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FO Nordland på kongress 2015.   
 
I mars i år hadde FO sin 6. kongress. 
Store og viktige saker skulle opp, som for 
eksempel vedtekstendringer og 
prinsipprogram, samt yrkesetisk 
grunnlagsdokument, og økonomi. Det ble 
også besluttet å utforme uttalelser. 

FO Nordland hadde ni delegater og to 
observatører fra som dro nedover til 
Gardermoen 18. -22. mars. Kongressen 
var storslagen, med ca 300 FO 
medlemmer tilstede.  Det lange dager og 
sene netter. 

Det var mange diskusjoner og mye 
jobbing underveis, FO Nordland gjorde 
seg bemerket. Vi var en synlig og sammensveiset gjeng. Vi hadde fått laget felles rød jakke 
med Høye Nord logo til alle delegater og gjester fra Nordland, Troms og Finnmark. 

Vi fikk valgt inn Gro-Anita i redaksjonskomiteen for prinsipprogram og hun gjorde en 
fenomenal innsats. I debatten rundt prinsipprogrammet var det en stor diskusjon i forhold til 
dette med likestillingspolitikk versus kvinnepolitikk, og om FO skulle betegnes som en 
feministisk organisasjon. FO Nordland fremmet, sammen med Oslo, 
Vestfold, Østfold, Telemark, Hedmark og Buskerud et helhetlig forslag til 
prinsipprogram, basert på grunnlagsmateriale fra Nordland og Oslo. 
Avstemmingen viste at vi tapte med knapp margin. 

Det ble etter vår mening en meget lang debatt om vi skulle ha S i 
barnevernspedagog. Fra tidens morgen var der ingen ”S”, men i følge 
norsk rettskrivning så må ”S” være der. Det var mange følelser knyttet til 
om Sen skulle med og derfor trakk saken ut og ble langdryg. Kongressen 
vedtok at S-en skal inn i Barnevernspedagog slik norsk rettskriving 
krever, da dette er en binde-s og ikke en eiendoms – s.  

Anita var på talerstolen og fremmet forslag om å opprette et seniorpolitisk 
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utvalg sentralt. Det er ikke vedtektsfestet, men landsstyret har 
i mandat å opprette nødvendige utvalg, og FO Nordland 
mener det er viktig å sette fokus på seniorpolitiske områder. 

Kamilla skrev en uttalelse om et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø. Bjørn Berg Olstad, fra Østfold, hadde levert inn et 
lignende forslag om miljøterapeuter inn i skolene, og disse to 
ble slått sammen og vedtatt. Mona gikk opp på talerstolen og 
holdt innlegg om kvalitet i barnevernet og viktigheten av at FO 
fortsetter å være en del av LO. 

Den saken som tok mest tid under kongressen, var absolutt 
vedtektsendringene i forhold til seksjonsrådene. FO Nordland 
opprettholdt forslaget fra Lars Semmerud, om å om å legge 
seksjonsråd under landsstyret(LS), men med egen 
representasjon inn i LS. Forslaget falt, og ble ikke tatt videre i 
redaksjonskomiteen. Delegasjonen stemte dermed for å legge 
seksjonsrådet under LS uten mandat inn i LS. 

Delegasjonen fra Nordland støttet også valgkomiteens 
innstilling til nytt AU. Det ble dermed fortsatt Mimmi Kvisvik 
som er forbundsleder og Tone Faugli som nestleder. 
Seksjonsrådsleder for sosionomer er Kathrine Haugland 
Martinsen, for vernepleiere er Marianne Solberg Johnsen og 
for barnevernspedagoger er Irmelin Sangolt Tjelflaat. 

21. mars ble verdensdagen for Down markert. Årets kampanje 
het ”Et dagsverk for Down”. FO Nordland spontandonerte 
7500 kroner til dette formålet. Marte Sofie Aune informerte 
kongressen om aksjonen, og oppfordret alle de andre 
FOavdelingene til også å donere penger.

Under kongressmiddagen ble det også utdelt 
sosialarbeiderprisen. Denne gikk, etter forslag fra FO Sortland, 
til Marianne Andreassen, som er en ildsjel i arbeidet med barn 
og unge. 

I tillegg var det bursdagsfeiring for jubilant Nils-Ove Skalltje, 
som ble feiret med sang og importert kake fra Tysfjord. 

Alt i alt en lang, spennende, innholdsrik kongress som ga 
resultater. Delegatene er fornøyde, og har allerede drøftet 
arbeidet videre mot neste kongress – eller landsmøte som det 
nå heter.
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Tirsdagstreffet 
AV JANICKE TOXEN FLACK 

Intervju med Margrethe Stokland angående Tirsdagstreffet som er et lavterskeltilbud i Fauske 
kommune.

«Barn som pårørende»
-dvs. de barna som har foreldre som mottar helsehjelp for psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet 
eller alvorlig somatisk sykdom/skade.

I 2010 tok Familiesenteret initativ til å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Det var satt av 5 
millioner til fordeling etter søknad til frivillige organisasjoner og andre aktører for målgruppen. 
Familiesenteret startet Tirsdagstreffet i samarbeid med for rus-og psykiatritjenetsen.

Dette er et tilbud for barnefamilier der foreldre/ne har/har hatt psykisk sykdom eller har vært 
rusmiddelavhengig, eller på annen måte strever i hverdagen og har et lite nettverk. Det tok tid å 
få opp en brukergruppe og få det intergrert som tiltak i hjelpetjenesten. 

«Målet med tilbudet er å skape positive opplevelser for hele familien, bidra til ulike aktiviteter og 
mestringsopplevelser, skape nettverk og rom for positiv erfaingsutveksling og foreldrestøtte.»

Til tross for sin suksess er arrangørene forsiktig med i å annonsere at tirsdagtreffet finnes, fordi 
tiltaket er ment for familier som har behov for det. De tenker at hjelpeapparatet i kommunen må 
identifisere hvem de ønsker å rekruttere som brukere. 

Tirsdagtreffet har flere funksjoner, der noen er uttalte og de gir 
ringvirkninger for de som er med. Fokuset er «barn som 
pårørende», der målet er å styrke familien og i dem gode 
opplevelser og der alle samles rundt et felles måltid sammen. Det 
skal være godt å komme hit både for voksne og barn. Når været 
tillater satser de på uteaktivitet, med en liten gåtur, grilling ved havet 
ect for å gjøre nærmiljøet kjent. «Aktivitet fører til mer aktivitet.» 
Foreldrene opplever at de kan få råd og veiliedning eksempelvi 
veiledning opp i mot andre deler av hjelpeapparatet.

De siste to månedene har hjemmekonsulenten i barneverntjensen 
deltatt som ekstra ressurs både for tverrfaglighet og fordi tiltaket har 
blitt så popluært. Gruppen har vokst seg så stor at de to som drev 
det trengte ekstra hjelp for å organisere treffene. Fauske 
sanitetsforening har også støttet tiltaket med ekstra ressurs i fht bl.a. 
praktisk gjennomføring og matlaging

FAUSKE KOMMUNE SATSER PÅ FOLKEHELSE. 
Tirsdagstreffet er tenkt som et forebyggende tiltak eller tidlig 
intervensjon. Tiltaket gir familien en beskyttelsesfaktor og er et 
lavterskeltiltak i kommunen. Det har vært stilt spørsmål ved om 
gruppa kunne vært selvdrivende, men det er tvilsomt at den ville 
opprettholdt sin funksjon da. Det er viktig at gruppa har en          

forankring slik at noen står for tilrettelegging og rekruttering, samt har fokus på foreldrestøtte og 
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erfaringsutveksling. Deltagerne i 
gruppa har kommet med udelt 
positive tilbakemeldinger på sine 
erfaringer. 

Margrete prater engasjert, hvor hun 
både forklarer og forsvarer dette 
tiltaket. Det er viktig å forebygge i de 
familier hvor risikofaktorer er eller 
kan være tilstede, og det er et godt 
samarbeid på tvers av avdelingene 
hvor alle har samme mål. 
Da prosjektmidlene tok slutt overtok 
kommunen utgiftene. Innsatsen fra 
de som driver holdes likevel innefor 
arbeidstid, slik at man klarer å holde 
utgiftene ned i størst mulig grad.

 DELTAGERNES OPPLEVELSE   
Deltagerne har meddelt at de opplever en positiv og inkluderende atmosfære på Tirsdagstreffet. 
Tilbakemeldingene har vært udelt positive, der de sier noe om at det er godt å komme seg ut i 
naturen, ha noen å prate med, se at barna har noen å leke med og at det er godt å få være sosial 
med andre. De har selv vært med å lage planer med middags- og aktivitetsoversikt for treffene.
Sanitetsforeningen støtter tirsdagstreffet med midler til innkjøp og deltar på kjøkkenet. Ellers har 
middagene vært variert og nøktern med tanke på økonomi, bla.a for å være en inspirasjon i en 
familiehverdag.

Pr. tiden er det 13 familier med på Tirsdagstreffet, som betstår av 17 voksne og 24 barn. Det er 
alltid noen som ikke kan komme slik at de er sjeldent fulltallig. Etter hvert som deltagelsen har økt 
har de måtte flytte treffet slik at de nå er på Erikstad skole som har et godt kjøkken og god plass 
til mange barn.

!4

FAUSKE KOMMUNE: 

MARGRETHE STOKLAND, FAGANSVARLIG FOR FOREBYGGING OG RUSKONSULENT. 
RUS OG PSYKIATRITJENESTEN 

ÅSHILD UHRE, PSYKIATRISK SYKEPLEIER, FAMILIESENTERET. 

MONICA NYSTAD, HJEMMEKONSULENT, BARNEVERNTJENSTEN

MARGRETHE STOKLAND OG ÅSHILD UHRE
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Gro Anita Olsen 

Alder: 44 år
Bosted: Fauske
Sivil status: samboer med to felles barn 
på 8 og 18år.

Medlem av FO siden 1999.

Aktuell med:
Hovedtillitsvalgt i FO  i Fauske kommune siden 2008.
Plasstillitsvalgt i Barneverntjensten i Fauske siden 2009.
FO sin representant i LO indre salten siden 2015.
Politisk aktiv i Felleslista Fauske siden 2013.
Leder av FAU Vestmyra skole siden 2002 og med i SU.  

Gro Anita har et stort engasjement innenfor 
fagforeningsarbeid, politikk og er sterkt 
samfunnsengasjert. Hun er den som har 
befattet seg ifht flest barnevernsaker med 
minioritetsbakgrunn, der hun i samarbeid 
med flyktningehelsesøster har drevet ICDP 
kurs i regi av barne- og familieenheten. 
Hun ser at det er en fordel med 
tverrfaglighet i fht ICDP veiledning. 
Gro Anitahar et stort jobbengesjement og lar 
seg raskt rive med, noe som innebærer at det har blitt noen sene nattetimer på kontoret. 

Hva hører du på?
Ikke noe spesielt, jeg liker de aller fleste sjangrer. Jeg hører mest på det som spilles på radio, og 
på 1 sth liste på min Windows mobil. Jeg har ikke spesielt mye musikk hjemme i hyllene.

Hvilke egenskaper skulle du gjerne hatt?
Å, det er flere egenskaper jeg gjerne skulle forbedret. Skulle nok vært mer strukturert. Hadde 
trengt evnen til å transkribere i møter jeg er i.   
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«Når mannen protesterer og andre 
spekulerer på motet hennes forsvarer hun 
seg med at hun heller går en tur på jobb, enn 
å ta seg en treningeøkt på Stamina. Jobben 
er nemlig og hennes hobby!»
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Hvem vil du sette i skammekroken?
Jeg er ikke for å bruke skammekroken. I så fall måtte jeg sette meg ned sammen med dem. Har 
jo tro på at dialog og kunnskap gir bedre resultater. 

Favorittmat?
Jeg abonnerer på Godt Levert og er MEGET fornøyd med det. Jeg har derfor mange favoritter. 
Jeg har laget mat som jeg ellers aldri hadde kommet på å lage og det aller meste er utrolig godt. 
 
Hvilke fysiske utfoldelser liker du?
Jeg er ikke spesielt opptatt av fysisk aktivitet. Jeg går turer og da helst i naturen, på topper og i 
skogen. Liker å være på sykkeltur med min sønn på 8 år og jeg liker godt å fiske fra land. 

Har du en leve-setning, et utsagn eller et uttrykk du liker?
Jeg streber etter at flest mulig skal ha det best mulig over lengst mulig tid.

Politikk:
Jeg setter pris på at FO har prinsippfestet at de er partipolitisk uavhengig. Medlemmene står fritt 
til å være engasjert i det partiet som de selv mener står deres hjerte nærmest. Jeg oppfordrer alle 
mine medlemmer på Fauske til å engasjere seg politisk. På den måten kan vi bidra til å påvirke 
lokalsamfunnet med vår yrkeskunnskap og vår helse og sosialpolitikk. Det å kunne møte de ulike 
partiene og informere politikerne om hva som rører seg innenfor vårt fagfelt gir dem et bedre 
grunnlag til å fatte gode vedtak for lokalsamfunnet.

Kongress 2015:
Det var stort å få lov til å være delegat og delta på Kongressen 2015. Det ble mye styr rundt 
valget av nytt styre i og med at valgkomiteen hadde vraket Ellen Galaasen. Det var mye stygt 
som ble sagt og skrevet både før, under og etter Kongressen. Flere medlemmer brøt ut av FO 
som en direkte konsekvens av valgresultatet. Jeg er spent på hva utbryterne får til, jeg har ikke 
greid å holde meg oppdatert på hva som skjer på den fronten i en hektisk arbeidsdag. 

Jeg håper at roen nå har senket seg og at det er en arbeidsro i ledelsen, som gjør at de fire 
damene på toppen tar FO videre opp og frem. Jeg har forventninger om at FO skal være synlig 
og tydelig I media innenfor områdene, utdanningene,  fag-utvikling, helse- og sosialpolitikk og 
lønn- og arbeidsforhold. 

Annet:
Jeg mener at det er ikke en menneskerett å få lov å være foreldre, barnet har derimot krav på å 
ha gode nok foreldre. 
Det koster samfunnet dyrt at barn har dårlige oppvekstvilkår. Det kan få alvorlige konsekvenser 
for resten av livet om kvaliteten på omsorgen er for dårlig i barnets to første leveår. Utviklingen til 
barnet skjer uansett kvaliteten på omsorgen og barnets psykiske og fysiske helse har egentlig 
ikke tid til at foreldre skal lære seg god nok omsorg. 
Omsorgskompetanse burde egentlig vært et eget fag på barne og ungdomsskolen. Da kunne vi 
virkelig jobbet forebyggende. Omsorgssvikt går i generasjoner fordi vi ikke greier å bryte sirkelen. 
Folk flest vet ikke hva som er skadelig for barns utvikling, og har de hatt mangler i egen oppvekst 
er de ekstra sårbar for å ta feile valg og beslutninger i omsorgsrollen.

Jeg forventer at FO kommer med et godt og saklig utspill ift den hetsen som barnevernet i Norge 
får og har fått nå den siste tiden. Det er synd at det er så ensidig negativt forkus på barnevernet. 
Jeg må berømme barneombudet Anne Lindbo som har gått ut med at foreldre må tåle å bli 
sjekket!
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Den jobben som Barnevernproffene gjør gjennom Forandringsfabrikken, tror jeg er et viktig bidrag 
til at barneverntjenestene høyner kvaliteten på tjenestene sine. 
Det er svært nyttig å få høre proffenes refleksjoner fra egen 
oppvekst. 

Har du lagt merke til? 
FOs medlemmer (med unntak av studentmedlemmer) har fra 1. mai 2015 automatisk fått topp 
reiseforsikring inkludert i medlemskontigenten til en sterkt redusert pris. Dette i tillegg til kollektiv 
hjemforsikringen som allerede er inkludert. Les mer om forsikringen på fo.no.
Dersom du ikke vil ha denne forsikringen kan du reservere deg ved å logge deg inn på 
medlemsiden til FO, velge «Mine forsikringer» og trykke på reservasjonsknappen.

Representantskapet 2015 
Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet 
består av representanter fra klubber, styret i avdelingen, landsstyrerepresentant og 
representanter fra FO- studentene. Avdelingsstyret kaller inn representantskapet til møte minst to 
ganger i året. Representantskapet behandler forslag til saker, økonomi og budsjett, oppfølging av 
prinsipp og handlingsprogram og aktuelle saker.

Årets første representanskap ble avholdt i Bodø 10. - 12. mars. Hovedfokus var naturlig nok på 
kongressen som ble avholdt like etter representantskapet, 18. - 22. mars. Lars Semmerud fra FO 
sentralt hadde et innlegg om saker til kongressen, og avdelingen behandlet deretter 
kongressakene slik at FO Nordland kunne gå til kongressen med flest mulig medlemmer i ryggen. 
FO Nordlands sosialarbeiderpris 2014 gikk til tillitsvalgte og ansatte ved Sollia Barne- og 
familiesenter. Videre ble det vedtatt at avdelingen skal ha en egen vervekampanje ut 2015, der 
det vil bli trukket en premie på et gavekort/ sjekk blant de som verver. Neste representantskap er 
20. til 22. oktober 2015.

Nytt redaksjonsutvalg i FO-Nytt Nordland 
Representantskapet i FO-Nordland valgte i mars 2015 å oppnevne et redaksjonsutvalg for bladet 
« FO Nytt fra Nordland.» Utvalget består av Janicke Toxen Flack, barnevernpedagog, jobber som 
barnevernkonsulent i Fauske kommune, Solfrid Fagerbakk Klepp, barnevernpedagog, jobber 
som arbeidsleder for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Vefsn kommune, Bente 
Haukås, vernepleier, jobber med rus og psykiatri  i Hamarøy kommune og Ann Emmy 
Markussen, sosionom jobber i Hamarøy Vekst AS. 
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Vi ønsker å gjøre FO Nytt fra Nordland til en enda bedre avis for FO-medlemmene, og for å få til 
det er vi avhengige av at medlemmer skriver artikler og sender til oss, eventuelt gir oss tips om 
aktuelle saker vi kan skrive om slik at vi kan nå dette målet.

Til høsten blir det kurs for vernepleiere og helsefagkompetanse i regi av FO 
Nordland.
Dato er foreløpig ikke satt, men følg med på hjemmesida www.fo.no/nordland

Her kommer det mer opplysninger etter hvert.

Temakvelder 
AV SOLFRID KLEPP 

FO-klubben i Vefsn har de siste tre årene arrangert temakveld for FO- medlemmer i november. Vi 
inviterte Hattfjelldal og Grane med på de to første årene, og i 2014 sendte vi også ut invitasjoner 
til andre nabokommuner. Vi har fått lånt lokale av Fru Haugans hotell i Mosjøen for det ca tre 
timer lange foredraget, og til servering har vi bestilt kaffe og kaker. De to første årene leide vi inn 
Erlend Lorentzen, psykolog fra BUP i Mosjøen. «Den vanskelige samtalen,» var temaet i 2012 og 
de 25-30 oppmøtte FO-medlemmene kommenterte i ettertid at det hadde vært en bra kveld med 
et viktig tema, og at det var fint å treffe andre FO- medlemmer. 

Andre året hadde Lorentzen foredrag 
om «Forståelse og arbeid med 
suicidalitet,» nok et alvorlig, men 
svært viktig tema. Denne gangen la vi 
også opp til at de som ville kunne bli 
med inn i hotellbaren for å diskutere 
og bli bedre kjent, og det kom her opp 
en del forslag til kommende 
temakvelder. 

I november 2014 valgte vi å ta en litt 
annen vri på temakvelden. Vi inviterte 
Malin Arntsen (begeistrer.no) fra 
Klokkergården til å holde foredrag om 

«humor - klokskap - inspirasjon.» Hun holdt et fyrverkeri av et foredrag som lokket fram smilet og 
latteren og ga masse energi. Det handlet blant annet om å tørre å satse og å ha troen på seg 
selv. Arntsen fortalte om hvordan hun med to tomme hender klarte å endre en falleferdig fjøs om 
til et høyt anerkjent overnattings- og spisested. Hun fortalte engasjert om hvordan hente ut 
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MALIN ARNTSEN

http://www.fo.no/nordland


4 JUN 2015 FO NYTT NORDLAND

energien i et menneske, og vi fikk blant annet høre om da hun ble oppsagt på grunn av sin 
kreativitet! De to timene foredraget varte gikk fort, og flere kommenterte at de mer enn gjerne ville 
hørt på henne en gang til.

FO-klubben i Vefsn lager hvert år et årshjul der vi har med blant annet grillkveld og 
medlemsmøte, men det viser seg gang på gang at det som trekker FO-medlemmene ut av 
godstolen er den kombinasjonen av fag og sosialt samvær som temakvelden gir. FO har 
engasjerte medlemmer som ønsker å holde seg oppdatert, og det gir inspirasjon til å holde flere 
temakvelder; neste blir i november 2015 en gang!

Å gjøre en forskjell! 
AV BENTE HAUKÅS 

Alle som har valgt å stå fram som lesbisk, homofil, bifil eller transperson (lhbt) vet at det har en 
pris. For noen er prisen høy, for andre er omkostningene ved å stå fram mindre enn de fryktet. De 
aller fleste av de som har stått fram er likevel enig om to ting. Det ene er at det er verdt prisen, 
det andre er at det koster mer å la være.

På tross av tilnærmet likestilling i lovverket vet vi at det er mange utfordringer knyttet til å leve ut 
sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk uten fare for å bli diskriminert og/eller 
trakassert. 

Arbeidslivet er en spesielt vanskelig arena for mange lhbt-personer. Til tross for at flere og flere 
lever åpent, er det fortsatt slik at omkring 40% av lesbiske, homofile og bifile ikke tør å være åpne 
om sin identitet på jobben. Som arbeidstakerorganisasjon ønsker FO et mest mulig åpent og 
inkluderende arbeidsliv, og vil legge til rett for et inkluderende, hensynsfullt og hyggelig 
arbeidsmiljø. FOs tillitsvalgte har en unik mulighet til å utgjøre en forskjell, og medvirke til at 
arbeidslivet blir et godt sted å være for alle.

FO har også en annen forpliktelse til å arbeide for mangfold og inkludering utenfor arbeidslivets 
arena. Som sosialarbeidere kan vi være viktige støttespiller for lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner. Lhbt personer er en gruppe som kan oppleve stor grad av minoritetsstress i 
mange situasjoner, og enkelte vil derfor ha behov for spesiell oppmerksomhet og behandling i 
møtet med NAV (det offentlige). Det er derfor svært viktig at sosialarbeidere kjenner til de 
særskilte utfordringene denne gruppen står overfor både på generelt grunnlag og spesielt i sitt 
møte med hjelpeapparatet.

Det å vite hvordan man på best mulig måte ivaretar enkeltmennesker, og gir individuell 
oppfølging innenfor universelt utformede systemer, stiller store krav til sosialarbeiderens 
kunnskap og kompetanse.

For å bidra til denne verktøykasse har FO inngått et samarbeid med Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), ved deres helseprosjekt, Rosa kompetanse.

Kurset som tilbys handler blant annet om avliving av myter og kommunikasjonstips. Det man tror 
man vet om orientering og kjønn, er ikke alltid det man bør vite eller si.

Siden 2006 har Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforbundet vært Rosa 
kompetanse partnere, og deltatt i kunnskaps- og kompetanseøkning som har fokusert på å møte 
også lhbt-personer med kunnskap og empati. I 2011 ble det gjennomført et kurs i FO Akershus 
med formål å vurdere Rosa kompetanse som et tilbud i FO. Kurset fikk gjennomgående gode 
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evalueringer. Et stort flertall oppfattet kurset som relevant, og alle mente at kurset bør tilbys 
avdelinger og klubber.

 På bakgrunn av evalueringene gjøres nå Rosa Kompetanse tilgjengelig som tillitsvalgtskolering i 
alle avdelinger.

Landsstyret oppfordrer FOs avdelinger til å benytte sjansen til å arrangere tillitsvalgtskolering 
med Rosa Kompetanse. Landsstyret oppfordrer også FOs avdeling og klubber til å foreslå Rosa 
Kompetanse som kompetansehevingstiltak på arbeidsplassene.

Det første steget vi kan ta for å unngå å usynliggjøre, eller sagt enklere:” Vi kan slutte å anta at 
alle er hetero inntil det motsatte er bevist.”

Redaksjonen i nye FO-Nytt fra Nordland har som mål å gi ut bladet 2-3 
ganger i løpet av året. I neste utgave kan vi se frem til artikkelen «Hva 
skjer når den den voldsutsatte blir gjort til den skyldige» av Wanja Sæther, 
intervju med Magdalena Bjørken med nyoppstartet kafe og mye mer. 
Mona Nilsen vil bidra med FO-Nytt leder. 

Hvis dere har innspill eller forslag til reportasjer så ta gjerne kontakt på 
mail:  janicke.toxen.flack@gmail.com 

  Ny mailadresse til redaksjonen kommer i neste utgave som  
  kommer i desember. 
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FO-STYRET 
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MONA NILSEN 
FYLKESLEDER OG 
LANDSSTYRET

ANITA SYVERTSEN 
FYLKESSEKRETÆR

NILS OVE SKALLTJE 
NESTLEDER

MARIANNE K HANSSEN 
KASSERER

MARTE AUNE 
PROFESJONSFAGLIG 
ANSVARLIG 
VERNEPLEIER

GUNNHILD HOLTHE 
PROFESJONSFAGLIG 
ANSVARLIG 
BARNEVERNSPEDAGOG

MONA LIAN 
PROFESJONSFAGLIG 
ANSVARLIG SOSIONOM

TOMMY WESTBLIKK 
INTERNASJONALT 
UTVALG

DAG OLSEN

ANDERS EIVIKANNE SIVERTSENRANDI 
SNEISTRAND



4 JUN 2015 FO NYTT NORDLAND

 

 

 

FO-REDAKSJONEN 

 

!12

BENTE HAUKÅS

TRINE STRAND

BENTE LISE KRISTENSEN
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