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Nesna barnevern 
Av Christian Wiik

Fo Nordlands sosialarbeiderpris deles ut for andre året på rad, 
og denne gang, gikk prisen til Nesna Barnevern. Les mer på 
side 9.
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«Mitt møte med 
helsearbeideren»
Av Torstein Lerhol

Torstein Lerhol er utdannet 
lektor, jobber som lærer og er 
aktiv politiker. Han sier selv 
han er kraftig 
funksjonshemmet og ønsker å 
dele sine tanker med sitt møte 
med den norske helsearbeider. 
Les mer på side 4 og 5. 

I dette bladet kan du lese mer om:

Side 2: Avdelingsinformasjon
Side 3: Avdelingsleder har ordet
Side 4-5: «Mitt møte med 
helsearbeideren
Side 6-7: Fremtidens Barnevern
Side 8: Trondheimskonferansen 2013
Side 9: FO Nordland Sosialarbeiderpris
Side 10: Handlingsprogram
Side 11: Rosa Kompetanse
Side: 12: Årsmøtet 2013
Side 13-14: Utvalg og komiteer
Side 15: Kursoversikt

FO Nordlands Sosialarbeiderpris 
2013

Foto: Eirik Dahl Viggen

FO Nordland er 
fagforbundet for 

barnevernpedago
ger, sosionomer, 
vernepleiere og 

velferdsarbeidere. 
Vi organiserer 

også studentene 
til disse yrkene. 
FO Nordland er i 

vekst og har 
passert 1300 
medlemmer.
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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
Pr. Tiden ikke satt

E-post: 

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

Yrkesfaglig ansvarlig SO
Anniken Gjerding

E-post:
 

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
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 Jeg vil også benytte sjansen til å takke for tilliten til å 
være leder i 3 nye år.

3 nye spennende år med fokus på våre dyktige og 
engasjerte tillitsvalgte, få opp aktiviteten i klubbene – 
som også er vårt viktigste organ, og ikke minst yte en 
god medlemsservice. Jeg ønsker også at vi skal klare 
å skape et handlingsdyktig FO i fylket vårt, med et 
stort helse-og sosialpolitisk engasjement. Det er dere 
der ute i landskapet vårt som kan få til dette! Der er 
dere som sitter med kunnskap og erfaringene som er 
nyttig for oss i vårt arbeid. Det er dere som kjenner til 
sviktene i Velferds-Nordland – og det er dere som vil 
være våre eksperter. Derfor håper jeg at dere som 
leser dette, tar kontakt med oss hvis det er noe dere 
mener vi bør engasjere oss i. 

Barnevernet er i sterk fokus for tiden. Takket være en 
engasjert minister i Regjeringen – Inga Marte 
Thorkildsen og hennes dyktige medarbeidere. FO har 
kommet med følgende kommentarer til Regjeringas 
lovforslag til den nye barnevernloven. Regjeringen 
styrker barnevernsbarns rettigheter gjennom nye 
lovforslag. – Det er bra, men regjeringen går ikke 
langt nok, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i 
Fellesorganisasjonen (FO). - Det må slås fast at barn 
og unge har rett til hjelp dersom foreldrene ikke gir 
dem den omsorgen de har behov for. FO mener det 
bare kan gjøres ved at barnevernloven gjøres til en 
rettighetslov for barn og unge. Derfor er det 
prinsipielt viktig at barnevernloven gjøres til en 
rettighetslov, fastslår Mimmi Kvisvik i en første 
kommentar til endringene i barnevernloven som 
barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga 
Marte Thorkildsen la frem i dag.

Innføringen av et forsvarlighetskrav i barnevernloven 
er viktig for å styrke barns rettigheter. Det samme er 
skal-formuleringen om at barn skalgis mulighet til 
medvirkning og at det skal legges til rette for samtaler 

med barnet etter barnevernlovens § 4-1 Hensynet til 
barnets beste.I tillegg til denne styrkingen av 
barnevernloven mener FO at det også er viktig å sette 
fokus på sammenhengen mellom godt og profesjonelt 
barnevernfaglig arbeid og antall fagansatte i 
barneverntjenesten.

FO vil ha et barnevern som har nok ressurser til å 
ivareta sitt samfunnsmandat på en god måte, og som 
sikrer alle barn trygge og gode oppvekstvilkår. FO 
anbefaler derfor minimum 5 fagstillinger per 
kommunal barneverntjeneste, hvor ansatte har 
mellom 10-15 saker. Dette gjør vi fordi vi mener at: 
Høy kompetanse nærmest mulig de det gjelder er 
viktig.Kvalitet handler om at barnevernsarbeiderne 
får brukt sin kompetanse. Rammebetingelser som 
gode veilednings- og kompetansesystemer, dyktig 
ledelse, samt arbeidsforhold er sentralt.

Gode arbeidsforhold betyr gode fagmiljø og nok 
kapasitet for den enkelte saksbehandler

FO har vært og er en sterk pådriver for å sikre det 
kommunale barnevernet flere stillinger. Vi mener 
derfor at det å ansette flere fagfolk i den kommunale 
barneverntjenesten fortsatt er noe av det viktigste 
politikerne kan gjøre for å gi de mest utsatte barna 
best mulig hjelp, understreker forbundsleder Mimmi 
Kvisvik. Jeg vil oppfordre dere som jobber i 
barnevernet om å følge opp intensjonene i 
lovforslaget lokalt, og gjerne ta kontakt med oss om 
det er noe vi kan hjelpe dere med. 

Det vil også være sentrale forhandlinger i år – ett 
mellomoppgjør. FO skal fortsatt jobbe for at det skal 
være ett likelønnsperspektiv på oppgjøret, og vil følge 
tett på at LO har dette som fokus.                              
Jeg vil avslutte med å ønske alle dere en riktig god 
vår, med påfyll av masse sol og varme – og ikke nøl 
med å ta kontakt med oss !

Avdelingsleder har ordet
Takk til alle for en at dere bidro til en flott konferanse om Fremtidens barnevern, samt årsmøte i arrangerte 
i Narvik under Vinterfestuken Mars 2013. 

Av Mona Nilsen
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«En tredje egenskap som er svært viktig, er 
personlig og praktisk kompetanse. Dette 
betyr at man bør være en person som er 
lærenem og har gode sosiale og praktiske 
evner»

- Torstein Lerhol

Mitt møte med den norske 
helsearbeider 
Torstein Lerhol er utdannet lektor, jobber 
som lærer og er aktiv politiker. Han sier 
selv han er kraftig funksjonshemmet og 
ønsker å dele sine tanker med sitt møte 
med den norske helsearbeider.
Av Torstein Lerhol, Lektor i Historie

Min muskelsykdom er av en slik grad at jeg 
trenger hjelp til alle livets gjøremål, til alle døgnets 
tider. Jeg har gjennom mitt 26 år lange liv vært 
avhengig av både ufaglært og faglært helsehjelp. 
Fram til jeg var 22 år gammel fikk jeg all min 
bistand fra kommunen. De som jobbet for meg var 
mennesker som alle ønsket å bidra til mitt beste, 
selv om de måtte holde seg innenfor kommunale 
lover og regler. Mine kommunalhjelpere, som 
besto av alt fra sykepleiere til studenter, jobbet i 

min egen private leilighet og jeg ble ofte imponert 
over hvordan min verstkommune behandlet meg 
på en respektfull og fleksibel måte. 
Til tross for min funksjonshemming har jeg alltid 
vært en aktiv bruker og prøvd å levd et mest mulig 
normalt liv. Mitt studieengasjement og politiske 
engasjement har ført med seg masse reiseaktivitet. 
En reiseaktivitet som til tider satte en utfordring 
for det kommunale regelverket. Som et resultat av 
dette fikk jeg i en alder av 23 år en ordning som 
heter brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Jeg 
skulle nå ta ansvar for min egen omsorg og selv 
bestemme hvilke mennesker jeg ønsket å ha rundt 
meg. Det er her jeg nå kommer til poenget med 
dette innlegget: Hvordan vil jeg som bruker at en 
helsearbeider skal være?

Standarddefinisjonen av en helsearbeider er ofte en 
som er utdannet innenfor omsorgssektoren. For 
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meg er det nødvendigvis ikke utdanningen som 
er det viktigste, men mennesket, egenskapene 
og kjemien til meg som 
omsorgsmottaker. Når man har ordningen BPA 
lærer man seg fort at de tradisjonelle 
helseyrkene, slik som sykepleiere og 
vernepleiere, sjelden oppsøker denne typen 
assistentstillinger. Rett og slett fordi lønnen er 
for lav sett fra et kommunalt ståsted. Likevel 
anser jeg meg som ganske heldig når jeg får 
søknader fra studenter innenfor disse yrkene. 
Jeg har hatt flere assistenter som har jobbet hos 
meg ved siden av vernepleierstudiet. Det første 
som åpenbarer seg er at disse menneskene 
allerede har en innebygd mentalitet som egner 
seg for å kunne ta vare på en person på en 
anstendig og respektabel måte. De ønsker å vie 
livet sitt til å hjelpe andre mennesker med 
hjelpebehov og slik sett blir det naturlig for 
dem å ta seg en deltidsjobb som assistent under 
studiene. I tillegg til at jeg åpenbart får god 
hjelp, ser jeg også en annen fordel ved å ha 
denne typen helsefagstudenter, studenter som 
skal bli morgendagens helsearbeidere. Ved å 
jobbe hos meg får jeg muligheten til å lære dem 
og vise hva jeg forventer av en helsearbeider, 
og ikke minst, hvordan jeg synes de skal møte 
sine framtidige brukere i fremtiden. 

For meg personlig, men kanskje også for andre, 
er det fem viktige egenskaper som jeg synes 
bør være på plass hos en person som skal 
tilbringe sin arbeidstid med å ta seg av 
mennesker med hjelpebehov. Disse 
egenskapene vil jeg påstå er viktigere enn selve 
fagkompetansen, men for å understreke, så er 
dette min personlige mening. 
Den første egenskapen jeg mener bør være på 
plass er at man må være glad i mennesker, uten 
dette er det rett og slett ingen vits i å se for seg 
en fremtid i et helseyrke. 

Dernest mener jeg man bør være fleksibel. Da 
jeg hadde hjelp fra kommunen var jeg avhengig 
av at de som jobbet for meg var fleksible. Uten 
denne egenskapen hadde det blitt vanskelig for 
meg å dra på kino, ferieturer eller rett og slett 
på forelesninger. 
En tredje egenskap som er svært viktig, er 
personlig og praktisk kompetanse. Dette betyr 
at man bør være en person som er lærenem og 
har gode sosiale og praktiske evner. 
En fjerde egenskap som man bør inneha er 
engasjement, man bør brenne for det yrket man 
skal inn i, og når man er på jobb bør man vise 
at man er der med glede.
Den femte og siste egenskap er kreativitet. 
Dette er en egenskap som jeg gjennom mange 
år har opplevd som kanskje en av de viktigste 
egenskapene. Evnen til å tenke nytt og litt 
utenfor boksen er noe jeg setter svært høyt. 

Disse fem egenskapene er på ingen måte en 
fasitoppskrift om hva som utgjør en god 
vernepleier eller helsearbeider, men de er et 
resultat av en brukers erfaring gjennom to tiår. 
For meg som i dag er min egen sjef er det disse 
egenskapene jeg ser etter når jeg selv ansetter 
nye assistenter, og som er noe av budskapet i 
mine foredrag for studenter som i framtiden 
skal jobbe i helseyrkene. Jeg har en bestemt 
formening om at dersom alle disse egenskapene 
er oppfylt, vil både brukere og arbeidstakere få 
et flott og gjensidig arbeidsforhold som vil 
fylle hverdagen til begge parter med en følelse 
av at man gjør og mottar noe meningsfylt. 
Jeg har i alle fall vært kjempefornøyd i mitt 
møte med personer i omsorgsyrket, enten de 
har vært ferdig utdannet eller under utdanning. 
Jeg håper og tror at flere i min situasjon har 
hatt et svært positivt møte med en norsk 
helsearbeider.
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Les Torstein Lerhols blogg: www. meningsfyltliv.wordpress.com

  @TLerhol
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Statssekretær Kjetil Ostling var først ut i 
konferansen, han fokuserte på barnevernløftet. Han 
refererte blant annet til at det har kommet 850 nye 
stillinger i barnvernet, samt at satsningen gir flere 
tilsynsførere, flere barn har tiltaks og omsorgsplan, 
samt at det er færre tidsoverskridelser. Ostling 
presenterte et lovforslag som ga barn medvirkning 
større fokus, samt endring av bregreper. Ostling ser 
for seg bedre beskyttelse av barns utvikling, større 
samhandling på tvers av tjenestene, samt større 
fokus på kvalitet og kompetansebehov, når han 
snakker om fremtidens barnvern. 

FO sentralt representert av Ellen Gaalåsen 
presenterte FO`s tanker om fremtiden barnevern 
med fokus på barnet hva som er best for barnet.

Videre i konferansen kunne en høre Ingeborg 
Herset fra Nesna barnevern, som snakket om et 
åpnere barnevern. Herset fortalte om sine 
opplevelser fra NRK serien «barnet beste» og hva 
som skjedde i etterkant. Hun fortalte om en prosess 
preget av store etiske problemstillinger, med tanke 
på åpenhet. Herset forteller om viktigheten av 
åpenhet i barnevernet, samt den vanskelige 
prosessen med å ha NRK på slep rundt til familier 
og barn. Hun viser til familier som var svært åpne 
og positive til prosjektet. 

Landsforeningen for barnevernsbarn var 
represtentert med Veronica Løweng Hansen. Hun 

stilte spørsmål om hvordan en får 
brukermedvirkning i sammenheng med at LFB, 
mener det er for liten fokus på dette. Når det 
gjelder fremtidens barnevern mener LFB, at en må 
tenke utenfor boksen, samarbeid på tvers av 
yrkesgrupper, maks antall brukere pr. 
saksbehandler, samt at det er lov å ta feil. Det er 
det som er erfaringer. 

Bufetat region nord var representert med Pål 
Kristian Bergstrøm som fortalte om hvordan 
region Nord ønsker å forandre og forbedre. 
Bergstrøm fortalte om tjenster med god kvalitet, er 
tjenester som er samordnet og preget av 
kontinuitet, tjenester som er virkningsfulle, 
tiljengelige og rettferdige. Fremtidens Bufetat skal 
gi flere barn og familier et riktigere og bedre 
tilbud, gi et kompetanseløft for de ansatte, gi riktig 
kvalitet i alle etatens tjenester, effektiv ressursbruk, 
samt solid lokal ledelse. Målsettingen for Bufetat 
blir dermed; Tryggere, sikre og virkningsfulle 
tiltakt for hvert enkelt barn. 

Videre i konferansen kunne vi høre Lise Tymi fra 
fylkesmannen i Nordland. Tymi fortalte om 
fylkesmannen vurderer barneveret i nordland. Ved 
utgangen av 2012 var det 29 barneverntjenester i 
nordland. 10 av disse med 2 stillinger eller færre. 
16 av disse har 5 stillinger eller mindre. Det er i alt 
217,9 fagstillinger i det kommunale barnevernet i 

«Fremtidens barnevern»
I anledning årsmøte 2013, arrangerte Fo Nordland konferanse om «fremtidens barnevern» i Narvik 
12. Mars 2013. 

Av Christian Wiik
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Nordland. Tymi fortalte at Nordland er på 
topper statistikken for fristbrudd. Det er i 
2013 satt av 13,3 nye stillinger i Nordland. 
Hun fortalte også at det er satt av 1722 417 
kr til kompetanse og samhandlingstiltak i 
2013. 

Til slutt i konferansen snakket Lisbeth 
Ringstad, leder i Vesterålen barnevern, om 
hvorfor de valge et «stort» barnevern. 
Vesterålen barnevern ble etablert 1. januar 
2012. Samarbeidet består av 
vesterålskommunene Øksnes, Bø, Hadsel, 
Andøy, Sortland, samt Lødingen. Tjenesten 
skal serve ca. 32.000 innbyggere. 
Bakgrunnen for at sammenslåingen ble 
realitet var mangel på rekrutering og 
manglende fagmiljø. Ved interkommunalt 
samarbeid ser Ringstad de positive 
ringvirkningene, ved at det blir en mer 
effektiv bruk av ressurser, redusert 
sårbarhet, kvalitetsutvikling, større 
kompetanseheving av alle ansatte, større 
fokus på karlegging og samtaler med barn, 
samt spesialisering for de ansatte. Ringstad 
forteller videre om hvordan de arbeider mer 
forebyggende og har bedre tiltak, hvordan 
de har fått en sterkere ledelse, 
administrasjon og økonomisk styring. Hun 
ser at de har redusert turnover og fått bedre 
rekruteringsmuligheter, de har styrket 
samarbedetet med øvrig fagmiljø og 
samarbeidsaktører og en mer effektiv drift 
ved større erfaring i skjeldne oppgaver. 
Ringstad stiller spørsmål om dette er 
fremtidens barnevern.

Til slutt i konferansen ble det avholdt en 
paneldebatt hvor alle innlederne svarte på 
spørsmål fra salen og konfransier. 
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Sjekk FO Nordland sine 
hjemmesider for kuroversikt og 

annen informasjon fra avdelingen

www.fo.no/nordland

Statsekretær Kjetil Ostling

Vesterålen Barnevern, Leder Lisbeth Ringstad

Landsforeningen for Barnevernsbarn V/ 
Veronica Løweng Hansen

Nesna Barnevern V/ Ingeborg Herset

Fo Nordland er
selvfølgelig på Facebook.
Søk oss opp i søkefeltet
for å få tilgang til
gruppen.
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Konferansen slo fast at LO-kongressen må si 
nei til EUs jernbanedirektiv og helsedirektiv. 
De vedtok også at Norge må ut av EØS. I 
hoveduttalelsen fra konferansen slås det fast at: 
Trondheimskonferansen mener EØS-avtalen må 
erstattes med en handelsavtale.
Aps partisekretær Raymond Johansen snakket 
om stortingsvalget 2013 på årets 
Trondheimskonferanse. Han sa at det er helt 
uaktuelt for Ap å reforhandle EØS-avtalen, og 
at det å beholde EØS-avtalen er et ultimatum 
for hans parti.

– Det er Høyre og Fremskrittspartiet som utgjør 
en trussel mot et godt arbeidsliv i Norge, sa 
Johansen. Han sa at det vil skje liknende 
endringer i Norge som det har vært under det 
sittende regjeringsflertallet i Sverige, dersom et 
eller flere av dagens opposisjonspartier på 
Stortinget slippes inn i regjeringskontorene.

Johansen fikk mye kritikk på konferansen for 
Aps standpunkt til EØS-avtalen. Han ble blant 
annet kritisert for at Aps stortingsgruppe stemte 
for innføringa av vikarbyrådirektivet.

Per Hjertaas fra Fagforbundet Trondheim 
kritiserte regjeringa for det han mener er en alt 
for dårlig innsats i kampen mot fattigdom.

Nestlederen i ungdomsutvalget i Fagforbundet, 
Christina Beck Jørgensen, fortalte om sine fem 
år i en 16,9 prosent stilling, og utfordret 
Johansen på hva Arbeiderpartiet har tenkt å 
gjøre med ufrivillig deltid.

Sosial boligpolitikk og tidligpensjon
– Vi kan ikke bare konsentrere oss om en 
sak. Det er for eksempel kjempeviktig å få 
gjenreist en sosial boligpolitikk i Norge. I 
tillegg mener jeg at det er viktig å slåss for at 
sliterne i arbeidslivet skal ha en god 
tidligpensjonsordning, sier lederen av 
ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Lise 
Lotte Strand.

Lederen av LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, 
holdt en innledning om avindustrialiseringa i 
Norge og resten av Europa, og konkluderte med 
at EØS-avtalen står i veien for en god 
industripolitikk. Spesialist i arbeidsmedisin, 
Ebba Wergeland, holdt en innledning om 
kampen for arbeidervernet, og sa at det i de 
siste årene har kommet endringer i 
folketrygdloven som kolliderer med det 
lovfesta arbeidervernet i arbeidsmiljøloven.

«Trondheimskonferansen mener 
EØS-avtalen må erstattes med en 
handelsavtale.»

Trondheimskonferansen 2013
For 25. året på rad ble Trondheimskonferansen arrangert i Februar 2013.

Av Christian Wiik
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Retningslinjer for støtte til FO-
medlemmer

Fylkesstyret i FO Nordland mottar med jevne 
mellomrom søknader om støtte fra medlemmer 
som ønsker økonomisk støtte for å delta på ulike 
kurs i nasjonal og internasjonal sammenheng. På 
denne bakgrunn har fylkesstyret laget noen 
retningslinjer ved denne type søknader:

1. Primært gis støtte til fagkurs i regi av 
FO eller samarbeidende organisasjoner.

2. Det må først søkes arbeidsgiver om 
dekning. Dersom arbeidsgiver ikke 
dekker utgiftene (helt eller delvis), skal 
det fremlegges dokumentasjon på dette.

3. Ved en søknad må det foreligge et 
kostnadsoverslag som viser de 
spesifiserte utgiftene.

4. Som gjenytelse for støtten vil FO 
Nordland be om at de som har fått støtte, 
enten skriver en artikkel i «Nytt fra FO 
Nordland, har et fremlegg for 
representantskapet eller lignende.

5. FO Nordland vil fordele støtte etter 
søknad og i forhold til de midler som er 
avsatt til formålet.

6. Søknaden sendes FO Nordland, 
Postboks 376, 8001 Bodø, og behandles 
av styret fortløpende.
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Utdrag fra Arnhild Lauvengs bok «I morgen 
var jeg alltid en løve»
 
«For diagnoser kan bare beskrive. Skal vi 
forstå, må vi se på menneskene» 

«Og skal man få til et skikkelig samarbeid, 
så må man forbi beskrivelsene og 
diagnosene, og inn på forståelse, 
ressurser og livssituasjon» 

«Hvem kan egentlig avgjøre hva som til 
enhver tid er en "passende" følelse ?»
	 	 	 	 Arnhild Lauveng

Barnevernleder Herset tok selv initiativet til NRK-
serien «Barnets beste». TV-serien gikk tett på 
ansatte og brukere i barnevernet på Helgelands-
kysten. - Åpnere barnevern er jo en nasjonal 
satsing. Og hva er ikke en åpnere kanal enn NRK? 
forklarte Herset da hun fortalte hvordan det var å 
overgi seg i NRK-produsentenes hender. 12 Mars 
mottok hun på vegne av barnevernet i Nesna og 
prisen er på 10.000 kroner. Herset ringte NRKs 
sentralbord på Marienlyst uten å spørre sine 
ansatte. Hun måtte jo først vite om det var 
rikskanalen bet på før det var noen vits i å uroe 
teamet sitt. Allerede i første samtale med 
produceren hørte hun nerven. NRK var overgitt, 
dette skulle bli TV. 

Fra FO Nordlands begrunnelse fikk vi høre at 
serien ga et bilde av de vanskelige dilemmaene 
barnevernet står i til daglig. Serien åpnet og 
avmystifiserte barnevernet.

– Nesna og menneskene der fortjener honnør 
for å gi oss dette innsynet i en krevende 
hverdag. Serien synliggjør behovet for en 
spesialisert og høy barnevernfaglig kompetanse 
i kommunene. Det er i det kommunale 
barnevernet ansvaret, beslutningene og 
mulighetene ligger, leste fylkesleder Mona 
Nilsen fra begrunnelsen.

Nesna barnevern
Ble tildelt Fo Nordlands sosialarbeiderpris for 2013. 
Av Christian Wiik
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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.

• Det arrangeres et kurs i 
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 grupper 
med funksjonshemmede.

•  Jobbe aktivt for å sette sosial 
boligpolitikk på dagsorden

Tariffpolitikk

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

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 og verving.

• Etablere et fast samarbeid med 
universitetet i Nordland med fokus 
op grunn og videreutdanning.

• Arbeid som gjøres i YFU 
synliggjøres for medlemmene  ved 
at referater, beretninger og artikler 
legges ut på vår hjemmeside.

• Arrangere 3 yrkesfaglige kurs/ 
seminarer.

Internasjonalt arbeid:

•Avslutte samarbeidet med Troms 
og Finnmark

•Sette ny prosjektbeskrivelse

•Gjennomføring av prosjektet

Seniorpolitisk utvalg

• Sette aktuelle tema på dagsorden.

Kurs og skolering:

• Arrangere tillitsvalgtskolering i 
samarbeid med Troms og Finnmark.

• Oppstartsseminar for styret og 
utvalgene.

• Arrangere 3 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.

• Konferanse om seniorpolitisk 
tema.

• Kurs i Helse og sosialpolitisk 
påvirkning/Uredde stemmer 
workshops

• Medisinfaglig oppdatering for 
vernepleiere 1. gang i perioden.

Handlingsprogram 2013-2016

Les hele 
Handlingprogra

mmet samt 
protokoll fra 

årsmøte 2013 på 
www.fo.no/

nordland
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LLH- Landsforeningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner, arbeider for likestilling i 
Norge. De arbeider for et bedre 
diskrimineringsvern for alle minoriteter. Målet 
med Rosa kompetanse er å bidra til økt kunnskap  
om det å være lesbisk, homofil, bifil eller 
transperson i dagens Norge. 

Forelesningen startet med at Børke-Fykse 
fortalte hvordan det på et emosjonelt plan,  kan 
oppleves å være homofil, og hvilke mekanismer 
som er innvolvert. Børke-Fykse fortalte sin 
vanskelige historie fra barndommen, når hun 
etterhvert skjønte at hun var lesbisk. Hun fortalte 
om skam, forvirring, og usikkerhet på seg selv. 

Børke-Fykse fortalte om viktigheten av at 
helsearbeidere blir gitt de rette verktøyene for 
samtaler med ungdom som ikke helt hvem de er. 
Som helsearbeider kan du være en viktig 
støttespiller for homofile, lesbiske, bifile og 
transpersoner. Når du er aksepterende og 
bekreftende legger du grunnlaget for en god 
relasjon, og du kan bli den ene viktige personen 
pasienten din trenger.

Alle pasienter skal møtes individuelt innenfor et 
universelt utformet helse- tilbud, og dette stiller 
store krav til din kunnskap og kompetanse. 
Lesbiske og homofile har ofte møtt på 
fordommer og uvitenhet, og opplevd ikke å bli 
akseptert. Mange kan derfor være svært sårbare. 
De frykter avvisning, og kan ha ekstra behov for 
å møte et ivaretagende og fordomsfritt 
helsevesen. Hvis pasienten ikke tør å fortelle deg 
om sin seksuelle orientering, blir et slikt møte 
vanskelig. Du kan miste viktig informasjon om 
pasienten, og pasienten kan oppleve møtet med 
deg som vanskelig.

Det er opp til pasienten din å avgjøre om hun 
eller han ønsker å fortelle om sin seksuelle 
identitet. Men det er opp til deg som 
helsepersonell å legge til rette for at det føles 
naturlig for pasienten å åpne seg.

Det er viktig at du ikke antar at pasienten er 
heterofil, uten at du faktisk har fått det bekreftet. 
Det er ikke alle som tør å korrigere deg, og 
mange vil ikke våge å si i fra om at de ikke er 
heterofile. Ved å bruke ord og uttrykk som åpner 
og inkluderer, vil pasienten lettere tørre å snakke 
med deg uansett seksuell orientering. Forsøk 
derfor å bruke kjønnsnøytrale begreper som 
kjæreste/ektefelle framfor ord som mann/kone, 
og lytt til pasientens eget ordvalg.

Dersom pasienten tar opp tema knyttet til 
seksuell orientering med deg, er det viktig at du 
gir positiv respons. Si for eksempel at det er fint 
at vedkommende forteller deg dette, og spør om 
han/hun gjerne vil snakke mer om det. Bli ikke 
så opptatt av å vise hvor greit og dagligdags du 
synes temaet er, at du tier en eventuell 
fortsettelse i hjel. Som representant for 
helsevesenet kan du gå ut fra at når en pasient 
snakker med deg om seksuell identitet, er det 
fordi temaet er viktig for vedkommende. Noen 
vil fortelle deg om dette bare fordi de vil du skal 
vite, andre vil ha behov for å snakke mer om det. 
Bruk tid på temaet, og ikke gjør det uviktig. 
Homofile og lesbiske er en svært sammensatt 
gruppe, akkurat som heterofile. Noen er unge og 
usikre på sin seksuelle identitet, andre er godt 
etablerte og trygge på seg selv og sin seksualitet. 
Mange har lang utdanning, god inntekt, en aktiv 
fritid og gode og stabile vennenettverk. Men det 
er også noen som opplever en stor grad av 
minoritetsstress, og enkelte vil derfor ha behov 
for ekstra støtte og oppfølging fra deg.

Rosa Kompetanse
Under årsmøtet i mars 2013, var Hanne Børke-Fykse , prosjektleder for Rosa 
kompetanse, opptatt av å oppnå likestilling mot alle former for diskriminering av 
homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

Av Christian Wiik
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  Under årsmøtet ble åpnet med musikalsk 
innslag fra Rombaksmusikken. Videre ønsket 
leder Mona Nilsen velkommen, og årsmøtet 
kunne starte. Det ble gjennomgått årsberetning 
fra styret hvor det blant annet ble fortalt at 
fylkesleder og fylkessekretær har brukt mye tid 
på å bistå medlemmer i medlemssaker og lokale 
lønnsforhandlinger. Anita Sivertsen var tilbake i 
sekretær stolen september 2012.Viktige temaer 
som har vært jobbet med fra avdelingens side 
har vært blant annet, Debatt om situasjonen til 
barnevernet i regi av Bodø SV, Fremtidens 
barnevern, lokale lønnsforhandlinger, 
omorganisering i Bufetat, og 
organisasjonsutvikling i hele organisasjonen. 

I Yrkesfaglig utvalg har det blant annet blitt 
arrangert kurs i «Samtaler med barn», «Sorg og 
håpets betydning», Vernepleierfaglig 
oppdateringskurs,  og «Barnehelter».

Helse og Sosialpolitisk utvalg har arrangert 
konferansen om fremtidens barnevern. Utvalget 
har hatt flere leserinnlegg og uttalelser. 

Internasjonalt utvalg har samarbeid med Troms 
og Finnmark i flere år. På årsmøtet ble det 
bestemt å avslutte samarbeidet, å finne ett 
prosjekt som gir FO Nordland ett eieskap. 

I seniorpolitisk utvalg har det vært planlagt en 
seniorpolitisk dags konferanse i Februar 2013, 
men det ble for få deltakere. Konferansen 
planlegges igjen til høsten 2013. 

Videre på årsmøtet ble det vedtatt at de ulike 
studiestedene betraktes som hver sin klubb, og 
får fordelt representanter inn i 
representantskapet etter medlemstall på lik lije 
med klubbene. Antall delegater for klubber fra 
1-39 medlemmer og 40-59 medlemmer slås 
sammen, slik at klubber med medlemmer frra 
1-59 får intill 2 medlemmer. 

Nytt utvalg ble også satt ned. Tariffpolitisk 
utvalg. Utvalget skal blant annet, sette fokus på 
tariffpolitiske spørsmål, herunder heving av 
lønnsnivået generelt og kompensasjon for 
videreutdanning, bistå klubbene i lokale 
forhandlinger og sette fokus på 
pensjonsrettigheter i offentlig sektor.

Les hele protokollen på www.fo.no/nordland

Årsmøtet 2013
Ble avholdt i Narvik 13-14 Mars 2013 under vinterfest uken. 
Av Christian Wiik
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Noen bilder fra Årsmøtet/konferansen

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


Utvalg og komiteer i Fo Nordland 2013-2015
Yrkesfaglig utvalg

Anne Sivertsen
Vernepleier 

Randi Sneistrand
Vernepleier 

Marte Aune
Vernepleier 

Arne Sivertsen
V. Vernepleier 

Katariina Wiland
V. Sosionom

Tim Sæterdal
Sosionom

Mona Lian
Sosionom

Anniken Gjerding
Ans. Sosionom

Elisabeth Iversen
Barnevernped

Bente Lise Kristensen
Barnevernped

Gunnhild Holte
Ans. Barnevernped

Solfrid Klepp
V. Barnevernped

Valg komite

Medlem
Elin Nordby

Medlem
Rita Karlsen

Leder 
Christine Aarvik



Helse og Sosialpolitisk utvalg

Leder 

Mona Nilsen

Medlem

Bente Haukås

Medlem

Nina Albrigtsen

Medlem

Trine Strand

Medlem

Reidun Johansen

Medlem 

Eva Asperheim

Internasjonalt utvalg

Leder 
Christian Wiik

Sekretær
Anita Syvertsen

Vara Medlem
Tommy Westblikk

Medlem
Solfrid Klepp

Medlem
Magdalena Bjorken

Medlem
Anders Eivik

Kontrollkomite

Meldem
Edna Rønning

Medlem
Ann Kristin
Pettersen

Leder 
Hildegunn Jensen

Seniorpolitisk uvalg

Meldem
Alf Natland

Meldem
John Willy
Edvardsen

Leder 
Dag Olsen

Tariffpolitisk utvalg

MeldemMedlem 
Morten Daleng

Medlem 
Tommy Westblikk

Medlem
Hilde Anita 
Robertsen

Sekretær
Anita Syvertsen



FO Nordland inviterer til

Grunnkurs for tillitsvalgte i KS-sektoren

Tid: 28.–29. mai 2013
Sted: Kommer tilbake til sted når vi ser 
hvor påmeldingene kommer fra

Grunnkurset er et 2-dagers kurs for nye 
tillitsvalgte og andre som ønsker å lære mer 
om FO som organisasjon, lov- og avtaleverket 
og om klubbarbeid.

Program dag 1:

1100–1200
1200–1800
2000
Lunsj
FO som organisasjon, tillitsvalgtrollen, 
ansettelser Middag

Program dag 2:

0900–1130
1130–1230
1230–1600
Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen. Lunsj
Hovedtariffavtalen, Klubbarbeid

Tillitsvalgte i KS søker om permisjon med 
lønn etter Hovedavtalen KS Del B § 3–6. 
Hotell og lokale kommer vi tilbake med 
nærmere opplysninger til de påmeldte.
FO Nordland dekker alle utgifter til reise, 
overnatting og mat.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2013
Påmelding og spørsmål: kontor@fo-
nordland.no eller telefon leder: 976 50 452

TIL FO`S TILLITSVALGTE I HØYE NORD:

FO Nordland, Troms og Finnmark inviterer 
til LAF 2 kurs i Alta 22 og 23 Mai 2013.

Tid: 22. og 23 Mars 2013
Sted: Alta
Tema: LAF 2

Programmet er ikke helt på plass, men vi kan 
love spennende, relevante temaer som vil være 
nyttig for den litt viderekommende tillitsvalgt. 
Sentrale temaer blir oppsigelse, omplassering/
endringsoppsigelse og fortrinnsrett. Foreleser 
blir advokat fra LO Juridiske.

Sett av datoene allerede nå, så får dere 
ytterligere informasjon etter hvert. 

Heidi Elisabeth Pedersen
Leder FO Finnmark

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

NYTT FRA FO 
NORDLAND
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