
FO-STUDENTENES VEDTEKTER    1 

 2 

§ 1 Formål og definisjoner  3 

§ 1.1 Organisasjon   4 

 FO-Studentene ble etablert 01.07.1999.    5 

FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO, og er underlagt 6 

FOs landsmøte.    7 

Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i aktuelle 8 

fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene skal støtte lokallagenes arbeid 9 

jf. §11.2 punkt 11 i FOs vedtekter.   10 

FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program og årlig handlingsplan. FO-11 

Studentenes sentralstyre er underlagt FO-Studentenes årsmøte.     12 

FO-Studentene er partipolitisk uavhengige.  13 

FO-Studentenes sentrale aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i FOs 14 

landsstyre.   15 

FO-Studentene skal tilstrebe mangfold når det gjelder kjønn, etnisitet og utdanning i 16 

alle organisasjonsledd.   17 

 18 

 § 1.2 Formål    19 

FO-Studentene skal arbeide for:    20 

• En bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer som 21 

våre utdanninger og yrkesfelt står overfor  22 

• Å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer   23 

• Å bygge opp et faglig- og sosialt nettverk for våre medlemmer   24 

• Å fremme våre medlemmers rettigheter, muligheter og interesser, særlig med 25 

tanke på utdanning, undervisning, praksis, skikkethet, eksamen og 26 

studiefinansiering  27 

• En bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet   28 

 29 



§ 1.3 Medlemskap    30 

Vilkår for medlemskap:     31 

• Studenter ved bachelorutdanning eller femårig masterprogram 32 

innenfor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og arbeids- og velferdsfag   33 

• Studentmedlemmer som tar master- eller annen videreutdanning, som har 34 

studiet som hovedbeskjeftigelse jf. § 3 i FOs vedtekter  35 

  36 

§ 1.4 Organisasjonsledd   37 

 FO-Studentene er organisert gjennom:    38 

• Årsmøte  39 

• Sentralstyre    40 

• Kontrollkomité    41 

• Valgkomité   42 

• Lokallag    43 

 44 

§ 2 Årsmøte  45 

§ 2.1 Årsmøte   46 

Årsmøtet er FO-Studentenes høyeste organ.   47 

Årsmøtet avholdes årlig i høstsemesteret.     48 

Sentralstyret og kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de 49 

finner det påkrevd. Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 50 

2/3 av lokallagene krever det.   51 

 52 

§ 2.2 Representanter    53 

Årsmøtets representanter består av følgende:   54 

• Én årsmøte delegat fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested  55 

• Vara fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested   56 

• Sentralstyret    57 

• Kontrollkomiteen     58 

• Valgkomiteen    59 



• Studentrådgiver   60 

  61 

Sentralstyret har møteplikt, tale- og forslagsrett og har i sin helhet én stemme. 62 

Delegatene har tale, forslags- og stemmerett. Varaer og observatører har tale- og 63 

forslagsrett.    64 

Lederne av kontrollkomiteen og valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett. 65 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.   66 

Studentrådgiver har talerett.  67 

Ved stemmelikhet gjelder sentralstyret sin stemme som dobbeltstemme.   68 

  69 

§ 2.3 Saker som årsmøtet skal behandle  70 

Årsmøtets myndighetsområde:   71 

• Velge et sentralstyre   72 

• Velge en valgkomité   73 

• Velge en kontrollkomité  74 

• Foreslå budsjettprioriteringer  75 

• Vedta sentralstyrets handlingsplan  76 

• Behandle orienteringer fra lokallag og komiteer  77 

• Behandle orienteringer fra sentralstyret  78 

• Behandle vedtekter hvert fjerde år fra og med 2022  79 

• Behandle politisk program hvert fjerde år fra og med 2024  80 

  81 

§2.3.1 FO-Studentenes landsmøtedelegasjon   82 

Året før FO avholder sitt landsmøte skal FO-Studentene velge 12 delegater og 12 83 

vara gjennom åpent valg på sitt årsmøte. Delegaten må være student på valgets 84 

tidspunkt og alle våre bachelorutdanninger skal være representert.   85 

Studentrepresentant i profesjonsrådene for barnevern -, sosionom-, og vernepleier 86 

samt fra Velferdsviterutvalget skal ha plass i delegasjonen.   87 

 Delegasjonen skal delta på FO sitt landsmøte det påfølgende året.   88 

FO-Studentene fremmer saker etter behandling i sine beslutningsorganer.  89 



  90 

§ 2.4 Innkalling  91 

Innkalling og sakspapirer skal sendes til alle studentmedlemmer senest fire uker før 92 

årsmøtet. Innstilling fra valgkomiteen sendes to uker før årsmøtet.   93 

  94 

§ 2.5 Ekstraordinært årsmøte   95 

Sentralstyret eller kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de 96 

finner det påkrevd.  97 

Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte, når minst 2/3 av de aktive 98 

lokallagstyrene krever det.   99 

Vedtektene for årsmøte er gjeldende for ekstraordinært årsmøte, med unntak av § 100 

2.4. Innkallingsfrist for ekstraordinært årsmøte er to uker.    101 

  102 

§ 2.6 Protokoll    103 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal publiseres på “Min side” på 104 

www.fo.no senest fire uker etter endt årsmøte.   105 

 106 

§ 3 Sentralstyret     107 

Sentralstyret består av:   108 

• Leder    109 

• Nestleder   110 

• Kommunikasjonsansvarlig   111 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger    112 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer   113 

• Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere   114 

• Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget   115 

  116 



Saker i sentralstyret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders 117 

stemme som dobbeltstemme. Sentralstyret er vedtaksdyktige når minst 2/3, av et 118 

fulltallig sentralstyre er til stede.   119 

Sentralstyret skal møtes minst syv ganger i året og medlemmene har møteplikt.   120 

Sentralstyret har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene.   121 

Sentralstyret og sentralstyrets medlemmer har helhetlig ansvar for FO-Studentenes 122 

politikk.  123 

Sentralstyrets myndighetsområde: 124 

• Representere FO-Studentene utad  125 

• Disponere vedtatte budsjett   126 

• Ta seg av løpende saker  127 

• Arrangere FOs studentkonferanse  128 

• Arrangere årsmøte  129 

Det føres protokoll fra sentralstyrets møter. Årsmøtet tar protokollen til orientering.   130 

  131 

§ 4. Komiteer og styrer  132 

§ 4.1 Kontrollkomiteen  133 

Kontrollkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer.  134 

Kontrollkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ og påse at FO-Studentenes 135 

vedtekter og årsmøtevedtak blir fulgt.  136 

  137 

§ 4.2 Valgkomiteen   138 

Valgkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer.  139 

Valgkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ. Valgkomiteen innstiller på alle 140 

sentrale verv og skal etterstrebe geografisk spredning og mangfold blant 141 

kandidatene.   142 

  143 

§ 4.3 Lokallag   144 



For å opprette lokallag må det sendes en skriftlig søknad til sentralstyret. Søknaden 145 

må inneholde to navngitte studenter som ansvarlige for lokallagets aktiviteter.   146 

Etter godkjent søknad innkalles medlemmer ved studiestedet til oppstartsmøte. 147 

Innkalling må sendes ut senest en uke før møtedato.    148 

Lokallaget skal fremme yrkesfaglig og sosialt engasjementet blant medlemmer ved 149 

sitt studiested og er bindeleddet mellom sentralstyret og medlemmene.   150 

Det overordnede ansvaret for lokallag ligger hos FOs fylkesavdelinger jf. § 11.2 151 

punkt 11 i FOs vedtekter.  152 

Lokallagenes konto ligger under fylkesavdelingen. Tilgang til økonomiske midler 153 

avtales med den enkelte fylkesavdelingen.  154 

  155 

§ 4.4 Lokallagets årsmøte   156 

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Konstituerte lokallag avholder sitt årsmøte 157 

senest seks uker før FO-Studentenes årsmøte. Innkalling sendes ut senest en uke 158 

før møtedato.  159 

Lokallaget skal legge frem følgende for årsmøtet:    160 

• Årsberetning    161 

• Årsregnskap    162 

• Budsjett for neste periode   163 

• Valg av lokallagsansvarlige   164 

Personvalg fra lokallagets årsmøte skal sendes til studentrådgiver innen tre uker 165 

etter møtet.    166 

   167 

§ 5 Valg  168 

Kandidaten må melde sitt kandidatur til valgkomiteen innen gitt frist, for å bli vurdert 169 

til innstillingen av vervet. Kandidatene offentligjøres etter fristen har utgått, med 170 

mindre de selv ikke ønsker det.   171 

Det er likevel mulig å stille til benkeforslag når valget starter.    172 



Medlemmer som stiller til valg, er inhabile fra å innstille og avgi stemme i det aktuelle 173 

valget. Vararepresentant tiltrer møtet med stemmerett i det aktuelle valget.   174 

Kandidatene kan presentere sitt kandidatur gjennom valgtaler for årsmøtet. Det 175 

åpnes for bruk av forhåndsinnspilt valgtale eller Teams.    176 

Medlemmer av valgkomiteen skal ikke innstille på sentrale verv i organer de selv 177 

stiller til, og må trekke seg fra valgkomiteen i forkant av årsmøtet for å stille til valg.   178 

Valgkomiteen innstiller til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 179 

Innstillingene offentliggjøres og sendes til lokallagene senest to uker før årsmøtet.    180 

Ved behov for supplerende valg skal ledige verv være publisert i minimum tre uker 181 

før en representant velges.    182 

 183 

§ 5.1 Sentralstyret    184 

Sentralstyret velges ved alminnelig flertall av årsmøtet og skal bestå av syv 185 

medlemmer, jf. § 3.   186 

Ved frafall i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget kan sentralstyret supplere seg 187 

selv frem til årsmøtet.  188 

Ved frafall av leder eller nestleder kan sentralstyret supplere seg selv frem til 189 

årsmøtet.  190 

Sentralstyret plikter å kunngjøre ledige plasser i sentralstyret i minimum tre uker før 191 

en representant velges.   192 

  193 

§ 5.3 Kontrollkomité   194 

Kontrollkomiteen velges ved alminnelig flertall av årsmøtet.  Medlemmer av 195 

kontrollkomiteen kan ikke ha verv i sentralstyret eller valgkomiteen.  196 

Kontrollkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Kontrollkomiteen plikter å 197 

kunngjøre ledige verv i kontrollkomiteen minimum tre uker før en representant 198 

velges.   199 



  200 

§ 5.4 Valgkomité   201 

Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av årsmøtet. 202 

Valgkomiteen skal tilstrebe å være representativ for FO-Studentenes ulike 203 

utdanningsinstitusjoner og utdanninger.  204 

Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Valgkomiteen plikter å kunngjøre 205 

ledige verv i valgkomiteen i minimum tre uker før en representant velges. 206 

Valgkomiteen har taushetsplikt om hele søknads- og innstillingsprosessen til sentrale 207 

verv.    208 

  209 

§ 5.5 Stemmelikhet 210 

Ved stemmelikhet i personvalg på årsmøtet skal det foretas gjenvalg helt til en 211 

kandidat har fått flertallet av stemmene.  212 

   213 

§ 6 Mistillit    214 

Alle medlemmer av FO-Studentene kan fremme mistillitsforslag.  215 

Dersom et medlem av sentralstyret, valgkomiteen eller kontrollkomiteen ikke fyller 216 

rollen på en tilfredsstillende måte, eller misbruker sin autoritet eller handlingsrom 217 

gjennom vervet, kan det rettes mistillitsforslag mot vedkommende.   218 

Kontrollkomiteen skal sammen med studentrådgiver utrede mistillitsforslaget. Det 219 

skal settes ned en komité til det aktuelle mistillitsforslaget. Komiteen skal beslutte om 220 

vedkommende må fratre sitt verv, ved alminnelig flertall. Komiteen består av 221 

lokallagsansvarlig fra hvert lokallag, samt leder og nestleder i sentralstyret.    222 

Dersom det fremmes mistillit mot et av kontrollkomiteens medlemmer, fremmes 223 

forslaget til sentralstyret som i så tilfelle vil behandle saken slik kontrollkomiteen 224 

ellers ville gjort.   225 



Kontrollkomiteen skal ha anledning til å kontakte forsalgsfremmer, men plikter å 226 

holde forslagsfremmer anonym, så fremt at forslagsfremmer selv ikke ønsker annet.   227 

   228 

§ 6.1 Varsling   229 

Ved kritikkverdige forhold har FO-medlemmer rett til å varsle via varsling@fo.no.   230 

  231 

§ 6.2 Habilitet   232 

Enhver representant i FO-Studentenes organer kan melde seg selv inhabil i en sak.  233 

Dersom en annen part krever det, avgjør kontrollkomiteen habilitetsspørsmålet.   234 

  235 

§ 6.3 Taushetsplikt   236 

Ethvert medlem som i sammenheng med utøvelsen av sitt verv får kjennskap til 237 

noens personlige forhold, har taushetsplikt om dette i samsvar med tilsvarende 238 

bestemmelse i forvaltningslovens § 13.  239 

  240 

§ 7 Endringer i vedtektene   241 

Endringer i vedtektene vedtas med aktiv votering ved 2/3 flertall i årsmøtet.   242 

  243 

 244 

 245 
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