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henger ikke på «greip». Det er viktig 
ikke å selge ut «arvesølvet». Vi må 
være trygge på at disse viktige norske 
selskapene forblir norske og det er 
staten den beste garantist for. Samtidig 
gir de store utbytter til den samme 
staten og dermed tilbake til samfunnet.

I fjor ble det gitt skattelette på 
millioner av kroner. Hvor mye 
merket du og jeg til det? Ingenting. 
Skattelettelsen ble gitt til de med 
store inntekter, ikke til vanlige folk. 
Signalene er at de velstående skal få 
mer i fremtiden. I årene etter krigen 
har skatten vært et virkemiddel for å 
fremme likhet i samfunnet, samtidig 
som alle skulle bidra etter evne. De 
skattereduksjonene det nå legges 
opp til, vil føre til større økonomiske 
ulikheter, noe som ikke er god 
samfunnspolitikk.

Det er viktig at vi i Fagforbundet 
fortsetter kampen for større likhet 
og et trygt arbeidsliv med trygge faste 
jobber for alle.
 

Bjørn M Johnsen

Foran fjorårets stortingsvalg var 
de nåværende regjeringspartnerne 
tydelige på at de ville «modernisere» 
arbeidslivet. Nå har de lagt frem 
regjeringens nye arbeidslivsreform. 
Det er forslag om å forandre arbeids-
miljøloven som styrker arbeidsgivers 
rettigheter og dermed reduserer de 
ansattes innflytelse. De foreslåtte 
endringene vil føre til flere midlertidige 
ansettelser, utvidede rammer for 
bruk av overtid og langturnuser, 
økt adgang til søndagsarbeid og ulik 
lønn for vikarer og faste ansatte. 
De foreslåtte forandringene til flere 
midlertidige ansettelser vil føre en til 
større grad av utrygghet og usikkerhet 
for den enkelte. Forutsigbarheten 
for egen hverdag reduseres og 
varslingsmulighetene på arbeidsplassen 
svekkes. Dette er et langt skritt tilbake 
for et velorganisert arbeidsliv.

Regjeringen varsler også at de vil selge 
statsaksjer i bøtter og spann, samtidig 
som Norge har et pensjonsfond på 
flere tusen milliarder som investeres 
i utenlandske aksjer. Staten skal selge 
aksjer i Statoil, Telenor, DnB og andre 
veldrevne norske selskaper som har 
sine hovedkontorer her hjemme, og 
fortsette å kjøpe aksjer i selskaper 
som Coca-Cola og McDonalds. Dette 

Lederen har ordet
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Som kjent vedtok kommunestyret 
høsten 2011 at politikerne ikke skulle 
sitte i kommunenes arbeidsmiljøutvalg 
(AMU), og det ble delegert til
Rådmannen.

I perioden 2012 og 2013 hadde de 
ansatte representantene flertall i AMU, 
ettersom utvalgets leder, som var fra 
de ansatte, hadde dobbel stemme 
ved stemmelikhet. I denne perioden 
fremmet arbeidstakerrepresentantene 
forslag om en prøveordning med 
desentraliserte AMU på program-
områder. Det var ingen stor
entusiasme for dette forslaget hos
arbeidsgiver. Etter diskusjoner i flere 
utvalgsmøter ble det enighet om en 
prøveordning i Pleie- og Omsorg 
(PLO).  Det ble vedtatt at dette
utvalget skulle bestå av 8 medlemmer, 
med en fra vernetjenesten og tre
tillitsvalgte.

Fagforbundet har rundt 70 % av de
organiserte i PLO, og Sykepleier-
forbundet (NSF) en betydelig del 
av resten. Vi ble enige med NSF om 
fordelingen av de tillitsvalgte i utvalget. 
To fra oss og en fra NSF, som er en 
naturlig fordeling etter styrke-
forholdet. 

Da begynte problemene
Kommunalsjefen ønsket at utvalget 
skulle være bredere representert og 
forlangte at Delta skulle ha en plass. 
Saken ble tatt opp i flere med-
bestemmelsesmøter, hvor
Fagforbundet ble beskyldt for ikke å 
ville samarbeide. For å etterkomme
kommunalsjefens ønske om en
bredere representasjon, tok
Fagforbundet kontakt med Lege-
foreningen som også har mange
medlemmer i PLO og inngikk en 
avtale om at de skulle få en av våre to 
plasser. Dette var ikke nok for arbeids-
giver, som fortsatt forlangte at Delta 
skulle få en plass. Da kommunalsjefen 
ikke fikk gjennomslag for dette tilskrev 
hun det sentrale AMU og ba om at 
vedtaket om desentralisering i PLO ble 
omgjort.

Arbeidsgiver ved rådmannen har nå 
overtatt ledervervet i AMU og har 
dermed flertall. Saken har vært oppe 
i utvalget en gang, hvor Arbeidsgiver 
ville etterkomme ønsket, noe de
ansatte ikke kunne akseptere. Saken 
ble deretter utsatt til neste møte som 
er i september.

Arbeidsgiver ville diktere hvem som 
skulle representere de ansatte
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Dette er uakseptabelt
Det at arbeidsgiver forsøker å  
bestemme hvem som skal representere 
de ansatte er uhørt. Fagforbundet 
har aldri opplevd noe slikt i Bærum 
tidligere. Dette er et brudd på alt som 
er av regler i norsk arbeidsliv.  

De signaliser også utad at de favoriserer 
enkelte fagforeninger. Fagforbundet 
har gjennom alle år vært en konstruktiv 
og løsningsorientert fagforening som 
har samarbeidet svært godt med den 
til enhver tid sittende ledelse. Dette 
har etter vår mening vært til fordel 
for alle parter. 
  

Vi får håpe at dette er enkeltstående 
overtramp. Det at enkelte ønsker å
redusere Fagforbundets innflytelse 
kan vi vanskelig gjøre noe med. Vår 
oppgave er til enhver tid å ivareta våre 
medlemmers interesser med den tyngde 
og kraft som Fagforbundet har. Med 
den vekst Fagforbundet Bærum har 
hatt de siste årene er det tydelig at 
ansatte føler seg godt ivaretatt. 
Fagforbundets samarbeidsstrategi og 
form har ligget uforandret i lang tid. Vi 
må ha et våkent øye med utviklingen 
fremover og være villig til å diskutere 
denne, hvis det skulle vise seg å være 
nødvendig.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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På grunn av stor deltagelse ble  
Fagforbundets årsmøte flyttet fra 
Rådhusets festsal til Sandvika teater. 
Over 200 av medlemmene var til stede 
da fagforeningsleder Bjørn M. Johnsen 
åpnet møtet og ønsket velkommen.

En fyldig beretning for 2013 ble fremlagt 
og gjennomgått av leder. Han fremhevet 
spesielt arbeidet som var nedlagt 
rundt privatiseringen av renhold og 
fagforeningens heltids- og fastansettelses-
prosjekt.

Han var også svært fornøyd med den 
enorme medlemsveksten fagforeningen 
har hatt de siste årene. Foreningen har 
i år fått 365 nye medlemmer, det er et 
nytt medlem hver dag. Dette er fjerde 
året på rad det ble oppnådd et slikt 
resultat. Medlemsøkningen i Bærum er 
dobbel så stor som gjennomsnittet i 

resten av Akershus. Fagforeningen har 
pr. 31.12.2013 hele 3652 medlemmer.

Fremover blir kampen mot privatisering 
en prioritert oppgave. Viktig blir også 
evalueringen av seniorordningen,  
den pågående omorganiseringen og 
nedbemanningen, kontakt med  
medlemmene gjennom arbeidsplass-
besøk og de kommende tarifforhandlinger.

Bjørn M Johnsen ble enstemmig 
gjenvalgt som leder.  Tone Gomnes ble 
valgt som sekretær, og Bjørnar Hagen 
som opplæringsansvarlig. Disse ble 
også valgt som hovedtillitsvalgte.

Det ble servert kanapeer og godt 
drikke i foajeen før kvelden ble  
avsluttet med underholdning av trioen 
Store Former. De fremførte viser til 
salens store fornøyelse.

Årsmøtet avholdt med rekordstor deltagelse

Årets årsmøte hadde rekordstort oppmøte i Sandvika teater.



Vi har gjennom flere år hatt en lokal 
vervekonkurranse med premier til de 
beste ververne, som blir delt ut på 
våre årsmøter. 

Som kjent er verving en av Fagforbundets 
satsingsområder inneværende år, og 
dette blir fulgt tett opp av den sentrale 
ledelsen.

Vi har mange medlemmer som er 
flinke til å verve, derfor har vi også i år 

fått mange nye medlemmer, over
I 20 allerede i første halvår. Styret syns 
at disse bør premieres godt og har 
derfor besluttet å øke premiene for 
inneværende år.

På årsmøtet i januar vil derfor de tre 
beste ververne få hvert sitt gavekort 
på kr. 4.000, samtidig vil tre andre  
uttrukne ververe tildeles ekstra  
premier. Det er derfor ingen grunn  
til å hvile på laurbærene. Stå på!

Det er brudd i årets tarifforhandlinger 
mellom Fagforbundet og PBL (Private 
Barnehagers Landsforbund). Oppgjøret 
er gått til mekling. Hvis meklingen 
ikke fører frem, blir det konflikt og da 
kan medlemmer i PBL barnehagene i 
Bærum, i likhet med medlemmer i de 
andre fagforeningene, bli tatt ut i streik. 
Alle våre medlemmer i disse barne-
hagene er blitt orientert om saken i 
brev fra oss.

Meklingen vil starte 18. september 
med en mulig plassfratredelse fra 
arbeidstidens begynnelse mandag 22. 
september. Det vil si at Fagforbundet 
kan tidligst være i en eventuell streik 
fra denne dato. Utdanningsforbundet 
har også brutt forhandlingene og er 
med i samme meklingsrunden. 

Informasjon fra Fagforbundet Bærum
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Brudd i tarifforhandlingene
i de private barnehagene

Vår lokale vervekonkurranse
– store premier
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Det sentrale lønnsoppgjøret 

Partene er kommet til enighet i både 
stats- og kommuneoppgjøret.
Fagforbundet er fornøyd med det
økonomiske oppgjøret og mener  
dette er et bra oppgjør for  
kommunesektoren.

Partene er blitt enige om å si ja til 
riksmeklerens skisse. Oppgjørets 
ramme er på 3,3 prosent og sikrer en 
reell kjøpekraftsforbedring for alle. 
Det anbefalte resultatet sikrer alle et 
lønnstillegg på 2,15 prosent, minst
8 500 kroner per 1. mai 2014.

Det viktigste i resultatet er slik: 
l Generelt tillegg på 2,15%, minimum
 kr 8 500, med virkning fra 1. mai i år
l Heving av alle minstelønnssatser
 med virkning fra samme dato
l Alle tillegg som tidligere er gitt i
 lokale forhandlinger skal videreføres
 og komme i tillegg til ny lønn pr
 1. mai
l Innføring av nytt lønnssystem pr
 1. mai 2015 som skal videreføre
 sikringen om at ingen lokale tillegg
 forsvinner ved seinere sentrale
 endringer av lønnssatsene i tariff-
 avtalen
l 1 prosent til lokale forhandlinger 
 pr 1. juli, med føring om at ledere
 bør prioriteres
l Flere viktige pensjonsbestemmelser
l Bestemmelse som skal sikre ansatte 
 som skades på fritiden av pasienter, 
 elever, klienter mv yrkesskade-
 erstatning.

l Bestemmelse som gir ansatte med 
 AFP beregnet etter tjeneste-
 pensjonsordningens regler rett til å 
 arbeide så mye de vil på pensjonist-
 avlønning på kr 180 pr time

Avtalen gav også arbeidstakerne 
et viktig gjennomslag om pensjon
I tillegg har vi fått på plass at
kommuner som vurderer anbud,
privatisering eller å på annen måte 
overlate tjenester til private
virksomheter, pålegges å kartlegge 
konsekvensene for lønns-, pensjons-
og arbeidsvilkår for berørte ansatte.

I tillegg sikres ansatte som skades på 
fritiden av pasienter, elever, klienter 
m.v, yrkesskadeerstatning.Vi fikk også 
på plass bestemmelser som gir ansatte 
med AFP beregnet etter tjeneste-
pensjonsordningens regler, rett til å 
arbeide så mye de ønsker til
pensjonistavlønning på 180 kroner
per time.

Uravstemningen ble
gjennomført i juni
Det anbefalte forslaget til tariff-
oppgjøret 2014 ble sendt ut til 
uravstemning til Fagforbundets
medlemmer og ble vedtatt med
overveldende flertall.

Her i Bærum ble resultatet av de som 
hadde avgitt stemme:              
91 % Ja og 9 % Nei.
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Kapittel 4
Ved de sentrale tarifforhandlingene 
ble det avsatt en pott til lokale lønns-
forhandlinger. Det ble lagt føringer fra 
disse forhandlingene om at leder-
stillinger som omfattes av kap. 4 B og
C bør prioriteres. Forhandlingene 
lokalt skal være avsluttet senest innen 
1. november d.å.

Disse forhandlingene i Bærum
kommune starter i begynnelsen av 
oktober.  Individuelle krav må 
sendes til kontoret senest innen  
5. september.  Kravskjema finnes på 
vår internettside. Fint hvis dere sender 
det på e-post.

Seksjonsstyrene vil komme med 
forslag til prioritering av enkeltgrupper 
innen sitt område.

De sentrale og lokale forhandlingene
må ses i sammenheng, og vi vil derfor 
vurdere gruppekrav på dette
grunnlaget. Protokollen fra forrige 
pottforhandlinger som omhandler 
turnustillegg vil også bli fulgt opp.

Kapittel 3 og 5
Alle våre medlemmer i kap. 3 og 5 har 
fått en e-post fra oss om de lokale 
lønnsforhandlingene. De som omfattes 
av disse kapitlene har ikke fått noe 
sentralt tillegg, da hele lønnstillegget 
kommer i lokale forhandlinger.

Her starter forhandlingene første uke 
i september. Det er avsatt to uker til 
disse forhandlingene.

Siden Utdanningsforbundet forkastet 
forslaget til Tariffoppgjøret 2014 er 
de nå i streik. Det medfører at det 
er usikkert om de satte fristene for 
forhandlinger kan opprettholdes. Dette 
vil bli avklart i sentrale møter mellom 
KS og hovedsammenslutningene.   

Lokale lønnsforhandlinger
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Tekst: Bjørn M Johnsen

Fagorganiserte hardt ut mot Bærum kommune:

Ansatte ble holdt for narr

Privatisering. Høyre 
og Frp holdt ikke ord. 
De ansatte er skuffet.

Bærum formannskap 
behandlet nylig saken om 
renholdstjenestene i Bærum 
kommune. Kommunestyre-
vedtaket fra 2007 ble omgjort 
av Høyre og Frp.
   Resultatet ble at flertallet 
vedtok at det kommunale 
renholdet i Bærum kommune 
nå skal fases ut.
   Arbeiderpartiet,  Venstre og 
Kristelig Folkeparti støttet de 
ansatte og ville beholde dagens 
ordning.
   Vi har nå tydeligvis fått 
et mer markedsliberalistisk 
flertall i Bærum kommune-
styre. Nå er det ideologi som 
er retningsgivende og ikke de 
økonomiske resultater.
   Vi har gjennom flere år fått 
høre fra Høyre at det ikke er 
organiseringen, men økono-
mien som er avgjørende.
   Dette har Fagforbundet tatt 
på alvor. Disse stemmene er nå 
tydeligvis blitt borte.
   Det kan tyde på at den tid-
ligere ordføreren hadde langt 
større påvirkning enn mange 
oss var klar over.
   Siden det kommunale ved-
taket 2007 har Fagforbundet 
sammen med de ansatte og
administrasjonen redusert 
kostnadene med det
kommunale renholdet, slik 
de kommunale politikerne 
forlangte.

   Den gang var det kommu-
nale renholdet nærmere
30 prosent dyrere enn det 
private. Kravet var at det
kommunale skulle bli like billig 
som det private.
   De krevde effektivisering og
prisreduksjoner. Målet er nå
nådd. Kravet er oppfylt. Det
kommunale renholdet er nå 
like billig som det private.
   Som takk for innsatsen ved-
tok Høyre og Frp å fase ut det 
kommunale renholdet.

Det samarbeidet som 
Fagforbundet inngikk med 
den administrative ledelsen i 
kommunen i 2007, var basert 
på tillit.
   Vi hadde stor tillit til davær-
ende rådmann Elisabeth Enger, 
og ordfører Odd Reinsfelt 
hadde vist å holde ord.
   På det grunnlaget kunne 
Fagforbundet være med på å 
fronte en svært vanskelig
effektivisering- og omstillings-
sak overfor renholderne.
   Det er skuffende at Høyre 
hopper så lett over sine poli-
tiske vedtak.  Vedtak som de 
ansatte har tatt et krafttak for 
å oppfylle.
   Det er også overraskende at
rådmannen som administra-
sjonens øverste leder i sin 
innstilling, ikke legger større 
vekt på de ansattes innsats for 
å få driftsomkostningene ned 
til dagens nivå.
   Det kan ikke være slik at nye
«koster» ikke tar hensyn til det
som tidligere var bestemt og 

som de ansatte har forholdt 
seg til.
   Uten forutsigbarhet vil et 
konstruktivt samarbeid ikke 
være mulig.

Bærum kommunes mange
ansatte står daglig overfor
nye krav til besparelser. De 
anstrenger seg til det ytterste 
for å effektivisere driften og 
holde budsjettene.
   Det er en svært lojal
arbeidsstokk som driver
kommunen fremover. Det 
vedtaket som nå er gjort, vil
bli lagt merke til av Bærum 
kommunes ansatte.
   Politikerne har også plukket
ut flere andre områder som 
kan privatiseres. Det gjelder 
blant annet innen pleie og 
omsorg, vaktmestertjenester 
og IKT. Politikerne har bedt 
Rådmannen utrede disse 
områdene.
   Mange ansatte føler seg 
utrygge på om de har en jobb 
i morgen.
   Fagforbundet her i Bærum
har sammen med arbeidsgiver
stått på barrikadene og frontet
vanskelige omstillingssaker. Et
slikt samarbeid krever trygge
rammer som etterleves.

Vi vil i fremtiden stå overfor
mange nye utfordringer. Skal et
samarbeid fungere, må det 
være stor tillit mellom partene.
En slik tillit tar det ofte lang
tid å bygge opp, men kort tid
å rive ned. Det som nå har 
skjedd, inngir ikke tillit.

Faksimile fra “Budstikka”
24. april 2014
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Formannskapssalen var fullsatt da 
Formannskapet i våres behandlet 
saken om renholdstjenestene i Bærum 
kommune. Kommunestyrevedtaket 
fra 2007 ble omgjort av Høyre og Frp. 
Resultatet fra de blåblå, blir at det 
kommunale renholdet i Bærum
kommune nå skal fases ut.  Arbeider-
partiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 
støttet de ansatte og ville beholde 
dagens ordning.

Stortinget endret ferieloven med 
virkning fra 1. juli 2014. Endringene 
innebærer en utvidelse av arbeids-
takers rett til å utsette og overføre 
ferie i forbindelse med sykdom.

Kravet til seks dagers arbeidsuførhet i 
ferieloven § 9 (1) andre ledd er nå
opphevet. Endringen innebærer at
arbeidstaker allerede fra første 
fraværsdag kan kreve at et tilsvarende 
antall virkedager ferie utsettes og gis 
som ferie senere i året. Arbeidstaker 
må som i dag, dokumentere arbeids-

uførheten med legeerklæring som må 
fremsettes uten ugrunnet opphold 
etter at arbeidet er gjenopptatt.

Den andre endringen i ferieloven 
gjelder avvikling av ferie.

Dagens adgang til å få utbetalt ferie-
penger for lovbestemt ferie, som ikke 
er avviklet på grunn av sykdomsfravær 
eller foreldrepermisjon, er nå opp-
hevet. Endringene innebærer at all ferie 
som ikke er avviklet i løpet av ferieåret 
skal overføres til påfølgende ferieår.

Engasjerte ansatte i formannskapet

Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014
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Aktiviteter våren 2014

Plasstillitsvalgtsamling
på Laholmen 
Den 19. og 20. mai hadde vi seminar 
for våre plasstillitsvalgte på Laholmen
i Strømstad. Det var rekordstor
deltakelse hvor nærmere 100
plasstillitsvalgte deltok. 

Vi hadde fått rådgiver Steinar Fuglevaag 
til snakke om konsekvenser ved
privatisering. Han holdt et engasjerende 
og informativt foredrag om ansattes 
økonomiske tap ved virksomhets-
overføring til private selskaper. Den 
etterfølgende debatten viste at alle 
forsto alvoret i budskapet og hvor 
viktig det var å bekjempe privatisering.

Det var også satt av god tid til
informasjon om aktuelle lokale tema. 
Det ble også innlegg om de faglig

politiske utfordringene som fag-
foreningen har vært i gjennom i våres 
og de vi står ovenfor i tiden fremover.

Tilbakemelding fra tillitsvalgte på 
seminaret var at tjenesteledere på 
tjenestestedene ikke har fått god nok 
informasjon om hvordan med-
bestemmelsesmøtene skal fungere i 
dag. De tillitsvalgte føler også at de er 
mindre inkludert i drøfting og
diskusjon på medbestemmelses-
møtene. Det er fortsatt mange som er 
til stede under disse møtene som ikke 
skal være der ifølge den nåværende 
medbestemmelsesordningen.

Vi hadde også lagt inn tid til en båttur 
i den svenske skjærgården. Værgudene 
var med oss, så det ble en flott
solskinnstur.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Seminar på Laholmen, 19. mai.



Fase 1 kurs
Vårens Fase 1 kurs gikk av stabelen 
28. og 29. april 2014 på Holmenfjord 
hotell. Tredje kursdagen var 14. mai i 
Kommunegården. Fase 1 er et
obligatorisk grunnkurs for alle nye 
plasstillitsvalgte. Kurset blir avholdt 
over 21 timer, fordelt på 3 dager.  På 
årets kurs var det hele 12 engasjerte
nyvalgte tillitsvalgte til stede.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var 
positive, da de får benyttet kurset til 
både å utvide egen kompetanse, men 
også til å knytte nye kontakter seg i
mellom, samt sitte tryggere i sin nye 
rolle som tillitsvalgte.

Medlemstur til Haldenvassdraget
Lørdag den 31. mai hadde vi medlems-
tur til Haldenvassdraget, med avreise 
fra Sandvika bussterminal kl 09.00.
Det var 57 deltakere med på turen. 

Bussen gikk via Halden til Tistedalen 
hvor vi gikk ombord i ms Strømsfoss.  
Det ble en flott 3 timers båtreise opp 
Haldenvassdraget, hvor det ble servert 
middag om bord. Det ble en minne-
rik båttur gjennom slusene opp til 
Aremark.

Det var fornøyde turdeltakere som 
var tilbake i Sandvika ved 18. tiden. 

PTV på båttur i den svenske skjærgården.
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Flott 1. mai feiring 

Fagforbundet Bærum var medarrangør i et vellykket 1. mai arrangement i Asker. 
Det var flere fremmøtte på torget i Asker enn på flere år, og dermed ble 1. mai 
toget også lengre enn på lenge. Etter appeller på torget gikk toget til Kulturlåven 
hvor det ble servert kaffe og kaker, og holdt politiske taler. 

Toget fra Asker sentrum på vei til Kulturlåven.

Fagforbundet Bærum sine HTV holder fanen ved Kulturlåven.



Kommunestyret har vedtatt å opprette 
en ny kommunal pensjonskasse

Fagforbundets arbeid med ny
organiseringen av Helse- og Sosial

Informasjon fra Fagforbundet Bærum 
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I et lukket møte i Kommunestyret
onsdag 7. mai ble det vedtatt å
opprette en kommunal pensjonskasse 
for Bærum kommune.

Som kjent har pensjonsordningen 
vært en forsikret ordning administrert 
av DnB.  Våren i fjor besluttet DnB å 
avvikle dette forretningsområdet og 
avtalen med Bærum kommune ble
sagt opp.

Etter en lang prosess med anbud både 
på forsikret løsning og drift av egen 
pensjonskasse, har vi nå endelig fått et 
politisk vedtak om hvordan pensjons-
ordningen skal driftes i fremtiden.  

Vedtaket om å opprette en pensjons-
kasse ble vedtatt av et enstemmig 
Kommunestyre. Det forventes at den 
nye pensjonskassen er etablert og 
overtar driften fra DnB fra den
1. januar 2015.

Fagforbundet er godt fornøyd med 
prosessen som den nye kommunal-
sjefen i Helse- og Sosial har gjennom-
ført ved arbeidet med ny organisasjon. 
Arbeidstakerorganisasjonene har fått 
god anledning til å gi sine innspill.  Vi 
ser også at innspillene er blitt vurdert 
og forandringer foretatt.

Fagforbundet har også lagt ned mye 
arbeid i denne prosessen. De plass-
tillitsvalgte har vært svært involvert. 
De har vært engasjerte og har en stor 
del av æren for det endelige resultatet. 

På grunnlag av dette arbeidet la
Fagforbundet frem to forslag til
organisering i medbestemmelsesmøtet 
med kommunalsjefen i Helse og sosial 
før sommerferien. Forslagene ble sendt 

kommunalsjefen i forkant og formidlet 
til alle deltagerne på møtet.

Forslagene ble godt mottatt av de
andre tillitsvalgte. Både Sykepleier-
forbundet, Legeforeningen, Fysio/Ergo
og vernetjenesten meddelte at de 
kunne akseptere begge forslagene. I 
det ene forslag hadde vi foreslått å 
utvide med ett tjenestested utover det
kommunalsjefen hadde foreslått.
Forslag 2 var innenfor rammen.
Forslaget om å utvide med ett
tjenestested ble det endelige resultat.

Dette har vært en prosess hvor 
arbeidstakerorganisasjonene har blitt 
godt involvert og tatt på alvor og som 
bør være til etterfølgelse i kommende 
prosesser.
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Seksjonene informerer

Seksjon helse
og sosial – SHS

Seksjonsleder for SHS, Bob Cato
Andersen, ble enstemmig valgt for
2 år under årsmøtet i januar.

I tillegg består styret også av
Nestleder: Bertil Eriksson
Sekretær: Sissil Trønnes
Samt medlemmene: Arild Enoksen, 
Anne Kari Baarli og Sigurd Solberg

Seksjonen avholdt sitt årsmøte 6. mars 
2014, og har utarbeidet handlingsplan 
for inneværende år.

Seksjon samferdsel
og teknisk – SST

Seksjonsleder for SST er fortsatt 
Trond Are Johnsrud.
Nestleder for seksjonen, Mette
Ringkjøb, ble enstemmig valgt for
2 år under årsmøtet i januar.

I tillegg består styret også av
Sekretær:  Wenche B. Skoglund.
Samt medlemmene Birger Arvid  
Hansen, Jan H. Andersen,  
Per Inge Streitlien Nielsen, Jan Åge 
Johannesen og Egil Pettersen.

Seksjonen avholdt sitt årsmøte 5. mars 
2014, og har utarbeidet handlingsplan 
for inneværende år.

Seksjon kontor og
administrasjon – SKA

Seksjonsleder for SKA, Maria Lucia 
Kristiansen, ble enstemmig valgt for  
2 år under årsmøtet i januar, og nest-
leder for seksjonen, Guro Skaare,  
ble enstemmig valgt for et år.

I tillegg består styret også av  
Elisabeth Hestø og Nina Svendsen.

Seksjonen avholdt sitt årsmøte
10. mars 2014, og har utarbeidet
handlingsplan for inneværende år.

Seksjon kirke, kultur og
oppvekst – SKKO

Seksjonsleder for SKKO, Kjersti Olsen, 
ble enstemmig valgt for 2 år under 
årsmøtet i januar, og nestleder for 
seksjonen, Lill Høvik, ble enstemmig 
valgt for et år.

I tillegg består styret også av   
HenrietteFørrisdahl og Sissel Sagen.

Seksjonen avholdt sitt årsmøte 4. mars 
2014, og har utarbeidet handlingsplan 
for inneværende år.



Pensjonistutvalget

Leder for utvalget er fortsatt Knut Christophersen. 
Nestleder for utvalget er Odd Arne Nordheim.
Styret består også av medlemmene Karl Jacob Jacobsen og Kari Lørstad.

Utvalget har avholdt sitt årsmøte, og har utarbeidet en handlingsplan for 
inneværende år.

Utvalgene informerer

Ungdomsutvalget i Fagforbundet 
Bærum har etter en lengere tid uten 
aktivitet fått på plass en leder og en 
nestleder.  Vi ønsker å få Ungdoms-
utvalget aktivt igjen, slik at unge 
medlemmer kan engasjere seg mer i 
Fagforbundets saker, og aktuelle
temaer knyttet til deres arbeids-
situasjon. Dersom du er en ung 
arbeidstaker, lærling eller student, og 
du ønsker å bli mer aktiv i spørsmål 
knyttet til dine rettigheter eller mulig-
heter, så er du hjertelig velkommen 
hos oss i Ungdomsutvalget. Vi er
foreløpig kun to stykker, og har behov 
for flere som ønsker å sitte i styret 
sammen med oss, og jobbe med saker 
som vil være relevante for vår mål-
gruppe (medlemmer mellom 18-30 
år).  Vi kommer til å arrangere tema-
kvelder og sosiale møter, og det vil 
være mulighet for å engasjere seg i 
forskjellige saker i Fagforbundets regi. 

Dersom du er interessert i å sitte i 
styret, eller bare har spørsmål, forslag 
eller innspill, ta kontakt med oss på
ungdomsutvalgetbaerum@gmail.com

Vi ser veldig frem til å høre fra deg!

Ungdomsutvalget

Leder for utvalget, Christelle Nygård-Niamke,
ble enstemmig valgt for 2 år under årsmøtet i januar.
Nestleder for utvalget, Tia Ljubcic,
ble enstemmig valgt for et år under årsmøte.

Ungdomsutvalget, Christelle Nygård-Niamke t.h 
og Tia Ljubicic t.v.
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Informasjon fra Fagforbundet sentralt

Arbeidstakerorganisasjonene har fått 
melding fra administrasjonen om at 
vi må flytte ut av Brambanigården, da 
andre skal inn i våre kontorer.
Flyttingen skal, etter hva vi forstår,
skje innen kort tid. Det er i skrivende
stund ikke bestemt hvor de nye
kontorene skal være.

Dette er sjette gangen arbeidstaker-
organisasjonene flytter i løpet av 
de senere år.  Vi ble derfor tidligere 

lovet at vi nå skulle bli værende en tid 
fremover. Likevel må vi nå flytte på 
oss igjen. Det virker som om vi er en 
gruppe som det tydeligvis bare kan 
flyttes rundt på. Det er dessverre ikke 
mye vi kan gjøre med den saken, men 
det viser litt hvilken status tillitsvalgte 
nå har.  

Når det foreligger noe nytt i saken, vil 
dette bli lagt ut på vår nettside.

Siste nytt

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



Fagforbundet sier ja til dispensasjoner fra arbeidstids bestemmelsene i spesielle  
situasjoner i barnevernet, bofellesskap og i rus- og psykiatriom sorgen.

Fagforbundet sier ja når det er til beboernes beste.

Fagforbundet sier ja der betydelige deler av arbeidet er av passiv karakter.

Fagforbundet forstår ønsket om å jobbe hver fjerde helg, men hvis alle tar sin del  
av helge vaktene, bør det ikke være behov for å jobbe mer enn hver tredje helg.

Fagforbundet sier nei til lange vakter når det handler om aktivt og ordinært arbeid.

Vi må tenke langsiktig – arbeids takerne skal jobbe til de når normal pensjonsalder.  
Det betyr at vi må ha et 40-årsperspektiv.

Lange vakter kan være skadelig for helsa.

Lange vakter går ut over sikker heten. Ansatte som alle rede har en normal lang arbeids- 
dag bak seg, settes i en situasjon hvor risikoen for å gjøre alvorlige feil er svært høy  
dersom de skal ha dobbel vakt.

Det er et tankekors at i industrien får ikke ansatte ha lenger arbeidsdag enn åtte timer  
fordi de kan ødelegge dyre maskiner. Ansatte med lange vakter på sykehjem kan stå i  
fare for å skade mennesker.

Det kan være farlig å kjøre bil hjem etter lange vakter – internasjonale undersøkelser  
viser at mange har sovna ved rattet og mange har vært involvert i ulykker.

Fagforbundet frykter for smitte effekten til andre områder i arbeids livet.

Fagforbundet mener at arbeids giverne og politiske myndigheter vil ha mer styring  
på når arbeidstakerne skal jobbe og derfor legger dette presset på å «myke opp» 
arbeidstids bestemmelsene.

Fagforbundet mener at økt grunnbemanning er nød vendig. Det gjør det enklere  
å tilby faste og hele stillinger og vil virke rekrutterende for framtidas store behov.

Fagforbundet er opptatt av kvalitet. Langvakter på sykehjem bedrer ikke kvaliteten  
på tilbudet til beboerne.

Fagforbundet forsvarer normal arbeidsdagen og mener Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok.

Fagforbundets 15 argumenter i turnusdebatten
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