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Nordland 

Vold, trusler og netthets 
Advokat Thomas Benson foreleste om ovennevnte på slutten av 
representantskapets første dag. Det er et høyaktuelt tema som mange av FOs 
medlemmer har stiftet bekjentskap med. Netthets er et økende problem i 
samfunnet, og det omfatter trusler og sjikane framført på internett. Gjennom 
sosiale medier når en et stort antall mennesker, med påfølgende stort 
skadegjørende potensiale.
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Ytringsfrihet 
Både i følge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 
(EMK) og grunnloven har enhver rett til ytringsfrihet, men 
ytringsfriheten kan begrenses av «særlige tungtveiende hensyn.» 
I følge samme konvensjon og grunnlov, har også enhver rett til 
respekt for sitt privatliv. Grensen mellom disse rettigheter beror på 
en avveining av interesser. Et sentralt punkt er om ytringen er av 
allmenn interesse, eksempelvis uttalelser som berører politiske 
emner. Sjikanerende utsagn mot enkeltpersoner eller grupper, 
trusler og personlige opplysninger som framsettes for å krenke 
andre, regnes ikke som av allmenn interesse. I den nye 
straffeloven som trådte i kraft 1. oktober 2015 ble det gjort 
endringer som medfører at ytringer og trusler på internett rammes 
i større grad enn før. §10 andre ledd andre punktum står det 
«Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også 
offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til 
å nå et større antall personer.» Dette rammer ytringer skrevet på 
internett og blant annet en åpen facebookprofil omfattes av 
bestemmelsen. Etter rettspraksis og forarbeidene regnes «et 
større antall» som 20-30 personer. Også det å trykke «liker» på 
facebook kan etter omstendighetene anses som en ytring etter 
grunnloven §100 og EMK art 10.

Æreskrenkelser 
Ytringer som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller 
omdømme faller inn under æreskrenkelser. Bestemmelsen var 
tidligere i straffeloven, men ligger nå i skadeerstatningsloven 
§3-6a første ledd, og gir følgelig kun grunnlag for erstatning.

Hatefulle ytringer 
Straffelovens §185 omfatter forbud mot diskriminerende og 
hatefulle ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge, 
etnisitet, religion og livssyn, seksualitet og nedsatt funksjonsevne. 
Det er ikke krav om at ytringen framsettes offentlig.

Hensynsløs atferd 
Straffelovens §266 omhandler hensynsløs atferd, den omhandler 
skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs 
atferd som krenker en annens fred. Mobbing kommer inn under 
denne paragrafen. I tillegg rammes hatefulle og sjikanerende 
utsagn og ytringer som isolert sett ikke er straffbare, men som 
forekommer i et antall som gjør det særlig plagsomt for mottaker. 
Heller ikke denne bestemmelsen har krav om at ytringene må 
være framsatt offentlig.
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Krenkelse av privatlivets fred 
Dersom man gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, trer straffeloven §267 inn. Her 
dreier det seg om sanne opplysninger, men som objektivt sett normalt innehar en viss grad av 
sensitivitet. Eksempelvis opplysninger om seksuell legning, alkoholvaner eller personopplysninger. Her 
vil det ofte bli snakk om en helhetsvurdering der ytringsfrihet og privatliv vurderes opp mot hverandre.

Trusler 
Trusler som er egnet til å framkalle alvorlig frykt kommer inn under straffeloven §263. Det kreves ikke at 
fornærmede rent faktisk har følt seg truet, men det vurderes om trusselen rent objektivt har en slik 
virkning.

Ved trusler overfor barnevernsansatte (og andre i lignende stillinger), vil allmennpreventive hensyn og 
ansatte i utsatte stillingers behov for et særlig vern, tale tungt i retning av en følbar reaksjon. Praksis ved 
impulsive trusler om vold, viser at det ofte idømmes betinget fengsel, eller samfunnsstraff, fordi slike 
trusler sjelden realiseres.

Nye bestemmelser om vold og trusler 
1. januar 2017 kom det nye bestemmelser om vold og trusler om vold i arbeidslivet. Forskrift om 
utførelse av arbeid fikk et nytt kapittel; 23A: «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og 
trussel om vold.» Bestemmelsen inneholder krav om risikovurdering og pålegger arbeidsgiver å foreta 
en slik risikovurdering av faren for å bli utsatt for vold og trussel om vold. I forskriften står det hvilke 
punkter risikovurderingen særlig skal knyttes til, og det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i 
forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal også påse at 
arbeidstakerne har nødvendig informasjon om risikofaktorer, iverksette tiltak og rutiner og gi informasjon 
om rutiner for varsling og rapportering av vold og trusler om vold. Videre skal arbeidsgiver sørge for at 
situasjonen der vold og trusler om vold forekommer, skal så langt som mulig fjernes eller reduseres. Der 
en arbeidstaker har vært utsatt for trusler og vold, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakeren får 
nødvendig oppfølging både med hensyn til den fysiske og den psykiske belastningen som hendelsen 
kan ha medført.
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«Lederen har ordet» 

Da har jeg fungert i jobben som fylkesleder i snart et og et halvt år. Det har vært en bratt læringskurve, 
krevende men utrolig lærerikt og gøy :) Jeg tenker det er på plass å skryte litt av fylkessekretær Anita 
Syvertsen, som har vært med på å gjøre overgangen for meg trygg og håndterbar. Anita har med sin 
lange fartstid historikken og rutinene til FO Nordland. Både fylkessekretær og fylkesleder jobbene 
spenner seg over alle tariffområdene (selv om vi gjør fordelinger oss imellom), medlemssaker, verving, 
klubbygging, kurs, møter av ulike slag og mye mere.  

Det er høyt tempo og ikke en dag som er 
kjedelig. Når vi farter land og strand rundt 
i fylket vårt, i medlemssaker, klubbygging 
og verving, synes vi selv vi er et rimelig 
godt team. Å få lov til å komme ut til dere 
i klubbene og delta på klubb- og årsmøter 
er en av de morsomste delene med 
denne jobben. Men vi ser også i en del 
av medlemssakene at arbeidslivet 
hardner til. Det er med arbeidsgivere som 
med det meste her i verden – vi finner 
hele spekteret, fra dem som virkelig 
forsøker å få til det beste for sine 
arbeidstakere, til dem som tar lite hensyn 
og kjører hardt på. Regjerningen vi har 
pr. d.d. synes arbeidsmiljøloven må 
moderniseres, men det de gjør er å ta fra 
oss rettigheter fagbevegelsen har 
kjempet frem. Språk er makt! Når de 
omdefinerer og «stjeler» språket, og vise til at noe er modernisering og andre ting er reversering gjør de 
det bevist. Det er ikke reversering å gi tilbake rettigheter som allerede var der, det er heller ikke 
reversering å gi enda bedre rettigheter. Husk at der er valg til høsten!  

En sak som jeg synes det er ekstra viktig å trekke frem er at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 
har bestemt at de ikke vil lovfeste kompetansen til sosionomer og vernepleiere i helse- og 
omsorgstjenestene. Beslutningen kom etter at regjeringen tidligere i vår kom med et forslag om å endre 
helse- og omsorgstjenesteloven. De ville lovfeste at alle kommuner skal ha knyttet til seg leger, 
sykepleier, fysioterapeuter, jordmor, helsesøster, ergoterapeuter og psykologer. Stortinget skal vedta 
lovendringen i løpet av juni. Det er viktig å huske at regjeringen i lovforslaget skriver at sosionomer og 
vernepleiere er nødvendig for at kommunene skal kunne utføre sine pålagte oppgaver. FO ved 
forbundsleder Mimmi Kvisvik viser til at vi kommer til å fortsette kampen. Jeg minner på ny på at det er 
valg til høsten, husk å påvirk, spør spørsmål til politikerne og still krav! Skulle jeg trekke frem en dag som 
har vært spesiell i løpet av året, vil jeg trekke frem dagen i Ytre Helgeland barneverntjeneste, sammen 
med Landsforeningen for barnevernsbarn og politikere fra Alstahaug, Herøy, Dønna og Leirfjord. Lasse 
Olsen som er profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog, og jeg, har skrevet en artikkel som dere 
finner i denne utgaven av Nytt fra FO Nordland. De dagene man kjenner man er med å påvirke og 
engasjere positive, er noe eget med. Da står det bare igjen å ønske dere alle en riktig fin sommer :)  

Fylkesleder Gunhild Holthe.
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Til nytt fra FO Nordland 

«Temakveld med Trine Lise Olsen på Mo» 

Fo Rana i samarbeid med Profesjonsfaglig utvalg Fo Nordland invitert 27.April til ei stund med humor 
og alvor på programmet. Det kom 68 personer til Bakeribygget der 32 var FO medlemmer/studenter og 
36 betalende ikke-medlemmer. Trine Lise fortale om livet sitt i 2 x 40 minutt med en pause oppimellom 
der «gjestene» fikk kaffe og nydelige kaker som Bakeribygget hadde sørget for. 

Trine Lise åpner med at historien hennes 
fikk mer innhold etter at showet hennes ble 
vist på tv. En tidligere nabo tok kontakt og 
fortalte detaljer som i dag preger Trine Lise 
og det hun har å fortelle. 

Trine Lise husker mye fra barndommen, 
men noe har hun tenk bare har vært 
mareritt. Det hun nylig har fått vite om seg 
selv er at da hun var 2 år og broren 4 kom 
en nabo til unnsetning da en 16-åring var i 
ferd med å forgripe seg på henne.  

Barndommen preges av en mor som aldri 
var der og som aldri beskyttet. Den sjelero 
en mor skal gi sine barn var aldri tilstede. 
Følelsen av svik har alltid vært der, sier 
Trine Lise. 

Barnehjem, beredskapshjem, fosterhjem…  
Ikke før Trine Lise kom til mamma-Ragnhild fikk hun kjenne på trygghet og var kommet til en «trygg 
havn». Denne mamma`n har hatt 60 barn til sammen og har gitt trygghet i livet til alle disse barna. Med 
bakgrunn i dette fikk hun ;Kongens fortjenestemedalje. Trine Lise og Mamma Ragnhild satt ved 
kongens bord og drakk Champagne!!! Vel; «du får jenta ut av bygda, men ikke bygda ut av jenta» sier 
Trine Lise lurt når hun snakker om tilgangen på gratis sprudlevann hos selveste kongen. 

Trine Lise poengterer før hun avslutter stunden hvor viktig voksne er, rollen voksne har i livet til barn. 
Hun husker ALLE SNILLE VOKSNE på hennes vei. Vær en VIKTIG voksen.  

Takk til alle som kom og takk, Trine Lise; for at du deler en viktig historie som er med på gjøre oss 
rustet til å være gode voksne og sist men ikke minst gode fagarbeidere i jobben som vi gjør. 

For FO Rana og Profesjonsfaglig utvalg 

Marte Aune  
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Vellykket FO seminar for sosialarbeidere i krimonalomsorgen avholdt på 
Sundvollen 8.3-9.3.2017 

Tema for årets FO seminar var ”En sunn sjel i et sunt legeme”- er fysisk helse 
undervurdert i kriminalomsorgen? 

26 engasjerte FOere fikk høre foredrag av doktorgradsstipendiat Grete 
Flemmen ved Kompetansesenter rus i Midt Norge. Flemmen har i sitt 
arbeid dokumentert hvordan den fysiske helsen er hos pasienter som 
kommer inn til rusbehandling. I tillegg har hun sett på i hvilken grad 
strukturert fysisk trening kan redusere de fysiske utfordringene og den høye 
sykdomsrisikoen pasientgruppen har. Gjennom åtte uker gjennomførte hun 
et beinhardt treningsprogram for denne gruppen. Hun fant at fysisk trening 
hos ruspasienter i døgnbehandling kan gi betydelig reduksjon i risiko for 
utvikling av hjerte og karsykdommer. Grete Flemmen fortalte at de som 
gjennomførte treningsintervensjonen forbedret utholdenhetskapasiteten sin 
så mye at de reduserte risikoen for utvikling av sykdom betydelig. 
Treningen må gjøres riktig, med tett oppfølging av fysiolog og man må 
bruke treningsmetoder som virker for å oppnå disse gode resultatene. Hun 
laget derfor et strukturert treningsprogram med riktige treningsmetoder. 
Hun konkluderte med at riktig fysisk trening med mål om forbedring av den 
fysiske helsen derfor bør inn som en viktig del av rusbehandling. Med dette 
som bakteppe, fikk vi etterpå høre hvordan rusmestringsenheten (RME) ved 
Ullersmo fengsel bruker fysisk aktivitet som behandlingssupplement i avdelingen. Faglig leder ved RME 
Ullersmo, Carina Halmrast og miljøterapeut David Ark, startet friskt og loset seminardeltagerne gjennom 
en økt med knebøy kombinert med informasjon om helsegevinster. Dette for å illustrere viktigheten av at 
trening får en økt mening og effekt når riktig informasjon bli gitt før og under, samt at nøkkelpersoner/
veiledere deltar i treningen. De delte også erfaringer fra arbeidet ved avdelingen, hvor effekten var både 

fysisk og psykisk. Herunder bedre søvnkvalitet, høyere deltakelse, 
bedre affektregulering, bedre kroppsbevissthet og kontroll, økt 
mestringstillit mm.  

Den første seminardagen ble avsluttet med eksempler fra Nordland 
friomsorgskontor ved Katrin Gjelseth på hvordan aktivitet kan brukes 
som tiltak i samfunnsstraffen til å bedre 
fysisk helse, bygge nettverk og 
motvirke angst og isolasjon hos 
domfelte. Samfunnsstraffens genialitet 
er at den kan tilpasses den enkelte 
domfelte, alt etter vedkommendes 

helse, livssituasjon, evner og forpliktelser ellers.  

Den skal ha både et straffende element ved at den domfelte skal ut å gjøre 
gratis arbeid for lag, foreninger eller det offentlige, eksempelvis en 
kommunal tjeneste. Man skal altså gjøre opp for seg i forhold til samfunnet!  

Det andre elementet innebærer sosialfaglig jobbing. Der kan man legge inn, 
etter en konkret faglig vurdering, de tiltakene som skal kunne bidra til at den 
domfelte tar tak i livet sitt og gjør en innsats for å motvirke nye straffbare handlinger og eventuelt 
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rusmisbruk i fremtiden. Samtlige tiltak skal så vedtas i en gjennomføringsplan, og de må være godt faglig 
begrunnet og sikkerhetsmessig vurdert og klarert. Her må vi som sosialfaglige ansatte i 
kriminalomsorgen bruke vårt fag til det ytterste.  

Vi vet at det for mange kan bli ganske ensomt, og det kan bli lite innhold i hverdagen når et eventuelt 
rusmisbruk og den kriminelle livsstilen legges bort. Da er det viktig å hjelpe dem å komme i gang med 
positive fritidsaktiviteter for slik å hjelpe dem å forebygge tilbakefall. Da tenkes det gjerne på å finne 
aktiviteter som innebærer kontakt med et rusfritt nettverk, og/eller kobler dem opp til tiltak som finnes i 
den enkelte kommune. Friomsorgen fokuserer på også å hjelpe dem å finne rusfrie alternative måter å 
takle eksempelvis stress, psykiske helseplager, og søvnvansker. Da kan Yoga være et godt tiltak. 
Sammen med et tilbud om mindfulnessbasert stressmestring og oppmerksomhetstrening, er yoga et 
meget godt egent verktøy i rehabilitering. 

Klatring er et annet tiltak som både gir 
mestring, muligheten for et rusfritt nettverk 
og opplevelser ute og inne. Turer i skog og 
mark, enten med saksbehandler eller med 
lokal rus og psykiatritjeneste, er 
lavterskeltiltak som er lett å fortsette med 
også etter gjennomført samfunnsstraff. Når 
saksbehandler ved friomsorgen selv velger å 
ta domfelte med på tur, kan det være for å 
ha en annen samtalearena enn kontoret. 
Samtaler ute i naturen, ved bålet, på den 
fjelltoppen som var satt som et mål er ofte 
gode samtaler. De er uanstrengte, frie og 
flere timer sammen gir en helt annen mulighet for dypere samtale enn en time på et kontor. Å komme 
seg opp på fjelltoppen, som vi så i det fjerne, innebærer mestring. Å vite hvor man skal gå på tur, hvor 
turstiene finnes, er konkret tilrettelegging. Da er kanskje neste steg å melde seg inn i turistforeninga eller 
delta på 7-toppstur eller andre organiserte turer. 

Som ansatt i kriminalomsorgen er det viktig å tenke på at vår helhetlige tilnærming til mennesket er 
særdeles egnet og verdifullt. Gjelseth fokuserte på viktigheten av å bruke aktivitet som del av det 
sosialfaglig arbeidet med de straffedømte.  Klientene i kriminalomsorgen har ofte store og sammensatte 
problemer, og det finnes ingen "quick fix". Ting tar tid og det kreves faglighet og engasjement.  

Gjelseth fortalte om en siste tur som ble gjennomført med en domfelt. Etter at de endelig hadde fått 
tørket gjennomvåt ved og grillet pølser på bålet, fikk han spørsmål om hva han hadde lært. Svaret var at 
"Alt går an hvis man prøver lenge nok.»  

På dag to fikk vi et veldig aktuelt og engasjerende foredrag fra psykoterapeut, pedagog og diakon Marie 
Farstad om teamet skam. Hun fortalte om hva skam er, hva skammen gjør med oss, hvordan vi kan 
beskytte oss mot skamfølelsen, og hvordan vi kan håndtere og bearbeide den uten at den blir 
ødeleggende. Videre snakket hun om hvordan skam henger sammen med kropp, relasjoner, språk, 
identitet og helse, og til slutt, hvordan vi som fagpersoner kan møte skammen til de vi jobber med.  

Kathrin Gjelseth 
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Spennende og lærerik samarbeids- og informasjonsdag!  
Etter et utspill fra flere politikere fra Alstahaug, i avisa Helgelendingen oktober 2016, der de stilte seg 
kritisk til arbeidet og budsjettoverskridelser til Ytre Helgeland barneverntjeneste, ga FO Nordland et 
tilsvar i et lengre leserbrev og avsluttet med: «FO Nordland anmoder politikere i Alstahaug om å setter 
seg inn i hvordan det jobbes barnevern. Vi foreslår at dere inviter de barnevernsansatte sammen med 
ungdommer fra Landsforeningen for barnevernsbarn, og at dere tåler å høre om hva man ser og 
opplever av inntrykk - på godt og 
vondt - før dere ser på tallene og 
konkluderer med at dere er 
bekymret og har mistillit til en 
tjeneste som har så stor betydning 
for de vi har størst ansvar for i vårt 
samfunn – Barna!» Barnevernleder 
Elisabeth Ludviksen tok utfordringen 
og begynte planleggingen med å få 
til et møtepunkt. Den 2. mars 2017, 
møtes Ytre Helgeland 
barneverntjeneste, politikerne i 
Leirfjord,   Alstahaug, Herøy og 
Dønna, Landsforeningen for 
barnevernsbarn ved Thomas 
Johansen og FO Nordland ved fylkesleder Gunhild Holthe og profesjonsfaglig ansvarlig 
barnevernspedagog Lasse Olsen. Barnevernleder snakket til lydhøre og engasjerte politikere om 
arbeidet barneverntjenesten gjør, og om utfordringer de har. Det ble informert om barnevernets mandat, 
status i tjenesten, antall meldinger, tiltaks-, omsorgs- og akuttsaker. Tjenesten hadde blant annet endret 
metodikk i tilfeller der akuttvedtak tidligere kunne bli utfall i sak, der de nå hadde oppnådd reduksjon på 
ca 80%, en nedgang fra 15 saker i 2015 til 4 saker i 2016. Barnevernleder informerte også om 
fosterhjemsoppfølging og utfordringer med geografi. Blant annet viste hun konkret til at når et barn flyttes 
til en annen kommune, og evt. annet fylke, så er det fremdeles den barneverntjenesten som har tatt 
omsorgen for barnet som følger opp, og at dette medfører store ressurser både i tid og økonomi. Vi fra 
FO Nordland informerte om ny barnevernslov og fosterhjemsmeldinga. Vi la fokus på at den nye 
barnevernsloven ikke vil gi mindre, men mere ansvar, til kommunene og at dette vil blant annet medføre 
økte kostnader. Vi snakket om at Glassjenta-saken har satt fokus på å få lov til å vokse opp i eget 
nærmiljø. Vi satte fokus på at de fire kommunene blir små i noen sammenhenger, og at det vil være lurt å 
tenke hele Helgeland som område. Her ble politikerne oppfordret til å få på plass lokale løsninger, 
eksempelvis egen institusjon på Helgeland. Noe de umiddelbart grep interesse for og skulle ta videre inn 
i Helgeland regionråd. FO utfordret videre politikerne til å interessere seg mere for barnevernet, ikke 
bare når budsjettforslag skulle gjøres eller budsjett overskrides. Thomas Johansen fra Landsforeningen 
for barnevernsbarn snakket om hva det gjør med barn og ungdom når de stadig leser om hets av 
barnevernet. Thomas var direkte og rett på, han sa at politikerne burde være forsiktige med sin kritikk, og 
ikke minst forsiktige med å støtte opp om «voksenkritikken». Barna var det som skulle ha fokus og stå i 
sentrum, og det var ikke bra for barn å lese om alt det negative som ble skrevet og sagt om barnevernet. 
Thomas oppfordret også politikerne til «å bry seg mere om barnevernet». Ordførerne fra de fire 
kommunene viste til at de ønsket at informasjons- og samarbeidsmøter mellom barneverntjenesten og 
politikerne måtte videreføres, og at de i løpet av dagen hadde fått ny kunnskap. Alle fire ordførerne la 
vekt på at de hadde tillit til barneverntjeneste, og ønsket å bidra til at barneverntjenesten skulle ha best 
mulig arbeidsforhold. 

Av Lasse Olsen og Gunhild Holthe 
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Barn fortjener et liv uten fattigdom! 

«Nesten 100 000 barn i Norge vokser opp i fattigdom. Dette er urettferdig, uverdig og brudd 
på barns rettigheter.»  

Fattigdom blant barn handler om barns mulighet til å delta på lik linje med andre barn, på 
fritidsaktiviteter, musikk, sport, invitere til bursdager, dra på kino med venner og få reise på ferie. 
Fattigdom er ofte forbundet med skam, og barn blir satt i situasjoner hvor de må lage seg unnskyldninger 
for hvorfor de for eksempel ikke kan bli med på kino, gå i bursdag eller ta imot besøk. I tillegg er det 
andre følger av å leve i fattigdom Forskning viser til at langt flere barn som vokser opp i fattigdom, har 
dårligere psykisk og fysisk helse enn andre barn. 

Barn som vokser opp i fattigdom er et offentlig ansvar. Tiltak mot fattigdom er ikke noe politikere bare 
kan smykke seg med i en valgkamp, verken sentralt eller kommunalt, for så glemme det etterpå. Det å 
bekjempe fattigdom krever innsats og målrettede arbeid i kommunene. Derfor har FO Nordland en 
oppfordring til alle kommunepolitikere - Dere må ta ansvar og eierskap til de tjenestene dere har i egen 
kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nettstedet www.barnefattigdom.no 
Dette er et verktøy for informasjon om og identifisering av omfang på barnefattigdom i den enkelte 
kommune. Nettstedet er basert på registerdata fra SSB. Her er det mulig å ta ut tall om 
levekårsutfordringer relatert til fattigdom, for eksempel arbeidsledighet, dårlig boforhold samt manglende 
deltakelse i barnehage og SFO. Informasjonen kan gi nyttig kunnskap til kommunenes arbeid med 
målrettede, lokale tiltak for å bekjempe fattigdom, og bør brukes aktivt i arbeidet med både å identifisere 
omfang av fattigdom blant barn, og ikke minst til å iverksette tiltak.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler i år ut tett på 200 millioner kroner som 
tilskuddsordning til kommuner, frivillige lag og organisasjoner, for at de blant annet skal tilby 
fritidsaktiviteter og ferietilbud. Men slike tilskuddsordninger er ikke det som i størst grad motvirker 
fattigdom. I følge NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er det de 
universelle ytelsene som i størst grad motvirker fattigdom, og som oppleves som mindre stigmatiserende 
av barna selv. Dette forutsetter imidlertid at disse ytelsene øker i takt med prisnivået ellers i samfunnet. 
Dette har ikke skjedd. For eksempel har barnetrygden vært den samme siden 1995. Vi vet at foreldre i 
hovedsak prioriterer barna sine høyt. Derfor vil økonomiske tilskudd til familiene, det vil si gode 
sosialhjelpssatser og stønadsordninger, komme barna til gode. Når familier har behov for offentlige 
stønader, så må stønadene være på et nivå som familiene kan leve av.  FO oppfordrer derfor at dagens 
system for offentlig overføringer til barnefamilier, gjennomgås grundig.   

Barn er uten mulighet til å endre sin situasjon og det er det offentliges ansvar å bidra til at alle barn får en 
verdig barndom. Det fortjener alle barn! 

Gunhild Holthe – Fylkesleder FO Nordland   
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Miljøterapeutisk kompetanse sikrer bedre kvalitet i skolen  

«FO Nordland viser til at vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger innehar en særskilt 
kompetanse på miljøterapeutisk arbeid som sikrer en bedre kvalitet i skolen. Disse profesjonene må inn 
i skolen.» 

Flere nasjonale utredninger og rapporter viser til endrede behov og krav som fremmer behov for 
miljøterapeutiske kompetanse i skolen. I tilpasset opplæring er kompetanse på barns utvikling i en 
helhetlig kontekst sentral. Det betyr særlig kompetanse på å forstå utviklingsmessige, sosialøkologiske 
og psykososiale utfordringer.  

Barneombudets fagrapport «Uten mål og mening?» viser til at mange av elevene som mottar 
spesialundervisning, ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen og at de har et dårlige psykososialt 
skolemiljø enn andre elever, og at de verken blir hørt eller får medvirkning i opplæringen. FO Nordland 
viser til Barnekonvensjonen og FNs konvensjon som understreker elevers rett til et forsvarlig og 
individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole.  

NOU 2015:2 belyser behov for kompetanse knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø samt hvordan 
skolen skal forebygge og håndtere mobbing. Et godt psykososialt læringsmiljø er uten tvil viktig for at 
elever skal kunne få utnytte sitt potensiale, både sosialt og faglig.  

Miljøterapeutisk kompetanse sikrer på individnivå målrettet arbeid gjennom individuell opplæringsplan 
samt et tett samarbeid og medvirkning fra eleven, læreren og foresatte. Dette sikres ved å ha et sterkt 
fokus på kartlegging, tilrettelegging og utviklingsstøttene tiltak.  

Profesjonene FO Nordland representerer innehar en miljøterapeutisk kompetanse utdanningssystemet 
etterspør. Profesjonene har en særskilt kompetanse på arbeid med psykososialt skolemiljø, 
brukermedvirkning og tilrettelegging for elever med funksjonsutfordringer av fysisk, psykisk eller sosial 
karakter.  Kompetansen må sees på som et viktig supplement til pedagogisk kompetanse som bør være 
en naturlig samarbeidspartner mellom skole og instanser slik som barnevern og helsestasjon.  

I forslag til ny barnevernslov (NOU 2016:16) foreslås barneverntjenesten sitt ansvar om forbyggende 
tiltak overfor alle barn i kommunen tatt ut. Slik det er fremstilt i forslaget er FO Nordland positiv til dette. 
Kommunene plikter å lage plan om arbeid rettet mot ALLE barn. Videre plikter kommunene å samordne 
tjenestetilbud rettet mot barn. Kommunene vil også være forpliktet til å samordne det kommunale 
tjenestetilbudet rettet mot bestemte barn når dette er nødvendig. FO Nordland mener at dette er en 
positiv dreining, men det fordrer at kommunene bygger opp tiltak som kan ivareta disse utfordringene. 
Endringen vil også sikre en dreining mot å tenke «barnevern» i en større sammenheng. Herunder er 
skolen en viktig arena i dette arbeidet, FO Nordland mener ikke endringene ikke kan ivaretas uten at 
miljøterapeuten er bidragsyter i elevens skolehverdag. 

Barneombudets fagrapport tydeliggjør viktigheten av miljøterapeutisk kompetanse i skolen. Den viser til 
at skoler har for lav oppmerksomhet på elever med funksjonsnedsettelser og lærevansker i arbeidet med 
det psykososiale miljøet. Videre pekes det på viktigheten av inkludering av elever med lærevansker og 
funksjonsnedsettelser. Mangel på miljøterapeutisk kompetanse i skolen gir mindre fokusering på hver 
enkelt elevs behov for tilrettelegging i skolehverdagen sammen med en for dårlig standard på 
planlegging, gjennomføring og evaluering av den tilpassede opplæringen. 

Behovet i dagens og fremtidens skolehverdag påpeker behov for særskilt kompetanse på det å forstå 
utviklingsmessige, sosialøkologiske og psykososiale utfordringer. Dette er viktige komponenter i det 
forebyggende arbeidet skolene bør fokusere på. FO Nordland viser til særskilt kompetanse hos 
vernepleierne, sosionomene og barnevernspedagogene. Disse profesjonene må inn i skolehverdagen til 
eleven. 

Representantskapet FO Nordland, mars 2017.  
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FO sine 30 & 40 års jubilanter på Molostua  

FO Nordland hadde representantskap 15. til 17. mars, og i den forbindelse invitert alle 30. og 40. års 
jubilantene til middag på Molostua. I år var det hele 21 stykker som hadde 30 års jubileum, og tre 40 
årsjubilanter. Til stede på jubilantmiddagen var det fire 30 års jubilanter og to 40 års jubilanter. FO 
Nordland takker dem for spennende fortellinger om hva de har gjort gjennom sine yrkesliv og FO tid. 

Til stede: 

30 – års jubilantene: Trond Heggelund, Eli Holmen, Ronja Tangrand og May Beate Iversen. 

40 – års jubilantene: Sofie Normann og Berit Kjølmoen. 

Fra FO Nordlands kurs i forhandlinger juni 2017 
Kursets formål var å dyktiggjøre forhandlingsutvalgene til høstens lokale forhandlinger.Gunnhild og Anita 
innledet med å snakke om forhandlingsteknikker. Det ble en bra dialog mellom dem og deltakerne. Mye 
erfaringsutveksling. Etter lunsj kom Arild Sverstad Haug fra FO sentralt. Han er ansatt i Avdeling for 
lønn, arbeidsforhold og forhandlinger. Avdelingen håndterer forhandlinger, saker som angår lønns- og 
arbeidsforhold samt tillitsvalgtskolering. Arild dro oss grundig gjennom både noe historikk, og dagens 
situasjon, samt konkret gjennom hvordan gangen er i lønnsforhandlinger. Rettigheter og plikter for 
partene. Også her ble erfaringer flittig delt. Kurset gikk over to dage, og på andre dag var det også satt 
av noe tid til praktiske øvelser. Kurset var både nyttig, lærerikt og morsomt med tanke på høstens 
forhandlinger. 

Bente Haukås 
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Kontrollkomiteen i FO Nordland består av tre personer. 

•Ann-Kristin Pettersen, vpl og leder 

•Wenche Klingen, bvp 

•Anne Liv Engbråten, vpl   

Vår oppgave er å føre tilsyn med 
avdelingens virksomhet. Vi skal påse at 
avdelingen gjør organisatoriske og 
økonomiske disposisjoner som er i 
samsvar med vedtekter i FO, og vedtak 
som er fattet i fylkesstyret, arbeidsutvalget 
(AU) og på årsmøter/ representantskapet.  

Vi har en møteplan som følger 
avdelingens aktiviteter, og har berammet 4 møter pr år. Vi avtaler hyppigere møter ved behov, - noe som 
har vært nødvendig denne perioden. 

Arbeidsmetoden er i all hovedsak å gå gjennom alle protokoller og vedtak fra AU, fylkesstyret, årsmøte og 
representantskap. Fylkesstyret får kopi av vår protokoll. Der vil det fremgå hvis vi har kommentarer til 
aktuelle saker. Vi kan også sende brev utover dette. Vi er opptatt av at fylkesavdelingen skal ha etablerte 
rutiner for sin virksomhet.  

Eksempler på saker vi har jobbet med: 

- Oppfordret fylkesavdelingen til at det utarbeides rutiner for å sikre god praksis. 

- Vurdering og betraktning av «pensjonssaken» - etter oppfordring fra fylkesstyret. 

- Gjennomgang av alle protokoller som nevnt ovenfor. 

- Vurdert habiliteten av enkeltmedlemmer i enkeltsaker. 

Vi deltar ikke i styremøter o.l. Dette for at vi i så stor grad som mulig skal opprettholde den nøytralitet og 
habilitet som er nødvendig i arbeidet. Unntak gjøres hvis kontrollkomiteen ser det tjenlig eller hvis vi blir 
invitert. Vårt mandat er ikke å komme med råd eller å ta stilling i tvistesaker, men å påse at vedtekter, 
vedtak og rutiner følges.  

Kontrollkomiteen         
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                   Selvangivelsen 

Første mann ut er Magnar Marhaug, ny HTV i Hamarøy. 

FO-Nytt vil framover presentere selvangivelsen til noen av de 
hovedtillitsvalgte rundt omkring. Vi vil i starten prøve å få tak i de nye 
hovedtillitsvalgte, så kom gjerne med innspill til oss. 

  

Navn:  Magnar J. Marhaug              

Utdanning:  Sosionom 

Bosted:  Ulvsvåg, Hamarøy 

Arbeidssted: NAV Hamarøy kommune 
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Hvor lenge har du vært 
HTV:

Siden 15.08.2016

Tidligere verv: Nestleder i FO-studentene i Bodø

Engasjement og 
utfordringer:

Det er et bra engasjement blant medlemmene i Hamarøy, 
også ut over lønn. Vi er få medlemmer, og jobber på mange 
felt i kommunen.

Hvorfor påtok du deg 
vervet som HTV:

Stort press fra forrige HTV. Men også spennende å bli kjent 
med organisasjonen og arbeidslivets spilleregler. Har fått 
mye forståelse etter dette første året, og ikke minst etter 
«Tromsøkurset» ( LAF-kurset)

Har du et styre og en 
vara i klubben? 

Ja, både styre og vara.

Hva er medlemmene 
opptatt av? 

Arbeidsvilkår og organisasjonsstruktur. Jeg har ikke hatt 
lønnsforhandlinger ennå.

Beskriv deg selv med 5 
ord/ setninger: 

Rolig og sindig, humoristisk og seriøs

3 ting jeg liker ved min 
arbeidsplass: 

Kollegaene, utfordringer i jobben og alle menneskene 
(brukerne)

3 ting jeg ville ha endret 
ved min arbeidsplass:

Bedre tid til arbeidsoppgavene, større fagmiljø og klarere 
rutiner mellom NAV lokalt og spesialenhetene.


