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I dette bladet kan du lese mer om: !
Side 2: Avdelingsinformasjon 
Side 3: Lederen har ordet 
Side 4-5: «Barnevern til barnets beste?» 
Side 6: Ny studie om vold og voldtekt 
Side 7: Kurs - Seksuelle overgrep mot barn og unge 
Side 8: Lønnsoppgjøret 2014 
Side 9:Rep.skapet 2014 

Lønnsoppg jøret 
- på vei mot likelønn?Side 8. 

!
Barnevern til barnets beste?  
Side 4-5. 

!!
Side 9: «Bli kjent med» 
Side 10: Fafo Rapport: «inkludering av personer 
med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet» 
Side 11: «Arbeidsplassen» - Statens Barnehus 
Side 12-13: Utvalg og komiteer 
Side 14: Invitasjon til kurs i veiledningsteori og 
metode 
Side 15: Konferanse om boligpolitikk 
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Lederen har ordet !
I skrivende stund er nå oppgkjøringen for vårens vakreste eventyr startet - nemlig 
hovedoppgjøret 2014.  
Av Mona Nilsen 
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Noen vil kansje ikke kalle det for ett vakkert 
eventyr, men vil være ett viktig oppgjør for å sikre 
rettigheter til våre medlemmer og fokus på 
likelønn. Forhandlingsutvalget vil ha en stor jobb 
foran seg når de skal inn på de store områdene KS, 
Staten og Spekter.  !
De viktigste hovedlinjene i oppgjøret vil være:  !
Årets oppgjør er spådd å bli mer spennende enn på 
lenge. Jobber som fortsatt gjenstår, er likelønn og 
likepensjon. 

Frontfagsmodellen tar sikte på en lønnsdannelse 
som bygger opp under en målsetting  om full 
sysselsetting. FO støtter denne målsettingen. 
Lønnsdannelsen gjennom frontfagsmodellen skjer 
gjennom sterkt institusjonell koordinering. 
Forutsetninger for at dette skal kunne fortsette er, 
blant annet, at modellen leverer som lovet. 

Det er lett å konstatere at det inntektspolitiske 
samarbeidet enda ikke har ført til målet om 
likelønn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene er 
fortsatt stor, og den største utfordringen er 
lønnsforskjeller mellom offentlig og privat sektor 
generelt, mellom kvinnedominerte og 
mannsdominerte  yrker, samt mellom 
utdanningsgruppene i disse sektorene spesielt. 

Likelønnskampen er en del av tariffoppgjørene. 
Modell for lønnsdannelsen må derfor også bygge 
opp om likelønnsperspektivet. !
FO skal kjempe for en likelønn hvor vi skal ha 
uttelling for vår kompetanse i offentlig sektor. 
Tallene viser at vi har en lang vei å gå - men vi 
skal stå på til og forsøke å redusere forskjellen så 
mye som mulig innenfor ett oppgjør.  

Skulle vi ende opp med streik - håper vi at 
medlemmene våre er klar til kamp for våre 
rettigheter! 
I avdelingen vår har vi hatt høy aktivitet vinteren 
2013-2014. Vi har hatt to konferanser i forhold til å 
skape heltidskultur, pensjonskonferanse, kurs 
seksuelle overgrep og jobber tett med LO 
kommune samarbeidet i Nordland.  !
Vi har hatt fokus på hva som skjer i Bufetat region 
Nord. Det er ingen tvil om at den omstillingen som 
skjer i statlig barnevern, får konsekvenser for de 
sårbare barna og ekstra belastning for 
kommunebarnevernet. Når vi da i tillegg ser tall fra 
Fylkesmannen i Nordland på fristoverskridelser i 
kommunebarnevernet, gir det grunn til bekymring. 
FO Nordland vil fortsatt følge opp utviklingen og 
jobbe mot de politiske partiene for å synliggjøre 
sviktene. Vi håper at dere som sitter ute i feltet, vil 
hjelpe oss å få oversikt over tingenes tilstand, og 
være med på et løft for disse barna og deres 
familier.  !
Når det gjelder kurs i seksuelle overgrep, vil vi 
kjøre to kurs til i fylket vårt. Det vil bli ett kurs på 
Fauske og ett i Mosjøen. Kurset anbefales på det 
sterkeste - så følg med på vår hjemmeside og fb 
siden FO Nordland. Når programmet er klart, vil 
det legges ut invitasjon fortløpende.  !
Da vil jeg til slutt ønske alle våre medlemmer en 
riktig god påske - med masse sol, kvikklunsj og 
appelsiner.
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“Barnevern til barnets 
beste?” !
Da Bufetat ble opprettet for 10 år siden var det for å sikre et rettferdig barnevern. Det var viktig at det 
ble like regler over hele landet, slik at alle fikk den hjelpa de hadde krav på. Tidligere var det 
fylkesvise og kommunale barnevern, og det var ulik praksis rundt om i landet.  

Av Mona Nilsen - Leder FO Nordland og Line Tollefsen 2. Nestleder Fagforbundet
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“Vi ser det som svært viktig at et 
så drastisk forslag må gjennom 
ei grundig faglig vurdering før 

eventuell nedleggelse blir 
vedtatt” 

  !!
 - Mona Nilsen og Line Tollefsen

Nå ligger det føringer for at plasser på foreldre og 
barn avdelingen på Sollia skal reduseres, i tillegg 
til at Storåsen barne- og familiesenter skal 
nedlegges. Foreldre og barn avdelingen er et 
særdeles viktig tiltak for at barnevernet skal kunne 
gi de yngste og mest sårbare barna hjelp så tidlig 
som mulig. Disse tiltakene innehar viktig og 
spesifikk kompetanse knyttet til de mest sårbare 
barna, i forhold til samspill og tilknytning. Videre 
har de også kompetanse knyttet til foreldre og barn 
som strever med psykisk helse. I en 
ekspertuttalelse fra des. 2012, fra Bufdirektoratet 
til barne- og likestillingsdepartementet, anbefales 
det sterkt å øke familiesentrene i antall, størrelse 
og oppgaver. Det å vurdere samspill og foreldrenes 
forutsetninger til å nyttiggjøre seg tiltak, er så 
komplisert at majoriteten av de kommunale 
barnevernsansatte ikke har kompetanse og 
ressurser til å ivareta dette på en forsvarlig måte. 

Vi reagerer sterkt på at disse tilbudene legges ned 
og noe av tilbudet reduseres, samtidig som det 
åpnes opp for en større privatisering av statlige 
oppgaver og kostnaden ved kjøp av dette.  Vi kan 
ikke forstå de faglige og økonomiske vurderinger 
bak å legge ned et etablert og velfungerende tiltak 

med spisskompetanse, til fordel for kjøp av private 
tiltak.  

Så langt vi kjenner til, har belegget på disse 
tiltakene i region nord vært høyt over år. I perioder 
har det vært ventelister på disse tiltakene. Vi mener 
det er faglig riktig å styrke disse tiltakene, disse 
små og sårbare barna har ikke tid til å stå på 
venteliste. 

Regiondirektøren har uttalt at foreldre/ barn- tiltak 
ikke er en lovpålagt oppgave for Bufetat. I Prop.
106 L, endringer i Barnevernloven kap 15 går det 
fram at Bufetat skal ivareta tjenester som 
kommunene ikke er  i stand til å utføre selv. Vi 
mener det er viktig at det statlige barnevernet har 
langsiktige målsettinger, som innebærer å styrke 
forebyggingsarbeidet og de tiltakene man vet 
virker. Dersom det på sikt skal være kommunale 
oppgaver, må man sørge for å bygge dette tilbudet 
opp, for deretter gradvis legge ned de statlige 
tilbudene. 

Vi ser det som svært viktig at et så drastisk forslag 
må gjennom ei grundig faglig vurdering før 
eventuell nedleggelse blir vedtatt. 
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 Regionsdirektør Pål Bergstrøm uttaler at 

kommunene har fått styrket det kommunale 
barnevernet gjennom øremerkede midler, og at 
disse også i større grad skal overta ansvaret for de 
oppgaver staten nå tar bort/reduseres. 

I tildelingsbrev 2013 fra regjeringen står det 
følgende: 

I den grad etatens omstillinger fører til en reell 
endring i tilbudet til kommunene, skal 
departementet orienteres før iverksetting. Berørte 
kommuner skal gis anledning til å uttale seg om 
planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og 
skal varsles i god tid før endringene trer i kraft, 
slik at de får mulighet til å tilpasse seg. Etaten skal 
i omstillingsarbeidet så langt som mulig, ta hensyn 
til kommunenes ulike forutsetninger for å ivareta 
tiltak og tjenester som staten tidligere har gitt 
tilbud om. I omstillingsprosessen skal etaten ha en 
dialog med berørte kommuner om hvordan 
kompetansen i barnevernet best kan opprettholdes. 

Vi vil stiller oss sterkt undrene til at Reg.Nord nå 
kjører denne prosessen uten at kommunene har fått 
på plass et forsvarlig tilbud som kan erstatter det 
som nå blir borte. I det kommunale barnevernet i 
Nordland har vi over lang tid slitt med store 
fristoverskridelser og lovbrudd. Vi kan derfor ikke 
se at den kommunale barneverntjenesten vil ha 
noen mulighet til å møte disse utfordringene. Den 
kommunale barneverntjenesten i Nordland ligger 
på fristoverskridelser på cirka 40%, mens 
landsgjennomsnittet er på cirka 14. Disse 
forslagene som nå foreligger, vil det være nærmest 
et overgrep mot de mest sårbare barna i fylket! 

Det sorte hullet - oppstår når staten legger ned 
nødvendige tilbud uten at kommunen oppretter 
tilsvarende. Kompetansetap for barnevernet og 
samfunnet. Ikke minst risikerer vi barn og unges 
mulighet for en god oppvekst. 

Vi ber derfor Bufetat Reg.Nord om å stoppe 
prosessen og starte samarbeid med kommunene for 
å sikre ett godt og forsvarlig barnevern i hele 
regionen!

Uttalelsen ble brakt inn til 
Trondheimskonferansen 2014, hvor Mona 
Nilsen hadde ett innlegg. Konferansen uttalte 
følgende:  !!!!!!
«Trondheimskonferansen ber Bufetat Nord 
om å stoppe prosessen og starte et samarbeid 
med kommunene for å sikre et godt og 
forsvarlig barnevern for aller barn.  !
Trondheimskonferansen ber BLD ta et 
overordnet ansvar for å sikre at tilbud ikke 
legges ned. Vi krever at politikerne tar ansvar 
og sørger for et forsvarlig statlig og 
kommunalt barnevern»
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Ny studie om vold og 
voldtekt i Norge !
Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
på oppdrag fra justis - og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemenetet.  

Av Christian Wiik

Vold i nære relasjoner er en belastning for 
individet og et problem for samfunnet. Bruk av 
vold er i strid med norsk lov, og et angrep på 
grunnleggende menneskerettigheter. Både fysisk 
vold, seksuell vold og psykologisk vold har 
helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. Videre kan du lese noen av 
resultatene rapporten viser til. 

Rapporten viser blant annet til forekomst av vold 
fra foresatte i barndommen, hvor det var flere 
menn (33,0 %) enn kvinner (27,7 %) som hadde 
opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foresatte i 
barndommen (lugging, klyping, slått med flat 
hånd). Det var like mange menn (5,1 %) som 
kvinner (4,9 %) hadde opplevd alvorlig fysisk vold 
fra foresatte i barndommen (slått med knyttneve, 
sparket, banket opp).Videre var det noen flere 
jenter (15,4 %) enn gutter (11,2 %) opplevde 
psykologisk vold fra foresatte i barndommen. 

Like mange gutter (10,0 %) som jenter (9,9 %) 
opplevde fysisk vold mellom foreldrene i 
barndommen. Fysisk vold fra foresatte forekom 
oftest første gang i barnehage- eller 
småskolealder. 

Både mødre og fedre utøvde vold mot barn, selv 
om fedre/mannlige foresatte noe oftere var 
oppgitt som voldsutøver. 

Rapporten konkluderte med at alvorlig fysisk 
vold og grove seksuelle overgrep rammer en 
betydelig del av befolkningen i Norge, og starter 
for mange i tidlig barnealder. Kvinner er langt 
mer utsatt for seksuelle overgrep enn menn. 
Kvinner har også en større totalbelastning av 
vold og overgrep. Det er nesten utelukkende 
menn som utøver seksuelle overgrep. 

Barn opplever ofte flere typer overgrep. 

Personer som var utsatt for fysisk vold eller 
seksuelle overgrep i barndommen er i mye større 
grad utsatt for vold og overgrep også som voksen. 

Det var indikasjoner på at det har vært en 
reduksjon over tid av vold mot barn. Det var ingen 
indikasjoner på reduksjon av voldtekt av unge 
kvinner. 

Alvorlig vold og grove seksuelle overgrep varierer 
med sosioøkonomiske skillelinjer. 

Alvorlig vold og grove seksuelle overgrep henger 
sammen med psykiske helseproblemer og kan 
anses som et folkehelseproblem. Særlig gjelder 
dette for kvinners helse, fordi kvinner utsettes for 
flere typer volds- og overgrepshendelser enn 
menn. 

Særlig voldtekt, men også vold, er fremdeles 
skjult. Det innebærer at få oppsøker helsetjenester, 
få anmelder forholdene, og en del forteller aldri til 
noen andre hva de har vært utsatt for.

Rapporten i sin helhet kan du lese på 
www.regjeringen.no Søk på NKVTS Vold-Voldtekt

Fo Nordland er 
selvfølgelig på Facebook. 
Søk oss opp i søkefeltet 

for å få tilgang til 
gruppen. 
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25. februar og 26.februar 2014 hadde FO og 
Fagforbundet i Narvik kurs med Margrete Wiede 
Aasland som kursholder. Margrete er en erfaren 
kursholder og har ett engasjement som er utrolig 
bra. Margrete er daglig leder og terapeut ved 
Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Hun 
har jobbet med seksualitet og seksuelle 
overgrep mot barn og unge i over 20 år.  
Hun er blant annet utdannet spesialist i 
sexologisk rådgivning og førskolelærer. 
Hun har også skrevet bøker om emnet. !
Vi fikk veldig god respons på kurset - og 
anbefales på det sterkeste for andre som 
har interesse for temaet. Det var over 70 
deltakere på kurset, og venteliste på grunn 
av kapasitet i kurslokalet. Deltakerne var 
fra skole, Sfo, barnehager, barnevern, Nav, 
boliger for psykisk utviklingshemmede/
funkjsonhemmede barn, rus/psykiatri. I 
tillegg var Statens Barnehus i Bodø 
tilstede for å informere litt om deres 
tilbud.  !
Temaer var: 
Hva er vanlig i forhold til barn og 
seksualitet ( 0 år - pubertet) 
Seksuelle overgrep (SO) mot barn og 
unge. 
Hva er seksuelle overgrep - omfang 
Hvem er overgriper - signaler barn kan gi 
Senskader - lyver barn? 
Samtaler med barn - hva gjør du om du 
er bekymret for barn 
Redsel for å ¨ta feil¨ !!
Dette kurset vil vi kjøre på Fauske og i 
Mosjøen (Fauske oktober 2014 og 
Mosjøen mars 2015). Følg med på våre 

hjemmesider og facebookside FO Nordland. Der 
vil vi legge ut invitasjon med program så snart 
det foreligger. 

Seksuelle overgrep mot 
barn og unge !
25. Februar og 26. Februar hadde FO og Fagforbundet kurs i Narvik med 
Margrete Weide Aasland. !
Av Mona Nilsen

Foredragsholder Margrete Weide Aasland

«På bakrunn av fantastiske 
tilbakemeldinger på dette kurset kjører Fo 

Nordland nye kurs på Fauske og på 
Mosjøen. Kurset på Fauske blir i oktober 

2014, mens Mosjøen blir i Mars 2015 »
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Lønnsoppgjøret i 2014 kan bli utfordrende. 
Viktige og komplekse problemstillinger som 
pensjon og arbeidstid står blant annet på 
dagsorden. Samtidig er likelønnskampen 
kommet altfor kort. Det er vanskelig å se for 
seg avgjørende skritt i riktig likelønnsretning 
uten utvidede rammer for offentlig sektor. 

Frontfagsmodellen har de siste årene blitt 
utformet og praktisert slik at den kan bidra til å 
være et redskap også i likelønnskampen. I 
Holden III utvalget er det også slått fast at det 
er ulike virkemidler innenfor de ulike 
tariffområder som må tas i bruk, uten at det går 
på bekostning av frontfagsmodellen. Kampen 
for likelønn er hele fagbevegelsens ansvar, det 
handler om å få morgendagens kvinner, og 
menn, til å velge offentlig sektor. FO vil jobbe 
for at fagbevegelsen samles om en modell for 
likelønn som gir de nødvendige resultater. En 
slik modell må bygges på høyere verdsetting av 
kvinnedominerte yrkesområder og gjenspeile at 
utdanning skal lønne seg. 

FOs utdanningsgrupper i offentlig sektor 
verdsettes lavere enn funksjonærene i privat 
sektor, denne verdsettingsdiskrimineringen 
må LO være pådriver for å bekjempe. Det vil 
gi legitimitet for LO som representant for 
utdanningsgruppene i offentlig sektor. 

Forutsetningen for oppgjøret er den 
kollektive, sentrale lønnsdannelsen og 
lønnssystemer som motvirker individuell 
avlønning basert på arbeidsgiveres ensidige 
vurderinger. 

Retten til heltid er også en viktig del av 
likelønnskampen. Kampen mot ufrivillig deltid 
og rett til heltid kan være et sentralt tariffkrav. 

Arbeid til alle, med trygge og forutsigbare 
rammer i arbeidslivet, er avgjørende for en 
positiv samfunnsutvikling. Lettere adgang til 
midlertidige ansettelser truer tryggheten og 
skaper ikke flere arbeidsplasser. Den sentrale 
innstillingsretten er et vern mot helseskadelige 
arbeidstidsordninger. Eventuelle svekkelser i 
arbeidsmiljøloven må møtes med krav om 
styrking av tariffavtalene. 

Flere forhold rundt pensjon mangler avklaring. 
Både uførepensjon, offentlig og privat 
tjenestepensjon samt AFP - ordningene trenger 
styrking. Yngre årskull må få en forutsigbar 
pensjonsordning. Offentlig ansatte skal 
opprettholde en uførepensjon til å leve av. FO 
mener at pensjon bør bli et tema i årets 
lønnsoppgjør.	


!

Lønnsoppgjøret 2014 !
Lønnsoppgjøret i 2014 kan bli utfordrende heter det i en uttalelse fra FOs 
landsstyre. Viktige og komplekse problemstillinger som pensjon og arbeidstid står 
blant annet på dagsorden. Samtidig er likelønnskampen kommet for kort. Det er 
vanskelig å se for seg avgjøredne skritt i riktig likelønnsretning uten utvidede 
rammer for offentlig sektor.  !
Uttalelse fra FOs landsstyre
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Viktige datoer i hovedtariffoppgjøret !
3. April: Oppstart kommuneoppgjøret (LO, 
YS, Unio, akademikerne og KS) 
7. April: Oppstart statsoppgjøret (LO, YS, 
Unio, Akademikerne og Staten) 
7. April: Oppstart Spekter-oppgjøret (LO, 
YS, Unio, Akademikerne og Spekter)
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Representant
skapet 2014 !
Ble avholdt 10-11. Mars, med 
kursdag 12. Mars. !
Av Christian Wiik

Navn: Tor Erling Tømmerbakk 
Utdanning: Bachelor i barnevern med 
videreutdanning i barnevern og yrkesfaglig 
veiledning 
Arbeidssted: Barneverntjenesten i Bodø 
Bodsted: Tverlandet !
Leser: Rødstrupe av Jo Nesbø !
Lytter til: Viser, klassisk, 80-tallsmusikk og 
danseband !
Er opptatt av:  At vi skal være snille med 
hverandre. Skryt masse, og legg kritikken 
bort. Se at de rundt deg vokser av ros. !
Inspirert av: min far og mor. !
Min oppfordring til deg: Gjør mot din 
neste det du vil at din neste skal gjøre mot 
deg.
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Representantskapet er avdelingens 
høyeste organ mellom årsmøtene. 
Representantskapet består av repr. fra 
klubber, styret i avdelingen, 
landsstyrerepresentant og representanter 
fra FO Studentene. Avdelingsstyret 
innkaller representantskapet til møte 
minst 2 ganger i året. Representantskapet 
behandler forslag til saker, økonomi og 
budsjett, oppfølging av prinsipp og 
handlingsprogram og aktuelle saker. 

Årets første Representantskap ble avholdt 
i Bodø 10-12 Mars hvor blant annet 
Anders Eivik pratet om politisk 
påvirkningsarbeid i kommunene. 
Oppfordringen derfra er å gå inn på fo.no 
og søk opp «uredde stemmer». Følg med 
på fo.no/nordland for referat og utfyldene 
sakspapirer. 

	 	 	 Bilde: Anders Eivik

	 	 	 Bilde: Rep.skapet

Bli kjent med !
Tor Erling Tømmerbakk jobber i 
barneverntjenesten, leser «rødstrupe» 
og lytter til viser.  !
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funksjonsevne i arbeidslivet" 
!
Fafo forsker Lise Skog Hansen lanserte i Mars 2014 rapporten som er basert på 
en spørreundersøkelse blant 1600 virksomheter og dermed er den største i sitt 
slag i Norge.  !
Av Christian Wiik

Et hovedfunn er at på tross av egenrapporterte 
positive holdninger blant arbeidsgivere, er det 
kun 18 % av virksomhetene som har utført 
konkrete tiltak for å rekruttere personer med 
nedsatt funksjonsevne. Rapporten er utarbeidet 
av Fafo på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet i samarbeid med Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. 

På lanseringsseminaret presenterte forsker 
Inger Lise Skog Hansen hovedfunnene i 
rapporten. Deretter holdt tjenestedirektør i 
Arbeids- og velferdsdirektoratet Bjørn 
Gudbjørgsrud og Bufdirs direktør Mari 
Trommald hvert sitt innlegg, som tok 
utgangspunkt i direktoratetens ansvar knyttet til 
rapportens resultater. Avslutningsvis ble 
rapporten kommentert av Inger Lise Blyverket, 
leder for arbeidslivspolitikkavdelingen i Virke 
og Lars Rottem Krangnes, generalsekretær i 
Unge funksjonshemmede. 

Det vises til gap mellom holdning og handling, 
hvor det overordnede bildet rapporten tegner er 
at arbeidsgiverne viser positive holdninger til 
personer med nedsatt funksjonsevne som 
arbeidskraftressurs. Likevel har kun 44 prosent 
av virksomheter i Norge personer med nedsatt 
funksjonsevne ansatt. 

- Det holder ikke at arbeidsgiverne innehar 
gode holdninger, når de ikke faktisk gjør aktive 
handlinger for å inkludere og rekruttere flere 
personer med nedsatt funksjonsevne i 
virksomhetene, sier Mari Trommald, direktør i 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir). 

Arbeidsgiverne i rapporten assosierer ikke 
nødvendigvis nedsatt funksjonsevne med 
nedsatt arbeidsevne og i enda mindre grad med 
høyt sykefravær. Et flertall er enig i at man kan 
gå glipp av verdifull kompetanse på grunn av 
skepsis til ansettelse av personer med nedsatt 
funksjonsevne. Videre er det svært få, kun 7 
prosent, som er uenige i at virksomheter bør 
tilstrebe å ansette kvalifiserte personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

Det har blitt iverksatt flere tiltak for å øke 
sysselsettingen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne, som for eksempel IA-avtale, 
aktivitets- og rapporteringsplikten (ARP) og 
tiltak knyttet til Jobbstrategi. Rapporten viser at 
virksomheter med IA-avtale og/eller som 
kjenner til ARP oftere har konkrete målsettinger 
og gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere, 
enn andre virksomheter. Det kan tyde på at 
disse tiltakene har en effekt, men 
sysselsettingsraten har allikevel blitt redusert i 
løpet av de siste ti årene. Mulige årsaker kan 
være at det har vært lite fokus på IA-avtalens 
delmål om økt sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne og manglende kunnskap 
om NAVs virkemidler. Det kan også, som 
rapporten viser, være en følge av at 
virksomhetene har lav kjennskap til ARP. Kun 
41 % av virksomhetene som er omfattet av 
denne loven vet om den. 

!

«Les hele rapporten på www.fo.no»

�10



Barnehuset er et tilbud til 
barn, ungdom og voksne 
utviklingshemmede når det er 
mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller 
vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. 
Utgangspunktet for å komme til barnehuset er en 
anmeldelse til politiet. Politiet kan som en del av 
etterforskningen velge å gjøre et avhør av den 
som kan ha vært utsatt. Tanken bak barnehuset er 
at alle offentlige instanser kommer dit barna er. 
Derfor samles mange ulike samarbeidspartnere 
på Statens Barnehus Bodø. Målet er å styrke 
barns rettssikkerhet og sørge for god ivaretakelse 
av barn og familier. Statens Barnehus Bodø tar i 
mot barn fra hele Nordland fylke. !
Når Statens Barnehus Bodø mottar en sak er det 
tingretten som tar kontakt med barnehuset for å 
beramme tidspunkt for dommeravhøret. 
Tingretten har som regel på forhånd funnet ut 
hva som er aktuelle tidspunkt for de involverte 
aktørene - dommer, avhører, etterforsker, 
bistandsadvokat og forsvarer. Når barnehuset får 
inn sakene, blir de fordelt mellom de ansatte. 
Der vil da være tre oppgaver som skal bli i 
varetatt; koordinering, risikovurdering og 
veiledning. Selve dommeravhøret starter når 
barnet og den voksne følgepersonen kommer 
til barnehuset. Den som følger barnet er ofte 
en forelder, en slektning av barnet, eller en 
annen trygg omsorgsperson. Dersom foreldre 
er mistenkt i saken, vil det som regel være en 
ansatt i barnevernet, eller en barnet kjenner fra 
fosterhjem/beredskapshjem, 
barneverninstitusjon, skole eller barnehage. På 
barnehuset blir barnet og den voksne vanligvis 
tatt i mot av en ansatt ved barnehuset eller 
politiavhøreren. Barnehusene er opptatt av at 
barnet skal slippe å forholde seg til mange 
ukjente voksne. De andre aktørene som er 

involvert i 
dommeravhøret - 

etterforsker/politijurist, 
bistandsadvokat, forsvarer og dommer - er som 
regel på plass når barnet kommer. Barnet blir 
som regel henvist til venterommet, som er 
innredet slik at det gir mulighet for avslapping, 
lek og aktivitet. Når det er klart tilavhør, hentes 
barnet inn til avhørsrommet. I dette rommeter 
det kun barnet og avhøreren som er til stede, 
med mindre barnet trenger tolk. De andre 
aktørene følger avhøret på en tv-skjerm fra 
bisitterrommet. De som er tilstede på 
bisitterrommet er som regel dommer, 
bistandsadvokat, forsvarer, politietterforsker, en 
rådgiver fra barnehuset, samt en representant fra 
barnevernet lokalt. Det er i dommeren som har 
ansvar for å lede avhøret.  
Etter avhøret er det viktig å vudere om barnet og 
eventuelt pårørende har behov for oppfølging i 
forbindelse med det anmeldte forholdet. En skal 
ta rede på hva slags bistand barnet eventuelt får 
fra hjelpeapparatet (barnevern, BUP, osv) 
Barnehuset skal i tilleg gi informasjon og 
veiledning til det lokale hjelpeapparat og 
pårørende, samt kortere eller lengre 
behandlingsforløp.	


Arbeidsplassen !
Statens barnehuse er et tilbud til barn, ungdom og voksne utviklingshemmede når det er 
mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.  

Av Christian Wiik
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Les mer på 
 www.statensbarnehus.no

«For å bedre hjelpetilbudet til barn som lever med 
vold i familien har regjeringen etablert barnehus over 
hele landet. Evalueringen av barnehusmodellen er et 

grundig arbeid som peker på viktige problemstillinger, 
blant annet hva angår rammebetingelsene for 
barnehusene, hvordan man kan øke bruken av 

barnehusene ytterligere og hvordan det arbeidet som 
skjer i barnehusene kan utvikles. Dette er 

betraktninger og anbefalinger vi vil vurdere nøye for å 

gjøre tilbudet til barna enda bedre» 
- Grete Faremo
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Utvalg og komiteer i Fo Nordland 2013-2015 
!

Yrkesfaglig utvalg 

!
Anne Sivertsen


Vernepleier 


!
Randi Sneistrand


Vernepleier 


!
Marte Aune

Vernepleier 


!
Arne Sivertsen

V. Vernepleier 


!
Katariina Wiland


V. Sosionom

!
Tim Sæterdal


Sosionom

!
Mona Lian

Sosionom

!
Anniken Gjerding

Ans. Sosionom


!
Elisabeth Iversen


Barnevernped


!
Bente Lise Kristensen


Barnevernped


!
Gunnhild Holte


Ans. Barnevernped


!
Solfrid Klepp


V. Barnevernped


Valg komite 

!
Medlem


Elin Nordby

!
Medlem


Rita Karlsen


!
Leder 


Christine Aarvik
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Helse og Sosialpolitisk utvalg 

Leder 
!
Mona Nilsen


Medlem
!
Bente Haukås


Medlem
!
Nina Albrigtsen


Medlem
!
Trine Strand


Medlem
!
Reidun Johansen


Medlem 
!
Eva Asperheim


Internasjonalt utvalg 

!
Leder 


Christian Wiik


!
Sekretær


Anita Syvertsen


!
 Medlem


Tommy Westblikk


!
Medlem


Magdalena Bjorken


!
Medlem


Anders Eivik


Kontrollkomite 

!
Medlem


Edna Rønning


Leder

Ann Kristin

Pettersen


!
Medlem


Hildegunn Jensen


Seniorpolitisk uvalg 

!
Medlem


Alf Natland


Medlem

John Willy

Edvardsen

!
Leder 


Dag Olsen


Tariffpolitisk utvalg 

!
Medlem

!
Medlem 


Ludvik Langnes


!
Medlem 


Tommy Westblikk


Medlem

Hilde Anita 

Robertsen


!
Sekretær


Anita Syvertsen


!
Medlem
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Kurs i Veiledningsteori og metode  
40 timers kurs – godkjent etter FOs kriterier 

FO inviterer i samarbeid med veilederne Roar Johansen og Tommy Engedal til veilederkurs for 
medlemmer/øvrige og tillitsvalgte i Tromsø. 

Tid:        Mandag 05. – fredag 09. mai 2014 (uke 19). 
               Innkvartering søndag ettermiddag/kveld. 
Sted:      Scandic Tromsø, Tromsø 

Pris:       Kr 9000,- for medlemmer i FO, kr 10 000,- for ikke-medlemmer, 
               inkl. overnatting i enerom, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell. 

               Jeg er ikke medlem, men ønsker å melde meg inn i FO (se påmeldingsskjema). 

Påmeldingsfrist: 07.04.2014. Bindende påmelding! De tillitsvalgte prioriteres ut fra sine 
respektive FO-avdelinger, da kurset dekkes av FO sentralt gjennom OU midler. Merk: Ved 
avmelding 2 uker før kursstart belastes den påmeldte halvparten av beløpet. Ved avmelding 
nærmere dato før kurset belastes den påmeldte hele beløpet. For tillitsvalgte vil deres lokale 
avdeling stå økonomisk ansvarlig ved avmelding. 

Påmelding med kontaktinformasjon til: FOs forbundskontor på e-post: kontor@fo.no eller pr. 
post på adressen FO, Pb 4693 Sofienberg, 0506 Oslo. Se også www.fo.no. Merk; det er to ulike 
påmeldingsskjemaer, ett for medlemmer/øvrige og ett for tillitsvalgte. 

Målgruppe er barnevernspedagoger, sosionomer vernepleiere og velferdsvitere samt andre 
fagpersoner. Når det gjelder tillitsvalgte er det hovedtillitsvalgte (klubbtillitsvalgte) og 
plasstillitsvalgte i FO som prioriteres. Kurset er godkjent etter FOs kriterier for godkjenning av 
veileder.  
 
Krav til nærvær: Kursdeltakerne må ha deltatt på 80 % av kurset for å få utdelt kursbevis. Dette for 
at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning. 

Kursledere/forelesere Roar Johansen og Tommy Engedal er godkjente veiledere i FO og har bred 
erfaring som kursholdere.



Konferanse 
om boligpolitikk !!

“Hva har bolig å si for å ivareta dine individuelle behov? Vi 
ønsker en konferanse som kan inspirere og gi deltakerne nye 
perspektiver til samfunnets tenkning om kollektive løsninger” 

!
Sted: Thon Hotell Bodø. Adresse: Moloveien 14 

Tid: Tirsdag 6.Mai - Onsdag 7. Mai 2014 
Med blant andre: 

Cato Brunvald Ellingsen 
Husbanken 

Nordlandsforskning 
Norsk forbund for utviklingshemmede 

Uloba  
Marte Wexelsen Goksøyr 

!
!

Konferansen er gratis for FO Nordland sine medlemmer. 
Påmelding innen 16.04.2014. Konferansen er åpen for alle,  

Medlemmer: www.fo.no under «mine kurs».  
Andre: anita@fo-nordland.no  
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B-post
Returadresse: 
FO-Nordland 
Postboks 376 
8001 Bodø	


!!
Avdelingsinformasjon !
Fo Nordland 
Postadresse: 
Folkets hus, postboks 376, 
8001 Bodø !
Besøksadresse: 
Prinsensgate 115,  
8005 Bodø

!!!!
Tlf: 75 50 41 71 
Faks: 75 50 66 91 
E-post: kontor@fo-
nordland.no 
Webside: 
www.fo.no/nordland !
Ansvarlig redaktør: 
Christian Wiik  
Mail: 
wiikchristian@me.com 
Tlf: 91646498

!!
NYTT FRA FO 
NORDLAND


