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NORDLAND 

FRA VENSTRE JOHN WILLY EDVARDSEN, ALF EGIL NATLAND OG DAG OLSEN. 

Seniorpolitisk Utvalg  
AV SOLFRID FAGERBAKK KLEPP 

Senior politisk utvalg har for andre gang arrangert pensjonskurs. I Nytt fra 
FO Nordland denne gangen, kan du blant annet lese om dette 
pensjonskurset samt fra Trondheimskonferansen om pensjon. I tillegg kan 
du lese litt om hva som gjør at medlemmene i seniorpolitisk utvalg 
fremdeles syns det er viktig å være medlemmer i FO etter at de er blitt 
pensjonister. 

FO Nordland har et seniorpolitisk utvalg som består av Dag Olsen, leder, 
og John Willy Edvardsen og Alf Egil Natland. Det er andre gang at 
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utvalget arrangerer en kursdag om pensjon og over 50 
oppmøtte FO-medlemmer og enkelte andre fikk med seg en 
interessant dag om pensjon og utfordringer rundt dette temaet. 

Medlemmene i det seniorpolitiske utvalget i Nordland er 
sosionomer og nå pensjonister. Vi spurte dem om hva det er 
som gjør at de fortsatt er organisert etter at de ble pensjonister. 
De framhever at det å fortsatt kunne delta, treffe kollegaer og 
være med å påvirke med sin erfaring er viktige punkter. Dag 
Olsen sier at en utfordring er at man som pensjonist lett faller 
ut av fagforeningsarbeid, og det er ingen naturlig inngang inn i 
lokalklubbene. På spørsmål om hva klubbene bør gjøre for å 
forhindre dette, svares det at det er usikkert om dette er 
lokalklubbenes ansvar eller fylkesavdelingens ansvar. Olsen 
forteller at tidligere, da de var organisert i NOSO, var det ikke 
kommuneklubber, men lokalavdelinger som for eksempel Indre 
Salten. Det betød at man fikk et bedre samarbeid på tvers av 
kommunegrensene, og   lettere fikk til samarbeid om for 
eksempel seminarer ol. Natland sier at goder som forsikringer, 
tidsskrifter og lig. selvfølgelig betyr noe, for at de ønsker å 
fortsatt være medlem av FO som pensjonister.  

FO Nordland har en representant, Dag Olsen, som sitter i det 
sentrale seniorpolitiske utvalget. Dette utvalget består av fire 
medlemmer samt en fra forbundsledelsen. Her jobbes det 
blant annet med forberedelse til det å bli pensjonist og det å 
være pensjonist, og blant annet er det fokus på hvordan FO 
bedre skal ivareta pensjonistene i organisasjonen. 

Leder har ordet 
Det er med stolthet og spenning jeg nå tar fatt på 
oppgaven som fylkesleder for FO Nordland, og jeg gleder 
meg til å få jobbe sammen med dyktige og engasjerte 
tillitsvalgte og medlemmer.  

I skrivende stund har FO Nordland akkurat fullført tre 
spennende og krevende Årsmøtedager. Årsmøtet startet 
med en svært engasjerende og lærerik pensjonsdag, 
med foreleser Harald Engelstad. Årsmøtet var også 
heldig å få besøk av Irmelin S. Tjelflaat, fra AU sentralt, 
som hadde fokus på tariffoppgjøret, der likelønn, 
arbeidstid og pensjon er hovedfokuset til FO. Årsmøtet 
har valgt styre og utvalg, laget uttalelse og tatt stilling til et 
utfordrende budsjett. Årsmøtet vil for øvrig bli dekket 
gjennom reportasje her i Nytt fra FO Nordland.   

Jeg har lyst til å be alle FO Nordland sine medlemmer om 
å tenker over hvem vi er og hva vi står for. For våre valg 
har betydning! Vi alle har et ansvar i forhold til hvor og 
hvem vi kjøper varer og tjenester fra. Vi har stor makt 
som forbrukere, og det bør vi være bevist på. Tenker vi 
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for eksempel over om feriereisen vår er bestilt gjennom flyselskaper og hoteller som ikke 
forholder seg til tariffavtaler og arbeidsmiljøloven? Husk at det er ikke alle som har 
ordnede arbeidsforhold og en lønn det går an å leve av. Da har det betydning hva vi 
velger. 

Jeg håper at alle FO medlemmer kjenner på stolthetsfølelsen over å være 
barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Husk at det er vi til 
sammen som er FO. Engasjert 
dere, vær synlig og skap debatt. 
Stå opp for trygghet! 

Gunhild Holthe 

Fylkesleder FO Nordland 

TRONDHEIMSKONFERANSEN 
FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER 
i Trondheim 29. – 31. januar 2016  
NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus  

AV JANICKE TOXEN FLACK 

Det var mange gode og høyt aktuelle innlegg under konferansen. En av de som var først ut på 
fredag ettermiddag var Linn Herning som tematiserte velferdsprofitørene,  om penger, makt og 
propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning påpeker at de profittbaserte 

omsorgsselskapene setter fagbevegelsen på prøve. 

Vi kan ikke forutsette at vanlige ansatte som blir tillitsvalgte forstår 
helt hvor store interesser ledelsen i disse selskapene har av å 
manipulere. Det er fagbevegelsens oppgave å ruste sine tillitsvalgte i 
møte med disse selskapene, og fagbevegelsen må sette mer 
ressurser bak sine mest utsatte tillitsvalgte. 

Kampen om barnehagepengene. 
Sykehjem og kampen om 
virkeligheten. Illusjonen om 
profittfrie privatskoler. Politisk 
kamp og politisk plattform for 
fremtidens velferdstjenester. 

Historiker og forfatter Harald 
Berntsen holdt foredrag om generalstreiken og svekkelse av 
arbeidsmiljøloven med overskriften “Fra legalisme til mer 
aksjon”. Per Syversen fra Aftenposten fulgte opp med hvordan 
lokale tillitsvalgte bør møte eiernes planer og beslutninger om 
nye selskapsstrukturer og oppsplitting av bedrifter. Utenlandske 
selskaper har ikke de samme kravene til lover og rettigheter for 
sine ansatte slik som Norge har. 

Under debatten ble det etterlyst tiltak fra mange av talerene i 
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konflikten som havne arbeiderene står i. Streiken har vart i 2 år og det er ingen tegn til bevegelse 
mot en løsning. Mange oppfordret til sympatistreik med havnearbeiderene i Tromsø og John-
Peder Denstad, leder for LO i Trondheim, har i ettertid informert om flere fagforeninger som har 
sendt medlemmer til Tromsø for å støtte opp om havnearbeideren i ukene rundt vinterferien.  

Ellers var det fokus på delingsøkonomi slik som i Uber og Airbnb, hvordan dette ødelegger 
arbeidsplasser, skatteinntekter og faren dette utgjør for det sosialdemokratiske økonomisystemet 
Norge har. 

Godt oppmøte av FO 
FO hadde faktisk over 70 deltakere på konferansen og vi gjorde oss bemerket ved at forslag som 
å jobbe for et minimumsramme av ansatte i de kommunale barneverntjenestene, samt at 
barnevern ikke skal bli profitt, ble opprettholdt gjennom plenumsavstemming til tross for at styret 
hadde forkastet forslagene som var sendt inn. 

Pensjon og rettigheter 

Eystein Garberg, leder av elektrikernes Fagforening i Trøndelag holdt et meget godt innlegg om 
rettferdig pensjon. Dette er et tema som gjelder oss alle. Det er stor 
mangel på kompetanse, når det gjelder pensjonssystemet og 
situasjonen er svært alvorlig for dagens unge; Garberg mener dette 
er;   

“tvers igjennom urettferdighet satt i system”. 

Pensjonsreformen måtte gjøre noe med den dyre pensjonsordningen. 
Endringene som ble innført ble fredet for de voksne som hadde 
stemmekraft, og den ble innført gradvis for de yngre.  Det er et stort 
behov for opplysning slik at dagens yngre skal vite hva som venter 
dem. 
  
I forhold til AFP ordningen går Garberg så langt at han sammenligner 
den med Joker Nord fordi den innholder så mange forbehold for at 
mottakerene skal kunne ta ut AFP.  
 
VEIVALG FOR FAGBEVEGELSEN. 
o   Tjenestepensjonsordninger – hvordan oppnå LOs mål: ”LO vil 
tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter 
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og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP-ordning 
forbedres med opptjening fra første krone. ……….. Uføredekning må 
inngå i de brede ordningene.” 

o   AFP – hvordan oppnå LOs mål: ”LO må arbeide for at AFP på en 
enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd 
fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP-ordningen for 
å sikre dette.” og ”I dag kan man risikere å falle utenfor AFP-
ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil 
utrede muligheten for bedre ytelser for de som uforskyldt faller 
utenfor ordningen, spesielt ved sykdom / uførhet, arbeidsledighet og 
virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.” 

o   Partene skal evaluere utviklingen i 2017. Hva gjør vi, jfr. LO-
kongressens vedtak i 2013: ”I tillegg vil LO utarbeide egne 
vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta 
utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.” 

o   Opplysningskampanje om pensjon fram mot tariffoppgjøret 2016 og LO-kongressen 2017. 

Pensjonskurs i regi av FO. 
AV JANICKE TOXEN FLACK 

FO´s senior-politisk utvalg arrangerte kurs om pensjon 1.mars med pensjonsrådgiver Harald 
Engelstad. Engelstad er forfatter av “Pensjonsboka”, han er utdannet sosiolog og har drevet med 
seniorkurs i over 30 år.

Det kom et nytt forslag fra regjeringen rett før jul, og man kan 
stille seg spørsmål om hva offentlige ansatte skal leve av om 
pensjonister i fremtiden. Systemet gir store skiller ut i fra når 
man er født slik det er utformet i dag og er du født t.o.m. 1958 
er du ganske sikret. 

Engelstad presiserer at pensjonsreformen er laget for å spare 
penger, slik at han tenker det er viktig å påvirke alle 
organisasjoner, slik at de kan få et ord med i laget når dette 
bestemmes. Endringene starter med de unge kullene for de 
tenker ikke så mye på pensjonen. De unge tjener 
pensjonsbeholdning, ikke poeng.

Hvis man lurer på hva man får i pensjon sier Engelstad at regnings programmene i NAV sine 
systemer stemmer.  

 I Norge har vi 3 livsvarige pensjoner og de er folketrygden, 
tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Mange taper på AFP spesielt i privat sektor, og det er viktig å se på 
hvilken innskuddspensjon du har. Hvis arbeidsgiver betaler ned i 2 % 
ligger du dårlig an og kan bli overrasket over hvor lite du vil få. 

70 år er aldresgrensen for å ta ut pensjon. Det er viktig å få hjelp til 
utregning av pensjonsmyndigheter dersom du vil ha gradert pensjon 
eller se på hvilken av de 3 pensjonene du skal hente penger ut av.

Engelstad sier han var ganske frustrert etter at han hadde prøvd å 
logge inn på NAV for å sjekke sin pensjon. Det var ikke så enkelt før han fant oppskriften; “logge 
inn på NAV.no, følge alle anvisninger og samtidig bevare roen..…” 
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Yngre kan konvertere til fritt 
investeringsvalg fordi det kan gi større 
avkastning i fremtiden, og
fripoliser bør slås sammen hvis man 
har flere for å spare omkostninger.
Særaldersgrense gir rett til tidligere 
pensjon, men det er avhengig av 
hvilken stilling man har før man skal 
gå av med pensjon.

Folketrygden er grunnstein i 
pensjonssystemet. Det er et sosialt forsikringssystem for alle som jobber i Norge og er finansiert 
av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 18,1 % opp mot 7,1 G, av alt du tjener settes inn til 
NAV, så om man tjener 640 eller 5 mill vil du få utbetalt det samme. 
dersom du har tjent nok kan du ha fleksibel pensjonsalder, eller du kan ta ut hel eller delvis 
pensjon. Folk lever lengre slik at man må jobbe lengre, hvis du går av tidligere må du straffes, de 
som går av tidligere er som regel de som har tyngre jobber og lavere levealder. Men om du 
velger å gå av tidligere vil der straffes seg i med fratrekk i pensjon.

Tanker fra en deltager på FO Nordlands pensjons-konferanse med 
Harald Engelstad: 

AV ANNE-LISE SORTLAND 

Synd at ikke alle medlemmene var med på pensjonskurset FO hadde denne uke. Fantastisk dyktig foreleser 
som kunne det han snakket om. 
 Heldigvis er jeg så gammel at jeg får pensjon. Men vi som er født tidlig nok, trekker opp stigen etter oss, og 
overlater til dere å finne på noe smart for å overleve som pensjonister! 
  
Her er inntrykket jeg sitter igjen med, for hva som er lurt, for å sikre seg på sine gamle dager: 
  

1. Begynn å spar til pensjonisttilværelse fra unnfangelsesøyeblikket.  

2. Når du er gammel nok  - gift deg!  
3. Sørg for at du gifter deg med en som tjener bedre enn deg, og jobber et sted det er god 

pensjonsordning. Statens pensjonskasse er en slik.  

4. Hvis du er så dum at du gifter deg med en som tjener dårligere enn deg, bør du dø først.  
5. Det holder ikke å være samboer, selv om dere har felles barn og felles hus og lever i lag i 40 år. 

Lengstlevende har ikke rett til del av partners tjenestepensjon, hvis dere ikke er gift. Ekteskapet 
må ha vart minst 5 år, så det holder ikke å løpe til byfogden når partneren begynner å skrante.  

6. Hvis du har vært smartere enn meg, og har giftet deg, men  ikke holder ut til døden skiller dere ad, 
har du likevel rett på del av partnerens grunnpensjon og tjenestepensjon,  hvis ekteskapet varte 
mer enn 5 år, og om han/hun går ut av tiden før deg.  Rakk partneren flere slike ekteskap i løpet av 
livet, vil alle eksene ha rett på del av pensjon forholdsmessig etter hvor mange år ekteskapet 
varte. Surre-år mellom ekteskapene er ren fortjeneste for pensjonskassen.  

7. Jobb minst 30 år i fulltidsjobb. OBS! Noen få år med redusert stilling mens barna er små, kan 
koste deg dyrt som pensjonist. Klarer du likevel 30 år i fulltidsstilling er du berget.  

8. Man må søke pensjon både til NAV og til den pensjonsordningen man tilhører. De samarbeider 
IKKE. Dette gjelder også for etterlatte. De må søke hos begge. Her er det mange som går glipp av 
del av tjenestepensjon fordi de ikke vet dette.  
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9. Man kan være delvis ufør med lavere uføregrad enn 50%, og få uførepensjon fra Statens 
Pensjonskasse(SPK) . SPK gjør ikke like strenge vurderinger som NAV.  

10. Man kan ha rett til AFP i tillegg til en delvis uførepensjon fra SPK. F.eks. 20% ufør gjennom SPK, 
20 % AFP og 60% jobb.  

11. Et meget smart trekk mens man er i jobb, er å betale ned på gjeld, og ha minst mulig gjeld før man 
skal begynne å klare seg med halv lønn.  

12. Håper du la merke til at det står halv lønn på linja over. Kunne ha skrevet: lønn annenhver måned. 
Smak på den! Klarer du det?  

13. Hvis du ikke liker det som står i punkt 12, anbefales at du sporenstreks starter kraftig nedbetaling 
på gjeld og kontakter bank eller forsikringsselskap for å lage avtale om pensjonssparing eller 
livsforsikring. Ren banksparing gir lite avkastning sammenlignet med de andre spareformene. I 
løpet av 30 år utgjør det flere hundre tusen i forskjell om du sparer 500.- pr. mnd. 500.- pr. mnd. 
hjelper godt, men er faktisk litt lite.  

Om får år, når vi med gode pensjonsordninger har trukket opp stigen etter oss, og dere skal forsørge oss de 
neste 30 årene, for vi dør jo ikke, blir dere nødt til å jobbe til dere er 80 år, for å få like god pensjon som oss. 
Problemet er at arbeidsgiver kommer til å jage dere senest på 72-årsdagen. 
  

Møte med 
Nord 
Universitet
AV SOLFRID  
FAGERBAKK 
KLEPP 

PÅ BILDET FRA VENSTRE: MARTE AUNE, GUNN STRAND HUTCHINSON, LASSE OLSEN, *STUDENT, 
ASGEIR SOLSTAD, ØYSTEIN HENRIKSEN, ELISABETH IVERSEN OG ANITA SYVERTSEN. 

Fredag 5. februar var profesjonsutvalget (tidligere yrkesfaglig utvalg) på møte med Nord 
universitet. Tema for dagen var  presentasjon av utdanningene ved Nord universitet, utfordringer 
inkludert praksis, samt de sentrale forskningsinteressene innenfor sosialt arbeidsområde. Et viktig 
punkt var også å drøfte former for og enighet om videre samarbeid. Universitetet la fram hvordan 
de ulike utdanningene er bygd opp, og det ble drøftet litt rundt om sosialarbeidere heller burde 
selge inn hva vi kan i konkurransen med andre yrkesgrupper, i stedet for å være opptatt av hvem 
vi er. Spørsmål om sosialarbeiderutdanningene bør ha mer felles, antall 
sosialarbeiderutdanninger og om noen områder skal ha krav om mer enn tre års utdanning ble 
streifet innom på dette møtet.  Det ble uttalt at det er viktig å jobbe mer med at sosialarbeidere 
med mastergrad skal ha  uttelling i lønn for utdanningen.  

Det ble også informert om utfordringer med å finne praksisplasser til studentene. Studentene ved 
Nord universitet har sin praksis i fjerde semester. Dersom du som leser dette kunne tenkt deg å 
bli veileder for en sosionom- eller barnevernpedagogstudent, kan du kontakte Nord universitet. 
Praksisansvarlig er Marit Tveraabak.  

Det ble videre drøftet mulige samarbeidsformer som for eksempel felles temadager, samt at FO 
kan komme til universitetet i første semester for å presentere seg for studentene. Det vil bli flere 
slike møter mellom Nord universitet og profesjonsutvalget i FO- Nordland. 
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Portrettet 
AV BENTE HAUKÅS OG ANN EMMY MARKUSSEN 

Magdalena; en sosionom litt utenom det vanlige…… 
 

“Dette er historien om Magdalena, født i 
India og oppvokst i Harstad. 

Sosionom etter først å ha tatt et par 
andre bachelors, bodd i Afrika og drømt 
om en jobb der mat var et viktig tema.” 

I dag driver hun Farmors stue i Bodø, et hyggelig, nostalgisk spisested. Vi har bedt om et intervju 
med henne, og blir tatt godt imot når vi kommer dit. 

Konseptet kjøpte hun og samboeren i juli 2015. Etter mange lange dager og mye arbeid kunne de 
endelig åpne dørene den 1. august samme år. 

Vi ber Magdalena fortelle sin historie: 

Det hele startet med at hun som 2-åring ble adoptert fra India. Hennes foreldre har fortalt henne 
at hun allerede på flyet hjem til Norge fikk smaken på roastbiff, og at hun i oppveksten viste stor 
interesse for mat. Hun var også tidlig ute med å lage mat, og da hun var 9 år brakk hennes mor 
armen, og da falt det seg naturlig at Magdalena tok over matlagingen i hjemmet. 

Før Magdalena utdannet seg til sosionom tok hun en bachelor i sosialantropologi og en i historie. 

24 år gammel reiste hun til Uganda og var der som utvekslingsstudent i 2 år. Praksis i 
sosionomutdanninga, samt jobbet for Redd Barna. Tiden i Uganda beskriver hun som veldig 
spennende. Det var faktisk her (av alle plasser) hun fikk høre om Gastronomisk Institutt i Umeå!! 
Drømmen om å få lære profesjonell matlaging gjorde at hun søkte om opptak på instituttet, men 
siden hun ikke var kokk ble dette vanskelig. Hun måtte få seg en praksisplass på en restaurant, 
og dette fikk hun i Bergen. Her arbeidet hun gratis i 2 måneder, før hun gikk opp til inntaksprøve 
ved nevnte institutt i Umeå.  

Etter prøven kom hun inn på instituttet, men hun ble anbefalt å få seg en deltidsjobb på restaurant 
før hun startet opp. Noen av tilbakemeldingene hun fikk, var at hun var veldig motivert, flink med 
mat, men at hun var ustrukturert og hadde mye kaos rundt seg på kjøkkenet. De foreslo derfor at 
hun måtte jobbe litt mer i bransjen, og de ville hjelpe henne med en deltidsjobb på en restaurant. 
Da telefonen ringte etter en nattevakt, trodde hun det var en telefonselger, og holdt på å si at hun 
ikke var interessert, men der tok hun feil. - Hun hadde fått plass på sosionomutdanningen i 
Trondheim.  

Magdalena forteller at hun hadde søkt sosionomutdanninga som back up fordi hun ikke trodde at 
hun skulle bestå inntaksprøven ved gastronomisk institutt. Så da gjorde hun rett og slett en 
helomvending. Det har hun ikke har angret et sekund på. Matlaging er en interesse, mens sosialt 
arbeid har blitt en del av den jeg er, sier Magdalena. 
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Så planen om Gastronomisk Institutt ble lagt til side, og reisen gikk til Trondheim og 5 
deltidsjobber i barnevernet i tillegg til studiene.  Som dere forstår er ikke Magdalena en A4- 
person, men en samfunnsengasjert og allsidig person med stort pågangsmot. 

Da sosionomutdanningen var over fikk hun seg jobb som miljøterapeut ved Hybelstua ved Villa 
Vekst i Bodø, og her har hun arbeidet i 4 år. Denne jobben har hun permisjon fra fram til i august 
2016. Hennes store interesse, matlaging, har fulgt henne også i arbeidet med ungdommene på 
Hybelstua, hvor hun har brukt mat som virkemiddel. Dette synes hun er supert, for da kan hun 
veksle mellom to av tingene hun elsker; mat og sosialt arbeid.  

Ved Farmors Stue ønsker hun og samboeren å drive 
bærekraftig, og all mat som er på menyen blir laget fra bunnen 
av. Her er det også fullt fokus på gjenbruk, økologisk, kortreist 
mat og fairtrade produkter. Bedriften har som mål og ikke skulle 
kaste mat, derfor legges for eksempel maten på buffeen opp i 
små skåler. Så fyller de heller opp med mer mat etter hvert som 
det trenges. Slik får gjestene ferskere mat, og bedriften slipper å 
kaste mat som ikke blir spist. Selvsagt kan det hende at de går 
tom for ting, men da ordner de alltid et alternativ til de som 
ønsker det. Dette er stamgjestene deres vant til, så det byr ikke 
på problemer. Mens vi snakker med Magdalena kommer det 
kunder innom, og en av dem spør om de har vegansk mat på 
menyen. Magdalena sier at dette er mat de alltid har på sin 
meny. Kunden sier at det er vanskelig å få kjøpt dette på spiseplasser i Bodø, og blir derfor veldig 
fornøyd.  

For de som ikke vet hva vegansk mat er, så er det mat som ikke inneholder noe fra dyr, verken 
kjøtt, melk eller egg. I vegansk mat bruker de heller ikke raffinert sukker, og all vegansk mat, 
inklusive brødene i Farmors Stue er laget uten disse ingrediensene. 

Bedriften har totalt 6 ansatte, og 4 vikarer, men det er kun hun selv som jobber i 100 % stilling. 4 
av de som er ansatte har arbeidet hos den tidligere driveren. På spørsmål om hva som har vært 
vanskeligst ved å drive en egen bedrift, svarer Magdalena kontant: Brønnøysundregisteret! Møtet 
med dem gjorde at hun faktisk tvilte på om valget hun hadde tatt var rett. Men gleden av å skape 
et arbeidsmiljø er viktig for henne. 

Når vi spør Magdalena om hun har nytte av sosionomstudiet sitt i kafejobben, svarer hun at særlig 
i jobben som leder i bedriften har hun hatt nytte av ulike deler av sitt studie, og nevner gruppeteori 
og gruppeprosesser som noe som har vært særlig nyttig. 

 Magdalena forteller at ansettelsesprosessene har vært spennende, og at hun har ansatt noen 
ungdommer fordi hun ønsker en god blanding i arbeidsstokken og trives med å jobbe med med 
dem. En av de ansatte er en førskolelærer fra Polen, og ved å jobbe her er hun er blitt veldig flink i 
språket. En annen ansatt har master i økologisk økonomi og en annen er sykepleier, en allsidig 
og dyktig arbeidsstokk med andre ord! 

En blanding av mange slags folk, altså. Men Magdalena er rask til å påpeke at de alle har et 
brennende engasjement rundt mat i ulike varianter, og det er det viktigste. 

Vi takker for oss, og kan på det varmeste anbefale stedet, både maten og atmosfæren! 

I det bladet går i trykken får vi informasjon om at Farmors Stue dessverre legges ned før påske. 
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Innlegg under årsmøtet: Christin Normann fra Sparebank1 
AV SOLFRID FAGERBAKK KLEPP 

Sparebank1 er leverandør av forsikringene og banktjenester via LOfavør. Normann opplyser at 
det er kommet en ny brosjyre om alle LOfavørfordelene, i denne brosjyren kan du lese om 
fordelene FO-medlemmene har i LOfavør. Sparebank1 har ansatte i de lokale bankene som kan 
være med tillitsvalgte ut for å prate om LOfavør til medlemmene. Alle medlemmer har kollektiv 
hjem/innboforsikring. Dersom man er gift, og begge ektefeller har LOfavør, har man 0 i 
egenandel. Normann opplyser om at dette er en unik innboforsikring og man har ikke behov for 
noen annen innboforsikring. Forsikringen dekker ikke mistet/gjenglemt, men plutselig uforutsett 
skade dekkes.  Gå inn på LOfavør sin nettside og les om fordelene. I hver bank (Sparebank1) er 
det  en LOkontakt og det kan være greit å ta en samtale med en rådgiver dersom man har 
spørsmål.  

1. mai 2015 kom reiseforsikring inn i FOs obligatoriske LO forsikringer. Denne forsikringen kan 
man reservere seg mot. Reiseforsikringen dekker reiser inntil 70 dager på tur i gangen.  1500 FO 
medlemmer betaler på to reiseforsikringer, den forsikringa som er obligatorisk er billigst. 
Medlemmene må selv aktivt si opp den ene reiseforsikringa dersom man har to. LOfavørs 
reiseforsikring gjelder i hele verden og hele familien er dekket. Dersom medlemmet er 
besteforeldre kan de ta med barnebarn som da dekkes av besteforeldres reiseforsikring. Når 
barna blir 20 år dekkes de ikke av foreldrenes reiseforsikring og da må de ha egen forsikring. Last 
ned LOfavør-appen til telefonen din, da har du med deg alt du trenger av kontaktinformasjon og 
oversikt over lofavørfordelene. 

FO Nordland vil ha nulltoleranse for vold, trusler om vold og 
krenkelser!  
Daglig erfares det at ansatte i både NAV, barneverntjenesten og andre offentlige virksomheter 
utsettes for enten vold, trusler om vold og krenkelser. Dette skjer direkte, men også indirekte blant 
annet via sosiale media. Straffelovens $155 og 156 definerer både vold, trusler om vold, 
skjellsord og annen utilbørlig atferd mot offentlig tjenestemann som straffbar. Offentlig 
tjenestemann er per loven "...enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller 
kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling". Dette gjelder mange av FOs 
medlemmer, som opplever vold, trusler om vold og krenkelser både mot seg selv og sin familie.  

FO Nordland forventer at alle medlemmene blir ivaretatt i henhold til lovens bestemmelser. Det 
skal være nulltoleranse i forhold til alle slike saker som kommer opp. Arbeidsgiver har ansvar for 
å anmelde, og det er politiet som vurderer om loven eventuelt er brutt. FO Nordland forventer 
også at arbeidsgiver sørger for at det er system og rutiner på plass for å håndtere slike hendelser. 
Avvik i forhold til brudd på lovens bestemmelser må dokumenteres, på grunn av risiko for 
eventuelle senskader. Dette gjelder denne type hendelser, også dersom de skjer utenom 
arbeidstid.  
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Budsjett for FO Nordland 2016 

“Et annerledes budsjett enn tidligere år.” 

FO Nordland har de seinere år hatt en god økonomi, og har derfor kunnet ha mye aktivitet. 

I år, derimot, måtte årsmøtet vedta et svært stramt budsjett.Årsaken er i all hovedsak knyttet til 
pensjonsutgifter. Vi har gjennom mange år hatt ansatte og frikjøpte i avdelingen, og FO sentralt 
har jobbet med å finne en løsning på pensjonstrekk. Kort fortalt har man nå konkludert. Dette 
betyr at FO i år må ut med en relativt stor andel til dette formål. I tillegg var nok budsjettet i 
utgangspunkt noe strammere i år enn tidligere. Vi må dessuten bygge opp en buffer vi er pålagt 
fra LO å ha, for eksempel med tanke på en eventuell streik. 

Oppi alt dette kom det søknad om noe frikjøp av hovedtillitsvalgte i Bodø kommune. 

Det var mange utenfor Bodø kommune som mente at han gjør en viktig jobb for flere enn de 
kommunalt ansatte. Han bidrar også i forhold til statsansatte, ansatte i private organisasjoner, 
fylkeskommunen osv. Det var derfor stort engasjement for at han skulle få frikjøpet. Men når 
årsmøtet så på konsekvensene: nærmest ingen aktivitet i fylkesavdelingen, trakk Bodø søknaden. 

Uansett blir dette et år med begrenset aktivitet. Årsmøtet valgte å kjøre veldig stramt i år, for å 
slippe med dette året.  

• Når så er sagt vil det jo selvsagt være aktivitet.  

• Medlemmer som trenger hjelp skal alltid få det. 

• Skolering av tillitsvalgte vil gå som planlagt. 

• Fo-Nytt kommer ut til medlemmene. 

Helse-og sosialpolitisk utvalg og Internasjonalt utvalg legges på is ut året. Så satser man på at 
styret og de øvrige utvalgene i størst mulig grad har telefonmøter eller møter på Skype. Dette vil gi 
gode innsparinger. 

Man kan nok si at årsmøtet var alvorstynget under diskusjonen, men når valgene var gjort, var 
årsmøtet lettet over å ha kommet i mål uten de alt for store konsekvenser for medlemmene. 

Årsmøtet i FO Nordland  
«Nytt fra FO Nordland» var til stede under årsmøtet, så her får dere et lite referat og en 
stemningsrapport fra møtet. 

Dette var Gunhilds første årsmøte som leder av avdelinga. Det var også kanskje et mest tallrike 
årsmøte på mange år. Det var en aktiv gjeng som deltok på møtet, så det ble gode diskusjoner, 
og mange som tok ordet for å fremme sitt syn. 

!11
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For uten de vanlige årsmøtesakene var Irmelin Sangholt Tjelflaat fra FO sentralt og snakket om 
tariffoppgjøret og samarbeidsavtale med fagforbundet.  

Årsmøtet hadde besøk av Sparebank1, som snakket om LO favør. 

På kvelden var det festmiddag med markering av 30- og 40årsjubilanter. 

Årsmeldinger, kortversjonen. Hele referatet fra årsmøtet legges som vanlig ut på avdelingens 
hjemmeside www.fo.no/nordland 

Styrets beretning: 

Det har av litt ulike grunner vært noe utskiftinger i verv gjennom perioden.  

Det har vært arrangert en rekke kurs, både fagkurs, og kurs for tillitsvalgte. Blant annet trekkes 
LAF 2-kurset fram som et veldig bra og nyttig kurs for de som har vært tillitsvalgte ei stund. 

Det har vært delt ut sosialarbeiderpris hvert av årene: 

2013 gikk prisen til Nesna barnevern for sin åpenhet mot media 

2014 fikk tillitsvalgte ved Sollia barne-og familiesenter prisen for jobben de gjorde i en tøff 
omorgniserings- og nedskjæringsperiode. 

2015 var det Bakeribygget på Mo i Rana for arbeidet de gjør for å inkludere medlemmene i 
Bakeribygget. 

Det blir spennende å se hvem som får prisen i år. Vi har mange dyktige medlemmer rundt 
omkring i Nordland. Styret tar med glede imot gode kandidater. 

Yrkesfaglig utvalg 

Utvalget har arrangert to konferanser og en temadag i perioden. I den forbindelse har det vært en 
del møtevirksomhet for å planlegge gode konferanser. 

Helse- og sosialpolitisk utvalg har hatt sin hovedaktivitet gjennom avisinnlegg i ulike aviser i 
Nordland. I forbindelse med årsmøtet ble utvalget lagt på is ut året. 

Internasjonalt utvalg 

På grunn av noe utskifting, samt litt startvansker med å finne et godt samarbeidsprosjekt, landet 
utvalget på et samarbeid med Slovenia. Dette vil vi lage en egen sak på i neste nummer. 

Redaksjonsutvalget 

Dette er et nyt utvalg, og skal ha ansvar for at bladet kommer ut.  

Vi skal i utgangspunktet gi ut 3 blad pr. år, men på grunn av den økonomiske situasjonen vil det i 
år kun komme ut to nummer. Neste nummer blir til høsten. 

!12
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! FO Nordland 

Valg på Årsmøte i FO Nordland 2016 
Valgkomiteens innstilling til kandidater til styret og utvalg i FO Nordland: 

Valgkomiteen har valgt å forholde seg til AU sitt forslag om å sette tariffpolitisk- og helse og 
sosialpolitisk utvalg på vent i 2016. Dette med bakgrunn i den prekære økonomiske situasjonen 
som FO Nordland er i for inneværende år. Valgkomiteen har derfor ikke vært aktiv med å finne 
kandidater til disse utvalgene. 

Begge utvalgene som er foreslått å sette på vent, har i hele foregående periode slitt med å få 
gjennomført det som lå i deres handlingsplan. Det har vært flere årsaker til dette. Det har manglet 
utvalgsmedlemmer og det har vært vanskelig med å få møtetidspunkt til å klaffe.  

De utvalgsmedlemmene som har gitt tilbakemelding om at de ønsket å fortsatt stille sin fritid til 
disposisjon til arbeid i disse utvalgene, har blitt forespurt om å gå inn i andre ledige verv, i andre 
utvalg og i styret.  

Det er selvsagt opp til Årsmøtet å avgjøre om de to utvalgene skal opptettholdes, om det er 
ønsket så må vi skjære ned på andre aktiviteter. Eller kan Årsmøtet følge den innstillingen som er 
gjort med en midlertidig stans og at vi tar et felles ansvar og får økonomien på fote igjen. 

Valgkomiteen har foran årets valg bedt medlemmer i FO Nordland om å melde sin interesse for å 
stille til gjenvalg eller å stille til valg. Vi har lagt ut listen over ledige verv på hjemmesiden til FO 
Nordland og listen har blitt delt via mail ut til klubbene og via facebook.  

Det har vært et bevist valg å prøve å unngå at personer har dobbeltverv, da det medfører 
praktiske utfordringer samt hindrer ny- rekrutering.  

Vi har i svært begrenset grad ringt rundt til medlemmer, det har vi gjort til de som er tilbudt nye 
utvalg og til medlemmer som ikke har vært på rep.skap tidligere. Det har vært hemmende for 
valgkomiteen at vi ikke har hatt åpen tilgang til hele medlemslisten for FO Nordland. 

Valgkomiteen har svært god erfaring med telefonmøter som arbeidsformen, vi er bare tre og vi 
kjenner hverandre fra tidligere, men det har vær avgjørende for at vi har kunnet jobbe frem den 
listen vi nå har foran oss.  

De aller fleste verv er nå fylt opp. Vi mangler noen vernepleiere og FO studenter.  

Valgkomiteen håper at vår innstilling til styret og utvalgene kan føre til at FO Nordland blomstrer 
og videreutvikles på en måte som gjør at medlemsmassen kan vokse.  

Potensialet er større. Nye medlemmer medfører bedre økonomi, så det settes pris på at det 
verves innenfor alle områdene, både innenfor KS, SPEKTER, staten og private stiftelser. 

 

!13



1 APRIL 2016 NORDLAND

Valgkomiteens innstilling for styret og utvalg i FO 
Nordland for Årsmøtet 2016 

FYLKESSTYRET 

Rolle NAVN Profesj
on

Kommune
/ 
Tariff 
område

TELEF
ON

MAIL Valgperiode

Leder Gunhild  
Holthe

BVP Gildeskål J 
481178
81

gunhild@fo-nordland.no Valgt frem til 
2020

Nestl
eder

Nils Ove 
Skalltje

SOS Tysfjord - 
KS

471733
08

nilsove.skalltje@tysfjord.komm
une.no

Til 2018

Kasse
rer

Marianne K. 
Hanssen

SOS Bodø - Stat 976331
97

mkarboelh@yahoo.no Til 2018

Fylke
s 
sekret
ær

Anita 
Syvertsen

VPL Bodø 951265
62 

anita@fo-nordland.no Til 2018

Ansv.
vpl

Marte Aune VPL Mo i Rana
  
952219
41

marte.aune@rana.kommune.no Til 2018

Ans.b
vp

Lasse Olsen BVP Leirfjord J 
911465
67 
P 
932154
79

lasse.olsen@leirfjord.kommune.
no

Til 2018

Ans.S
os

Eva 
Asperheim

SOS P970119
15

Stiller til valg

Medl
em

bvp
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Rådgivende utvalg i FO Nordland er: 

• Profesjonsfaglig utvalg 
• Internasjonalt utvalg 
• Helse- og sosialpolitisk utvalg Foreslått midlertidig nedlagt 2016-2017 i påvente av bedre 

økonomiske tider 
• Seniorpolitisk utvalg 
• Tariffpolitisk utvalg Foreslått midlertidig nedlagt 2016-2017 i påvente av bedre 

økonomiske tider 
• Redaksjons utvalg for Nytt fra FO Nordland 

Kandidater til verv velges på årsmøtet med mindre fullmakten overføres styret. Utvalg skal, 
dersom de ivaretar alle profesjonene, fortrinnsvis sammensettes slik at alle seksjonene er 
representert.  

FO Nordland har valgt felles profesjonsfaglig utvalg, dette sammensettes slik at ingen seksjon har 
flertall alene. Alle seksjonene må være representert. En av de profesjonsfaglig ansvarlige i 
fylkesavdelingsstyret velges som leder av utvalget. Ledervervet går på rundgang og følger 
årsmøteperioden.  

PROFESJONSFAGLIG UTVALG  

Medl
em

vpl

FO- 
student 
p-utvalg

FO- 
student 

LS 
represen
tant

Mona Nilsen BVP Narvik 976504
52

Valg frem til 
2019

Rolle Navn Adresse/ 
Område

Telefo
n

Mail Valgperiode

Leder Neste periode er det sosionomene som skal lede utvalget, de konstituerer seg selv i første 
møte

Ans.V
p

Marte Aune Rana - KS 952219
41

marte.aune@rana.kommun
e.no

Til 2018

Vpl Espen Davidsen Fauske 
kommune

P 
977775
24

Espen.davidsen@fauske.ko
mmune.no

Til 2018
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Vpl Anders 
Lundbakk

Ribo P 
976536
54

alundbakk@hotmail.com Til 2018

Vpl 
vara

Sofie Jacobsen Saltdal- KS P 
992419
69

Sofie.jakobsen@saltdal.ko
mmune.no

Til 2018

Ans.So
s

Eva Asperheim Andøy- KS P 
416841
11

Eva.asperheim@andøy.ko
mmune.no

Til 2018

SOS Nina Botn NAV Bodø P 
970119
15

Nina.kristin.botn@nav.no 
Nikri-bo@online.no

Til 2018

Sos Tommy 
Wesblikk

Gildeskål J 
981043
00

westom@gildeskal.kommu
ne.no

Til 2018

Sos 
vara

Julie Nesset Kortidsenheten 
Rus, 
Nordlandssyke
huset

J 
755017
21 
P 
924972
99

Julie.nesset@nlsh.no 
Julie.nesset@gmail.com

Til 2018

Ansv 
Bvp

Lasse Olsen Bv. tj i 
Leirfjord

932154
79

lasse.olsen@leirfjord.kom
mune.no

Til 2018

Bvp Bente Lise 
Kristensen

Bente.Lise.Kristensen@rana.
kommune.no

Til 2018

Bvp Elisabeth 
Iversen

Prosjekt 
Bakeribygget 
På Mo

J 
996930
39

Elisabeth.iversen@rana.ko
mmune.no

Til 2018

Bvp 
Vara

FO - 
Student 
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INTERNASJONALT UTVALG  

En fra universitetet skal forespørres om verv her. Forslag om å legge på vent til 
rep.skap i september 
Valgkomiteen skal finne kandidater til dette utvalget frem til rep.skapet 

HELSE- OG SOSIALPOLITISK  UTVALG Settes på vent i 2016 

SENIORPOLITISK UTVAL  

Rolle Navn Profes
jon Adresse/ 

område
Telefon Mail Valgperiode

Leder

Medl
em

Heidi 
Aaronsen

SOS Rana - KS 952544
70

Heidi.aaronsen@rana.kom
mune.no

Medl
em 

Magdalena 
Bjôrkèn

SOS Villa vekst 
Bodø - KS

481395
20

Magdalena.Bjorken@bodo.
kommune.no 

Tar gjenvalg 

Medl
em

Rolle Navn Profes
jon

Adresse Telefon mail Valgperiode

Leder Dag Olsen SO
S

Fauske
7564310
5/ 
9581549
5

dag-ols2@online.no 
Valgt frem til 2018

Medl
em

John Willy 
Edvardsen

SO
S

Narvik 9061721
1

narkomm@online.no Til 2018

Medl
em

Alf Natland SO
S

Sortland 9743820
6

alf.natland@vkbb.no Til 2018

Kvin
ne

Jorunn 
Larsen

SO
S

Svolvær Jorunn.larsen50@hot
mail.com

Til 2018

Kvin
ne

Camilla 
Baglo

BV
P 

Bodø -KS 4135463
4

Camilla.holten@bodo.
kommune.no 

Til 2018
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TARIFFPOLITISK UTVALG Settes på vent i 2016 

REDAKSJONS UTVALG Nytt fra FO Nordland 

KONTROLLKOMITEEN 

Rolle Navn Profes
jon

Adresse/
Område

Telefon Mail Valgperi
ode

Lede
r

Janicke 
Toxen Flac

BVP Barneverntje
nesten 
Fauske 
kommune

J 
9910323
5

Janicke.toxen.flac@fauske
.kommune.no

Til 2018

Medl
em

Solfrid 
Klepp

BVP Vefsn - KS 9068026
0

Solfrid.klepp@vefsn.kom
mune.no 
Solfrid75@gmail.com

Til 2018

Medl
em

Bente 
Haukås

VPL Hamarøy –
KS

P 
9707254
6

Til 2018

Medl
em

SOS

Rolle Navn Profes
jon

Adresse/ 
Område

Telefon Mail Valgperi
ode

Lede
r

Ann Kristin 
Pettersen

VPL Bodø
Ann.kristin.pettersen@
bodo.kommune.no 
ann-kr-p@online.no

Til 2018

Medl
em

Anne Liv 
Engbraaten

VPL Bodø J 
755710
74

Anne.liv.engbraten@nls
h.no

Til 2018
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VALGKOMITEEN 

Hilsen valgkomiteen  

Anders Eivik, Gro-Anita Olsen &Trine Strand 

Medl
em

Wenche 
Klingen

BVP Miljøtjenesten 
avd. Granveien/
Notveien Bodø

P 
917646
39 
J 
909320
04 

Wenche.klingen@bodo.
kommune.no 
Wenche.klingen@gmail
.com 

Til 2018

Rolle Navn Profes
jon

Adresse / 
område

Telefon Mail Valgperiod
e

Lede
r

Gro-Anita 
Olsen

BVP Fauske
9001954
3 P 
9059352
0 J

Gaolsen71@gmail.com 
Gro.anita.olsen@fauske.k
ommune.no

Til 2018

Medl
em

Anders Eivik VPL Bodø - KS
9158083
6 P 
9520411
5 J

Anders.Eivik2@bodo.ko
mmune.no

Til 2018

Medl
em

Trine Strand SOS Vefsn - 
KS

9249773
3 P 
9041517
7 J

Trine.Strand@nav.no  Til 2018
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Viktig Info fra FO Nordland  

Ny mailadresse til redaksjonen:  

fonytt@fo-nordland.no 

 
 

“Vel overstått påske og nyt vår og sommertiden”  

FO-redaksjon:  Solfrid Klepp 
   Bente Haukås 
   Ann Emmy Markussen 
   Janicke Toxen Flack
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Det er snart tid for årets tariffoppgjør, og 
da er det viktig at vi har korrekte 
opplysninger om ditt medlemskap. Vi 
ber deg gå inn på din side på www.fo.no 
for å sjekke at vi har registrert riktige 
opplysninger på deg. Logg deg inn med 
ditt medlemsnummer og 
personnummer, og sjekk om arbeidssted 
og arbeidsgiver er riktig registrert. Det 
er viktig at privat epostadresse og 
mobilnummer stemmer da de fleste 
utsendelser av informasjon fra FO 
foregår elektronisk. 

Det er også mulig å sende oss en epost til 
service@fo.no eller ringe oss på 02380 
dersom det passer bedre for deg.

FO Nordland arrangerer grunnkurs for 
nye tillitsvalgte og andre som kunne tenke 
seg verv i klubben.  

Kurset arrangeres i Bodø 9-10 mai 2016, 
meld dere på på www.fo.no eller ta 
kontakt med meg. 

  

Med hilsen Anita Syvertsen 

Avdelingssekretær FO Nordland 

Mobil: 95126562 

www.fo.no/nordland

http://www.fo.no/nordland
http://www.fo.no/nordland
mailto:fonytt@fo-nordland.no

