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svært ubehagelig, hvor vi ble møtt med trusler hvis vi 
ikke stemte for Rådmannens forslag i saken. 

Alle vi tillitsvalgte var rystet over denne 
fremgangsmåten og fant å tilskrive ordføreren om 
saken. Her ble det vist fullstendig mangel på respekt.

Dette er noen av de saker hvor det har vært til dels 
store uoverensstemmelser og som gjør at tilliten til 
kommunes ledelse er betydelig svekket.

I alle mine år som leder har Fagforbundet vært klar 
og tydelig i drøftinger og samtaler med kommunens 
ledelse. Vi ble lyttet til og tatt på alvor, som medførte 
at vi hadde et konstruktivt samarbeid som har 
vært til beste både for ansatte og arbeidsgiver. Jeg 
mener at en god tillitsvalgt, gir ærlige og tydelige 
tilbakemeldinger. Det fortjener en leder.  

Den siste tidens hendelser, viser at vi ikke er der 
i dag. Med årene har det blitt slik at Fagforbundet 
er de ansattes spydspiss inn mot arbeidsgiver. 
Skal de ansattes innflytelse reduseres, må også 
Fagforbundets posisjon angripes. Det kan synes som 
om det nå gjøres forsøk på det. Den siste saken 
gjelder valg av hovedverneombud. 

Vi har fått gjengitt flere eksempler på «talk down», 
snakke nedsettende om valgte ansatterepresentanter. 
Dette merkes også nedover i systemet, hvor noen 
er raske til å «snu kappen etter vinden».  Det 
virker også som om arbeidsgiver synes enkelte 
andre fagforeninger er lettere å ha med å gjøre enn 
Fagforbundet. Noe som de sikkert har rett i.  

Fagforbundets oppgave er ikke å snakke ledere etter 
munnen, men å ivareta våre medlemmer på en best 
mulig måte. Det vil vi fortsette med, selv om det til 
tider kan føles ubehagelig. Men hvem har sagt at det 
å være tillitsvalgt skal være noe dans på roser. De 
som kjenner meg vet at jeg kan forandre mening på 
grunnlag av gode argumenter, men ikke med bruk av 
pisk. Slik er det bare, og godt er det. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt 
nyttår. Det er nå viktig at vi bruker fridagene til å 
samle krefter for å møte neste års utfordringer. 
Samtidig håper jeg å se flest mulig av dere på 
årsmøtet i januar.

Bjørn M Johnsen

Vi har nå vært gjennom et år som har vært 
arbeidskrevende og hvor vi har hatt mange betydelige 
uoverensstemmelser med arbeidsgiver, noe som har 
gjort at samarbeidet ikke er som tidligere.  

Ved årets lokale forhandlinger fikk vi et historisk 
brudd. Jeg har vært med på forhandlinger i årevis, men 
har aldri opplevd slik uredelighet. Det er en skam 
at arbeidsgiver bryter inngått avtale og det med en 
fiktiv begrunnelse. Det viser mangel på moral. Både 
styret og medlemsmøtet har gitt klart uttrykk for hva 
Fagforbundet mener i denne saken.

I våres oppdaget vi at hvilende nattvakter hadde fått 
utbetalt feil i flere år. Vi tilskrev kommunalsjefen i mai, 
purret i juni. Da vi ikke fikk noe svar, sendte vi saken 
over til Kontrollutvalget som i løpet av fire uker i 
september konstaterte at det var utbetalt feil lønn 
og at dette måtte rettes. Vi har i ettertid tilskrevet 
Rådmannen om saken, men fremdeles er ikke lønnen 
rettet.    

Det er ikke mange saker som har opprørt meg  
mer enn da vår tillitsvalgt ved Kulturhuset ble 
av skjediget. For meg var begrunnelsen for avskjeden 
helt uforståelig. Han var en aktiv og dyktig tillitsmann 
som gjorde jobben sin på vegne av våre medlemmer 
og var sammen med oss i forhandlinger med 
arbeidsgiver. Mye tydet på at det lå bakenforliggende 
grunner til beslutningen, noe vi også hevdet i 
drøftingsmøtet. Vi koblet raskt på advokatene i 
forbundet.   
Nå foreligger dommen fra Lagmannsretten.  
Det ble et knusende nederlag for Bærum kommune. 
Dommen sier at det hverken var grunnlag for avskjed 
eller oppsigelse og han fikk en stor erstatning.  
Vel fortjent. Jeg vet at denne saken har vært en stor 
belastning for Christian og hans familie og håper at 
kommunen tar lærdom av saken.

Arbeidsmiljøutvalget skal være en arena for 
samar beid og samforståelse. Slik har det ikke vært i år. 
Rådmannen overtok som leder av utvalget fra nyttår. 
En av de første sakene i år var at kommunalsjefen 
for PLO ville bestemme hvilke tillitsvalgte som skulle 
representere ansatte i PLOs AMU. De ville erstatte 
en av våre med en fra Delta, noe vi protesterte heftig 
på. Deretter forsøkte Rådmannen å omgjøre vedtaket 
om å opprette desentralisert AMU. Dette møtet ble 

Skremmende utvikling

Lederen har ordet



Dato:  Torsdag 22. januar 2015
Tid:   18.00
Sted:   Kantinen i Kommunegården 

1: ÅPNING
2: VALG AV
  2.1 MØTELEDER 

 2.2 REFERENT
3: BERETNING
4: HANDLINGSPLAN
5: ØKONOMI          
  5.1 REGNSKAP 

 5.2 BUDSJETT
6: INNKOMNE FORSLAG 

FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRET STYRET I HENDE SENEST 
10. JANUAR 2015

7:  VALG AV:  
  NESTLEDER 

 KASSERER 
 SEKSJONSLEDER SHS, SST 
 VARA SEKSJONSLEDER SKKO, SKA, SHS 
 VARA UNGDOMSTILLITSVALGT

FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES TIL 
VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 10. JAUNUAR 2015. 
e-post: trond.overgaard@baerum.kommune.no

Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann. 
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen mandag 19. januar 2015. 

Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
Tlf: 67 50 31 22   /   e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

FAGFORBUNDET BÆRUM 
INVITERER TIL ÅRSMØTE
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Møte i Arbeidsmiljøutvalget 
Undertegnede fire hovedtillitsvalgte er ansatte representanter i Bærum 
kommunes arbeidsmiljøutvalg (AMU).

I en sak i AMU møtet onsdag 10. d.m. fremla Rådmannen forslag til vedtak.  
Et forslag som vi ansatte representanter var uenig i og signaliserte at vi ville 
opprettholde AMUs tidligere enstemmige vedtak.  
Saken ble debattert og vi fastholdt vår oppfatning. Siden arbeidsgiversiden ikke 
var fulltallig, ville en avstemning medføre at Rådmannens forslag ikke ville bli 
vedtatt. Rådmannen ble sint og opprørt og fremsatte trusler om det videre 
samarbeidet, hvis vi stemte for vårt forslag. Han var tydelig på at vi måtte tenke 
oss om, da et slikt vedtak ville få konsekvenser for oss i andre saker. 

Vi har alle lang erfaring som hovedtillitsvalgte, man har aldri tidligere opplevd slik 
oppførsel fra en ledende arbeidsgiverrepresentant. 
Vi var rystet over uttalelsene og fant på basis av de fremsatte trusler å utsette 
saken slik Rådmannen forlangte.  
AMU består av likeverdige parter og det er helt uakseptabelt at arbeidsgivers 
fremste representant, og leder av utvalget, ved hjelp av trusler søker å få gjennom 
sin vilje.  

Vi finner denne saken svært urovekkendende og hvis dette får fortsette vil det 
vanskeliggjøre arbeidet i AMU. 

Leder av bedriftshelsetjenesten, Robert Rustad, var til stede på hele møtet og 
kan verifisere opplysningene.

Ved møtets slutt meddelte Rådmannen at han trakk seg fra AMU og at en av hans 
direktører ville overta vervet.  Den gang kommunestyret besluttet at AMU skulle 
være administrativt, opplyste daværende Rådmann organisa sjonene at hun og 
hennes fremste ledere skulle være arbeidsgivers representanter i AMU.  Det er 
åpenbart at uten Rådmannens deltagelse, vil AMU svekkes betydelig.

Skulle Rådmannen fastholde å fratre AMU, anmoder vi om at Ordføreren tar 
skritt til å gjeninnføre politisk representasjon i utvalget. 

Sandvika, 12. september 2014.

Brev sendt Ordfører etter møte i AMU 
Til Ordfører Lisbeth Hammer Krogh
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Det var stort fremmøte på 
fagforeningens medlemsmøte 
torsdag 13.11. Det var tydelig at alle 
diskusjoner opp mot arbeidsgiver 
engasjerte medlemmene, noe som 
også kom frem under møtet.

I første del av møtet orienterte 
fagforeningsleder Bjørn M Johnsen 
om den siste tidens viktigste saker 
som foreningen arbeidet med. Han 
la ikke skjul på at samarbeidet med 
administrasjonen nå var problematisk. 
Det gjenspeilte seg også i hans  
orientering av de fire hovedsakene  
han presenterte.  

Den første og viktigste saken var 
bruddet i lønnsforhandlingene. 
Her støttet medlemsmøtet med 
akklamasjon fagforeningsstyrets  
uttalelse i saken. Det var helt klart at 
kommunens fremferd i denne saken 

opprørte medlemmene. Flere gav 
også uttrykk for det i intervju med 
tilstedeværende journalist. 

Den andre saken var orientering om 
vår varatillitsvalgt som fikk en helt 
ubegrunnet avskjed. Fagforbundet tok 
saken til retten og fikk fullt medhold 
av Lagmannsretten.  Avskjeden ble 
kjent ugyldig og han fikk rett til å få 
jobben tilbake, noe han derimot ikke 
ønsket. Han fikk også en erstatning 
på kr 250.000 og Fagforbundet ble 
tilkjent saksomkostninger på nærmere 
kr 300.000. Vi får håpe at kommunen 
har fått seg en lærepenge. For vårt 
medlem har dette vært en svært 
vond sak. Medlemsmøtet var sjokkert 
over kommunens behandling av en 
tillitsvalgt. De trodde ikke dette kunne 
være mulig i Bærum kommune.

Medlemsmøte med stor oppslutning 

Pensjonsrådgiver Steinar Fuglevaag takkes for avholdt foredrag
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Det ble også orientert om valg av 
hovedverneombud og diskusjonen 
rundt dette og det samarbeidet som  
var inngått mellom Fagforbundet, 
Sykepleierforbundet og 
Utdanningsforbundet. Tidligere i år la  
HR-direktøren frem et forslag i AMU  
som ville frata fagforeningene 
muligheten til å utpeke HVO, 
noe som også ville være brudd på 
arbeidsmiljøloven. Saken er utsatt, men 
dette vil arbeidstakerrepresentantene i 
AMU aldri akseptere. Det er tydelig at 
arbeidsgiver også vil forsøke å påvirke 
valget av HVO, noe de ikke har noe med.        

De to nye utpekte HVO, Guro Skaare 
og Anne Kari Baarli, ble presentert. 
Guro er av de andre HVOene også 
valgt til koordinerende HVO, et verv 
hun forøvrig også har hatt tidligere og 
hvor hun løste oppgavene svært godt. 
Arbeidsgiver var nok ikke så fornøyd 
med hennes klare tale.

Lønnsproblematikken rundt de 
hvilende nattvaktene som har fått feil 
lønn, ble også tatt opp.  
Denne saken startet allerede lenge før 
sommerferien. Kontrollutvalget har 
behandlet saken etter henvendelse fra 
Fagforbundet og konstatert at ansatte 
har fått feil lønn. Brev er sendt både til 
kommunalsjefen og rådmannen, men 
noe svar har de ikke funnet å ville gi 
oss. De har heller ikke funnet det for 
godt å rette lønnen.  Tilhørerne ristet 
på hodet, er det mulig.  Siste del av 
medlemsmøtet tok pensjonsrådgiver 
Steinar Fuglevaag oss med på reise 
som viste ansattes pensjonstap ved 
virksomhetsoverdragelse. 

På en glimrende måte synliggjorde han 
mulige pensjonstap. Det var ikke små 
beløp det var snakk om heller, snarere 
opp mot kr 900.000. 

Se flere bilder fra medlemsmøtet på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Fagforeningene har utpekt  
nye hovedverneombud
Det er nå utpekt nye hovedverneombud for perioden 2015/16.  
Vernetjenesten har frikjøp på 250 % stilling som er fordelt som følger:

Anne Kari Baarli, 
Fagforbundet i 40 % stilling
Jan Olof Sjølander, 
Fagforbundet i 20 % stilling
Guro Skaare, 
Fagforbundet i 20 % stilling
Sarhad Solaimani, 
Sykepleierforbundet i 80 % stilling

Halldis Stenhamar, 
Utdanningsforbundet i 40 % stilling 
frem til 31/7 2015, deretter
Jan Harald Eek 
fra 1/8 2015 til 31/12 2016.

Hovedverneombudene har valgt 
Guro Skaare til koordinerende 
hovedverneombud i 50 % stilling, hun 
frikjøpes således i til sammen 70 %.

Fagforeningslederen presenterer de to nye HVO fra Fagforbundet Bærum, Guro Skaare og Anne 
Kari Baarli, på medlemsmøtet
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Styret behandlet bruddet 
i lønnsforhandlingene 
Styret i Fagforbundet Bærum 
hadde møte 12/11 2014, hvor også 
fylkeslederen var tilstede. Der var 
bruddet i lønnsforhandlingene en av 
sakene som var til behandling og det 
ble vedtatt følgende uttalelse til saken:

«Styret i Fagforbundet er sjokkert 
over Bærum kommunes opptreden i 
de lokale lønnsforhandlingene. De har 
i denne saken valgt å ikke innfri en 
avtale de selv inngikk i 2012. Å bryte 
den inngåtte avtale med Fagforbundet 
viser mangel på etterrettelighet. 
Begrunnelsen som er gitt er også helt 

uforståelig. Styret kan ikke lenger ha 
tillit til kommunens forhandlingsledelse. 
De har både vist uforstand og mangel 
på redelighet. 

Redelighet er også første punkt i 
Bærum kommunes etiske standard. 
Det er Rådmannen som kommunens 
øverste leder som har ansvar for å 
påse at de nylig vedtatte regler følges. 
De gjelder også for hans nærmeste 
ledere. Det kan ikke være unntak 
for noen. Fagforbundet venter på 
Rådmannens tiltak.»

Konsekvensene ved bruddet  
i de lokale lønnsforhandlingene 
Da vi brøt de lokale forhandlingene, 
ble saken overført til Fagforbundet 
sentralt. De videre forhandlinger vil 
være mellom de sentrale avtaleparter, 
hvor Kommunens sentralforbund er 
Fagforbundets motpart. 

De innledende første møtene mellom 
partene ble gjennomført medio 
desember.  Vi antar at det vil gå noen 
måneder inn i 2015 før det endelige 
resultatet foreligger. Dette medfører 
at det ikke vil bli foretatt noen 
etterbetaling før endelig protokoll er 
underskrevet.

Bruddet gjelder som kjent at det ikke 
ble innfridd en inngått avtale på et 
av våre gruppekrav. De individuelle 
kravene som var fremforhandlet før 
bruddet blir stående. De av dere som 

har krav inne til disse forhandlingene, 
kan ringe kontoret for å få opplyst 
resultatet.

I henhold til reglene vil det ikke bli noe 
etterbetaling før protokollen foreligger. 
Vi er leie oss for denne forsinkelsen, 
men denne saken er for Fagforbundet 
så viktig at vi ikke kunne ta hensyn 
til dette. Avtalebrudd vil vi aldri 
akseptere.

Ingen vil imidlertid tape noe på 
forsinkelsen. Alle som får lønnstillegg 
ved disse forhandlingene, får 
etterbetalt fra virkningstidspunktet 
som er 1. juli 2014. Vi får se på det som 
en sparekasse frem til utbetalingen 
kommer. 
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Fagforeningen avholdt to dagers 
seminar for plasstillitsvalgte på 
Klækken den 17. og 18. november. 
Nærmere 100 PTV var til stede under 
seminaret. 

Denne gangen var det mye 
informasjon fra leder Bjørn M 
Johnsen om de sakene foreningen 
har arbeidet med. Hovedsaken 
var bruddet i lønnsforhandlingene 
med Bærum kommune, og her ble 
det gitt en grundig fremstilling av 
kommunes handlinger. Dommen fra 
Lagmannsretten ble også gjennomgått 
og kommentert, og kontrollutvalgets 
behandling av hvilende nattevakter og 

valg av hovedverneombud ble også 
grundig omtalt. PTV ble minnet om 
årets pågående vervekonkurranse 
som avsluttes ved nyttår og med 
premieutdeling på årsmøtet.   

Andre saker som ble omtalt var 
ansiennitetsberegning, pensjonskassen, 
pågående organiseringen 
i administrasjonen og alle 
direktøransettelsene m.m.  

Til stede første dag var rådgiver Jan 
Tore Skjelbak fra forbundet sentralt, 
som gikk gjennom Fagforbundets 
internettportal og viste hva som 
finnes der. Han var forøvrig imponert 
over vår lokale internettside som 

Seminar for plasstillitsvalgte
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Se flere bilder fra seminaret på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

han omtalte som svært informativ og 
med mulighet for også å finne annen 
informasjon fra Fagforbundet sentralt. 
Det likte vi å høre.

Vi hadde også besøk av Sparebank 1 
som fortalte om forandringene i LO 
favør og det banktilbudet som de 
hadde for våre medlemmer. De gikk 
svært langt i å love at det skulle mye  
til for at våre medlemmer ikke skulle  
få et bedre lånetilbud hos dem enn  
det de allerede hadde i andre banker.  
Vi anbefaler dere derfor å ta kontakt 
med banken for en gjennomgang av 
både forsikring og lån.  

Vi får opptil 25 % rabatt ved å samle 
forsikringene der. 

Første kveld ble avsluttet med flott 
middag og etterfølgende hyggelig 
samvær.

På den påfølgende dagen kom også  
Dagfinn Enerly og holdt et gripende 
foredrag om sin situasjon fra ulykken 
som skjedde i hans avslutningskamp i 
Kristiansand og frem til i dag.  Det gav 
oss alle en anledning til å stoppe opp 
og reflektere over egen situasjon. 

Han formidlet hvor viktig det er å 
ikke gi opp og ha delmål frem til det 
endelige målet. 
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Gave fra Fagforbundet da  
Frelses armeens varmestue 
flyttet til nye lokaler
Fagforbundet har på tidligere årsmøte 
bevilget kr 30.000 til varmestua. 
Noe av disse pengene ble benyttet 
til kjøp av nytt verktøy da de pusset 
opp og tok i bruk sitt nye verksted. 
De resterende 20.000 ble tildelt som 
gavesjekk den 4.desember.

Vi har opp gjennom årene sett hvor 
viktig varmestua er. Tilstrømmingen 
har ikke blitt mindre med tiden og 
Frelsesarmeen gjør en stor innsats for 

å være et godt tilbud som det er et 
stort behov for.

Da nå varmestua, som har vært våre 
naboer i flere år, flyttet benyttet vi 
anledning til å gi en innflyttingsgave 
som kunne brukes til kjøp av nytt 
utstyr til disse lokalene eller brukes på 
annen måte til det beste for brukerne.

Se flere bilder på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Ingen privatisering 
av vaktmesterne i kommunen 
Sektorutvalget for Eiendom og 
Administrasjon behandlet onsdag 
9. desember saken om Bruker- og 
serviceoppgaver.

Her ble det orientert om den 
pågående omstillingen i Eiendom 
som direkte berører 115 ansatte. 
Denne organisasjonsendringen vil 
bli gjennomført uten at noen av de 
ansatte vil bli definert som overtallige. 
Hvis det skulle bli nødvendig med 
redusert bemanning, vil dette bli 
regulert ved naturlig avgang.

Servicesentralens tjenester til private 
kunder avvikles i løpet av 2015. 

Sentralen vil fortsette sine tjenester 
internt i kommunen og det forventes 
her en økende aktivitet på flere 
områder.

Fagforbundet har i lang tid arbeidet 
for at vaktmestertjenestene ikke 
skal privatiseres. Vi er derfor svært 
godt fornøyd med at innstillingen 
fra Rådmannen ble enstemmig 
vedtatt i sektorutvalget. Dermed 
skulle all snakk om outsourcing av 
servicetjenester være avsluttet og 
ansatte kan igjen føle seg trygge på å 
beholde ansettelsesforholdet i Bærum 
kommune.

Nå avsluttes årets vervekonkurranse  
– starter på ny frisk fra januar! 
Vi avslutter nå årets vervekonkurranse. 
Det har vært stor interesse blant 
medlemmene, noe vi er svært fornøyd 
med. Resultatet og premieutdelingen 
vil finne sted 
på årsmøtet 
22. januar.  
Vi starter 
opp en ny 
konkurranse 
for 2015 fra 

nyttår. Premiene blir de samme som i 
år. Gavekort på kr 4.000 til de tre som 
verver flest samt noen mindre premier 
trukket ut blant de andre ververne 

basert 
på antall 
vervede 
medlemmer. 
Så det er 
bare å stå på 
videre.
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– for deg mellom 18 og 34 år

Avtal et 
møte med en 

av våre rådgivere. 
Send 

Fordeler FF Ung
til 07040. 

*Priseksempel Boliglån: 
E� . rente fra 3,04 %, 2 mill o/25 år, 
totalt kr 2.844.661,-, kostnad pr måned 
kr 9.481,-. 

LO-medlemmer mellom 18 og 34 år får vår beste rente på 
boliglån. Akkurat nå kan vi gi deg en boliglånsrente på *, 

og du betaler heller ingenting i etableringsomkostninger. 

 
Som ny BSU- sparer får du dobbel rente første år, hele  

(gjelder ikke for fl ytting av BSU fra annen bank). 
Boligsparing for unge gir deg i tillegg skattefradrag, og er den 

smarteste sparingen for deg som er ung og i jobb.   
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For å kunne gi deg tilbudet, ønsker vi å vi bli bedre kjent 
med deg. Send sms  til  

for å avtale et møte med en av våre rådgivere.
Det koster deg heller ingenting å fl ytte boliglånet ditt til oss.

 
 

Priseksempel lån: E� . rente fra 3,30 %, 2 mill o/25 år, totalt 2.923.074,-.

* Det forutsettes at lånet får en rente som ligger innenfor vårt prisspekter og at det kvalifi serer til SpareBank 1 Boligkreditt. 
Tilbudet gjelder frem til den 1. april 2015. Vi foretar en ordinær kredittvurdering av alle lånesøkere. 
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En ansatt i Bærum kommune fikk 
sparken og ble politianmeldt av 
arbeidsgiveren for grovt bedrageri 
i fjor vår. Nå har han vunnet mot 
kommunen i lagmannsretten.

Av: Simen Aker Grimsrud 
simen.aker.grimsrud@fagforbundet.no
Artikkel hentet fra www.fagbladet.no

– Jeg håper at dette er en lærepenge for 
Bærum kommune. Det skal ikke være slik 
at kommunen kan avskjedige folk på så tynt 
grunnlag, sier Bjørn M Johnsen, leder av 
Fagforbundet i Bærum etter at han har fått 
dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Ble politianmeldt
Det startet i april i fjor da en ansatt i 

Bærum kommune fikk forhåndsvarsel 
om avskjed. En måned senere mistet han 
jobben på dagen. Kommunen begrunnet 
avskjeden med at mannen hadde misbrukt 
sin stilling til å oppnå personlige fordeler 
ved å leie ut teknisk utstyr til kommunen 
fra sitt enkeltmannsforetak.

Mannen har bemerket at dette var 
kjent og akseptert av arbeidsgiver og 
at han leide ut utstyret til langt under 
markedspris for å hjelpe leietakerne som 
trengte ekstra utstyr. Dette var utstyr som 
kommunen manglet i sine egne lokaler. 
Bærum kommune hevdet på sin side at de 
ikke visste om noe om dette. Gjennom 
en treårsperiode fakturerte den ansatte 
kommunen for 55.000 kroner. Mannen ble 
også politianmeldt av sin arbeidsgiver, men 

KOMMUNEN MÅ BETALE: Borgarting lagmannsrett har bestemt at Bærum kommune må 
betale mannen som ble avskjediget 250.000 kroner i erstatning. Foto: Eline Lønnå, Magasinet for 
fagorganiserte
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Fikk sparken og ble politianmeldt  
– får 250.000 kroner i erstatning

Artikkel hentet fra Fagbladet



saken ble raskt henlagt med begrunnelse 
om at politiet ikke kunne se at det hadde 
skjedd noe straffbart. Kommunen hevdet 
mannen også brøt Bærum kommunes 
etiske retningslinjer.

Han stevnet arbeidsgiveren sin og krevde 
erstatning. Da saken kom opp i Asker 
og Bærum tingrett i januar i år, ble det 
slått fast at avskjeden ikke var gyldig 
som avskjed, men gyldig som oppsigelse. 
Hovedforskjellen på de to begrepene 
er at det ved en oppsigelse løper en 
oppsigelsesfrist, mens den ansatte må gå på 
dagen ved en avskjed. Kommunen ble også 
dømt til å betale en erstatning på 55.000 
kroner.

Vant ankesaken
Fagforbundet og den ansatte anket saken, 
og denne uken kunne de juble over 
seier på alle punkter i lagmannsretten. 
Avskjeden er ikke gyldig, heller ikke som 
oppsigelse. Bærum kommune må dessuten 
betale en erstatning på 250.000 kroner 
for økonomisk tap og belastning ved å bli 
politianmeldt .

I tillegg må kommunene betale 288.600 
kroner i saksomkostninger. Retten mener 
mannen ikke er å bebreide for å ha leid ut 
eget utstyr til kommunen i en slik grad at 
avskjed er rimelig eller nødvendig.

Lagmannsretten fastslår at mannen ved 
flere anledninger har oppfattet at han har 
fått tillatelse av sine overordnede til å 
leie ut utstyret, og at han i liten grad kan 
klandres for det som har skjedd.

– Mistenker at det 
lå noe annet bak sparkingen
Saken har vært en stor påkjenning for 
mannen, som har skaffet seg en annen 
jobb. Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet 
i Bærum mener det ligger andre ting 
bak avskjedigelsen enn det kommunen 
begrunnet den med.

– På det tidspunktet var han varatillitsvalgt 
og hadde bistått fagforeningen i drøftinger 
med arbeidsgiver om arbeidstidsordninger. 
Han var den som var svært aktiv på 
sitt arbeidssted i kampen for å få til en 
akseptabel arbeidstidsordning. Dette ble 
mislikt av tjenestelederen, som ikke ville 
akseptere noen av forslagene vi la fram, sier 
Johnsen.

Da den ansatte fikk et brev med varsel om 
avskjed, bisto Johnsen i drøftingsmøte med 
Bærum kommune.

– Fagforbundet mente at det ikke var saklig 
grunnlag for avskjeden. Begrunnelsen var 
etter vår oppfatning helt uforståelig, og vi 
fikk snart mistanke om at hans aktive rolle 
som tillitsvalgt var den bakenforliggende 
årsaken til avskjeden. Dette hevdet vi også 
overfor arbeidsgiver, men disse møtene 
førte ikke fram, sier Johnsen.

Bærum kommune 
tar dommen til etterretning
Fagbladet har vært i kontakt med 
Bærum kommune for en kommentar. 
Kommunalsjef for kultur, Berit Inger 
Øen, skriver i en e-post at kommunen 
reiste avskjedigelsessak på grunn av 
sammenblanding av roller som arbeidstaker 
og selvstendig næringsdrivende.

– I tingretten ble saken omgjort fra 
avskjedigelse til oppsigelse. Lagmannsretten 
kom til et annet resultat. Det tar vi til 
etterretning, skriver Øen.

Når det gjelder Fagforbundets mistanke 
om at det var den ansattes rolle som 
tillitsvalgt som førte til avskjeden, skriver 
hun:

– Jeg vil presisere at avskjedigelsessaken 
ble reist på grunn av sammenblanding av 
roller som arbeidstaker og selvstendig 
næringsdrivende.
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Folk flest ønsker ikke midlertidig stilling 
 
Med dagens regler er ca åtte prosent av de ansatte midlertidig ansatt. Flertallet av disse 
ønsker seg en fast jobb. Regjeringens forslag vil øke andelen midlertidig ansatte. De 
legger i større grad opp til at faste stillinger, kan erstattes av midlertidige jobber.  

Regjeringen griper direkte inn i hverdagen til folk flest. De tar fra dem muligheten til et 
stabilt arbeidsforhold og et forutsigbart privatliv. Den som ikke har fast jobb og familiene 
deres opplever usikkerhet rundt personlig økonomi og mulighet til å planlegge karriere og 
privatliv blir vanskelig. Det å få boliglån blir en utopi for mange, når de ikke kan vise til en 
forutsigbar inntekt. 

Det er ikke dokumentert at forslaget vil gi flere arbeidsplasser eller flere faste ansettelser. 
Studier i OECD Employment Outlook og vurderinger fra departementet sier at faste 
ansettelser vil erstattes av midlertidige. Stillingsvernet svekkes ytterligere og forsterker de 
uheldige sidene for dem som er midlertidig ansatt. Det er heller ingen ting som tyder på at 
midlertidige ansettelser vil øke sysselsettingen blant ungdom og utsatte grupper. Utvidet 
bruk av midlertidige ansatte vil derimot kunne føre til mer diskriminering av allerede 
utsatte grupper som funksjonshemmede, innvandrere og gravide. Det er skremmende at 
H, FrP, V og KrF skyver mennesker i en sårbar situasjon foran seg når de vet at 
midlertidige ansettelser gir økt sårbarhet for utsatte grupper.  

Dette er ikke en forbedring for folk flest. Endringene vil bety at flere vil måtte leve med 
usikre jobber på arbeidsgivernes betingelser. Flere midlertidige stillinger er valgfrihet for 
arbeidsgiverne. Utvidet bruk av midlertidige ansettelse overfører risiko og usikkerhet fra 
arbeidsgivere til arbeidssøkere.  

Flere midlertidige ansatte reduserer arbeidsgivernes interesse for å investere i 
kompetanseheving og svekker muligheten for ansatte til å bidra aktivt i virksomhetens 
utvikling. Varsling av kritikkverdige forhold og forslag om forbedringstiltak vil reduseres av 
frykt for ikke å få fast jobb, eller fordi man ikke vet om muligheten for varig tilsetting. 
Regjeringens forslag til begrensninger og reguleringer av adgangen til å bruke midlertidige 
ansettelser ser dessuten ut til å bli vanskelig å håndheve. 

På sikt vil regjeringens politikk svekke norsk konkurranseevne, og bidra til å rive ned 
grunnmuren for den høye sysselsettingen og produktiviteten vi har i dag. Fast ansettelse 
er en viktig forutsetning for produktivitet, kvalitet, kompetanseutvikling og omstillingsevne 
som øker verdiskapingen.  

De borgerlige partiene H, Frp, V og KrF lukker øyne og øre for forskning og godt 
begrunnet argumentasjon fra arbeidstakernes representanter. De ser bort fra de negative 
konsekvensene forslaget vil ha for landets arbeidstakere og arbeidsplasser. 
Fagforbundet støtter aktivt opp om den planlagte landsomfattende aksjonen mot 
endringene i arbeidsmiljøloven, i månedsskiftet januar – februar. 
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  FAGFORBUNDET BÆRUM

    

Inviterer alle ansatte i Bærum Kommune til
MEDLEMSMØTE

Tid:  Torsdag 15. Januar kl 18:00 – 20:30
Sted:  Kunnskapssenteret i Sandvika (ved siden av 
 Skattens hus) Otto Sverdrups plass 2.

Agenda:
Det skal etter Hovedavtalen velges hovedtillitsvalgte i Bærum 
Kommune. Det gjøres av de aktive ansatte.

Det skal i år velges tre hovedtillitsvalgte.

Forslag på personer til verv som er på valg sendes til 
valgkomiteen v/ Trond Øvergaard innen 5. januar 2015.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, derfor er det fint om 
dere melder dere på til Elisabeth Flaten:

Mobil: 95 87 27 98
e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

19



POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum

Bærum kommune
1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no

A

Fagforbundet ønsker alle sine 
medlemmer en fortreffelig høytid!


