Referater fra seniorgruppas samlinger 2018
Her kan du lese referater fra Seniorgruppas møter/samlinger i 2018.

Møte i FO senior 10.12.2018
21 deltakere
Ivar Flaten, daglig leder og dialogprest ved kirkelig dialogsenter i Drammen, var invitert for å snakke om
emnet Religionsdialog i Drammen de ti siste årene. Hva har skjedd og hva har vi lært?
Han innledet med å si hvor viktig denne dagen var. Fredsprisutdeling i Oslo og akkurat 70 år siden
Menneskerettserklæringen ble signert.
Deretter tok han utgangspunkt i den svenske biskop og filosof Martin Lønnebos punkter om viktigheten av
en økumenisk tenkning, som innebærer å ha et fellesskap på tvers av religioner hvor hovedspørsmålet må
være: Hvordan være et godt menneske.
De enkelte religionenes læresetninger blir ikke det viktigste. Et eksempel var om man setter opp et gjerde på
et jorde, så vil man se at det gror det samme på hver side.
Et annet punkt var erfaringsspråk, som er det subjektive språket. Dette er individuelt og uttrykker hva som
er hellig for den enkelte.
Handlingens språk, er hvordan en arbeider, diakoni, hjelpearbeid osv.

Kultisk uttrykk, sier noe om hvordan man tilber – religiøst mål
Religionsdialog betyr at man felles kan gjøre mye godt for fellesskapet selv om religiøs erfaring er
forskjellig. Derfor er det viktig å finne fram til felles plattformer. Det vi gjør – har verdi. Tankespinn – har
ingen verdi.
Mohammed tegningene ble en vekker som blant annet resulterte i dialogforumet i Drammen.
I Drammen bor det mennesker fra 152 land, 30% av Drammens beboere er ikke etnisk norske.
Immigrantmenigheter i Drammen er preget av en mer sjømannskirkelig virksomhet. Det betyr at alt det
andre utenom det religiøse er vel så viktig. Dermed får menighetens medlemmer også dekket sine behov for
sosialt og kulturelt fellesskap.
Mange gode tiltak ved Fjell menighet, fritidstiltak, musikkarrangementer osv. er under positiv utvikling.
Internasjonale Drammen er et tiltak mellom Nav og næringslivet som skal forplikte til større yrkesaktivitet,
med blant annet viktige mentorprogrammer.
Vi kan ikke lenger tenke Norge som et homogent samfunn, sier Flaten. Den norske folkekirken er ikke like
dominerende som før. Menigheten som har størst søkning i Drammen er St. Laurentius.
Spesielt i de store byene er det utfordringer med større grupper som jobber sammen og snakker samme
språk. De opplever ikke behov for å lære seg norsk.
Det er mange utfordringer så arbeidet preges av «de små skritts framsteg», men vi har alle et ansvar og kan
handle, sier Flaten.
Etter innlegget til Flaten, var det julebord for FO senior, med 22 deltakere!ibm
Følgende deltok på julebordet:
Knut Myrvold
Carl Grydeland
Helge Egede-Nissen
Christer Bjørkman
Jon Lystad
Turid Schyberg
Torill Ringeide
Ståle Karlson
Arne Birger Hell
Ragnhild Ø Yri
Unni Hilsen
Grethe Karlsen
Liv Melar
Inger Bjørbæk Mikkelsen
Tove Blåmoli
Lisbeth H. Johansen
Elisabeth Sommerfelt
Åste Ormåsen
Ewy Jacobsen
Turid Kristoffersen
Jan Christensen
Tove Elin Fjeldsaunet

MEDLEMSMØTET 29. OKTOBER
21 medlemmer tilstede (ny rekord)
Hovedtema var: Livets historier, ved Grete Strømsøyen.
Grete Strømsøyen har lang erfaring fra folkehøgskole med tema som kreativ skriving. Senere har hun brukt
denne erfaringen til å lage kurs for pensjonister for å kunne skrive sin egen historie..
Hun hadde fem punkter som: Hvorfor, livet, starten, det å fortelle om livet sitt, smaksprøve og metodikk.
«Vi kan alle ha nytte av en indre opprydding, forsoning med eget liv og å se skjønnheten i det ikke- perfekte
livet»
Ved utregning kom vi fram til at vi har levd ca.25 millioner minutter liv. Ved å skrive vår egen historie må
vi gjøre noen utvalg, sette fokus på noe i livet, ellers kan det bli en litt kjedelig oppramsing uten interesse for
andre.
Gruppa diskuterte etiske spørsmål omkring det å utlevere andre negativt. Det kom eksempler på flere
forfattere som er blitt kritisert for nettopp dette.
Livshistorien bør kunne være en gave til ettertiden, derfor kan en ikke være ukritisk i det å ta hensyn til
andre. Den kan rettferdiggjøre mine valg, men også de feilvalgene jeg har gjort.
Vi fikk en smakebit av hvordan det er å være på Gretes kurs. Oppgaven gikk ut på å skrive om det første
rommet vi husket, både omgivelser og følelser. Vi fikk 10 minutter på oppgaven. Deretter skulle vi snakke to
og to om «oppgaven».
Grete ga noen råd for eventuell videre skriving. Velg enkeltepisoder fra livet ditt, skriv ned uten å tenke for
mye, la det gå inntil 20 minutter.
Noen fikk kanskje inspirasjon til å jobbe videre med dette, men uansett er det spennende å reflektere over
vår egen historie. Spesielt for oss som har vært mottakere av så mange andres historier gjennom vårt
yrkesliv.

Neste tema var: Ship to Gaza – Norway, ved Arne Birger Heli
Arne Birger er FO medlem, men få visste at han også hadde vært maskinist i sitt tidligere liv!.
Han var en av et mannskap på 5 frivillige som dro fra Bergen 30 april 2018 med kurs for Gaza. Ship to Gaza
Norway er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner som vil
arbeide for at folkeretten skal gjelde også for Gazastripen.
De hadde tre formål med turen: Sette fokus på blokaden, palestinske fiskere skulle få båten og de skulle
overlevere medisinsk utstyr.
Det var et vekslende antall av aktivister om bord. Båten var innom 22 havner og ble møtt med mye positiv
oppmerksomhet.
Da de dro fra Sicilia var det 17 aktivister om bord. 9 dager etter, den 29 juli ble de bordet av israelske
marinefartøyer, da var de utenfor Egypt med 50 nautiske mil fra Gaza - og i internasjonalt farvann.
Arne Birger beskriver en tøff atferd fra bevæpnede soldater med både vold og trusler, frarøvelse av eiendeler
som klokker, fotoutstyr m.m.

De ble brakt inn til havn og fengslet.
Arne Birger er svært kritisk til at norske myndigheter ikke engasjerte seg. De hadde korte møter med norsk
myndigheter i etterkant. De fikk da høre at norske myndigheter frarådet å reise til Gaza og at de ikke hadde
fulgt rådet!
En spennende og urovekkende reise med Ship to Gaza Norway. Takk til Arne Birger som delte dette med
oss.

Ref. Ibm

Fra møtet og fra venstre: Knut Myrvold (ny), Turid Kristoffersen, Grethe Karlsen (ny), Tove Blåmoli, Unni
Ormaasen (ny), Liv Tone Engh, Inger B Mikkelsen.

MEDLEMSMØTE 17.9.18
Sosialarbeidets plass i helseforetakene i dag,
17 medlemmer var tilstede på det første ordinære møtet etter en varm sommer. Vi var som vanlig på Jonas B
Gundersen.
Harald Baardseth er hovedtillitsvalgt for FO i Helseforetaket Vestre Viken, utdannet barnevernspedagog fra
1986. Hans tittel var Sosialarbeidets plass i helseforetakene i dag, og det var vel ingen tvil om at denne
plassen er mindre enn på veldig mange år.
Hans PowerPoint-presentasjon er vedlagt - klikk på linken under.
Profesjonenes framtid i spesialisthelsetjenesten?
- Vestre Viken helseforetak har 26 kommuner å forholde seg til. Det er store forskjeller innad i Vestre Viken
mht økonomi og kompetanse.
- Inntakene foregår via DPS’ene.
- Utviklingen går stadig fra døgn til dag/poliklinikk (med øhjelp fra sykehusene)
- videre fra poliklinikk til kommunene
Blakstad og Lier sykehus er slått sammen, Blakstad utvidet med brakker (rigger) og Lier nedlagt.
- Lege/ psykolog (behandlerne i dag) samles i egen seksjon
- “de andre”, det vil si miljøpersonalet, er ikke lenger behandlere. Antall vernepleiere økes, sosionomene
går ut.
- Krise blant de ansatte, mange, mange sier opp eller flyttes til andre steder.
- ansettes mange ferske vernepleiere og sykepleiere som nesten ikke får veiledning
Innleggelser
Diagnostisering – Stabilisering – Medisinering,
men behandlingen blir borte i institusjonene
FACT teamene (tidligere ACT team) i samarbeid med kommunene skal følge opp de svakeste med
utgangspunkt i DPS’ene
Krav til 90 % belegg av sengene betyr at brukerstyrte plasser forsvinner og reinntak etter en sprekk blir
umulig (kfr Bergensklinikken)
BUPA
Det å bygge opp fagmiljøer underkjennes. Det legges ikke vekt på at behandling av ungdom er noe annet enn
voksne. Pasientene er sykere ved innleggelser enn før, da blir behandlingen også mer “somatisk” og
medikament-vektlagt, f.eks. for spiseforstyrrelsene.
Store omorganiseringer, alle ansatte ble sagt opp og skulle løses fra gamle stillinger og settes inn i nye
oppgaver, gjerne på nye steder.

Mindre vekt på familie, nettverk, miljøtenking rundt ungdommene, mer medisinering og individuell
behandling.
Tyrifjord
tidligere Finnerud gård. Ble foreslått flyttet til området ved Bærum sykehus, deretter til Konnerud, tidligere
Torsberg. Forslag også om å legge ned dagavdelingen, men denne skal likevel drives midlertidig videre.
Behandlingsperioden er satt ned fra 17 til 12 uker og deretter skal rusmisbrukerne komme seg hver dag til
Konnerud for dagbehandling !!!!
Felles for de store reformene, NAV, Politi, Helseforetakene, psykiatrien
Formalisering, telling, data, pakkeforløp, (portefølje er det nye ordet for pasientene dine). Produksjonen skal
økes med mindre ressurser. Det skulle vært mulig å få bort “sløsing” eller uproduktiv tid på annen måte!!
Sosionomer og barnevernspedagoger forsvinner ut. Vi har ikke medisinkompetanse og det tverrfaglige
perspektivet forsvinner.
Utredning vektlegges i pakkeforløpet, diagnosedelen er jo ikke vår. Psykologene har fått gjennomslag for
mye mht til behandlingsstillinger, lønn og arbeidsforhold.
Alt er mer somatisert enn tverrfaglig og stillinger omgjøres deretter.
Dette var faktisk så sterk kost at vi måtte ha “sorg” eller gråte pause underveis! Takk til Harald for en
utrolig innsats som tillitsvalgt!
Villa Porvenir, et barnehjem i Bolivia, drevet av Haralds søster Hanne:
Etter foredrag og pizza hadde vi salg av produkter fra Bolivia. 1900,- hundre kroner ble sendt via FO’s konto
elso
Klikk her (PPTX, 194KB) for Harald Baardseths PowerPoint-presentasjon:

Visste du at blåhvalen kan bli 27 meter lang? Bildet viser seniorgruppa i Hvalhall.

Utflukt: Besøk på Slottsfjellmuseet i Tønsberg
Onsdag 5. september møttes 17 seniorer fra Vestfold (14) og Buskerud (3) til høstens første seniortreff. Vi
fikk en interessant omvisning på Slottsfjellsmuseet av konservator Haakon Livland.
Første stopp var Klåstadskipet som ble funnet i 1893 under pløying på gården Klåstad ved Kaupang i
Vestfold. Det var imidlertid ikke før i 1970 at skipet ble gravd ut og plassert på museet i Tønsberg. Man

antar at skipet er et handelsskip fra ca år 990 og at det kan ha havarert på vei fra Skien til en handelsplass i
Vestfold. Det ble særlig funnet mange emner til brynesteiner, en viktig handelsvare på den tiden, og man
antar at disse stammer fra bruddet Eidsborg i Telemark. Klåstadskipet funnet på et jorde på Klåstad, er både
mindre og enklere utført sammenlignet med de store skipene Oseberg og Gokstad som ble funnet i
gravhauger.
Turen fortsatte og vi fikk stifte bekjentskap med kong Håkon Håkonsson, birkebeinerkongen som regjerte
1217- 1263. På denne tiden var forståelsen av naturen, verden og universet helt annerledes enn i dag. Boken
Kongespeilet som trolig ble til i kretsen rundt kongen, gir utførlig innsikt i dette, og viser kongens interesse
for kunnskap og kulturelle strømninger i Europa. Mange sitater var utstilt.
En egen avdeling var viet Sven Foyn, pioneren innen fangsthistorie, født i Tønsberg 1809. Både sel- og
hvalfangst var viktige næringsveier på 1800-tallet, og Sven Foyn var pådriver og utviklet tekniske
forbedringer. Han er mest kjent for bruk av granatharpun i hvalfangsten. Sven Foyn etterlater seg også andre
spor i Tønsberg. Han levde et religiøst liv, kjempet mot bruk av rusmidler. Som arbeidsgiver sørget han for
trygge sosiale kår for arbeiderne, bygget boliger til enker og barna deres og bygget landets første barnehage.
Dette eksisterer fortsatt og bærer hans navn. Lena(ektefellen) og Sven Foyn ga også penger til veldedige
formål, et legat som fortsatt eksisterer.
Hvalhall, siste stopp på turen. Mange har kanskje vært på skoletur her og sett de enorme utstilte
hvalskjelettene fra både blåhval, vågehval og finnhval. Her finner vi det største hvalskjelett vi kjenner til.
Interessant er det at blåhvalen er det største dyret som noensinne har levd. Kalven veier ved fødselen ca 2
tonn og er ca 7 meter lang, ufattelige størrelser!!
Vi takker for mye god kunnskap på denne runden. Tror det var flere enn referenten som kjente at
nysgjerrigheten på å vite mer, ble pirret.
Besøket ble avsluttet med en fristende lunsjtallerken og en god prat rundt bordene.
Ref Turid

Sommertur til Eidsfoss 11.06.

Noen av oss 13 fra seniorgruppene i FO/Buskerud og FO/Vestfold

Fra utstillingshallen

Fra skolestua
Årets sommertur gikk til det gamle industristedet Eidsfoss, som ligger i Holmestrand kommune mellom
innsjøen Eikeren og Bergsvannet.
Vi var 13 FO-seniorer som var med på omvisningen, 9 fra Buskerud og 4 fra Vestfold. Vi har hatt et
vellykket samarbeid om utflukter med seniorgruppa i Vestfold også tidligere og fikk bekreftet at dette må vi
fortsette med.
Eidsfoss som industristed har en historie som begynner på slutten av 1600 tallet En vellykket trelasthandler
ved navn Hausmann fra Tyskland, kom til Eidsfoss. Han hadde kunnskapen som trengtes for å utvinne jern.

Dette var i en tid med mye krig og tett kobling mellom jern og krig. Hausmann klarte å skaffe rettigheter til
naturressurser i området og kunne derved beordre bondebefolkningen til frakt av trekull og malm. Dette
betydde framvekst av arbeidermiljøer og boliger og bygging av Eidsfoss hovedgård til verkseier.
I fredstid endret produksjonen seg til jernovner og annet materiell laget av jern. Jernbane fra Eidsfoss til
Tønsberg ble åpnet i 1901. På Eidsfoss jernbanestasjon vokste Rakel Sewerin opp. (Født i 1906). Hun satt i 6
perioder på stortinget, både med Oscar Torp og Einar Gerhardsen som statsministre. Hun var sosialminister
og har vært av stor betydning for utvikling av velferd i Norge.
Det er mye å fortelle om Eidsfoss og inntrykkene ble mange. Mange mennesker har bidratt for å utvikle dette
stedet. Det har vært mye slit og kamp og store klasseforskjeller. Arbeiderboligene ble foreslått revet
rundt1970, både fordi de var i en elendig tilstand og fordi de sto i veien for utbygging av ny fylkesvei. Men
heldigvis vant ildsjeler fram etter mange års kamp om å få bevart dette lille samfunnet, slik at vi i dag kan få
et mer helhetlig bilde av et gammelt industrisamfunn.
Vi koste oss med lunsj på kroa, krydret med gode samtaler og historier fra vår nære fortid, som også vil bli
historie. Hvilke spor har vi satt etter oss?
ibm

MEDLEMSMØTET 14.5.18
19 medlemmer var tilstede, og vi var som vanlig på Jonas B Gundersen.
Carsten O Five holdt et interessant foredrag over tema Arv og Testamente.
Hans PowerPoint-presentasjon er vedlagt - klikk på linken under.
--Arveavgiften er fjernet, men du kan risikere skatt på 23 % på hus og annen eiendom du arver, dersom du
ikke passer på.
Dette på grunn av det skattemessige kontinuitetsprinsippet (du arver den skatten som arvelater skulle betalt).
All gevinst ved salg er i utgangspunktet skattepliktig (det finnes unntak for bolig og hytte)
Hvis foreldrene f.eks. ikke har bodd i boligen de siste 12 mndr eller ikke har brukt fritidsboligen de siste 5
årene,
må salget av boligen gevinstbeskattes.
Den som arver kan unngå dette ved selv å bo i boligen ett år før salg.
Hvis eiendommen etter reglene kunne selges uten gevinstbeskatning, får arvingen heller ikke skatt på
gevinsten ved raskt salg. Beholder han eiendommen, må ha få en takst som blir ny inngangsverdi.
--"Ha aldri dårlig samvittighet for å bruke egne penger på deg selv" dvs mens du orker!
Høy arbeidsmoral blant folk er det som har skapt verdiene her i landet!!!"
--Ny "vergemålslov" i 2013 (for barn under 18 år og umyndiggjorte). Fylkesmannen har overtatt etter de
kommunale Overformynderiene. Sjelden noen blir umyndiggjort, men får likevel verge. Hjelpeverge er det
ikke lenger noe som heter.
--Fremtidsfullmakt, et juridisk dokument for resten av livet, anbefales sterkt. Testamente gjelder først etter at
du er død. Se her: www.vergemal.no/ bestemme-selv/fremtidsfullmakt.
Anbefaler folk å finne en yngre person man har tillit til, som får fullmaktene. Dokumentet skal registreres
hos Fylkesmannen. Angi f.eks. at huset skal selges hvis du kommer på sykehjem, hvor tingene dine skal
lagres, hvem som skal ta avgjørelser når du ikke lenger er "samtykkekompetent". Du kan skrive ønsker om
at noen skal få noe mens du lever, i fremtidsfullmakten.Hvis du ikke sitter i uskiftet bo, kan du gi penger til
hvem du vil, mens du lever.
Five anbefaler alle straks å selge huset når man kommer på sykehjem, sparer problemer med at

Fylkesmannen senere trenerer salg fordi man ikke har samtykkekompetanse lenger, og f.eks. store
vedlikeholdsbehov kan oppstå.
--Demente; sett alt på lager hvis huset selges, foreta evt. Forlodds arveoppgjør. Det finne ikke arvinger før
noen dør og den demente kan ofte lure på hvor tingene er blitt av.
-- Anbefaler folk å sitte i uskiftet bo hvis man kan. Slipper å miste boligen. Men du kan ikke da gi bort store
ting, som bolig, hytte eller bilen.
--Testamente har strenge juridiske krav til utforming. Five anbefalte vel å bruke en advokat. Kan leveres inn
til Skifteretten og kan, om ønskelig, endres senere.
--Ta ikke opp Seniorlån (der man ikke betaler avdrag eller renter). Seniorlån har svært høye renter og man
betaler også rentesrente. Man mister lett oversikten over hvor stor gjelden på boligen blir.
--Gikk gjennom hvem som er livsarvinger mm
elso
Klikk her for Carsten O Fives PowerPoint-presentasjon:
# (PPT, 468KB)

MEDLEMSMØTE 19.3.18
Det var 16 medlemmer til stede, noe som for oss er et godt frammøte.
1. Kort referat fra Representantskapsmøte, uttalelse angående omorganisering av Vestre Vikens tilbud, ble
referert. Per Isdal holdt interessant innlegg om Utbrendthet og sekundærtraumatisering. Styret undersøker
om det er realistisk å få ham som innleder en gang. Klubben har fått tilsagn på inntil 6000,- pr år til innledere
slik andre klubber også har. Gis etter søknad.

Fra medlemsmøtet: Birger til venstre, med blomster og snart pizza.

2. Birger Nilsen ble overrakt blomster som takk for initiativ til oppstart og innsats gjennom mange år i
seniorklubben for Buskerud.
3. Nytt medlem, Carl Grydeland, barnevernspedagog, tidligere medlem av Akershusavdelingen, bosatt i
Lier.
4. Vi har 3 - ikke 2 - medlemmer i FO/Buskerud sitt representantskap. Lisbeth Johansen, som ble valgt til 1.
vara, rykker dermed opp som medlem.
5. Ekskusjonen i vår blir som tidligere annonsert mandag 11.6.2018. Turen går til Eidsfoss med felles biler
fra Drammen kl. 10.00. Mer informasjon kommer, hjemkomst ca 15.00. Seniorgruppa i FO/Vestfold
inviteres med.
Espen Solnørdal, ruskonsulent fra Lier Kommune holdet deretter et langt og interessant innlegg om tilbudet
til rusbrukere og folk med psykiske problemer (ROP), inkludert spørsmål til og fra medlemmene.
Solnørdal mener det er et landskap i endring fra verdinøytralitet til teoretisk modeller og skarpe skiller
mellom person og privat til erfaringskonsulenter, recovery og «tro, håp og kjærlighet».
Spesialisthelsetjenesten reduserer antall liggedøgn og innfører «pakkeforløp» også for rus/psykiatri.
De etablerer FACT (fleksebel assertive community treatment)team i DPS
Kommunen har bestiller/utfører modell med vedtaksfestede tjenester og reduserer kjøp av omsorgsplasser.
De utvider virksomhetene.
De oppretter KAD (kommunal akutt døgnplass ved legevakta og Nøstehagen omsorgssenter)
Kommunen er invitert til et samarbeid med Spesialisthelsetjeneste ved oppretting av FACT. De ønsker å
tenke over om de vil delta.
Utfordringene blir hvordan sikre brukerperspektivet når premissene for behandling er gitt ovenfra og ned?
KAD legevakta har ett tremannsrom. FACT skal være tilgjengelig fra 9 – 15. NAV fra 10 – 14
Større kommuner vanskeliggjør samarbeidet ytterligere.
Hvordan sikre helhetlige og koordinerte tjenester.
Ha flere folk ansatt i skolene for tidlig intervensjon. Styrke helhetlig tenkning og mindre fragmentering og
styrke tverrfaglig arbeid som sikrer overlapping av tjenester med systemer som virker. Gode erfaringer bør
settes i en «bank» .
Han mener også det nå er lite rom for kreativitet. Ingen ansatt protesterer. Det dreier seg ikke om fag, men
politikk og økonomi. Hvor har det blitt av engasjementet i dag? Han mener at våre yrkesgrupper må
engasjere seg politisk og sloss for brukerne våre og fagene våre. Vi må ta tilbake språket. Produksjonsvilje er
et «galt» ord. Distansen til brukerne blir større med slikt språk, Menneske er mer enn produksjon.
Tjenestene bør være tilgjengelige etter kl 15.
es, lm

MEDLEMSMØTE 19.2.18
Engasjert samfunnsrefser og folkeopplyser.
Vi var få, bare 7 medlemmer. Kanskje var det OL, kanskje var det vinterferie. Uansett, vi som kom, fråtset i
pizza.
Så var det tid for Håkon Lutdal – bl.a. tidligere oberst i Libanon, helse- og sosialdirektør i Drammen,
frontfigur mot Marienlystutbyggingen, en som tør gå i mot strømmen og – forfatter. Interessant, spennende,
lett og ledig fortalte han om deler av sitt liv, bl.a. om sin sjefsposisjonen som kommunaldirektør i Drammen
i perioden 1989-95. Rett nok søkte han samtidig på jobb som Vinmonopoldirektør og OL-sjef, men
Drammen svarte først.
Her i byen var det kaotiske tilstander og ledere som ikke snakket sammen. Lutdals resept var å være synlig,
være mye ute på arbeidsplassene, få god dialog med de tillitsvalgte, satse på kvinnelige ledere – og delegere.
Med solid lederutdanning fra Forsvaret var sånt noe han kunne – og som ga resultater.
I dag er han en meget aktiv pensjonist. Han trimmer jevnlig – bl.a. er gågata i Drammen en favoritt nå på
vinterstid. Her går han - på isfrie gater - fram og tilbake i hurtig tempo, svetter og holde seg i god form.
Lutdal er en engasjert samfunnskritiker. Vår allierte USA kunne du få billig – landet var i dag den største
trussel mot verdensfreden. Som tidligere fredsmilitær i Libanon, dit han kom med blanke ark, var han klar på
at Israel med all sin oppbacking fra USA, var det største hinder for en fredsløsning i MidtØsten.
Lutdal kom også inn på boka si: "Med ordet i sin makt” - et oppkomme av ord og fraser som brukes i
dagligtale, men som mange ikke veit betydningen av. Dette har vært en stor lidenskap i de siste årene, noe
han har brent for. Derfor angrer han heller ikke et sekund på at boka, når utsolgt, har kostet han over 100.000
kroner av egne midler. Boka har høstet glimrende kritikk, se her for bokanmeldelse. (PDF, 109KB)
Mange på møtet bestilte boka – mail gjerne forfatteren om du også vil ha den: haak-lut@online.no.

jc

ÅRSMØTE 22.1.18
Årsmøtet ble avholdt mandag 22.januar 2017 i lokalene til Jonas B Gundersen i Drammen.
Møtet varte totalt fra kl. 12.00 til 15.00. Det var totalt 12 personer tilstede, inkludert leder for FO Buskerud,
Gry Juvelid og rådgiver Andreas Kikvik fra FO sentralt.
Før årsmøtet hadde vi innledning og spørsmålstillinger ved rådgiver Andreas Kikvik fra FO sentralt.
Kikvik har arbeidet 4 år i FO og hans område er helse- sosial, profesjonspolitikk og altså seniorarbeidet. Han
skriver bl.a. høringsuttalelser på vegne av FO på disse områdene og ser f.eks. at FO i mer enn 10 år har
gjentatt; Vel og bra med helsefag, men glem ikke sosialfagene!!!
“FO’s seniorpolitiske Plattform” ble vedtatt, og det samme med “Interne retningslinjer for hvordan seniorog pensjonistmedlemmene i FO skal ivaretas og deres kompetanse tas i bruk”.

A Hvilken politikk skal FO ha overfor arbeidsgivere for å beholde seniorene i jobb så lenge som
mulig?
FO vil hjelpe de tillitsvalgte å argumentere overfor arbeidsgiver, det er i dag store forskjellwer mellom ulike
kommuner og bydeler, mange har tatt bort de universelle og standardiserte ordningene. Den nye
regjeringsplattfomen sier de skal gå gjennom forholdene for seniorer i arbeidslivet. Gry vil sjekke i
Buskerud gjennom sine tillitsvalgte hva som er av tiltak i fylket i dag. Vi er usikre på hva som faktisk får
folk til å stå lengre i arbeid.
Vi mener å ende opp med at dette er individuelt og at alle ledere må gjennomføre seniorsamtaler som del av
medarbeidersamtalene. Hva som skal til av tilrettelegging vil variere; færre saker, tilpassede oppgaver,
mindre reising, mer lønn, mer fri/ ferie etc- Ldere bør også kunne gå noe redusert som seniorer.
Noen mener at taket på 15.000 vi kan tjene ved siden av AFP, hindrer mange i å fortsatt å jobbe noe.
Et forslag om at FO skal lage en brosjyre om hva som skjer av avkorting. Kan evt. Be andre som KLP lage
dette.
Er det et mål i seg selv at ale skal stå lengst mulig i jobb? Må være akseptert at noen av oss er utbrent, slitne
og har lite å gi etter f.eks. fylte 62 år. Særaldersgrnese har ikke vært et team i FO.
Det tar ca 3 mndr å få jobb når du er nyutdannet sosionom, ca 2 år før du har fast jobb. Det er altså ikke et
argument at vi må gå av for å gi plass til de nyutdannede. Vi vet ikke hvor lenge de fleste
sosionomer/verneplaiere/brnevernpedagoger står i jobben i dag. Det kunne vært interessant å vite gj.snittlig
pensjonsalder.
B “Interne retningslinjer for hvordan senior- og pensjonistmedlemmene i FO skal ivaretas og deres
kompetanse tas i bruk”
Det er ikke så mange fylker som har aktive seniorutvalg, og aktiviteten varierer. Noen av dem er rene
sosiale tiltak, noen av dem har en del samarbeid med Fylkesavdelingen og noen ønsker å jobbe litt politisk
(som oss!) Det er et ønske om at vi uttaler oss, mener noe om senior- og eldreområdet, om
fattigdomsproblematikk, barnevern, rusomsorg etc og om aktuelle teamer generelt.
Da må vi jo holde oss informert om disse områdene og deres organisering i dag. Vi vil bli innbudt til
konferanse sentralt om dette.
Forslag også om at vi ber om å få komme på Høringslistene til de nærmeste kommunene og at vi tilbyr oss
selv som veiledere fjennom fylkesavdelingen.
Forslag om at vi skriver leserinnlegg om vitsen med å være fagorganisert og sende dette til FONTENE og til
lokalavisene.

Selve ÅRSMØTET varte fra 13.30 til 15.00
10 medlemmer deltok: Turid Schyberg, Liv Melar, Lisbeth Johansen, Unni Hilsen, Anne Marit Fronth –
Andersen, Solveig Nysether, Arne Birger Heli, fra styret; Birger Nilsen, Inger Bjørbæk Mikkelsen, Elisabeth
Sommerfelt
Fra FO Buskerud Gry Juvelid
Fra FO sentralt Andreas Kikvik
Valg av møteleder: Birger Nilsen
Valg av referent: Elisabeth Sommerfelt

Sak 1: Årsberetningen enstemmig vedtatt.
Kommentarer; Gry og Jan går gjennom medlemslistene og blir enige om antallet, 89 eller 102.
Vanskelig å aktivisere medlemmer oppe i Hallingdal, skal vi legge et møte der?
Økonomien; vi får støtte til bevertning slik andre klubber gjør og bidrar med vår medlemskontingent. Takk!
Sak 2: Valg av tillitsvalgte, enstemmig valgt
Styremedlemmer: Inger B. Mikkelsen, Elisabeth Sommerfelt og Liv Melar.
Varamedlem til styret; Jan Christensen. Varamedlem har møte- og talerett, ikke stemmerett på styremøtene.
Medlemmer til representantskapet: Inger B Mikkelsen og Elisabeth Sommerfelt.
Varamedlemmer til representantskapet: Lisbeth Johansen og Birger Nilsen.
Ellers: FO kan vurdere å bidra med et beløp (ca 1500,-) til foredragsholdere hvis det er vanskelig å skaffe
innledere uten å kunne tilby et mindre honorar. Vi skriver en søknad til årsmøtet i Buskerudavdelingen om
midler til dette. (Elisabeth gjør det).
Ekskusjon ; alle var enige om at en tur til Oslo, Akerselva, er et hyggelig forslag som kan jobbes videre med.
De som ikke vil gå, kan bli med og kose seg f.eks. i Nydalen i mens. Gjerne i samarbeid med Vestfold.
Ellers forslag om båttur med MS Eikern fra Vestfossen og oppover og med båt fra Drammen oppover
Drammenselva
Vi kan få gjort alt, vi håper vi har mange år foran oss!
Aktuelle møtedatoer ble også diskutert.
es
(NB: Birger Nilsen ble på årsmøtet valgt som 2. vara, men siden våre retningslinjer har bestemmelser om
bare ett varamedlem, var dette valget ikke gyldig.)

ÅRSMØTET 2018
Årsmøtet til seniorgruppa i FO/Buskerud har følgende dagsorden:
A. Beretning
B. Valg av tillitsvalgte.
Det skal velges:
3 styremedlemmer
1 vararepresentant til styret
2 delegater til FO/Buskerud sitt representantskap.
2 varadelegater til FO/Buskerud sitt representantskap.

A - BERETNING
1) ORGANISASJON
Seniorgruppa i FO/Buskerud organiserer ikke-yrkesaktive sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. Alle
ikke-yrkesaktive bosatt i Buskerud over 62 år regnes automatisk som medlem av gruppa, andre kan søke medlemskap.
Seniorgruppa har egne retningslinjer, se våre hjemmesider.
Seniorgruppa har 102 registrerte medlemmer. Vi har e-postadresse til 89 av medlemmene.
2) STYRET
Seniorgruppa velger selv sin styre, uavhengig av fylkesstyre og representantskap.
Siden forrige årsmøte har seniorgruppa hatt følgende tillitsvalgte:
Birger Nilsen, styremedlem og medlem av FO/Buskeruds representantskap, barnevernspedagog Drammen.
Elisabeth Sommerfelt, styremedlem og varamedlem til FO/Buskeruds representantskap, sosionom Asker.
Jan Christensen, styremedlem, sosionom Drammen.
Inger B Mikkelsen, styrevara og medlem av FO/Buskeruds representantskap, barnevernspedagog Hokksund.
Styret har i perioden avholdt to møter, samt holdt kontakt via epost, tlf og sms.
Styret valgte ikke å velge egen leder, men i stedet fungere som en troika og fordele arbeidsoppgavene seg i mellom. Bl.a. sånn at
det enkelte styremedlem i størst mulig grad har fått ansvar for ”sitt” møte.
Styret har – til dels i samråd med medlemmene – funnet fram til temaer og foredragsholdere, lagd forslag til møtedatoer, innkalt til
møter, innvilget søknader om medlemskap til FO-organiserte bosatt utafor Buskerud, og holdt kontakt med leder i FO/Buskerud.
Styret fungerer også som valgkomite.
Styret er opptatt av å gi medlemmene god informasjon og bruker internett til dette formål.
Vi søker å ha et oppdatert medlemsarkiv, og sender ut e-post til medlemmene i forkant av medlemsmøtene. På hjemmesidene,
som er en del av FO/Buskerud sine hjemmesider – se www.fobuskerud.no - bringer vi omtale av kommende møter og referater fra
tidligere møter, samt annet som vi tror kan være av interesse. Seniorgruppas retningslinjer samt FOs seniorpolitiske plattform
finnes også på våre hjemmesider.
Seniorgruppa har også egen e-postadresse: seniorgruppa.fobuskerud@gmail.com.
3) MØTEVIRKSOMHET
Siden årsmøtet 23. januar har det – foruten årsmøtet - vært avholdt 6 medlemsmøter og en utflukt. Møtene har begynt kl 12, vært
avholdt i Drammen og vart i 2-3 timer.
Følgende temaer er tatt opp:
- Lysbilder fra Cuba v/Jan Christensen (Seniorgruppa)
- Utfordringer i asylpolitikken v/Brita Ladehaug (SANA asylmottak/Drammen)
- Sosialt arbeid i kommunen i dag v/Liv Elin Ålborg (Mestringsteamet/Lier)
- Taushetsplikt, byråkrati og bærekraftig utvikling v/Jacob Bomann Larsen (exbyråkrat/Vestfossen) og George Lakey
(professor/USA)
- Demens v/Anne-Karin Frisk (Demensteamet/Asker)
- Menn i barnehager v/Carl O K Alsos (Lilleborgen barnehage) og Anders Farstad (Hval gård barnehage)
- Samtalens betydning i skravleriets tidsalder v/Arild Mikkelsen (pedagog/Hokksund)

Utflukten var til Koboltgruvene ved Blaafargeverket på Modum, m/omvisning og lunsj.
Seniorutvalget i FO/Vestfold var også invitert, og var representert med 4 av sine medlemmer.
Interessen for møtene har vært god, med rundt 15 deltagere på hvert møte. Det er en utfordring at de fleste som deltar kommer fra
Drammen og nabokommunene, mens vi organiserer seniorer fra hele fylket.
Vi har referat fra hvert enkelt av våre arrangementer på våre hjemmesider – se ”Referat fra seniorgruppas møter”.
4) ØKONOMI
Ingen av gruppas medlemmer betaler særskilt kontingent, og vi har heller ikke inngangspenger på møtene. Vi har ikke eget
budsjett, og fører ikke eget regnskap. All vår drift finansieres av FO/Buskerud, og de dekker aktuelle regninger på mat/drikke samt
en liten gave til foredragsholder. Foredragsholderne har ikke tatt honorar.
Vi har lånt gratis møtelokale i 2. etasje på kafe Jonas B. Gundersen på Bragernes Torg i Drammen. Dette lokalet har plass til ca 20
personer, og har i tillegg prosjektør.
Gratis lokalleie krever imidlertid at vi har en viss servering. Vi har derfor bestilt pizzaer og drikkevarer og spandert på
medlemmene. Evt alkohol har den enkelte betalt selv.
5) FORHOLDET TIL ANDRE
.
- Forholdet til styret i FO/Buskerud er godt. Leder Gry har vært meget behjelpelig, og vi har fått dekket utgiftene til våre
arrangementer. Vi får oversendt halvårige medlemslister over Buskerud/FO-seniorer over 62 år.
- Vi har samarbeid med seniorutvalget i FO/Vestfold. Bl.a. inviterte vi dem til utflukten til Koboltgruvene. Til gjengjeld ble vi invitert til
deres utflukt til Bastøya på seinsommeren, der 4 av våre medlemmer deltok og der vi bl.a. redegjorde for hvordan vi er organisert
og arbeider. Alle våre e-post møteinnkallinger sendes også til seniorutvalget i FO/Vestfold.
- Vi har også hatt som målsetting å få til et samarbeid med andre seniorgrupper i fagbevegelsen om felles arrangementer, men har
hittil ikke møtt noe interesse.
6) TIDEN FRAMOVER
Seniorgruppa har i det siste året blitt mer selvstendig i forhold til FO/Buskerud. Mens fylkesleder tidligere var sentral i å sende ut
møteinnkalling og organisere møtene, har vi nå egne tillitsvalgte (styret) som gjør dette. Vi ønsker at denne utviklingen skal
fortsette.
Møtefrekvens med samlinger ca hver 5. uke, med ca 4 samlinger i halvåret, på fast ukedag, virker å fungere bra. P.g.a. at
Pensjonistuniversitetet legger beslag på første mang i måneden, prøver vi å holde oss unna denne mandagen.
Vi har en tidsramme på 3 timer for møtene, men opplever ofte å være ferdig lenge før dette. Samtidig synes vi at et møte på 2,5-3
timer er en bra tidsramme. Kan det være en ide at flere medlemmer bidrar til møtene, for eksempel med fortelling/bilder fra reiser,
resyme av ei god bok som en har lest, et lite foredrag om noe en har på hjertet, noe bra en har hørt/sett på radio/TV etc?
Med et sånt opplegg kunne for eksempel selve hovedmøtet vare 1,5 time, og etter en liten pause kunne dette andre være tema.
Serveringa på møtene bør omtrent være som nå. Vi bestiller pizza etter vi ser hvor mange som kommer, og spanderer i tillegg
kaffe/te. De som ønsker noe mer, kjøper det selv.
Møtemaene bør etter styrets mening være en blanding av faglig og ikke-faglige emner.
Det er sterkt ønskelig at medlemmene bidrar med forlsag til temaer. Til mer temaforslag vi får fra medlemmene, til mer interessante
møter kan vi få.
Styret har satt opp følgende forslag på møtedatoer for resten av perioden:
Mandag 19.2, mandag 19.3, mandag 23.4, mandag 11.6. På mandagen i juni er tenkt utflukt.

B – VALG AV TILLITSVALGTE
Styret stiller sine plasser til disposisjon, og synes det er bra med en viss rotasjon i verv.
Ingen har meldt seg interessert i verv, og noen vi har spurt, har ikke hatt anledning.
Styret fremmer følgende forslag på nye tillitsvalgte – og velkommer eventuelle benkeforslag:
Styremedlemmer: Elisabeth Sommerfelt, Inger B. Mikkelsen, Birger Nilsen.
Vara til styret: Jan Christensen
Delegater til FO/Buskerud sitt representantskap: Elisabeth Sommerfelt og Inger B. Mikkelsen.
Varadelegater til FO/Buskerud sitt representantskap: Birger Nilsen og Lisbeth Johansen.

