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Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger 
på hvordan vi gjennomførte streiken, både 
fra medlemmer og fra sentralt hold. Det er 
alltid hyggelig å høre. Jeg vil takke alle som 
har vært med og bidratt til dette resultatet.  
Mange jobbet lange dager.  Alle som ble 
spurt var ivrige etter å få hjelpe til.  Dette 
skapte en god lagfølelse.  
Så får vi håpe at Kommunens 
Sentralforbund har lært noe av streiken 
og har fått erfare at Fagforbundet mener 
alvor når uakseptable forslag fremlegges og 
kompromissviljen uteblir.

Bjørn M Johnsen

Vi har nå vært gjennom vår første streik på 
flere tiår.  For de fleste av oss var dette en 
ny erfaring som vi tar med oss videre.
Det var en svært arbeidskrevende periode.  
Helt fra slutten av april, da jeg ble orientert 
om at vi var med i den puljen som skulle 
fronte en eventuell streik, og helt frem 
til midten av juli hvor hovedpuljen av 
streikebidraget ble utbetalt.

Jeg er svært fornøyd med hvordan 
vi gjennomførte streiken. Både med 
de innledende streikemøtene, med 
streikekontoret på Folkets hus som 
Trond organiserte med sikker hånd, 
både med servering av kaker og kaffe og 
senere grilling.  Samtidig fikk streiken her 
i Bærum stor media oppmerksomhet. 
Budskapet vårt, som er svært viktig å få 
meddelt publikum under en streik, kom 
tydelig frem både gjennom radio og tv og 
i pressen for øvrig.  Vi var faktisk en av 
Fagforbundets største informasjonskanaler 
i hele streikeperioden. Fra streikedag èn 
i Rykkinnhallen, frem til siste streikedag 
hvor også TV 2 sendte flere timer med 
direkte innslag fra Folkets hus.  Mye av den 
pressedekningen vi fikk i denne perioden 
kan leses på våre internettsider.

Lederen har ordet
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Aktiviteter høst 2010

Flytting! 

Fagforbundet Bærum har vært på flyttefot 
igjen! Dog ikke så langt denne gangen.
Vi har flyttet helt innerst i lokalene i 
Brambanigården hvor vi har holdt til en 
stund nå.
Adressen forblir selvfølgelig den samme, 
men for besøkende er det viktig å opplyse 
at vi er å finne helt i enden av gangen i 
lokalet hvor vi var tidligere.
Vi jobber nå med å gjøre det nye området 
vårt trivelig og lyst, og håper medlemmene 
våre finner det hyggelig å komme og 
besøke oss.

Hjertelig velkommen!

Opplæringsaktiviteter 
i høst
På grunn av både årets streik, lokale 
forhandlinger og vår flytting har flere av 
kursene som var planlagt for vår - og 
høstparten falt bort. Det har rett og slett 
ikke blitt noe tid til overs for å sette opp 
kurs. Vi vil derimot holde de to kursene 
som ikke kan unnværes; FASE 1 kurs for 
nye plasstillitsvalgte vil avsluttes til høsten, 
og to dagers opplæringsseminar for alle 
plasstillitsvalgte vil bli avholdt. Tid, sted og 
agenda vil komme ved en senere anledning.

De som allerede har avsluttet FASE 1 kurs 
og ønsker å fortsette med FASE 2, bes 
kontakte opplæringsansvarlig på
zlj@baerum.kommune.no snarest.
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Informasjon fra Fagforbundet Bærum

Årets 
tarifforhandlinger
Resultatet av årets tarifforhandlinger 
ble veldig bra for de fleste av våre 
medlemmer. Dette gjelder spesielt for 
de som ligger med topp ansiennitet i de 
garanterte minstelønnsgruppene.  Noen 
av disse gruppene fikk rundt 20.000 
kroner i lønnstillegg.  Men også ved dette 
oppgjøret ble det betydelige forskjelliger 
i lønnsøkningene.  Dette er en uheldig 
utvikling da det er viktig at lønnsutviklingen 
over tid blir relativ lik på alle nivåer.  Det 
bør Fagforbundet sentralt merke seg ved 
senere forhandlinger.
Det er avsatt en pott til lokale 
forhandlinger pr 01.08. i år på 0,85 %, noe 
som vil utgjøre ca 17 millioner.  Samt en 
pott pr 01.01.2011 på 0,25 % ca 
5 millioner.  Disse to pottforhandlingene 
skal avholdes i perioden 15.10 – 15.11. 
Noe av den skjevdelingen som oppsto 
gjennom de sentrale tarifforhandlingene vil 
vi derfor forsøke å utjevne ved de lokale 
lønnsforhandlingene.  For å oppnå dette er 
vi imidlertid også avhengig av medvirkning 
fra arbeidsgiversiden.

Krav til de lokale lønnsforhandlingene både 
kap. 3,4 og 5 må være innsendt innen 30. 
august. Skjema finnes på vår internettside 
www.fagforbundetbaerum.no.  Kravet 
sendes til kontoret i internposten eller på 
e-post.

Bærumsstigen

Vi har her i Bærum fremforhandlet en noe 
bedre lønnsstige enn KS stigen og denne 
er gjengitt på neste side.  
K4.10-K4.14 er stillinger uten fagbrev.  
K4.20-K4.29 er fagstillinger.
K4.30-K4.49 er forskjellige 
høyskolestillinger og leder/spesialist 
stillinger.

I gruppen K4.10-K4.14 vil de som var 
ansatt pr 1.5. d.å. og som har 20 års 
ansiennitet få et tillegg på kr 7.100 utover 
det tabellen viser.
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Bærum kommunes minstelønnstabell

6  Bærum kommunes minstelønnstabell  
 

 

 

Minstelønnstabell 01.08.10     

Stillings- 
gruppe 0         4          8        10        16        20   

K2.8   264 300    269 900    286 400    337 200    337 200    337 200  avlaster/støttekontakt/ 
oppdragstaker 

K2.9   203 500    208 500    218 500    233 500    233 500    233 500  avlaster 

K4.6   191 800    215 700    215 700    215 700    215 700    215 700  unge arbeidstakere 

Ufaglærte        

K4.10   239 800    244 900    259 900    306 000    306 000    311 200  uten særskilt utdanning 
K4.11   244 800    249 900    264 900    311 000    311 000    316 200   
K4.12   249 800    254 900    269 900    316 000    316 000    321 200  vaktmester,driftsoperatør 
K4.13   254 800    259 900    274 900    321 000    321 000    326 200   
K4.14   259 800    264 900    279 900    326 000    326 000    331 200  Driftsoperatør m/spes kompetanse 

Fagarbeidere       

K4.20   279 200    281 200    286 500    335 300    335 300    335 300  Fagarbeider, trafikkbetjent 
K4.21   284 200    286 200    291 500    340 300    340 300    340 300   

K4.22   289 200    291 200    296 500    345 300    345 300    345 300  skolesekretær, førstesekretær, 
hjelpepleier, omsorgarbeider 

K4.23   294 200    296 200    301 500    350 300    350 300    350 300   

K4.24   299 200    301 200    306 500    355 300    355 300    355 300  hjelpepleier, omsorgarbeider  
m. till.utd 

K4.29   299 200    301 200    306 500    360 300    360 300    360 300  vaktmester 5 år spesialk. 
Fagarbeider m/spes kompetanse 
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Minstelønnstabell 01.08.10     

Stillings- 
gruppe 0         4          8        10        16        20   

Høyskolegruppene       

K4.30   335 500    342 200    352 900    381 500    381 500    381 500  førskolelærer,fysio/ergoter., 
barnevernskurator,sykepleier 

K4.31   340 500    347 200    357 900    386 500    386 500    386 500   
K4.32   345 500    352 200    362 900    391 500    391 500    391 500  fagutviklingsfysio/ergoter. 
K4.33   350 500    357 200    367 900    396 500    396 500    396 500   
K4.34   355 500    362 200    372 900    401 500    401 500    401 500   
K4.35   360 500    367 200    377 900    406 500    406 500    406 500   
K4.36   365 500    372 200    382 900    411 500    411 500    411 500  pedagogisk leder i barnehage 
K4.38   375 500    382 200    392 900    421 500    421 500    421 500  faglig veileder i barnehage 

Høyskoleutd. + spesiallistutdanning     

K4.40   355 100    362 200    370 300    406 000    406 000    406 000  minst 1 år tilleggsutd. 
K4.41   360 100    367 200    375 300    411 000    411 000    411 000   

K4.42   365 100    372 200    380 300    416 000    416 000    416 000  fagutviklingsfysio/ergoter.  
m spesutd. 

K4.43   370 100    377 200    385 300    421 000    421 000    421 000   

K4.44   375 100    382 200    390 300    426 000    426 000    426 000  
spesialpedagog Haug (arbeid m 
førskolebarn etter § 6 - 8 i  
Oppl.loven) 

K4.49   365 000    375 000    400 000    440 000    440 000    440 000  krav om mastergrad 
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Ansettelser 
Atriumgården
Bærum kommune har besluttet å overta 
driften av pleie- og omsorgstjenester i 
Atriumgården fra Attendo Care fra april 
2010.
For å berolige beboerne sendte Bærum 
kommune ut et informasjonsbrev allerede 
høsten 2009 hvor de ble orientert om 
overtagelsen og gjort oppmerksom på 
at samtlige ansatte i Attendo Care som 
ønsker det vil få tilbud om stilling i Bærum 
kommune. 
De fleste av de ansatte med arbeidsplass i 
Atriumgården har fått ansettelse i Bærum 
kommune, men syv av våre medlemmer 
har ikke fått tilbud om stilling i Bærum 
kommune. 

Fagforbundet anket ansettelsene 
i Atriumgården til Utvalget for 
samarbeid og hevdet at dette var en 
virksomhetsoverdragelse siden Bærum 
kommune har besluttet å si opp 
driftsavtalen med Attendo Care fra 9. april 
2010, og selv overta driften av pleie- og 
omsorgstjenester i Atriumgården. 

For Fagforbundet var det en klar 
virksomhetsoverdragelse, siden det var 
samme type tjenester, overfor de samme 
beboerne, og stort sett de samme ansatte 
som ble overtatt av Bærum kommune. 
Ved virksomhetsoverdragelse ifg. 
Arbeidsmiljølovens kap. 16 skal 
overtakende virksomhet tilby alle ansatte 
å fortsette i sine stillinger i den nye 
virksomheten, dvs. å tilby de ansatte stilling 
i Bærum kommune.

Bærum kommune ved Rådmannens brev av 
29.04.2010 har akseptert at Fagforbundet 
hadde rett ved å hevde at det var 
virksomhetsoverdragelse i Atriumgården, 
og at våre medlemmer vil få tilbud om fast 
ansettelse med krav på å ha Atriumgården 
som sin arbeidsplass. 
Rådmannen har i sitt brev lagt opp til 
en dialog mellom partene i den videre 
saksbehandlingen.
Vi er nå i sluttfasen for å få inngått 
arbeidsavtaler og avsluttet saken.
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Transport og
verkstedet
Nå er de fleste avdelinger ved BK Bedrifter 
overført til sin linjeorganisasjon.  Nå 
gjenstår omorganiseringen av Transport 
og Verksted som skulle vært ferdigstilt før 
sommerferien.
Deler av Transport, vare – lastbiler og 
maskiner er overført til tekniske tjenester 
mens personbilparken og verksted ligger 
fortsatt under økonomidirektøren.  
Grunnen er at det nå skal vurderes om 
personbilparken skal eies eller leases.  
Frem til nå har det vært enighet om at 
Bærum kommunes nåværende organisering 
av bil og maskinparken er det billigste 
alternativet. 

Det er bestemt at Bærum kommune skal 
eie vare/lastbiler og maskiner. Hvorfor skal 
det da være billigere å lease personbiler?
Transport og Verksted yter en stor grad 
av service ovenfor brukere av tjenesten. 
Brukere av BK`s biler har svært liten 
administrasjon rundt bilholde og kan 
bruke sine ressurser på den oppgave hver 
enkelt er satt til å løse. Transport står 
for forutsigbarhet ovenfor brukere av 
tjenesten når det gjelder økonomi og ha 
en bil på veien til en hver tid.

Hva er leasing / leasingselskap? 
Leasing er finansiering av biler.  
Driftskostnadene vil være etter de avtaler 
som et leasingselskap har inngått med 
sine kontakter. De er etter vår erfaring 
vesentlig dyrere enn de avtaler Transport 
har inngått for samme tjeneste.
Leasingselskapet skal også tjene penger 
på en avtale med BK.  En ny aktør med et 
sugerør ned i en slunken kommunekasse. 
Når Rådmannen sier at BK må spare 55 
mill kommende år, er det da riktig å gå på 
et vesentlig dyrere alternativ?
En leasingavtale vil samtidig medføre 
en nedbemanning av verkstedet da 
slike tjenester skal kjøpes gjennom 
leasingselskapet. Hvor skal man plassere de 
mekanikere som blir overtallig? Skal man 
bygge ned den kompetanse verkstedet og 
kompetansen som kommunen trenger. De 
aller fleste kommuner har et eget verksted, 
noe som er viktig for de tjenester 
kommunen skal utføre.
Det kan derfor ikke anbefales at Bærum 
kommune inngår leasingavtaler av 
personbiler.  Grunnen er ganske enkel.  
Leasing vil bli et vesentlig dyrere alternativ 
enn eie.

Trond Ø.
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Informasjon om 
streikebidrag

Lønnsenheten har for de fleste foretatt 
streiketrekket i julilønnen.
Fagforbundet utbetalte streikebidraget 19. 
juli med overføringen til lønnskonto.
Bidraget er på 70 % av streiketrekket og er 
fritatt for skatt..

For de få gjennomstående vil 
streikebidraget komme i september i 
henhold til avtalen med personalenheten.

Streikebidraget er utbetalt etter 
arbeidsgivers egne lister hvor våre 
foretatte korrigeringer stort sett ikke er 
etterkommet.

Vi fant allikevel å legge arbeidsgivers 
lønnstrekk til grunn for streikebidrag 
slik at våre medlemmer ikke skulle bli 
skadelidende. Dette har medført at en del 
av bidragsbeløpene er feil. 
Feilene får ingen økonomiske 
konsekvenser for våre medlemmer, 
men det kan bli en korrigering både på 
trekkbeløpet og streikebidraget senere.
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Godkjenning av
helsepersonell
Helsedirektoratet besluttet 1.juli, i samråd 
med Helse- og omsorgsdepartementet, å 
sette i gang en ekstern bred gjennomgang 
av Statens autorisasjonskontor 
for helsepersonell (SAFH), 
autorisasjonssystemet, administrative 
rutiner og etat styring.

Bakgrunnen for ekstern 
gjennomgang: 
SAFH jobber kontinuerlig med å 
behandle søknader om lisens og 
autorisasjon til helsepersonell i Norge, 
og Helsedirektoratet forsikrer seg om 
at dette nå ivaretas på en betryggende 
måte. Omfanget er drøyt 20 000 i året, 
hvorav ca 10 % gjelder for personer med 
utdanning utenfor EU/EØS. Denne andelen 
er økende. 
Økende arbeidsmigrasjon øker 
kompleksiteten i rekruttering. Risikoene 
for bruk av falske dokumenter er økende i 
hele verden. 
Helsedirektoratet startet 20. mai 2010 
en bred gjennomgang av arbeidet i SAFH 
for å sikre at arbeidet med å autorisere 
helsepersonell foregår på en betryggende 
måte. 

Gjennomgang av autorisasjoner: 
Stans i tildeling av fagområdelisenser •	
for leger fra land utenfor EØS. Det gis 
ikke nye slike lisenser før ordningen 
er gjennomgått. Autorisasjon av 
helsepersonell som er utdannet i 
land hvor NOKUT ikke anerkjenner 
utdanningen, er stanset 25. juni 2010. 
Dette dreier seg om helsepersonell som 
er utdannet i Irak, Den demokratiske 
republikken Kongo,  Afghanistan og 
Somalia 

I tillegg har Helsedirektoratet også •	
25. juni 2010 stoppet autorisasjon av 
leger som er norske statsborgere med 
utdanning fra Pakistan og midlertidig 
lisens fra England.  
Denne godkjenningen er nå stoppet 
mens vi revurderer rutinene.  

Helsedirektoratet arbeider med •	
å få oversikt over hvor mange fra 
disse landene som er autorisert som 
helsepersonell i Norge de siste 5 årene 
før stansen i godkjenningen, og vurderer 
løpende endring av risikoområder (blant 
annet Midt-Østen/Romania)  

Helsedirektoratet følger nøye opp •	
påstanden om eksamensjuks i 
medikamentregning for ca 25 søkere 
for autorisasjon som sykepleier i 2004. 
Vi undersøker hver enkelt av søkerne, 
om de senere har fått autorisasjon, 
og om riktig gjennomført prøve i 
medikamentregning er dokumentert.  

Helsedirektoratet følger også nøye •	
opp hjelpepleiere som er tildelt 
autorisasjonsbevis i stedet for midlertidig 
lisens i en begrenset periode, og sikrer at 
korrekt godkjenning blir gitt og feilaktige 
autorisasjonsbevis blir tilbakekalt. 
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