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Fo Nordland deler ut 
sosialarbeiderpris
Av Mona Nilsen

Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 
at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland, og at 
den skal deles ut årlig. Prisen består av blomster, gave og en 
gavesjekk pålydende kr. 10.000.- Les mer på side 5.
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Min arbeidsplass
Av Rakel Sandberg

Nå nærmer sommeren seg og 
eksamener skal avlegges. Slik 
er det også på min arbeidsplass 
hvor elevene på 10. trinn er i 
ferd med å avslutte 3 års 
skolegang. 

Les mer på side 11-12.

I dette bladet kan du lese mer om:

Side 2: Avdelingsinformasjon
Side 3: Avdelingsleder har ordet
Side 4: Avdelingssekretæren har ordet
Side 5: FO Nordlands sosialarbeiderpris 
Side 6: Vi kan hvis vi kan! 
Side 7: Den vanskelige samtalen
Side 8-9: Fo`s krav til årets lønnsoppgjør
Side 10: Handlingsprogram
Side 11- 12: Min arbeidsplass
Side: 13-14: Utvalg og komiteer
Side 15: Kursoversikt
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Leder
Mona Nilsen
Tlf: 97650452
E-post: mona@fo-
nordland.no

Avdelingsinformasjon
Sekretær
Hildegunn Jensen
Tlf: 
75504171/95126562
Epost: anita@fo-
nordland.no

Kasserer
Marianne K. Hanssen
Tlf: 97633197
E-post: 
mkarboelh@yahoo.no

Nestleder
Nils Ove Skalltje
Tlf: 47173308
E-post: 
nilsove.skalltje@hotmail
.com

Yrkesfaglig ansvarlig BVP
Gunnhild Holthe

E-post: 
holgunn@gildeskal.kommun
e.no

Yrkesfaglig ansvarlig VP
Rita Karlsen

E-post: 
rita.karlsen@bodo.kommune
.no

Styremedlem
Christian Wiik
Tlf: 91646498
E-post: 
wiikchristian@me.com

Yrkesfaglig ansvarlig SO
Lena Stifjell

E-post:
 lena.stifjell@nav.no

Styremedlem
Bente Haukås

E-post:

Fo Nordland er
selvfølgelig på Facebook.
Søk oss opp i søkefeltet
for å få tilgang til
gruppen.

Fo Nordland

Postadresse:
Folkets Hus, Postboks 376, 
8001 Bodø

Besøksadresse:
Prinsensgt. 115, 8005 Bodø

Tlf: 75 50 41 71
Faks: 75 50 66 91
Epost: kontor@fo-nordland.no
Webside: www.fo.no/nordland

Trykk:
Bodø Industri
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Lønnsoppgjøret er allerede i full gang, og 
bruddene er et faktum. Hva som blir 
resultatene har dere nok

sannsynligvis fått svar på når dette bladet 
er kommet ut til dere. Men vi har valgt å 
trykke FOs krav til vårens lønnsoppgjør, 
slik at alle dere kan se våre prioriteringer.

Det er lenge siden Nytt fra FO Nordland 
kom ut sist, og det skyldes flere årsaker. 
Vi har nå fått ny ansvarlig for bladet – 
Christian Wiik og satser sterkt på at vi vil 
klare å få gitt ut 3 nummer hvert år slik vi 
har planlagt.

Vinteren har vært hektisk med både kurs 
virksomhet og konferanser. Høsten 2012 
vil bære preg av lokale forhandlinger 
rundt i kommunene, og vi har derfor satt 
av 2 dager til Tariffkonferanse/kurs 
forhandlingsteknikk som dere vil se egen 
invitasjon på i bladet. Vi håper at flest 
mulig kan komme for å få kunnskap og 
inspirasjon til å gå i gang med det lokale 
forhandlingsarbeidet som er svært viktig 
for våre medlemmer. FO har hatt en 

tradisjon på god uttelling i de lokale 
oppgjørene, og det håper vi

Jeg vil benytte anledningen til å takke vår 
nye ansvarlige redaktør for Nytt fra FO 
Nordland som gjør det mulig for oss å 
produsere medlemsbladet –

og minne dere alle om at vi er nå på 
Facebook og har fått ny hjemmeside:

http://www.fo.no/nordland/.

Ønsker alle våre medlemmer en solfylt og 
varm sommer!

«I et landskap, nytt og uten minner,
står et epletre i blomst og skinner. 
Epletreet dufter nyskapt sommer. 
Her har tiden aldri vært. Den 
kommer»
Inger Hagerup

Avdelingsleder har ordet
Av Mona Nilsen
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Fo gjennomfører 
i perioden fra 1. 
februar til 1. juli 
en 
vervekampanje 
rettet mot 
yrkesaktive 
medlemmer. 
Vårt mål er å få 
500 nye 
yrkesaktive 
medlemmer i 
løpet av denne 
perioden. 
Vervekampanjen 
går mot slutten, 
så; BLI MED!

Se fo.no for 
mere info

	 	              Mona Nilsen

http://www.fo.no/nordland/
http://www.fo.no/nordland/
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Livet som vikar har vært en fornøyelse. 
En god del utfordringer, men med hjelp 
fra medlemmer og kollegaer har dette 
vært et supert og lærerikt år.

Dette året har gjort meg bare enda mer 
stolt og glad i FO. Jeg har fått innblikk i 
hvordan de sentralt arbeider med 
påvirkningsarbeid opp mot 
departementene, innspill og 
høringsuttalelser de gir, og hvordan de 
ellers ivaretar medlemmenes interesser. 
Samarbeidet med de andre 
fylkesavdelingene, da spesielt Troms og 
Finnmark, har vært godt å støtte seg på. 
Dere tillitsvalgte der ute gjør en super 
innsats. FO Nordland vil gjerne benytte 
anledningen til å ønske velkommen til 
nye tillitsvalgte og takke så masse for 
innsatsen til de tillitsvalgte som er sluttet.

E-post et av våre viktigste hjelpemiddel 
for å få ut informasjon til dere 
medlemmer. Gå gjerne inn på web sidene 
og sjekk om mail-adressen deres er rett. 
Vi har fått ny hjemmeside hvor vi prøver 
å være flinke til å legge ut informasjon 
Der finner dere foreløpig oversikt over de 
hovedtillitsvalgte som vi har i 
kommunene og i Spekter. Vi oppfordrer 
klubbene i Nordland til å arrangere kurs, 
temakvelder, fagdager eller lignende for 
sine medlemmer. Bruk gjerne lokale 
krefter som forelesere, eller lei inn 
eksterne. FO er en organisasjon som har 

fokus på faget vårt. Økonomisk støtte til 
dette får dere hos fylkesavdelingen.

FO Nordland / yrkesfaglig utvalg har i vår 
arrangert 2 kurs, et oppdateringskurs for 
vernepleierne og kurs i «Barnehelter». 
Videre planlegger vi kurs i 
veiledningsteori i samarbeid med 
Universitetet i Nordland til høsten, med 
mulighet for å ta eksamen for de som 
ønsker det. I september, uke 36, 
arrangerer Fylkesavdelingene i Nordland, 
Troms og Finnmark opplæringskurs for 
tillitsvalgte, som går over 5 dager i 
Tromsø.

Når det er sagt, så ser jeg fram til og 
gleder meg til å komme tilbake til min 
opprinnelige arbeidsgiver Bodø 
kommune.

Da gjenstår det bare å ønske Anita 
Syvertsen velkommen tilbake i september 
og takke Mona Nilsen og resten av styret 
for et flott samarbeid i året som har gått.

«Da gjennstår det bare å ønske Anita 
Syvertsen velkommen tilbake og takke 
Mona Nilsen og resten av styret for et 
flott samarbeid»
Hildegunn Jensen

Avdelingssekretær har ordet
Av Hildehunn Jensen
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Søk opp Fo`s 
app for 
smarttelefoner 
i appstore eller 
via Andrioid 
market. 

Hildegunn 
Jensen
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«Representantskapet i FO Nordland har 
vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en 
sosialarbeiderpris i FO Nordland, og at den 
skal deles ut årlig. Prisen består av blomster, 
gave og en gavesjekk pålydende kr. 10.000.-»
Styret i Fo Nordland

Den første som mottar sosialarbeiderprisen FO 
Nordland for 2012 er Wanja Sæther og Salten 
krisesenter. Prisen ble utdelt på representantskapet 
i FO Nordland den 29.03.2012.

Gjennom sitt arbeid som leder for krisesentret i 
Salten har Wanja Sæther på en engasjert og flott 
måte satt fokus på kampen for de svakeste. Hun 
har satt fokus på vold, krenkelser, overgrep, 
likeverd, demokrati og humanisme. Krisesentret 
har også engasjert seg i ”Leah-saken”. Leah er 
offer for menneskehandel og har søkt om 
beskyttelse gjennom prosjekt Rosa. I ”Leah-saken” 
har UDI vedtatt å sende henne og hennes barn til 
Italia, hvor apparatet for menneskehandel befinner 
seg!. Videre har Wanja Sæther satt fokus på 

sosialarbeiderens primære lojalitet til den mest 
utsatte part. Wanja Sæther har gjennom media 
belyst på en utmerket måte at solidaritet med 
utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosial 
rettferdighet er en viktig del av sosialarbeiderens 
identitet – en viktig uredd stemme for oss! 
Sosialarbeiderprisen er vår måte å sette pris på 
hennes engasjement som medmenneske og 
sosialarbeider.

Gratulere med sosialarbeiderprisen Wanja Sæther 
og Salten krisesenter!

Fo Nordlands sosialarbeiderpris 2012
Av Mona Nilsen
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Med hjelp av egne og andres krefter 
arrangerte Yrkesfaglig utvalg i FO 
Nordland et oppfriskningskurs i 
«Vernepleierens helsefagkompetanse» 
den 18.april. Dette er et kurs som har vært 
kjørt flere ganger i Nordland med litt ulikt 
innhold og lengde.

16 vernepleiere var samlet til dyst da 
vernepleier Anne Liv Engbråthen stod for 
første økt på dagen. Hun informerte om 
gjeldende lovverk for hva vi vernepleiere 
har lov til å gjøre som helse- og 
sosialarbeidere. Folk har ulike erfaringer 
rundt dette, og det er tydelig at det både 
hos oss selv og hos våre ledere og 
kollegaer fortsatt er litt manglende 
kunnskap rundt dette. Hennes oppfordring 
var blant annet å tørre å «vise oss litt mer 
fram», stole på det vi kan.

Margareth Wiik, rådgivningsfarmasøyt i 
Bodø, snakket om farmakologiske 
prinsipper som legemidlers effekt på 
kroppen, hva skjer med legemiddelet i 
kroppen, og litt ekstra om epilepsi. Dette 
er viktige tema da vi som helse- og 
sosialarbeidere ofte er de som skal bistå 
personer med å observere og formidle 
videre, forhold rundt medikamenter.

Siste halvdel av dagen var viet til 
praktiske øvelser som injeksjoner, 
medikamentregning, blodtrykksmåling og 
blodsukkermåling. Alt under kyndig 
veiledning fra sykepleier Vanja Hangaas, 
vernepleier Linda Fagerheim og 
vernepleier Anita Syvertsen.

Dette kurset er noe Yrkesfaglig utvalg i 
FO Nordland gjerne ønsker og å fortsatt 
ha med jevne mellomrom. Men vi ser 
kanskje at vi skulle hatt ennå mer tid slik 
at temaene kunne utdypes mer og at det 
var mer rom for diskusjon.

Vi takker alle påmeldte for flott deltakelse 
fra en aktiv gjeng.

«Sjekk ut Cato Brunvalds blogg om 
vernepleie, på www.vernepleieren.no 
Han hadde nyrlig ett innlegg om 
vernepleierens rolle i forhold til 
medikamentbehandling og 
ansvarsvakter»

Vi kan hvis vi kan! 
Av Hildegunn Jensen
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Bildeglimt fra 
kurset, hvor 
Margareth Wiik, 
Anne-Liv 
Engbråten, Linda 
Fagerheim og Anita 
Syvertsen var 
kurslholdere.

http://www.vernepleieren.no
http://www.vernepleieren.no
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«Er du enig? NEI! Kan du leve med det? 
Ja!» 

«Tro aldri at en sak består av to parter og 
bare en sak» 

«Vær forsiktig med metaforen tilgivelse»

Olav Daae

Kurset i den vanskelige samtalen ble avholdt i 
Bodø på Folkets Hus. Kursansvarlig var 
amanuensis Olav Daae. Kursholder har lang 
erfaring i å holde kurs i temaer som 
organisasjonsutvikling, team-building, motivasjon, 
ledelse, ledelses utvikling, kommunikasjon, 
konflikt, samarbeidsproblematikk, arbeidsmiljø
osv. Kursholder er tilknyttet Høgskolen i Harstad 
og har også i en periode vært rektor for denne 
institusjonen. Det var rundt 60 kursdeltakere, som 
bestod av tillitsvalgte, ledere og verneombud fra 
hele Nordland.

Kurset var en innføring i kommunikasjon og 
konflikthåndtering i arbeidslivet. For å skape et 
godt arbeidsmiljø er det viktig at partene blir 

trygge på sine roller. Vi var innom områder som 
arbeidsmiljø, kommunikasjon, konflikt, ledelse 
osv. Hva kjennetegner gode relasjoner mellom 
leder – ansatt, mellom kolleger, mellom tillitsvalgt, 
ledere, verneombud osv. Kurset vekslet mellom 
forelesning, diskusjoner i plenum, 
gruppediskusjoner og individuelle øvelser.

Tilbakemeldingene fra kurset var veldig positive, 
og vi vurdere å ha et oppfølgingskurs senere – følg 
med!

Presentasjon fra kurset kan hentes på vår 
hjemmeside.

Den vanskelige samtalen
Av Mona Nilsen
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Fo`s krav til årets 
lønnsoppgjør
KS:

Likelønn:

Det kreves økte rammer for oppgjørene 
i offentlig sektor for å gi 
kvinnedominerte grupper som er blitt 
liggende etter i lønnsutviklingen større 
tillegg for å redusere etterslepet. 
Kvinner med 2 – 4 års universitets- og 
høyskoleutdanning har den største 
likelønnsutfordringen.

Grunnlønn:

Det kreves en generell lønnsøkning som 
i hovedsak skal gis som generelle 
tillegg. Lønnsveksten skal tas ut sentralt 
og likelønnsaspektet skal ivaretas.

Lønn for ansvar, real- og 
formalkompetanse:
Minstelønnssystemet gir oss 
utfordringer i forhold til avstand 
mellom stillingsgruppene og mellom 
hovedtariffavtalens kappitler 4B og 4C. 
FO har en helhetlig tariffpolitikk der 
alle skal ha en anstendig lønn og får 
uttelling for kompetanse og ansiennitet 
ut fra objektive kriterier. Det er derfor 
nødvendig å utvide ansiennitetsstigen 
til 16 år i kapittel 4B, og også øke skille 
mellom 0 – 4 – og 8 år.

Uttelling for videre-, spesialist- og 
tilleggsutdanning eller klinisk 
tilleggskompetanse ut over de fastsatte 
minstelønnsnivåene, må sikres gjennom 
sentrale objektive kriterier. Det er også 
behov for gjennomgang av 
stillingskoder for bl.a. å opprette koder 
der dette mangler. FO avventer rapport 
fra partsammensatt utvalg som vurderer 
lønns- og avtalesystemet og vil 
eventuelt formulere krav når rapporten 
foreligger medio mars 2012.

Ledere og fagledere må sikres uttelling 
for kompetanse og ansvar.

Lokale forhandlinger:

Ved eventuelle lokale forhandlinger må 
det fremmes klare føringer om 
målrettede likelønnstiltak. Tillegg gitt i 
lokale forhandlinger må til enhver tid 
komme i tillegg til gjeldende 
minstelønn (flyte oppå).

Særlig avsetning:

I inneværende tariffperioden har 
partene i fellesskap gjennomført en 
utredning av lønns- og arbeidsvilkår på 
NAV- kontorene. AFI rapporten 
avdekker at det er ulikheter i avlønning 
mellom ansatte i stat og kommune på 
mange NAV kontor. Det vises til 
meklingsmannens møtebok pkt. IV 
bokstav o) hovedoppgjøret 2010 der det 
var enighet om følgende: ”Dersom 
utredningen viser identifiserbare 
lønnsforskjeller i sammenlignbare 
stillinger, er det partenes mål å 
iverksette tiltak for å rette opp 
utilsiktede lønnsmessige skjevheter.”

FO krever at det må iverksettes tiltak 
for å gi kommunene økonomisk 
mulighet til å gjennomføre 
lønnsmessige justeringer på grunnlag 
av NAV – kartleggingen. (AFI 
undersøkelsen.)

Krav til fellesbestemmelsene:

Vakt på vaktrom (passiv arbeidstid) skal 
godtgjøres 1:1.
All reisetid skal telle fullt ut som 
arbeidstid og reisetid utover to timer 
skal kompenseres som overtid.

Ved tjenestereiser som medfører 
overnatting tilstås et ulempetillegg pr. 
døgn.
Økt tillegg for kveld- og nattillegg og 
lørdags- og søndagstillegg.

Det skal settes tak for mertid for 
arbeidstakere som er unntatt fra 
overtidsbestemmelsene.
Det kreves yrkesskadeforsikring for 
skader som følge av vold og/eller 
trusler fra klient/bruker på fritiden.

Tjenestepensjon:

FO vil ikke akseptere svekkelser i 
uføredelen.
Ordningen med fratreden ved 
særaldersgrenser videreføres.

Andre krav:

I meklingsmannens møtebok i 
hovedtariffoppgjøret 2010 under punkt
IV bokstavene i), m) og n) er det tekst 
som omhandler lærlinger, (i) 
kompetanseutvikling, læring og faglig 
veiledning (m) og oppfølging av 
nyansatte.(n) FO mener det er viktig at 
intensjonen i disse tre punktene blir 
ivaretatt fremover og foreslår at det 
gjøres i et nytt vedlegg 7 i 
hovedtariffavtalen.

I hovedtariffoppgjørene 2008 og 2010 
har deltid vært tema. Da det fremdeles 
er store utfordringer knyttet til 
problematikken må fokus på å redusere 
deltidsbruken sikres.

FOs krav til hovedtariffoppgjøret KS 
2012

Landsstyret i Fellesorganisasjonen har 
vedtatt uttalelse vedrørende krav til 
hovedtariffoppgjøret 2012.

Likelønn:

Det kreves økte rammer for oppgjørene 
i offentlig sektor for å gi 
kvinnedominerte grupper som er blitt 
liggende etter i lønnsutviklingen større 
tillegg for å redusere etterslepet. 
Kvinner med 2 – 4 års universitets- og 
høyskoleutdanning har den største 
likelønnsutfordringen.

Grunnlønn:

Det kreves en generell lønnsøkning som 
i hovedsak skal gis som generelle 
tillegg. Lønnsveksten skal tas ut sentralt 
og likelønnsaspektet skal ivaretas.

Lønn for ansvar, real- og 
formalkompetanse:
Minstelønnssystemet gir oss 
utfordringer i forhold til avstand 
mellom stillingsgruppene og mellom 
hovedtariffavtalens kappitler 4B og 4C. 
FO har en helhetlig tariffpolitikk der 
alle skal ha en anstendig lønn og får 
uttelling for kompetanse og ansiennitet 
ut fra objektive kriterier. Det er derfor 
nødvendig å utvide ansiennitetsstigen 
til 16 år i kapittel 4B, og også øke skille 
mellom 0 – 4 – og 8 år.

Uttelling for videre-, spesialist- og 
tilleggsutdanning eller klinisk

tilleggskompetanse ut over de fastsatte 
minstelønnsnivåene, må sikres gjennom 
sentrale objektive kriterier. Det er også 
behov for gjennomgang av 
stillingskoder for bl.a. å opprette koder 
der dette mangler. FO avventer rapport 
fra partsammensatt utvalg som vurderer 
lønns- og avtalesystemet og vil 
eventuelt formulere krav når rapporten 
foreligger medio mars 2012.

Ledere og fagledere må sikres uttelling 
for kompetanse og ansvar.

N
YT

T 
FR

A 
FO

 N
O

RD
LA

N
D

 



9

Særlig avsetning:

I inneværende tariffperioden har 
partene i fellesskap gjennomført en 
utredning av lønns- og arbeidsvilkår på 
NAV- kontorene. AFI rapporten 
avdekker at det er ulikheter i avlønning 
mellom ansatte i stat og kommune på 
mange NAV kontor. Det vises til 
meklingsmannens møtebok pkt. IV 
bokstav o) hovedoppgjøret 2010 der det 
var enighet om følgende: ”Dersom 
utredningen viser identifiserbare 
lønnsforskjeller i sammenlignbare 
stillinger, er det partenes mål å 
iverksette tiltak for å rette opp 
utilsiktede lønnsmessige skjevheter.”

FO krever at det må iverksettes tiltak 
for å gi kommunene økonomisk 
mulighet til å gjennomføre 
lønnsmessige justeringer på grunnlag 
av NAV – kartleggingen. (AFI 
undersøkelsen.)

Krav til fellesbestemmelsene:

Vakt på vaktrom (passiv arbeidstid) skal 
godtgjøres 1:1.
All reisetid skal telle fullt ut som 
arbeidstid og reisetid utover to timer 
skal kompenseres som overtid.

Ved tjenestereiser som medfører 
overnatting tilstås et ulempetillegg pr. 
døgn.
Økt tillegg for kveld- og nattillegg og 
lørdags- og søndagstillegg.

Det skal settes tak for mertid for 
arbeidstakere som er unntatt fra 
overtidsbestemmelsene.
Det kreves yrkesskadeforsikring for 
skader som følge av vold og/eller 
trusler fra klient/bruker på fritiden.

Tjenestepensjon:

FO vil ikke akseptere svekkelser i 
uføredelen.
Ordningen med fratreden ved 
særaldersgrenser videreføres.

Andre krav:

I meklingsmannens møtebok i 
hovedtariffoppgjøret 2010 under punkt
IV bokstavene i), m) og n) er det tekst 
som omhandler lærlinger, (i) 
kompetanseutvikling, læring og faglig 
veiledning (m) og oppfølging av 
nyansatte.(n) FO mener det er viktig at 
intensjonen i disse tre punktene blir 
ivaretatt fremover og foreslår at det 
gjøres i et nytt vedlegg 7 i 
hovedtariffavtalen.

I hovedtariffoppgjørene 2008 og 2010 
har deltid vært tema. Da det fremdeles 
er store utfordringer knyttet til 
problematikken må fokus på å redusere 
deltidsbruken sikres.

STAT:

FO krever at lønnstillegg i 
hovedtariffoppgjøret 2012 gis 
hovedsakelig som et sentralt tillegg på 
tabell. Tillegget på tabell gis på en slik 
måte at langtidsutdannede kvinner 
prioriteres. FO krever at det avsettes 
penger til sentrale 
justeringsforhandlinger som viderefører 
likelønnsføringene fra 2010.

Sentrale forhandlinger: FO er et 
kvinnedominert forbund hvor 83% av 
våre medlemmer er høgskoleutdannede 
kvinner. FO krever at 
hovedtariffoppgjøret i 2012 gir våre 
medlemmer en reallønnsvekst som er 
større enn i privat sektor, slik at 
lønnsforskjellene mellom privat og 
offentlig sektor reduseres.

Hovedoppgjøret i 2010 hadde en klar 
likelønnsprofil og resultatet ga et løft til 
kvinnedominerte stillinger i statlig 
sektor. Men dette oppgjøret var bare et 
lite steg på veien for likelønn mellom 
kjønnene. Det er viktig at 
hovedtariffoppgjøret i 2012 og 
kommende lønnsoppgjør fortsatt har en 
tydelig likelønnsprofil. FO mener det 
bør settes inn særskilte lønnstiltak for 
kvinnedominerte stillinger for å rette 
opp skjevhetene.

Sentrale justeringsforhandlinger:

FO mener det er flere utfordringer som 
kan løses gjennom sentrale 
justeringsforhandlinger. Dette gjelder 
særlig muligheten til å gi et lønnsløft til 
enkelte av våre grupper, herunder 
ledere. Det gir muligheten for justering 
av ulike lønnsrammer, forlengelse av 
ansiennitetsstiger i enkelte 
lønnsrammer og tiltak som ivaretar 
spesialkompetansen innenfor de ulike 
stillingskoder og lønnsrammer.

Lokale forhandlinger:

Ved eventuelle lokale forhandlinger må 
det fremmes klare føringer om 
målrettede likelønnstiltak. Tillegg gitt i 
lokale forhandlinger må til enhver tid 
komme i

tillegg til gjeldende minstelønn (flyte 
oppå).

FOs øvrige krav:

§15- Natt-,lørdag- og søndagsarbeid 
mv:

Velferdstjenestene må utføres utenfor 
normalarbeidsdagen. Dette må 
kompenseres. For å sikre høy 
kompetanse også på kveld og helg er 
det helt avgjørende å øke tilleggene for 
slikt arbeid ved kommende oppgjør. FO 
er kjent med at dette er 
problemstillinger og mulige krav til 
oppgjørene innenfor KS og Spekter. 
Det blir derfor viktig for LO Stat å 
følge de andre forhandlingene i 
offentlig sektor. Det er svært viktig for 
FOs grupper som arbeider turnus i det 
statlige barnevernet og disse utgjør 
hovedtyngden av FOs medlemmer i 
staten. Det er viktig for FO at dette blir 
analysert og diskutert grundig i 
forhandlingsutvalget.

§24 Ytelser ved yrkesskade
Forslag til nytt tredje avsnitt §24 pnkt 
1:

Erstatning ytes i tillegg når 
arbeidstakeren skades ved vold eller 
trusler på fritiden når volden og/eller 
truslene skjer som følge av 
arbeidstakerens arbeidsforhold.

Kompetanseutvikling:

Etter ”De tilsatte skal få muligheten til 
å utvikle sin kompetanse som grunnlag 
for endring gjennom hele 
yrkeskarrieren”. Særskilte opplærings- 
og veiledningsprogrammer utarbeides 
for nyansatte.

Protokolltilførsler:

FOs grupper arbeider i svært utsatte 
arbeidssituasjoner knyttet til vold og 
trusler om vold. Dette er en bekymring 
som vi sammen med arbeidsgiver bør 
se nærmere på. FO krever at det 
nedsettes en partsammensatt gruppe 
som kartlegger, gjennomgår og vurderer 
tiltak knyttet til situasjonen.

FO krever at det nedsettes et 
partsammensatt utvalg som skal ha som 
mandat å se på bruken av deltid i staten 
med mål om å finne tiltak som kan 
redusere denne.
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Organisasjonsutvikling:

• Stimulere til medlemsutvikling på 
alle nivå i organisasjonen og skape 
lokale Fo-miljø.

• Yte service og opplæring til 
medlemmer og tillitsvalgte.

• Utvikle prosedyrer som sikrer 
kommunikasjon mellom styre, 
utvalgene, repskapet og klubbene.

• Bistå FO-studentene med å 
opprettholde aktivt lokallag på 
Universitetet i Nordland.

• Gjennomføre vervemøter på våre 
utdanninger sammen med FO 
studentene.

• Utgivelse av 3 nummer av «Nytt 
fra FO nNordland» pr. år.

• Serve hjemmesiden for 
fylkesavdelingen.

• Detarrangeresetkursi styrearbeid/ 
styrets oppgaver/ ulike roller, 
klubbarbeid og . i årsmøteperioden.

Helse- og sosialpolitikk:

• Iverksette Uredde stemmer i 
fylkesavdelingen.

• Sette aktuelle helse- og 
sosialpolitiske tema på dagsorden.

• Synliggjørehvilkekonsekvenser/ 
nedskjæringer/omstillinger og 
markedsstyring av offentlig sektor 
får for brukere og de ansatte av de 
tjenester viyter.

• Stimuleretiløkt 
brukermedvirkning, herunder 
samarbeid med 
brukerorganisasjoner.

• Arbeide med 
institusjonsoppbygging for gruooer 
med funksjonshemmede.

Tariffpolitikk

• Sette fokus på tariffpolitiske 
spørsmål, herunder heving av 
lønnsnivået generelt og 
kompensasjon fo videreutdanning.

• Bistå klubbene i lokale 
forhandlinger.

• Fortsatt fokus på 
arbeidsmiljøspørsmål.

• Særlige utfordringer iforhold til 
psykososialt arbeid, 
konflikthåndtering, vold og trusler 
omg vold.

• Sette fokus på pensjonsrettigheter i 
offentlig sektor.

• Ha spørsmål om kvinner og 
likelønn sentralt i arbeidet.

Yrkesfaglig utvalg

• Sette aktuelle yrkesfaglige tema på 
dagsorden via kurs, temakvelder, 
FO- dagene, verving, media, 
nettverksbygging og lignende.

• Samarbeid om FO studentene om 
yrkesfaglige tema.

• Fortsette samarbeid med 
universitetet i Nordland med fokus 
op grunn og videreutdanning.

• Sette søkelyset på behovet for 
helse-og sosialfaglig kompetanse 
innen våre ulike arbeidsområder.

• Arrangere 2 yrkesfaglige kurs/ 
seminarer.

Internasjonalt arbeid:

• FortsettesamarbeidetmedTroms og 
Finnmark i forhold til Russland. 
Internasjonalt arbeid får mandat til å 
sjekke ut aktuelle forsjekter å støtte 
og velge ett fadderbarn.

Seniorpolitisk utvalg

• Sette aktuelle tema på dagsorden.

• Orienteremedlemmeneom aktuelle 
spørsmål.

• Arbeide for at pensjonister fortsatt 
får lokal tilhørighet i FO.

• Skape lokalt kontaktnett for lettere 
å spre aktuelt materiale.

Kurs og skolering:

• Arrangere tillitsvalgtskolering i 
samarbeid med Troms og Finnmark.

• Oppstartsseminar for styret og 
utvalgene.

• Arrangere 2 yrkesfaglige kurs og 
40 timers veiledningskurs.

• Turnuskurs for tillitsvalgte og 
medlemmer.

• Arrangere årlige jobbsøkerkurs for 
studenter.

• Arrangere årlig grunnkurs for nye 
tillitsvalgte.

• Kurs i lokale/tariffkonferanse.

• Arrangere tillitsvalgtsamling for 
Bufetat og Spekter sammen med 
Troms og Finnmark.

• Tilby kurs i mediehåndtering og 
kurs i Helse og sosialpolitisk 
påvirkning/Uredde Stemmer.

• Konferanse om seniorpolitisk 
tema.

• Temadag om vold i nære 
relasjoner.

• Medisinfaglig oppdatering for 
vernepleiere 1. gang i perioden.

• Konferanse om konsekvenser ved 
langtidssykemleing, 
arbeidsavklaring og/eller uførhet i 
forhold til pensjons- og økonomiske 
rettigheter.

• 40 timers veilederskurs søkes 
gjennomført i regi av UIN.

Handlingsprogram 2011-2012
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Nå nærmer sommeren seg og eksamener 
skal avlegges. Slik er det også på min 
arbeidsplass hvor elevene på 10. trinn er 
i ferd med å avslutte 3 års skolegang.

På Alstad har jeg arbeidet som 
miljøterapeut siden 2006. Det er nå andre 
kull elever jeg har fulgt gjennom 
ungdomskolen. De siste 3 årene har jeg 
sammen med kontaktlærere hatt ansvar 
for 4 elever. 3 av dem går ut i år. Alle de 
elevene jeg bistår har behov for stor 
tilrettelegging av skolehverdagen. 
Sammen med eleven, kontaktlærer, 
foreldre, PPT, rektor og inspektør 
forsøker vi å utvikle et så ideelt opplegg 
som mulig. Vanligvis betyr det at eleven i 
tillegg til å følge klassen i den grad det er 
mulig, også får ekstra tilbud for å få
variasjon i skolehverdagen. Jeg følger
elevene til terapisvømming og har 
gjennom Valnesfjord Helsesportsenter fått 
veiledning til å utvikle et svømmetilbud 
tilpasset hver enkelt elev. Videre har vi 
gjennom 4H-gården et kjempebra tilbud 
om handicapridning. Her får elevene 
trening på hesteryggen og nærkontakt 
med dyra på gården. Gjennom Bratten har 
elever fra oss lært å kjøre ATV og fått 
bruke lydstudioet de har der. Vi har ei god 
musikkavdeling på Alstad og alle elevene 
får tilbud om å lære seg et instrument. Vi 
har også hatt en ekstra musikkstund 
tilpasset de mest funksjonshemmede 
elevene. Her kom endelig all 
gitarsspillingen min til nytte igjen! Ved 
behov, har vi og et SFO tilbud til de 
elevene som trenger det. Jeg lager i 
tillegg opplegg i ADL ferdigheter; 
matlaging, personlig hygiene og å ta buss 
for å nevne noen. Arbeidsdagen min er 
variert og spennende.

Når elevene begynner på 8.trinn har jeg 
alltid hovedfokus på å bli godt kjent med 
dem. Hvis det har vært mulig har jeg 

besøkt dem på barneskolen, og elevene 
har besøkt Alstad ungdomsskole før de 
starter her. Det er viktig at elevene får 
tillit til meg og jeg bruker mye tid på 
foreldrekontakt det første året. Det kan 
være samarbeidsmøter opp til en gang pr. 
uke og telefon og mail kontakt foregår 
daglig. Den tilliten vi utvikler til 
hverandre kan vi spille på resten av 
skoletiden. En av oppgavene som 
miljøterapeut er blant annet å være et 
bindeledd eller organisatorer mellom de 
ulike tjenester og tilbud eleven får fra 
skole og andre. Jeg har ansvar for en 
individuell plan. Dette er et viktig arbeid 
og faller naturlig inn som et av 
verktøyene en miljøterapeut kan bruke i 
skolen for å gi elevene et så godt tilbud 
som mulig. Mye av det elevene gjør 
utenom skolen for innvirkning på 
skolehverdagen deres og derfor er IP et 
godt verktøy for meg. Mange har opphold 
på Frambu eller Valnesfjord 
Helsesportsenter i løpet av de årene de 
går på skole. Støttekontakter eller 
avlastningstilbud er også naturlige 
samarbeidspartnere i tillegg til foreldre. 
Alt dette er en Individuell Plan for disse 
elevene med på å kvalitetssikre. 
Skolehverdagen handler mye om 
forutsigbarhet. Første time brukes ofte til 
å gå gjennom dagen og timeplanen. Noen 
ganger må vi tilpasse dagen og uka mye, 
andre ganger går det greit bare de er godt 
forberedt på hva som skal skje. På slutten 
av dagen evaluerer vi dagen og snakker 
om morgendagen. Noen av elevene får
karakterer i alle fag med tilpasninger. De
tar prøver og tentamener muntlig, får 
bruke
PC, jeg fungerer som sekretær eller vi 
deler tentamensbesvarelser opp i to 
dagers
besvarelser. Elever som eksempelvis 
ikke har forutsetninger for å lære seg å 

Min arbeidsplass
Av Rakel Sandberg
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lese eller skrive eller har noen lese og 
skriveferdigheter får en spesialtilpasset 
timeplan med mål tilpasset dem. Alle 
elevenes opplæring kvalitetssikres 
gjennom en Individuell opplæringsplan 
med mål og delmål. Vi har sosiale mål og 
faglige mål. For noen kan et mål være å 
ha rett bøker til timene for andre kan 
målene handle om å redusere utfordrende 
atferd. Målene er like ulike som elevene. 
Jeg er også en stolt tillitsvalgt for alle 
miljøterapeutene i FO som arbeider i 
grunnskolen i Bodø kommune. Jeg 
skjønte raskt etter å ha begynt å jobbe på 
skole ,at vi som yrkesgruppe må være 
tydelig på hvem vi er og hvilken rolle vi 
skal ha.

Vi må være synlig i forhold til hva vi har 
kompetanse til. Den første 
miljøterapeuten ble ansatt i 1996 i 
grunnskolen. I 2009 var vi med i 
kommunal medbestemmelse. Et viktig 
møtepunkt hvor alle TV i grunnskolen 
møter skolesjefen.

Hver høst møtes FO medlemmer som 
jobber i grunnskolen i et eget nettverk.

Jeg er som TV med på jobbintervju når 
miljøterapeuter skal ansettes i skolen. Det 
har blitt mange intervju i det siste og 
skolene ser ut til å ha fått opp øynene for 
vår unike kompetanse.

Det er mange utfordringer knyttet til det å 
være en yrkesgruppe i mindretall på en 
arbeidsplass. Det jeg anser som en av våre 
største utfordringer, er tid til planlegging 
og evaluering samt det å ha 
sammarbeidstid med kontaktlærere. FO i 
Bodø har derfor sammen med skolesjefen 
tatt initiativ til å formalisere dette 
behovet. Vi skal ha vårt andre møte med 
skolesjefen nå i mai.

Jeg sitter også som FO representant i en 
arbeidsgruppe som skal se på 
retningslinjer og utiner rundt hvordan vi 
kan få til felles prinsipper for god 
samhandling mellom lærere og andre 
tilsatte i arbeidet med elevene (både 
enkeltelever og grupper/ klasser). Det er 
et ønske om å lage kommunale

prinsipper for samarbeidet og som fører til 
mindre forskjeller mellom skolene. Et 
spennende og svært nødvendig arbeid.

Å være miljøterapeut i skolen krever 
engasjement. Vi må ha mot til å være 
synlige. Vi skal være synlig for elevene vi 
skal hjelpe og vi skal være gode FO 
representanter. Det har vi vært, fordi det 
nå ansettes fler og fler med vår 
kompetanse på skolene. Vi teller nå 17 
FOere i skolen og det kommer flere før 
året er over. Miljøterapeuten har spesiell 
kompetanse og er ei verdifull yrkesgruppe 
i skolen.

Jeg sender med dette stafettpinnen videre 
til Greta Jensen og håper hun tar 
utfordringen til å skrive om sin 
arbeidsplass!
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Yrkesfaglig utvalg:

Hildegunn Jensen 
Vernepler 
fra Bodø

Gunnhild Holthe
Ansvarlig barnevernpedaogene 

fra Gildeskål

Rita Karlsen
Ansvarlig vernepleierene

fra Bodø

Lena Stifjell 
Ansvarlig sosionomene

fra Bodø

Solfrid Klepp
Barnevernpedagog 

fra Vefsn

Tim Sæterdal
Barnevernpedagog 

fra Mo i Rana

Bente Lise Kristiansen
Barnevernpedagog 

fra Mo i Rana

Elisabeth Iversen 
Barnevernpedagog

fra Mo i Rana

Wenche Jøllanger
Vernepleier

fra Bodø

Vararepresentanter:

Mona Lian - Sosionom
                   - Barnevernp
                   - Vernepleier

Internasjonalt Utvalg:

Christian Wiik
Barnevernpedagog 

fra Bodø

Gunnhild Holthe
Barnevernpedaog

fra Gildeskål

Anita Syvertsen
Vernepleier 

fra Bodø

Helse og sosialpolitisk utvalg:
Avdelingsleder 
Mona Nilsen

fra Narvk

Utvalg og komiteer i Fo Nordland 2012-2013
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forts. Helse og sosialpolitisk

Bente Haukås 
fra Hamarøy

Gunnhild Holthe
fra Gildeskål

Nina Albrigtsen
fra Bø i Vesterålen

Ida Karine Heen
fra Gildeskål

Reidun Johansen
fra Sortland

Valgkomite

Christine Aarvik
fra Bodø

Rita Karlsen
fra Bodø

Elisabeth Fagernes
fra Mo i Rana

Seniorpolitisk utvalg
Dag Olsen
fra Fauske

John Willy Edvardsen

Alf Natland

Kontroll komite

Vidar Berg 
fra Bodø

Edna Rønning
fra Bodø

Ann-Kristin Pettersen
fra Bodø
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TILLITSVALGTKURS OM LØNN- OG 
ARBEIDSFORHOLD – 
”ARBEIDSLIVSKURS” Nord-Norge

Tid:3.-7.september 2012
Sted: Radisson SAS Hotell Tromsø
Påmeldingsfrist: 2. juli 2012
Arrangør: FO finnmark, FO Troms og FO 
Nordland  
Dette er et fagforeningskurs med hovedvekt på 
arbeidstakernes rettigheter og plikter i henhold til 
lov- og avtaleverket. Tillitsvalgtarbeid blir grundig 
gjennomgått og deltakerne vil få kunnskap om FO 
som organisasjon, hva rollen som tillitsvalgt 
innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtaler, 
forhandlinger, konflikter på arbeidsplassen, 
ansettelser, ferieloven og kjennskap til flere lover 
og avtaler som gjelder i arbeidslivet.
• Kurset er basert på forelesninger/innledninger 

og gruppearbeid. På temaet 
forhandlingsteknikker  har vi i tillegg rollespill. 

• Målgruppen er primært tillitsvalgte innen KS 
området (kommuner/fylkeskommuner) og 
Virke (Landsoverenskomst helse- og 
sosialtjenester) samt medlemmer i 
fylkesavdelingsstyret og tariffpolitisk utvalg. 
Nye hovedtillitsvalgte vil bli prioritert. 
Medlemmer som ønsker å skolere seg for å 
kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også 
hjertelig velkommen. 

Kurset er gratis for FO-medlemmer. 
Kost- og opphold dekkes av FO. 
Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Bruk 
av egen bil må avtales særskilt med 
kursarrangørene. Dokumentert tapt 
arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte 
til barnetilsyn. 

Program samt bekreftelse og praktiske 
opplysninger vil bli sendt etter påmeldingsfristen.

Påmelding innen 30. juni 2012 til 
kontor@fofinnmark.no  eller www.fo.no logg 
inn på min side i medlemsportalen og velg mine 
kurs

INVITASJON TIL TARIFFKONFERANSE 
OG FORHANDLINGSTEKNIKK KS

Sted: Folkets Hus Bodø
Dato: 29-30. August
Oppstart: kl. 10.00 og avslutning kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 8.August 2012

Avdelingen inviterer alle tillitsvalgte og 
forhandlingsutvalg til tariffkonferanse og kurs i 
lokale forhandlinger. Her vil vi gjennomgå 
resultater fra vårens forhandlinger, og føringer for 
lokale forhandlinger. I tillegg vil vi ha kurs i 
forhandlingsteknikk som vil være svært nyttig for 
dere som er ny, og dere som trenger litt råd/tips, 
erfaringsutveksling foran høstens lokale 
forhandlinger. 

Deltakernene må søke permisjon etter 
Hovedavtalens §3-5 a). Kurset er gratis og vi 
dekker billigste reisemåte og overnatting. 

Dersom noe er uklart, ta kontakt!

Påmelding innen 8 August 2012 til:
 mona@fo-nordland.no 

Kursoversikt 
se flere kurs på Fo sine hjemmesider
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Se flere kurs på: 
www.fo.no og www.fo.no/
nordland
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B-post
Returadresse: 
FO-Nordland 
Postboks 376 
8001 Bodø

Avdelingsinformasjon

Fo Nordland
Postadresse:
Folkets hus, postboks 376,
8001 Bodø

Besøksadresse:
Prinsensgate 115, 
8005 Bodø

Tlf: 75 50 41 71
Faks: 75 50 66 91
E-post: kontor@fo-
nordland.no
Webside:
www.fo.no/nordland

Ansvarlig:
Christian Wiik 
Mail: 
wiikchristian@me.com
Tlf: 91646498

NYTT FRA FO 
NORDLAND
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