder 2018. 

 

 

Representant for barnevernspedagogene 

Valgkomiteens innstilling: Kai-Ove Ludviksen 

 

Innkommende forslag fra Attiq Tahir 

Forslag: Allan Melby 

 

Vedtak 

Kai-Ove Ludviksen velges ved skriftlig valg til FO-Studentenes 

barnevernspedagogrepresentant for 2018 

 

Representant for sosionomene 

Valgkomiteens innstilling: Kristoffer Per Svendal 

 

Vedtak 

Kristoffer Per Svendal velges ved akklamasjon til FO-Studentenes 

sosionomrepresentant for 2018 



 

Representant for velferdsviterne: Ingen kandidater 

 

Representant for vernepleierne:  

Valgkomiteens innstilling: Anne-Linn Sekkingstad 

 

Vedtak 

Anne-Linn Sekkingstad velges ved akklamasjon til FO-Studentenes 

velferdsviterrepresentant for 2018. 

 

Varaer til profesjonsrådene 

 

Valgkomiteens innstilling:  

Barnevernspedagog - Åsfrid Stangeland 

Sosionom -  Chris Ivarius 

Vernepleier - Ida Skahjem 

 

Vedtak 

Samtlige valgt ved akklamasjon 

 

Valgkomité 2018 

Leder - Åpent 

1. Medlem. Thomas Kjeks 

2. Medlem. Ida Berg 

Lederverv: 

Kandidater meldt fra salen 

Helene Harby 

Kristin Furulund 

 

Til talerstolen 

Helene Harby 

Kristin Furulund 

 

Vedtak 

Kristin Furulund velges ved skriftlig valg som leder av FO-Studentenes valgkomite. 

1.medlem  

Valgkomiteens innstilling: Thomas Kjeks 

Forslag fra Oda Srøvseth Tranulis: Helene Harby 

 



Vedtak:  

Helene Harby valgt ved skriftlig valg som 1. medlem av FO-Studentenes valgkomite. 

2. medlem 

Valgkomiteens innstilling: Ida Mari Hals Berg 

Forslag fra Frida Dyrli: Thomas Kjeks 

 

Vedtak  

Ida Mari Hals Berg valgt ved skriftlig valg som 2. medlem av FO-Studentenes 

valgkomite 

 

 

 

LT-sak 20/17 Tilknytning LO/Unio 

 

 

Innkommende sak fra lokallaget i Nordland. 

Saksfremstilling: Det har vært en negativ utvikling i medlemsgraden i fagforeninger i Norge, 

og særlig gjelder dette i LO. Unio er til sammenligning i sterk vekst. 

 

 

FO-Studentene Nordland har sett på hvilke særforbund som er tilknyttet LO og hvilke som er 

tilknyttet Unio. Lokallaget ser at det finnes flere særforbund med mer sammenfallende 

interesser med FO i Unio enn i LO. Unio har blant annet særforbund som har sterkere grad av 

akademisk forankring. Det er i tillegg noen få sterke særforbund innad i LO som har større 

muligheter til å påvirke LOs kampsaker enn det FO vil ha. 

 

FO skal være partipolitisk uavhengige. Det er et forklaringsproblem man møter på ved blant 

annet verving. Økte medlemstall vil være svært viktig for å fortsatt kunne påvirke våre 

profesjoner med en slagkraftig stemme. Unio er, som FO, partipolitisk uavhengige. 

 

Lokallaget vil derfor, for å komme utviklingen i forkjøpet, be FO-Studentene avgjøre om det 

er formålstjenlig å utrede fordeler/ulemper ved fortsatt tilknytning til LO, fordeler/ulemper 

ved å gå inn i Unio, og spille dette inn til FO sentralt. 

 

Chris Ivarius la frem saken.  

 

Følgende tok ordet en eller flere ganger:  

Kristoffer Per Svendal 

Chris Ivarius 

Sandra Strand Hansen 

Ragnar Imstøl 

Mimmi Kvisvik ble innvilget taletid av årsmøtet 

 

Vedtak 

FO-Studentene ønsker at det utredes fordeler/ulemper ved fortsatt tilknytning til LO, 



fordeler/ulemper ved å gå inn i Unio, og spille dette inn til FO sentralt. Henstillingen 

oversendes AU.  

 

 

 

 

LT-sak 21/17 Eventuelt  

 

 

• RETHOS meldt inn av Kristoffer Svendal 

 

• Organisasjonsmessige forhold – plassering av ledere mm. meldt inn av Thomas Kjeks 

 

 

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

Eventuelt saker meldes på årsmøtet. Det kan ikke fattes vedtak i eventueltsaker. 

 


