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I dette bladet kan du lese mer om: !
Side 2: Avdelingsinformasjon 
Side 3: Digital mobbing blant barn 
Side 4-5: “En sosionom krysser sitt 
spor” 
Side 6-7: “See, speek, hear no evil” 

Side 7: Årssamling i Saltstraumen 
Side 8: “Nina Children home” 
Side 9: Rep.skapet 2013 
Side 10: 2Kjemper for studentene” 
Side 11: 30 Årsmarkering av SK 
Side 12: “Du ser det ikke før du tror det” 
Side 13-14: Utvalg og komiteer

30 Års markering  
Krisesenteret i Salten. Side 11. 
“See, speak, hear no evil” 
Makt å lytte – Tål å se – og Tør å si ifra. 
Side 6-7. 

Kjemper for studentene. Side 10. !!
Invitasjon til “Det store heltidsvalget” Side 15 
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Leder 
Mona Nilsen 
Tlf: 97650452 
E-post: mona@fo- 
nordland.no 

Avdelingsinformasjon 
Sekretær 
Anita Syvertsen 
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: 
holgun@gildeskal.kommune.no

Yrkesfaglig ansvarlig VP 
Marte Aune !
E-post:  
marte.aune@ 
rana.kommune.no

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

Yrkesfaglig ansvarlig SO 
Anniken Gjerding !
E-post: 
  

Styremedlem 
Bente Haukås !
E-post: !
 bha@hamaroy.kommune.no 

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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Digital mobbing blant barn og unge !
På oppdrag fra BLD har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. sett på 
hvordan barn og unge i Norge utsettes for mobbin og psykisk vold gjennom digitale medier. 
Les et sammendrag av rapporten her. Hele rapporten finner du på www.nkvts.no 

Av Christian Wiik 
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Tradisjonell mobbing har fått økt oppmerksomhet i 
senere år, særlig etter at regjeringens «Manifest mot 
mobbing» ble iverksatt i 2002. Forekomsten av 
tradisjonell mobbing i Norge har holdt seg forholdsvis 
stabil i flere år på rundt 5 – 6 prosent. I løpet av de siste 
årene har det også vært et økt fokus på digital mobbing. 
Målinger har vist at nesten 5 prosent av barn og 
ungdom i Norge har opplevd å bli digitalt mobbet i 
løpet av den siste måneden. 
Det er flere likheter mellom digital og tradisjonell 
mobbing, og det diskuteres om de to formene for 
mobbing skal behandles som separate, eller som to 
deler av samme problem. En sentral forskjell mellom 
tradisjonell og digital mobbing er muligheten til å 
mobbe anonymt. Ved tradisjonell mobbing er det 
vanligvis klart hvem som er mobber og det er også ofte 
klart hvem som observerer at mobbingen skjer 
(tilskuere). 
Digital mobbing kan skje på flere forskjellige måter, 
herunder; telefonsamtaler, SMS, video/bildemeldinger, 
ved bruk av e-post, chatte-tjenester, eller nettsider 
opprettet for å sverte eller såre noen. Digital mobbing 
kan også skje gjennom at det postes uønskede bilder 
eller videoer på internett, uønskede kommentarer på 
sosiale nettverkssider eller på blogg. Videre kan digital 
mobbing skje i dataspill og i virtuelle miljøer. 
Uenighetene rundt hvordan digital mobbing skal 
defineres og forstås, kompliserer dog forskningen på 
fenomenet. !
Flere studier har funnet korrelasjon mellom digital 
mobbing og det å være i en utsatt gruppe, der personer 
som manglet et støttende og positivt skolemiljø, sosial 
støtte fra venner, og støttende foreldre var mer utsatt for 
digital mobbing enn andre. Studier av sammenhengen 
mellom kjønn, alder og digital mobbing har varierende 
resultater. 
Det er i tillegg flere studier som har funnet at å utsettes 
for både tradisjonell og digital mobbing kan medføre 
ekstra belastninger for de utsatte, som depresjon og 
angst. Det er samtidig vanskelig å fraskille spesifikke 
skadevirkninger ved digital mobbing fra tradisjonell 
mobbing. !

Basert på den gjennomgåtte litteraturen kan følgende 
hovedpunkter fremsettes: !
 Digital mobbing er et problem som berører barn og 
ungdom i dagens samfunn. 
 Det er stor grad av uenighet rundt hva som skal 
anses som digital mobbing. Et 
veletablert og felles forståelsesgrunnlag av fenomenet 
er nødvendig. 
 Det er uenighet om forekomst av digital mobbing, 
men de fleste studier anser digital 
mobbing i dag som mindre utbredt enn tradisjonell 
mobbing. 
 Foreldre, foresatte og andre voksne vet lite om hva 
barna deres opplever gjennom bruk 
av digitale medier. 
 Allerede utsatte grupper er i større grad utsatte for 
digital mobbing enn andre. 
 Det er ekstra belastende å utsettes for både digital 
og tradisjonell mobbing. Det er 
vanskeligere å påvise spesifikke belastninger tilknyttet 
kun digital mobbing, men alle 
former for mobbing har negativ innvirkning på de 
involvertes livskvalitet. 
 Digital mobbing og tradisjonell mobbing henger 
sammen. 
 Det er ikke grunnlag for å si at digital mobbing er i 
sterk vekst og at det har skapt 
mange nye mobbeofre. 
 Tiltak mot mobbing burde ha et helhetlig fokus på 
mobbeatferd som inkluderer både 
tradisjonell og digital mobbing. 
På vei videre vil det kreves en kontinuerlig og aktiv 
oppfølging av arbeidet mot mobbing, både digital og 
tradisjonell. Kommende forskning burde differensiere 
ulike handlinger og typer atferd innenfor digital 
aggresjon. Dette vil i større grad avgrense digital 
mobbing fra andre former for aggresjon og dermed gi 
oss mer spesifikk kunnskap om fenomenet. Det vil 
medføre en bedre forståelse av digital mobbing, og i 
forlengelsen av dette, økt mulighet for forebygging og 
intervensjon. Forskningen må også omfatte de 
involvertes opplevelse og forståelse av digital mobbing.
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Han innrømmer å ha slått et menneske i hjel i 
Misery harbour. Etter dette forteller han om sin 
oppvekst der han introduserer Jantelovene. 
Min opplevelse av å krysse et spor, er at jeg som 
utdannet sosionom har hatt en faglig reise der jeg 
kommer tilbake til der jeg startet uten å ha slått i 
hjel mine ”sosionomske”holdninger. 
Jantelovene som Sandemose beskriver, kan være et 
viktig  element når du som senior kommer inn i en 
ny jobb du er omstillet til og samtidig bærer med 
deg både teoretisk og praktisk kunnskap.(ubevisst 
kompetent-Lundby) !
Jeg begynner også med slutten av min karriere som 
seniorsosionom. Jobber med de samme 
menneskene som jeg begynte med i 71 
Rusmisbrukere som var henvist til A-klinikken i 
Håkvik(Narvik) for behandling .Etter 42 år som 
sosialarbeider i en alder av 67 år, arbeider jeg som 
økonomi og gjeldsrådgiver for mennesker med 
rusproblemer. og mennesker med psykiske lidelser. !
Rus og psykiatritjenesten i Narvik er en egen enhet 
med ca.18 ansatte. De fleste er høyskoleutdannet 
som vernepleier, sykepleier, pedagog, sosionom og 
annen pedagogisk utdannelse. Det arbeides i team 

og tjenesten består både av lavterskeltilbud(kafe og 
utlevering av mat) og faglig rådgiving.  Slett ikke 
ulikt tjenesten jeg startet med som bestyrer ved A-
klinikken i 1971,25 år gammel.  
For å illustrere min karriereutvikling  nevner jeg 
stillings benevnelsene  jeg har hatt: 
Bestyrer, sosialkurator, sosialsjef, kontorsjef, 
fagkonsulent, helse og sosialsjef, sosialleder, 
enhetsleder, prosjektleder og  rådgiver. 
Har stort sett jobbet i Narvik kommune, men 
hadde også et år i Bodø kommune som 
sosialsjef(1977).Har vært ca.1.5 år ved BUP 
Narvik sykehus. 
Karrieremessig har jeg gått fra en sterk faglig 
forankring i sosialt arbeide og organisering av 
ulike sosiale tjenester til fellestjenester som 
opplæring, kompetansebygging, kvalitetsutvikling 
for hele kommunen som rådgiver ved 
personalkontoret. Stort sett er det lederrollen jeg 
har virket i. De siste åra imidlertid som rådgiver. !
Utviklingen av de sosiale tjenestene var også sterkt 
berørt av omstillingsbølgen som startet i 80 årene. 
Fra en pyramidal struktur med en sjef på toppen, til 
flat struktur med desentraliserte beslutninger.(new 
public management-pmt)

“En sosionom krysser sitt 
spor” !
Fritt etter Aksel Sandemoses roman. I romanen begynner jeg figuren med slutten.  

Av John Willy Edvartsen - Pensjonist
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“Du skal ikke tro at du er noe 

Du skal ikke tro du er like meget som oss 
Du skal ikke tro at du er klokere enn oss 

Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss 
Du skal ikke tro du vet mer enn oss 
Du skal ikke tro du er mer enn oss 
Du skal ikke tro at du duger til noe 

Du skal ikke le av oss 
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg 

Du skal ikke tro du kan lære oss noe” 
    - Aksel Sandemose
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Det er i denne perioden jeg to ganger måtte søke 
på min egen stilling. 
Jeg har ikke hatt problemer med å skulle 
dokumentere mine kunnskaper. Som sosionomer 
flest tok jeg videreutdanning innen ledelse, sosialt 
arbeids metode og historie, veiledning og 
prosjektarbeide i en alder av 46-50.  Jeg mente jeg 
var godt skodd for å møte all verdens omstillinger. 
Problemene oppstår når flere fagpersoner, for 
eksempel innen helse, sosial og omsorg skal søke 
på en stilling som tidligere var tre stillinger. Da var 
ikke sosionombakgrunnen og erfaringene fra et 
uttall av prosjekter like høyt verdsatt. 
Jeg opplevde i en kort periode,  etter å ha vært 
enhetsleder for sosialtjenesten i NAV, å ikke ha fått 
ny stilling. Selv FO var relativt hjelpeløs fordi en 
hadde flere eksempler på det samme fra andre 
deler av landet. 
Ivaretakelsen av ledere var ikke særlig god .Etter 
hvert kom jeg inn i en rådgiverrolle hos helse og 
sosialsjefen etter å ha tatt advokat for å få orden på 
arbeidsforholdet.  !!
Som rådgiver skulle jeg forholde meg til Helse og 
sosialsjefen på de felt jeg var ekspert. 
Det paradoksale var at særlig sosialtjenesten som 
var i NAV og slet med en rekke problemer, sjelden 
kontaktet meg om veiledning og oppfølging .Er 
dette et element i det å ha vært i felten så lenge? 
Blir du oppfattet som utdatert? 
Jeg kommer tilbake til Jante, der jeg på min nest 
siste arbeidsplass(personalkontoret) ble møtt med  
vennlighet, men med noe usikkerhet om min 
kompetanse. For å kunne vurdere kompetanse og 
egnethe,t må en nødvendigvis kjenne personen, 
Lederen så helt klart på meg med usikkerhet/frykt, 
men ga selvsagt ikke uttrykk for dette. På direkte 
spørsmål om dette svarte hun nei. !
 Tilbake til basic med individuell rådgiving overfor 
enkeltklienter i økonomiske spørsmål særlig 
gjeldsproblematikk. 
Denne utviklingen har delvis vært ønsket, men 
også påført som følge av omorganisering.  
Vi sosionomer tar ikke et forslag vi er uenige i uten 
videre til følge. Jeg har derfor protestert både 
gjennom fagforening og med advokat. 
Har opplevd at min fagforening (FO) i en 
innstilling til en prosjektlederjobb ikke innstilte 
meg i det hele tatt enda jeg etter alle kriterier var 

den best kvalifiserte til jobben. Dette har skuffet 
meg en del, men som med så mangt annet venner 
en seg til en ny hverdag. 
Jeg har krysset et spor men er på en måte kommet 
tilbake til enkeltmennesket med en masse erfaring 
og kunnskap. Mine nye kollegaer gir klart uttrykk 
for å de verdsetter min kompetanse for å hjelpe 
deres klienter med økonomiske spørsmål. Jeg er 
likevel sosionom og ikke økonom. Kanskje har jeg 
en fordel at jeg ser helheten i erfaringens 
perspektiv. 

Har du flyttet? endret arbeidssted? da 
må du huske å gå inn på www.fo.no , 
logge deg inn på  dine sider og gjøre 
endringene. Dette for at avdelingen skal 
nå alle pr mail, for invitasjon til kurs og 
utsendelse av “Nytt fra Fo Nordland” 
Du må først logge deg inn med 
medlemsnr som står på kortet du har 
motatt.  Du får da en grå boks midt på 
skjermen. Der ser du en rød liten boks 
hvor det står “endre”. Klikk der og gjør 
de nødvendige endringer.  
På dine sider kan du også sjekke om det 
er riktig registrert i forhold til 
lønnstrekk og hvilken medlemstype du 
har. 

Har du husket å endre adresse? !!

Fo Nordland er 
selvfølgelig på Facebook. 
Søk oss opp i søkefeltet 
for å få tilgang til 
gruppen. 
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“See, speak, hear no evil” !
En mamma kom til oss, fortalte at politiet hadde vært hjemme hos dem rundt 20 ganger på grunn av 
konflikter og vold.  

Av Wanja Sæther - Krisesenteret i Salten

21. september kunne vi i VG Helg lese om barna 
som ikke blir trodd. Barn som forteller om grove 
overgrep – og som på nytt blir utsatt for overgrep 
og svik – fordi ekspertene ikke tror på eller 
vektlegger det de forteller. Artikkelen beskriver 
sakkyndige med lang erfaring og stor tyngde i 
rettsapparatet som ikke tror at noen har utsatt barna 
for det de forteller om. I mange tilfeller betrakter 
de ungenes beretning som falske minner, noe den 
andre forelderen har plantet for å hevne seg.  

Et av disse barna har gitt barneombud Anne 
Lindboe sin første søvnløse natt. Kjære 
barneombud – jeg unner deg å sove om natta. Men 
mer enn det unner jeg de tusner av søvnløse barn i 
Norge trygge netter. Hvordan kan vi sove godt 
mens barna vi har ansvar for i Norge sviktes så til 
de grader, ikke bare av de omsorgspersonene de er 
prisgitt, men også av norsk rett?  

Ved krisesenteret i Salten møter vi flere av disse 
barna. Små mennesker som er truet, skremt, 
krenket og utsatt for vold og overgrep. Han som 
drasser rundt på en liten koffert med nødutstyr – 
alltid beredt til flukt. Hun som kutter opp armene 
sine – fordi ingen hjelper henne til å håndtere 
minnene. Alle de som tisser seg ut om natta eller 
kaster opp nå det nærmer seg samværshelg. I disse 
barnas minnebank finnes de verste historiene – de 
som preger dem selv om de trygges resten av livet.  

Deres historier lærer vi oss å ta i mot, vi har 
profesjonelle verktøy for å håndtere den grimme 
virkeligheten. Samfunnets svik lærer vi aldri å 
akseptere og det er når systemet svikter at vi 
frarøves nattesøvnen. Stine Sofies Stiftelse 
bruker begrepet «Offerbarn» og definerer det 

som små mennesker som ofres for husfredens, den 
biolo- giske foreldrerettens eller halve 
rettssikkerhetens skyld.  

De fleste av barna som bor på krisesenteret har en 
forelder på utsiden, som oftest en far. 
Krisesenterets holdning er at barna skal ha kontakt 
med begge sine foreldre. Dette forutsetter at 
kontakten er positiv for barnet og at det ikke 
utsettes for fare under samværet. Foreligger det en 
mulighet for at barnet ikke blir ivaretatt, eller i 
verste fall krenket under samvær, fraråder vi mor å 
gjennomføre samvær med far. Vi oppfordrer henne 
da å varsle barnevernstjenesten, eller vi formidler 
selv vår bekymring.  

Barneombudet i Norge har tydelig uttalt at barn 
ikke skal tvinges til samvær hvor de risikerer å bli 
utsatt for vold og overgrep, og at retten til samvær 
må være knyttet til barnets og ikke foreldrenes 
behov. Barn skal gis god og forsvarlig omsorg. 
Dette prinsippet er nedfelt i Barneloven, og er en 
del av foreldreansvaret.  

Ved krisesenteret i Salten har vi over mange å 
kjent på maktesløsheten og utilstrekkeligheten av å 
kke være i stand til å beskytte barna. En mamma 
som kom til oss, fortalte at politiet hadde vært 
hjemme hos dem rundt 20 ganger på grunn av kon- 
flikter og vold, uten at noen noensinne hadde 
grepet inn i forhold til barna.  
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skadelig samvær. Vi opplever fra våt ståted at 
barns beste ofres for åvareta voksnes rettigheter 
knyttet til samvær. Prinsipper i den norske rettsstat 
utøves påekostning av de minstes sikkerhet. Det er 
viktige og nødvendige prinsipp at ingen skal 
straffes uten dom, tvilen skal komme tiltalte til 
gode, ingen lov skal ha tilbakevir- kende kraft, det 
skal være likhet for loven og alle skal ha rett til 
åorsvare seg. Lovverket er skapt for åvareta det 
voksne men- nesket. Barnas rettigheter tillegges i 
denne sammenhengen liten vekt.  

Tusener av barn i Norge utsettes for vold og 
overgrep. I den grad politiet få kjennskap til disse 
sakene henlegges størsteparten. Allerede her starter 
sviket og barna ofres pågrunn av manglende 
ressurser og tøffe prioriteringer. Vi vet at det pr. i 
dag er for lang ventetid på dommeravhør. Når tida 
går, jobber den mot barnets sannhet. Heller ikke på 
krisesentrene er de minste sikret ivaretakelse og 
krisehådtering. Mange krisesentre har ikke ansatte 
som primært skal ivareta barnas behov, dette til 
tross for at lov om krisesentertilbud pålegger 
kommunene å sikre disse de samme rettighetene 
som alle andre barn i Norge. Barna på krisesentret 

er selvstendige individ med egne behov. De har 
rett på beskyttelse, forståelse og ivaretakelse.  

Vi som møter barna i vå profesjonelle hverdag må 
kreve en endring nåt det gjelder barns 
rettssikkerhet. Barnas status som fornærmet og 
deres betydning som vitne må styrkes. De må få 
sin egen domstol, med særkompetanse på̊ å 
håndtere barne- og familiesaker. Det må være et 
uomtvistelig krav at sakkyndige skal inneha 
kompetanse om vold og overgrep. Sakkyndiges 
uttalelser bør kvalitetssikres og kontrolleres av en 
kommisjon.  

De voksnes makt kan være uhyggelig – både den 
makt voldsutøveren har i sin manipulasjon, den 
barnevernet har i sin vegring for å gripe inn i 
barnefordelingskonflikter og den sakkyndige har i 
sin enerett på annhet. Enten det er systemet som 
for dårlig ivaretar barns rettigheter, eller det er 
forvalterne som svikter: Sviket må ta slutt. Barna 
må gis tilbake retten til å snakke sant. Det skal 
ikke ofres flere barn. Det er på tide at vi tar de 
svakes parti. La ikke de kloke apenes visdom bli 
de dumme folks handling: Makt å lytte – Tål å se – 
og Tør å si ifra.  

Årssamling i Saltstraumen !
Tillitsvalgte på avdelingsnivå var invitert til årssamling for arbeid med blant annet 
handlingsprogrammet for neste periode. Vi tok sjøveien til møtestedet og ble beriket med 
steinaldermat. Under ser du noen bilder fra samlingen.  

Av Christian Wiik 

Hilde Robertsen, Hildegunn Jensen . 
Nils Ove Skalltje.

Marte Aune, Mona Nilsen og Anita 
Syvertsen

Fantastisk tur sjøveien til 
Saltstraumen
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NCH tar imot barn fra 1 år og oppover. Gutter 
og jenter som ikke har noe annet alternativ. 
Dette er barn som er foreldreløse, hjemløse, 
utstøtte, forlatte og mishandlede. NCH ønsker å 
gi disse barna trygghet, glede, håp og tro på 
hverdagen. Ninas Children Home er grunnlagt 
av Nina Sørlie i 2005 
Hun er økonomisk og pedagogisk ansvarlig, og 
driver NCH sammen med fem kenyanske 
komitemedlemmer/styre, i Kenya.  
Komitemedlemmene og Nina utarbeider 
budsjettet sammen, og de tar ansvar når Nina 
en sjelden gang er hjemme i Norge. 
Myndighetene i Kenya har små ressurser 
tilgjengelig, og det gjelder særlig 
departementet for helse og  sosial tjenester.  
En barnevernsleder kan være alene i et stort 
distrikt uten bil, uten telefon og uten mulighet 
til å ta ferie. Myndighetene har gitt NCH store 
sekker med mais, bønner, ris og matolje flere 
ganger. De tilbød også Nina jord til å bygge 
barnehjemmet på, men ikke stort nok areal for 
dette prosjektet. 
Det finnes mange  barnehjem som ikke gir 
barna tilstrekkelig vern på grunn av manglende  
kunnskap, ressurser eller feil motivasjon.  For å 
få bukt med dette innførte myndighetene i 
2006, krav om at alle barnehjem skulle 
registreres og søke om godkjenning. Det er en 
lang liste med krav som skal oppfylles, som må 
til for at barna beskyttes. 
FO-studentene hadde nylig leder- og 
nestledersamling hvor vi diskuterte hvordan 
FO-studentene skal samle inn penger og saker 
til NCH. Noen av forslagene som kom var å 
samle inn flasker og sende pengene vi får ut av 
dette til NCH. Innsamling av klær, leker og 

skolesaker. Salg av vafler, henge opp plakater, 
dele ut flyers og informere om prosjektet når vi 
står på stand er også forslag som har kommet 
inn og som gjennomføres. Vi håper dette vil gi 
gode resultater, og at dette vil bidra til at både 
de som bor og arbeider på NCH, kan få en 
bedre og lettere hverdag. 

!

“Nina Children Home” !
NCH er FO-Studentenes solidaritetsprosjekt i 2013. Prosjektet er valgt av AU etter 
mandat fra Årsmøtet i 2012. !
Av Aysel Øzdemir - Prosjektansvarlig
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Ønsker du å bidra økonomisk til “Nina 
Children Home” kan du sette inn penger på 

følgende konto: !
3785 12 22775 !

Merk innbetalingen med FO-Studentene Nordland 
Les mer om prosjektet på: 

www.ninachildrenhome.org 
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Årets Representantskap ble arrangert i Bodø 30 og 31 Oktober 2013.  

Av Christian Wiik

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består 
av repr. fra klubber, styret i avdelingen, landsstyrerepresentant og representanter fra FO 
Studentene. Avdelingsstyret innkaller representantskapet til møte minst 2 ganger i året. 
Representantskapet behandler forslag til saker, økonomi og budsjett, oppfølging av prinsipp og 
handlingsprogram og aktuelle saker. Under årets Representantskap var Geir Johannesen invitert 
for å snakke om Tariff forhandlinger i 2014 og organisasjonsutvikling. I den forbindelse gikk 
representantskapet  gjennom debatthefte om hovedtariffoppgjøret for 2014 hvor en uttalelse på 
bakgrunn av uttalselsene under ble sendt FO sentralt.  

Likelønn er FOs mål. Da må 
vi diskuterer hvilke lønnskrav 
som vil fremme likelønn best. 
Vil eksem- pelvis en kraftig 
heving av begynnerlønnen 

”tjene” kampen for likelønn 
bedre enn fortsatt heving av 

FOs mål om at kompetanse 
skal lønne seg, kan nås på 

flere måter. For eksempel ved 
at det ge- nerelle lønnsnivået 

blir høyt ”nok”

FO har en solidarisk 
lønnspolitikk hvor likelønn 

er viktigst og hvor utdanning og 
kompetanse 

skal lønne seg. Vi mener at 
realkompetanse skal verdsettes, 
derfor har kravene om lengre 
ansiennitetsstiger vært viktige.

FO er opptatt av 
deltidsproblematikk, deltid er 

en viktig årsak til 
lønnsforskjeller mellom 

kvinner og menn.

Er vi villig til å bruke 
økonomi fra lønnsoppgjø- ret 

til å sikre en offentlig 
tjenestepensjon som gir gode 
ytelser også for yngre årskull?

Hva bør nivået på 
henholdsvis kvelds/nattetil- 
legg og helgetilleggene være 
på, og skal vi prioritere noen 

tillegg mer enn andre?

Hvilke erfaringer har dere fra 
forhandlinger om 

”kompetansetillegg”? Får alle 
slike tillegg, og hvis ikke, 

hvem faller eventuelt 
utenfor?

Hva bør begynnerlønna 
være – og over hvor 

mange oppgjør bør det 
være realistisk, eller 
ønskelig, å nå dette 

nivået?

Hvilken strategi skal vi velge 
for å nå FOs mål om: 

•  likelønn, 
• lønnsmessig uttelling for 

kompetanse  
• En rettferdig lønn for 

ledere
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Kjemper for studentene !
Nylig ble Ayzel Øzdemir, student ved Univeristetet i Nordland, valgt til leder for 
FO-studentene.  !
Av Christian Wiik!
Det startet i September i 2012, med en nestleder 
i lokallaget som på klassisk vis oppsøkte 
klasser for å rekrutere nye medlemmer. Etter 
denne dagen har hun hatt flere funskjoner i 
lokallaget på Universitetet i Nordland, og altså 
til sist leder for Fo-Studentene. 	


Øzdemir mener at det er viktig med ett godt 
samarbeid mellom henne og de andre som sitter 
i arbeidsutvalget, sammen kan de styrke de 
viktige lokallagene og dermed verve nye 
studenter. Hun nevner også viktigheten med å 
samarbeide med LO og Fagforbundet for å 
løfte opp aktuelle temaer. 	


“– Det samarbeidet er viktigere enn fokuset 
på at noen tar medlemmer fra oss. Egentlig 
burde det ikke vært tema, hvis de med hver sin 
type kompetanse gikk automatisk til hvert sitt 
forbund”	


Øzdemir har som mål å løfte Fo-Studentene 
opp og frem, og bli mer synlig i media og i 
FO som organisasjon. 	


!
!

Navn: Ayzel Øzdemir 
Alder: 30 År 
Født: Tyrkia. Bodd i Trondheim til 2007, før studier 
i Mo i Rana ventet. !
Leser: Jeg elsker å lese bøker uansett om det er en 
tynn eller tykk bok. Eksempler kan være Terje 
Bjørangers “den tredje søsteren” eller Hanna Shahs 
“Imamens Datter” !
Lytter til: Musikk har en viktig plass i mitt liv. Jeg 
bruker musikk når jeg skal våkne om morgenen, når 
jeg kommer fra skolen, når jeg slapper av, når jeg 
danser, når jeg skriver og ikke minst når jeg skal sove. 
Jeg har alltid musikk på.  !
Er redd for: Jeg er mest redd for å miste noen i 
familien min.  !
Inspirert av: Det er viktig å ha noen du kan strekke 
deg etter og være på lag med. Noen som løfter deg og 
forsterker det gode i det, noen som du kan hente 
inspirasjon og glede hos når du selv er tom for 
initiativ og ideer. Svaret på hvem jeg er insiperert av 
er, min familie.  !
Drømmearbeidssted: Jeg har ett stort ønske om å 
arbeide innenfor kriminalomsorgen. 
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D 30 År med Krisesenter i Salten !
- Vi har blitt kalt rødstrømper, mennshatere og feminister.  !
Av Christian Wiik

Krisesenteret skal yte hjelp til kvinner som 
lever i uverdige forhold med noen av sine 
nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, 
overgrep og krenkelser. Hjelp ytes i form av råd 
og veiledning knyttet til livssituasjonen, 
praktisk hjelp og støtte, samt 
akutthjelp og oppfølging. 
Krisesenteret skal, der det er 
mulig, kunne følge opp 
kvinnen i reetableringsfasen. 
Krisesenteret kan gi et 
beskyttet botilbud i en 
overgangsperiode.	
!
Makeringsdagen er også 
starten på 16-dagers 
kampanjen. I 16 dager 
aksjonerer verden mot vold mot kvinner. Hver 
tredje vinne i verden blir utsatt for seksuelle 
overgrep eller andre former for vold i løpet av 
livet. Overgrepene skjer i alle kulturer og 
sosiale lag, mot så vel små 
jenter som voksne jenter. 
Kvinner, uavhengig hvor de 
bor, alder eller status, blir 
utsatt for vold. De fysiske 
konsekvensene av vold hindrer 
kvinners fulle deltakelse i 
samfunnet, noe som igjen har 
samfunnsmessige 
konsekvenser og utgjør et 
direkte hinder for et lands 
økonomiske, politiske, samfunnsmessige og 
demokratiske utvikling. 	
!
I Bodø er Krisesenteret i Salten en aktiv aktør 
for denne markeringen. Krisesenteret i Salten er 
30 år. 	

Wenche Jonassen var en av de, som hun selv 
beskriver seg, sinte kvinnene som var med å 

startet Krisesenteret som ligger i Bodø. Hun 
forteller om en vanskelig start, med usikkerhet 
på faget, men med vilje, engasjement, styrke og  
hjelperlyst. Ringte du 20420 i 1983, traff du 
kanskje Wenche på telefon. I 2011 gikk 

Krisesentret fra å være en ideel 
organisasjon til en del av det 
kommunale. Kommunene 
pålas da å ha et 
krisesentertilbud for kvinner, 
barn og menn. Krisesenteret i 
Salten er i dag ett samarbeid 
mellom i alt 11 kommuner i 
salten, samt Værøy og Røst, 
der Bodø kommune er 

vertskommune. Krisesenteret 
skal i dag også yte bistand for menn som er 
ofrre for vold i nære relasjoner. Hjelp gis i form 
av råd og veiledning knyttet til livssituasjon, 
praktisk hjelp og støtte, sat akutthjelp og 

oppfølging. Krisesenteret skal 
der det er mulig følge 
brukeren opp i 
reetableringsfasen. Mye har 
endret seg på 30 år. 
Engasjementet har definitivt 
ikke endret seg, og kampen for 
kvinner og barn står like 
fjellstøtt den dag i dag. 

Gratulasjonene sto i kø på 
markeringskvelden som ble avsluttet med 
fakkeltog til nedre torg i Bodø hvor en 
minnestein ble avduket. Fo Nordland gratulerer 
Krisesenteret med markeringen og minner om 
deres viktige jobb. Krisesenteret i Salten har 
gitt ut en bok i samarbeid med Majlen Evjen, 
som anbefales på det sterkeste. 	
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RBUP peker i rapporten på at det er viktig å 
holde et nasjonalt fokus på omsorgssvikt, 
seksuelle overkrep og fysisk mishandling av 
barn, og et spesielt fokus på barn under tre år 
både fordi de er mest utsatt for skader og fordi 
de i mindre grad enn større barn kan fortelle om 
det de har vært utsatt for. De mener videre at det 
bør lages en opptrappingsplan for å forebygge 
omsorgssvikt, seksuelle overgrep og fysisk 
mishandling av alle barn med et spesielt fokus på  
de minste barna. !
RBUP ønsker å rette fokuset mot viktigheten av 
at alle som jobber med barn er kjent med plikten 
til å melde videre dersom en er bekymret for et 
barn. Denne plikten gjelder også om en er pålagt 
taushetsplikt i yrket sitt. Barnevernet har en 
tilbakemeldingsplikt dersom det foreligger en 
bekymringsmelding. Dersom det er mistanke om 
overgrep, og særlig dersom en kan se tegn som 
tyder på fysisk mishandling, bør barnet følges til 
sykehus eller legevakt for medisinsk 
undersøkelse, utredning og dokumentasjon. !
Viktigheten av å høre på barna ble vektlagt under 
konferansen, og også paragraf 12 i FNs 
barnekonvensjon (1989) som sier at «et barn som 
er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 
gis retten til fritt å gi uttrykk for disse 
synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, 
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet» fastslår 
viktigheten av å lytte til barnas stemme. 

Liv Mette Gulbrandsen, leder for det tverrfaglige 
forskningsprosjektet «Snakk med oss» ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus sier i et intervju 
med Forskning.no at selv om saksbehandlere i 
barnevernet er pålagt å snakke med og involvere 

barna, gjør de av ulike årsaker ofte ikke det. De 
ansatte rapporterer at det er vanskelig å få tid i 
en travel barnevernhverdag. Noen synes det er 
vanskelig å få til meningsfulle samtaler med 
barna, og prioriterer derfor å snakke med andre 
som kjenner barna, for eksempel lærere eller 
barnehageansatte. Det kan også være at foreldre 
ikke gir samtykke til å snakke med barna fordi 
de kan være bekymret for at det vil være en 
belastning for barnet, eller de er redd for hva 
barna vil si til barnevernet.  

RBUP viser til at det er behov for 
tilknytningsbaserte intervensjoner. «Nurse 
Family partnership» er et intervensjonsprogram 
hvor helsesøstre følger opp familier med 
hjemmebesøk fra graviditet til barnet er to år. 
Dette har vist gode effekter i flere randomiserte 
kontrollerte studier. Målgruppen er risikoutsatte 
førstegangsfødende, og programmet som er 
basert i tilknytningsteori og vektlegger en økolo- 
gisk tilnærming, bør prøves ut og evalueres med 
tanke på eventuell implementering i Norge. 

Et annet tilknytningsbasert intervensjonsprogram 
som kan brukes i forebyggende arbeid med 
familier, er Circle of Security (COS). COS 
finnes i to versjoner; en enklere versjon for 
universalforebygging og en mer omfattende 
versjon som tilbys gjennom 
spesialisthelsetjenesten til omsorgspersoner for 
barn i risiko for eller som har utviklet 
tilknytningsforstyrrelser.	


“Du ser det ikke før du tror det” !
4 Departementer ga sent i Oktober ut en rapport som belyste innholdet i den 
nasjonale konferansen om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år. 

Av Christian Wiik
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Les hele artikkelen på regjeringen.no, søk 
på: “Du ser det ikke før du tror det”

«Arbeidet med å verne 
barnet bør starte allerede 
i svangerskapet.»
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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
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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


!
 Medlem


Tommy Westblikk


!
Medlem


Magdalena Bjorken


!
Medlem


Anders Eivik


Kontrollkomite 

!
Medlem


Edna Rønning


Leder

Ann Kristin

Pettersen


!
Medlem


Hildegunn Jensen


Seniorpolitisk uvalg 

!
Medlem


Alf Natland


Medlem

John Willy

Edvardsen

!
Leder 


Dag Olsen


Tariffpolitisk utvalg 

!
Medlem

!
Medlem 


Ludvik Langnes


!
Medlem 


Tommy Westblikk


Medlem

Hilde Anita 

Robertsen


!
Sekretær


Anita Syvertsen


!
Medlem
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“DET STORE 
HELTIDSVALGET”

!
Følg med på www.fo.no/nordland for  

program og påmelding

Mosjøen 8. og 9. januar 2014 Stokmarknes 13. og 14. januar 2014 
Bodø 06. og 07. februar 2014!

Målgruppe: Ordførere, rådmenn, politikere, ledere i pleie- og 
omsorg, tillitsvalgte!

Hovedtema for seminarene er:!

- Hvordan utvikle en heltidskultur?!

- Gode eksempler fra kommuner som har fått det til.!

- Nyeste forskning på området v/Leif Moland – Fafo!

Sett av datoene!
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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


