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minstekrav. I denne saken mener jeg 
Rådmannen burde vist en større omtanke 
for sine ansatte.  

Jeg anket deretter saken til
Formannskapet hvor resultatet ble det 
samme. Rådmannen fikk imidlertid 
klare signaler fra politikerne. Ingen 
av representantene ønsket mer bruk av 
midlertidighet og ba om rapport på et 
senere tidspunkt om bruk av den nye 
loven.

Disse signalene ble fulgt opp av 
Samarbeidsutvalgets leder allerede 
i utvalgets junimøte, hvor det ble et 
enstemmig vedtak om å be Rådmannen 
legge frem en slik rapport i kommende 
periode.

Det vi oppnådde her i Bærum, i 
motsetning til i Asker, var at politikerne 
fikk anledning debattere saken og på den 
måten kom de politiske skillelinjene klart 
frem også her lokalt.  Det ble tydelig hvor 
de ansatte kan vente og få støtte i slike 
saker. Samtidig fikk vi satt fokus på lovens 
negative sider og at saken må følges opp 
videre.

Både Rådmannen som øverste leder og 
politikerne som arbeidsgivere, har ansvar 
for kommunens ansatte. I denne saken 
var det nok politikerne, tross vedtaket, 
som tok dette ansvaret mest alvorlig. 
Dette å dømme ut ifra de førende signaler 
og uttalelser som de kom med under 
behandlingen av saken.

 

Bjørn M Johnsen

Arbeidsmiljøloven er en over hundre 
år gammel arbeidsvernlov som er blitt 
forbedret gang på gang gjennom årene. Det 
nye stortingsvedtaket har medført at loven 
for første gang i historien har redusert 
ansattes rettigheter. 

Flere kommuner har vedtatt å fortsette 
å bruke gammel lov ovenfor sine ansatte. 
Det ønsket også vi at Bærum kommune 
skulle gjøre. Jeg mente det var viktig å 
få en politisk debatt om saken og tok 
derfor det opp på med Rådmannen i hans 
medbestemmelsesmøte og anmodet om at 
det ble fremmet en sak om det til politisk 
behandling. Noe han ikke ønsket å gjøre. 
Jeg forsto begrunnelsen slik at resultatet 
var gitt på forhånd. 

Jeg fremmet da selv saken på vegne 
av fagforeningen i Samarbeidsutvalget 
med forslag om at Bærum også 
skulle bruke gammel lov. Saken 
ble oversendt Rådmannen som 
dermed måtte ta et standpunkt. I sitt 
saksfremlegg anbefalte ikke Rådmannen 
fagforeningens forslag og fikk støtte 
av de borgerlige representantene. Alle 
ansattrepresentantene og AP støttet vårt 
forslag.  

Det som forundrer meg i denne 
saken er Rådmannens innstilling. 
Rådmannen har to roller.  Han er de 
ansattes øverste leder, noe som i Bærum 
gjelder for over 10 000 ansatte. Det 
må ikke glemmes. I tillegg skal han gi 
politikerne råd i saker som legges frem 
til politisk behandling. Det ligger i navnet 
råd-mann. Jeg hadde forventet at han i 
saker som gjelder ansattes stillingsvern, 
hadde stått på de ansattes side. Det står 
nemlig kommunen fritt å ha et bedre 
ansettelsesvern for ansatte enn lovens 

Lederen har ordet

Ansvaret kan ikke fraskrives



 
 

                                                                         
 

Inviterer til medlemsmøte og 
sommeravslutning 

Dato/tid: Torsdag 18. juni kl.18.00.        
Sted: Kantinen i kommunegården. 
 
 
Agenda:    
• Lokale lønnsforhandlinger samt annet nytt fra Fagforbundet 

lokalt v/fagforeningsleder Bjørn M Johnsen 
• Nytt fra Fagforbundet nasjonalt  

v/ forbundsnestleder Odd-Haldgeir Larsen 
• Korte appeller foran kommunevalget 
• Evt. 

 
Det blir også kulturelle innslag 
 
Bevertning: Reker og hvitvin/øl/mineralvann 
 
På grunn av servering ønsker vi påmelding til Elisabeth Flaten 
innen 15. juni:   
Mobil: 95 87 27 98  
elisabeth.flaten@baerum.kommune.no 
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Les mer på vår hjemmeside
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Vi har vært så heldige at Fagforbundets 
nestleder Odd-Haldgeir Larsen 
kommer på vårt sommermøte 18. juni. 
Han har mye interessant å fortelle 
om fra Fagforbundet nasjonalt. Det er 
fint å høre om forbundets aktiviteter 
direkte fra forbundsledelsen.

Her vil det bli mye nytt på kort tid, og 
vi som kjenner Odd-Haldgeir vet at 
han snakker både på inn- og utpust. 
Det blir også anledning til å stille 
spørsmål.

Det vil også bli informasjon om de 
sentrale og lokale lønnsforhandlinger, 
om de politiske sakene som har vært 
oppe i Bærum den siste tiden og om 
noen saker som blir aktuelle i løpet 
av høsten. En slik sak er Rådmannens 
pålegg om at alle ansattordninger skal 
gjennomgås og vurderes. Det gjelder 
alt fra seniorordningen til arbeidstid, 
medbestemmelsesordningen, 
påskjønnelser m.m.

Siden vi nå nærmer oss kommune-
valget, har vi også invitert gruppe-

lederne til AP, SV og Rødt som vil
holde korte appeller om sine politiske 
prioriteringer.

Det blir servert både reker og 
god drikke.

Vi håper å se flest mulig av dere til en 
hyggelig sommeravslutning i kantinen i 
Kommunegården.

Vel møtt!

Kom på sommermøtet!
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Årsmøtet i fagforeningen ble avholdt 
i kantinen i Kommunegården torsdag 
den 22. januar med rundt hundre 
deltagere som ble servert god mat og 
drikke.

Fagforeningslederen gjennomgikk 
utførlig årets beretning og 
handlingsplan. Det ble også fremlagt 
forslag til bevilgninger og uttalelse. Alle 
vedtakene var enstemmige.

Det var også valgkomitéens forslag. 
Her ble Zlata Ljubicic gjenvalgt 
som nestleder og Elisabeth Flaten 
som kasserer. Det ble også valgt 
seksjonsledere og nestledere, samt 
revisor, fest- og arrangementskomité 
og valgkomité.

Det ble også delt ut premier til de 
beste ververne i 2014. De fire beste 
fikk hver et gavekort på kr 4.000 og 
deretter ble det trukket ut ytterligere 
10 som fikk hvert sitt gavekort på
kr 500. Samtidig gikk startskuddet for 
årets vervekonkurranse.

Under bespisningen ble medlemmene 
underholdt av trioen Store Former.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Stor deltagelse på årsmøtet
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Les mer på vår hjemmeside
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Leder: Christelle Nygård-Konan
Nestleder: Tia Ljubicic
Styremedlem: Mari Nyvoll Barbakken

Leder: Knut Christophersen
Nestleder: Kari Lørstad
Styremedlem: Åse Pettersen
Styremedlem: Karl Jakob Jakobsen
Styremedlem: Odd Arne Nordheim

Leder: Kjersti Olsen
Nestleder: Lill Høvik
Styremedlem: Sissel Skagen

Leder: Mette Elisabeth Ringkjøb
Nestleder: Egil Pettersen
Sekretær: Wenche Birgitte Skoglund
Styremedlem: Jan Henry Andersen
Styremedlem: Jan-Åge Johannessen
Styremedlem: Per Bjerke
Styremedlem: Per Inge Streitlien Nilsen

Leder: Sigurd Solberg
Nestleder: Sissil Trønnes
Styremedlem: Mari Nyvoll Barbakken
Styremedlem: Anne Kari Baarli

Leder: Maria Lucia S. Kristiansen
Nestleder: Elisabeth Hestø
Sekretær: Cecile Yue Cao
Styremedlem: Guri Stensen 

Fagforeningens nyvalgte seksjonsstyrer
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Fagforbundet fulgte fagforeningen i forberedelsene til 
streiken om ny AML og hadde følgende reportasjer i
«Oss tillitsvalgte» og «Fagbladet».

Fagforeningsleder Bjørn M.
Johnsen satser på stor deltakelse
i de to viktige timene det
aksjoneres mot forslaget til
endringer i arbeidsmiljøloven
den 28. januar.

I Bærum gjøres alt for at medlemmene 
skal velge å bli med til Oslo for å markere 
motstand mot endringene i AML. Oppslag 
til oppslagstavlene på samtlige 150 arbeids-
steder er sendt ut. Ca 160 plasstillitsvalgte 

har vært samlet og blitt inspirert til å 
mobilisere kollegene sine til å delta.

I tillegg settes det opp busser fra to steder 
i kommunen. Medlemmene i Unio og YS i 
Bærum er invitert til å bli med i bussene 
inn til Oslo.

Som aller siste innsats i mobiliseringen vil 
Fagforbundet Bærum starte dagen den
28. januar med løpeseddelutdeling med
oppfordring til å delta.

Plasstillitsvalgte sier NEI: 160 plasstillitsvalgte mobiliserer sine medlemmer til på delta 28. januar. 
(Foto: Fagforbundet Bærum)

Fagforbundet Bærum mobiliserer

Faksimile fra “Oss tillitsvalgte”
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Les mer på vår hjemmeside
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Busslaster med streikende 
De sier nei takk til flere midler-
tidige stillinger, nei takk til lang-
vakter og nei takk til søndags-
åpne butikker. Busslaster med 
streikevillige ansatte rullet inn til 
Stortinget torsdag ettermiddag.

Tekst: SIDSEL HJELME

Ansatte over hele landet streiker i dag 
mot regjeringens forslag om å endre 
arbeidsmiljøloven. Fra Bærum kjørte flere 
busslaster med streikevillige ansatte som 
ville delta på streikemarkeringen foran 
Stortinget. Fagbladet fulgte den stappfulle 
bussen fra Sandvika og inn til Stortinget.

- Strekeviljen er stor, sier hovedtillitsvalgt 
for Fagforbundet i Bærum, Bjørn M
Johnsen som sitter foran i bussen på vei inn 
til hovedstaden. Han anslår at rundt 300 
av Fagforbundets medlemmer i Bærum har 
valgt å delta i streiken mot regjeringen.

Nei til søndagsåpent
En av de som tok bussen til Stortinget var 
Kjersti Olsen, avdelingsleder i Åsterud 
barnehage. Hun forteller at streikeviljen er 
stor på hennes arbeidsplass.

- Hvis vi skal ha søndagsåpne butikker, må 
vi vel også ha søndagsåpne barnehager, og 
det er jeg imot. Jeg ønsker ikke å måtte 
jobbe sene kvelder og søndager, sier den 
barnehageansatte bestemt.

Over halvparten av de ansatte i Åsterud 
barnehage valgte å gå ut i streik, og dermed 
måtte barnehagen stenge og foreldrene 
hente barna midt på dagen.

- Hvordan reagerte foreldrene på stengt 
barnehage?

- Vi fikk full støtte. Alle som hentet barna 
sine ba oss om å fortsette å stå på, de 
syntes dette var en viktig sak å streike for, 
sier Kjersti Olsen.

Mye står på spill
Hovedtillitsvalgt Bjørn M Johnsen
mener det er mye som står på spill om
regjeringens forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven blir vedtatt i Stortinget.

- Det innebærer en betydelig svekkelse 
av loven og ansattes rettigheter. Ansatte 
vil bli pålagt å jobbe langvakte, og vi vil få 
flere midlertidige ansatte. Nå har vi en lov 
som gir mulighet for å få ansatte over fra 
midlertidige til faste stillinger, og denne
muligheten vil nå bli redusert. Jeg er
engstelig for de endringene som nå er
foreslått. De vil føre oss langt nærmere
et løsarbeidersamfunn, sier Johnsen.

STRØMMER TIL: Busslast på busslast stappfull 
avstreikende rullet inn foran Stortinget.
Foto: Werner Juvik

Faksimile fra “Fagbladet”



Politisk behandling av AML- Forslag fra Fagforbundet Bærum
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Besøksadresse: 
Brambanigården 
Kinoveien 4 D, 1. etasje 
Sandvika 

 
Postadresse: 
Bærum kommune 
Fagforbundet Bærum 
1304 Sandvika 
www.fagforbundetbaerum.no 

 
Tlf:  67 50 31 21/ 31 27        

   31 22/ 31 24/ 31 26 
 

 

 

                                         
 
 
 
 
Utvalg for Samarbeid  

   
  
  
  
  

     
     
Deres ref.: Arkivkode:   Dato:30.03.2015 
     
SAK TIL UTVALG FOR SAMARBEID 
 
Ny arbeidsmil jølov - Ingen økt bruk av midlert idig ansatte 
i  Bærum kommune  
 
Fagforbundet Bærum mener Stortingets vedtak om økt bruk av midlertidig 
ansettelse (AML § 14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange 
arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi.  Vedtaket  
vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i  
12 måneder. 
 
Bærum kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg 
eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har 
hovedprioritet.  Som en følge av dette, ønsker Fagforbundet en arbeidsmiljølov 
som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere.  Det oppnås 
ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser.  
 
Fagforbundet ønsker at Bærum kommune som arbeidsgiver fortsetter dagens 
praksis.  
 
 
Forslag ti l  vedtak: 
Bærum kommune som arbeidsgiver fortsetter dagens praksis ved 
midlertidige ansettelser, sl ik at den tidl igere arbeidsmil jøloven 
§14.9 fortsatt gjøres gjeldende for kommunens ansatte.  
 
 
Fagforbundet Bærum 
Bjørn M Johnsen 
leder  

FAGFORBUNDET BÆRUM  



Politisk behandling av AML - Behandling i Formannsskapet
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Fagforbundets forslag om å 
beholde dagens Arbeidsmiljølov for 
midlertidige ansatte var til behandling 
i Formannskapet hvor mange av våre 
medlemmer var tilhørere. Salen var fylt 
under den politiske debatten om AML 
og seniorordningen som også var til 
diskusjon samme dag.

Det var flott at så mange kunne stille 
opp på en dags varsel. Det er viktig at 
de styrende politikerne ser at ansatte 
er opptatt av egen arbeidsplass.

Den politiske debatten ble som ventet. 
Rådmannen fikk støtte av alle de 
borgerlige partiene. Vårt forslag fikk 
bare støtte fra Arbeiderpartiets tre 
representanter og ble dermed
nedstemt. Dette var en nyttig debatt 
foran kommunevalget da den viste de
politiske skillelinjene i saker som 
gjelder ansattes arbeidsvilkår.

Rådmannen fikk imidlertid klare 
signaler fra politikerne. Ingen av 
representantene ønsket mer bruk av 
midlertidighet. Høyres gruppeleder 
stilte spørsmål om hvilke omfang 
Rådmannen hadde tenkt å bruke det 
nye lovverket. Han ba om rapport på 
et senere tidspunkt om bruk av ny lov. 
Gruppeleder i Venstre meddelte at 

ingen ønsker mye midlertidighet, det 
er en uting. Arbeiderpartiet påpekte at 
det stod kommunen fritt å ha et bedre 
ansettelsesvern for ansatte enn lovens 
minstekrav. Etter innleggene å dømme 
burde flere i Formannskapet kunne 
støttet Fagforbundets forslag.

Fagforbundet vil følge sakens utvikling 
nøye og minne Rådmannen om
signalene fra politikerne, hvis det
skulle bli behov for det.

Ansatte fylte Formannskapssalen under 
behandlingen av ny AML
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Vi vil slåss for pensjonen vår
Bærums politikere mener pensjon til 
ansatte er for dyr og ønsker en billigere 
ordning. Varaordfører Udnes opplyser at 
Bærum kommune har en pensjonsregning 
på nær en milliard kroner og gruer seg til 
regning forfaller. 

Det er riktig at Bærum har en under-
dekning til fremtidige pensjoner. Grunnen 

til det er at Bærum kommune har skjøvet 
denne regningen foran seg i mange år og 
nå kommer tiden for nedbetaling. Slik er 
det med alle regninger som ikke betales i 
tide. Asker startet på denne nedbetalingen 
allerede for 14 år siden og er derfor i en 
helt annen situasjon. Det blir helt feil å 
skylde på de ansattes pensjonsrettigheter 
fordi om gammel moro nå skal betales.

Utdrag fra Budstikka 11.04.2015:

For det første er det ikke mulig å endre 
pensjonsordningen lokalt. Den er lik 
for hele landet og tariffestet. Det er 
jeg glad for når jeg hører signalene fra 
varaordføreren, sier Bjørn M Johnsen.

Han er leder i Fagforbundet i Bærum med 
rundt 4.000 medlemmer.

– Vi har i dag ytelsespensjon. Den er 
forutsigbar for ansatte så vi vet hva vi får. I 
privat sektor har mange innskuddspensjon, 
og det innebærer at all risiko går over 
på den enkelte ansatte. Da er det finans-
markedet som avgjør hvordan pensjonen 
blir. Udnes har nok rett i at det kan bli 
billigere for kommunen, men når noen 
tjener, taper andre. I dette tilfellet er 
det oss. Det vil vi ikke gå med på uten 
sverdslag, sier Bjørn M Johnsen.

Halldis Stenhamar er leder for 
Utdanningsforbundet i Bærum. Lærerne 
er medlem i Statens Pensjonskasse, men 
annet pedagogisk personale, blant annet 
i barnehage og pp-tjenesten, er med i 
kommunens pensjonskasse. Til sammen er 
det over 1.500 medlemmer.

– Pensjonen er en opptjent rettighet 
som vi vil satse alt på å beholde. Vi har 
lavere lønn enn i det private næringslivet, 
men tryggheten med en god pensjon 
gjør at mange likevel velger å jobbe i det 
offentlige. Det er dårlig gjort å skylde på 
pensjonistene hvis kommunen ikke lenger 
har råd til å utføre sine oppgaver. De får 
heller finne en bedre måte å forvalte 
midlene på, sier Stenhamar.

FAGFORENING: Bjørn M Johnsen i Fagforbundet 
og Halldis Stenhamar i Utdanningsforbundet 
organiserer flere tusen kommunalt ansatte. For 
dem er en god og forutsigbar pensjonsordning 
en viktig grunn til å jobbe i offentlig sektor.

Utdrag fra Budstikka om pensjon
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Kampanjetilbud fra Sparebank 1
Oslo-Akershus   
Viser til informasjonsbrev til medlemmene 
om vår låneavtale med Sparkebank1 Oslo-
Akershus.

Det har vært stor interesse for 
lånetilbudet. Mange av våre medlemmer
har henvendt seg til SpareBank 1 for 
å få bedre boliglånsrente og en bedre 
hverdagsøkonomi.

På den bakgrunn har vi avtalt med 
SpareBank 1 at kampanjeperioden 
forlenges frem til 30. juni 2015.

Ønsker du et lånetilbud, ta kontakt 
med Tommy Stenersen på telefon
95 22 44 18 eller e-post tommy.
stenersen@sparebank1.no.  Du kan 
også sende en SMS Avtale FF Bærum 
til 07040, så tar SpareBank 1 kontakt 
med deg.  Banken har kontorer i 
Sandvika og på Bekkestua.

SpareBank 1 er delvis eid av LO og de 
har forpliktet seg til at medlemmene også 
får de beste betingelser på forsikringer 
gjennom LO-favør. Her får du inntil 25% 
rabatt om du samler skadeforsikringene 
dine i SpareBank 1

Streikebidrag
Som tidligere opplyst ble det innvilget 
streikebidrag til alle som er blitt trukket i 
lønn av arbeidsgiver under streiken knyttet 
til endringer i AML. Bidraget ble utbetalt av 
fagforeningen til de som fremviste lønnslipp 
hvor det fremkom at streiketrekket var 
foretatt. 

De som ikke har bedt om refusjon må 
gjøre dette omgående ved å sende inn 
overnevnte lønnslipp. Denne bes sendes 
enten på epost eller internkonvolutt til 
kontoret.

Fagforbundet krever åpenhet
om handelsavtaler
På vårt årsmøte vedtok vi en uttalelse 
om åpenhet om alt rundt pågående TISA 
forhandlingene. Dette er forhandlinger 
som kan legge offentlige tjenester åpne for 
utenlandske tjenester.

Denne hemmelighetsholdningen fra 
regjeringens side fortsetter. Vi kjenner alle 

regjeringspartienes mål om privatisering og 
kommersialisering av velferdstjenestene og 
er bekymret for at TISA-forhandlingene vil 
legge disse åpne for utenlandske selskaper.  

Fagforbundet og åtte andre fagforbund har 
derfor gått sammen om å kreve åpenhet og 
innsyn i forhandlingene. 
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Fagforeningen avholdt vårens plass-
tillitvalgtsamling på Laholmen i 
Strømstad den 11. og 12. mai. Her 
var nærmere 90 tillitsvalgte samlet
til informasjon og faglig påfyll.

Fagforeningslederen orienterte 
inngående om de lokale politiske 
sakene som AML, seniorordningen, 
heltid og kommunereformen. Blant
de andre sakene som ble diskutert
var sentrale og lokale lønns-
forhandlinger, samt flere andre viktige 
fagforeningssaker. For fagforeningen 
er disse samlingene viktige. De tillitsvalgte 
får orienteringer om hva som rører seg i 
kommunen og de kan gjennom diskusjoner 
gi sine tilbakemeldinger.

Ettermiddagen ble avrundet med at advokat 
Thomas Urdal Johnsen holdt et informativt 
foredrag om forandringene i den nye
arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. juli i år.

Første dag ble avsluttet med en flott 
middag med påfølgende hyggelig samvær.

Annen dag fikk vi besøk av «Gladiatoren» 
Arnt Sæther som holdt engasjerende 
foredrag om livet i videste forstand, til stor 
fornøyelse for de tilstedeværende. Sen 
ettermiddag kunne fornøyde tillitsvalgte 
sette seg på bussen hjem til Bærum.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Seminar for plasstillitsvalgte
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Fagforeningen avholdt den 27. og 28. 
april hoveddelen av Fase 1 kurset for nye 
plasstillitsvalgte på Holmen Fjordhotell.  
Denne grunnopplæringen er en innføring 
i Fagforbundets organisering, vedtekter 
og handlingsplan, samt hovedavtalen og 
hovedtariffavtalen.  Det ble også gitt en 

grundig gjennomgang av Bærum kommunes 
medbestemmelsesordning.  Første dag 
ble avsluttet med en hyggelig middag og 
sosial samvær. Forelesere var våre egne 
hovedtillitsvalgte.  Siste dag av opplæringen 
ble avholdt 21. mai.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Fase 1 avholdt for nye plasstillitsvalgte
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Arbeidsgiver overtok 1. januar 2014 
ledervervet i AMU og Rådmannen ble 
dermed ny AMU leder.

I møtet etter nyttår meddelte Råd-
mannen AMU at han trekker seg fra 
utvalget. Som ny AMU leder oppnevnte 
han kommunaldirektør Kristin 
Weidemann Wieland som da vil fungere 
ut året. Fra nyttår går ledervervet over 
til arbeidstakerne. Det er bytte av 
ledervervet hvert annet år.

Arbeidstakerrepresentantene i AMU 
beklager at Rådmannen trekker seg. Vi 
mener at AMU er svært viktig både for 
arbeidsgiver og arbeidstakerne. AMU er 
et utvalg som er opprettet for å være en 
møtearena for den øverste ledelsen og 
ledende ansattrepresentanter.

I et slikt utvalg hører Rådmannen 
naturlig hjemme, etter at Kommune-
styret vedtok å delegere ansvaret til 
administrasjonen. 

Ferieloven er nå blitt endret med 
virkning fra 1. juli 2014.
Det innebærer at 7.1 nå lyder:

«Arbeidstakere som godgjør ved legeattest 
at vedkommende under ferie har vært 
arbeidsufør i minst 1 virkedag, får 
tilsvarende ferie erstattet.»

Alle arbeidstakere vil få ferien erstattet 
dag for dag ved egen sykdom, forutsatt 
at arbeidsuførheten er tilfredsstillende 
dokumentert.

Kravet om dokumentasjon fremkommer
av ferielovens §9.

Påminnelse om at medlemmer som 
flytter eller endrer arbeidsplass må 
melde fra til kontoret slik at vi kan 
oppdatere våre medlemsregistre 
fortløpende.

Om du har en slik endring, send en mail 
til Elisabeth Flaten.
elisabeth.flaten@
baerum.kommune.no

Fagforbundet ber sine medlemmer om 
å være aktive i bruk av hjemmesiden vår, 
www.fagforbundetbaerum.no

Her finner dere aktuell informasjon, og 
dere kan kontakte oss på kontaktskjema 
med innspill, spørsmål og kommentarer. 
Vi ser frem til å høre fra dere alle!

Endringer i ferieloven

Adresseendring

Hjemmeside

Rådmannen trekker seg som leder av AMU  
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Fagforbundet Bærum var medarrangør i et vellykket 1. mai arrangement i 
Asker. Det var sanger og appeller på torget i Asker før toget beveget seg opp 
til Kulturlåven. Her ble det servert kaffe og kaker, før en inspirert Bård Vegard 
Solhjell holdt talen for dagen, for fullsatt sal.

Tradisjonell 1. mai feiring
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Besøksadresse: 
Brambanigården 
Kinoveien 4 D, 1.et.asje 
1304 Sandvika 

 
Postadresse: 
Bærum kommune 
Fagforbundet Bærum 
1304 Sandvika 
www.fagforbundetbaerum.no 

 
Tlf:  67 50 3121/ 3124        

    3126/ 3122/ 3127 
Faks: 67 50 3024 

 

 

 
 
 
Til de politiske partiene i  
Bærum kommune 
 
 
 

   
  
  
  
  

     
     
Deres ref.: Arkivkode:   Dato: 30.05.2015. 
KOMMUNEVALGET 2015 
Fagforbundet Bærum vil gjerne bidra til en god og konstruktiv valgkamp 
ved å øke oppmerksomheten om hva resultatet av et kommunevalg betyr 
for lokaldemokratiet.   
Vi oppfordrer flest mulig av våre nærmere 4000 medlemmer til å bruke 
stemmeretten ved årets kommune- og fylkestingsvalg.   Vi vil gjerne gi 
medlemmene mest mulig kunnskap om hva partiene går inn for i spørsmål 
som vi tror er viktige for dem som arbeidstakere og har kommunen som 
arbeidsgiver. 
På denne bakgrunn har vi utarbeidet noen spørsmål som vi ønsker at de 
politiske partiene som stiller liste ved kommunevalget her i Bærum 
besvarer og returnerer til oss. 
Brevet er sendt til partienes gruppeledere i Kommunestyret.  Til de partiene 
som ikke er representert der, er brevet sendt partileder.  Vi ber om 
tilbakemelding innen 22. juni 2015 i post til Fagforbundet Bærum, 1304 
Sandvika eller på e-post til bmj@baerum.kommune.no.   
Fagforbundet ønsker partiene lykke til i valgkampen. 
 
 
Fagforbundet Bærum 
Bjørn M Johnsen  
leder 
 
 
Vedlegg:  
Spørreskjema 

FAGFORBUNDET BÆRUM  
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 FAGFORBUNDET BÆRUM 
 
  
 
Navn på parti: _____________________________ 
 
        
 Kryss av Ja Nei 
1 Vil ditt parti gå inn for folkeavstemning om (en eventuell) 

kommunesammenslåing? 
 

  

2 Vil ditt parti opprettholde og videreføre dagens seniorordning? 
 

  

3  Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av 
velferdstjenestene i kommunen? 
 

  

4 Vil ditt parti endre offentlig ansattes pensjonsordninger for å 
spare penger? 
 

  

5 Vil ditt parti arbeide for mest mulig heltidsstillinger? 
 

  

6 Vil ditt parti sikre at kommunen tilbyr læreplasser til alle som 
trenger det? 
 

  

7 Vil ditt parti gi lærlinger fast stilling i kommunen etter endt 
læretid? 
 

  

8 Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å øke 
bemanningen på sykehjemmene og i hjemmetjenesten? 
 

  

9 Vil ditt parti gjenopprette politisk deltagelse i 
arbeidsmiljøutvalget i Bærum kommune? 
 

  

10 Vil ditt parti gå inn for at kommunens anbudskontrakter gis kun 
til kontraktører som forplikter seg til at de ikke har mer enn to 
underleverandører i kontraktkjeden, dette for å hindre sosial 
dumping? 

  

 
Tusen takk for at dere tok tid til å svare. 

Aktivitet mot kommunevalget 2015 
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I møte i Samarbeidsutvalget 4. mai 
hadde Rådmannen en gjennomgang av 
seniorordningen i Bærum kommune. 
Utvalget diskuterte saken og det ble 
stilt flere spørsmål til opplysninger 
som fremkom Rådmannens 
saksfremlegg.

Rådmannen hevdet at seniorordningen 
hadde en årlig kostnad på rundt 
40 millioner kroner. Fremlagte tall 
er bruttotall. Fra ordningen startet 
og frem til i dag er uttaket av AFP 
redusert betydelig. Det er et av 
besparingsområdene som ikke var 
tatt med i beregningen. Det å legge 
frem et slikt misvisende tallgrunnlag, 
gjør at rapporten får et svært useriøst 
stempel. Det kan synes som om noen 
ved hjelp av talltriksing, vil gi inntrykk 
av at ordningen har en helt annen 
utgiftsbelastning enn virkeligheten 
tilsier.

Det er beklagelig at slike tall slukes 
rått av de som leser dokumentene. 
Det viser lederen i Budstikka noen 

dager etter at saken var behandlet. 
Fagforbundet hadde forventet at 
Rådmannen hadde gått ut og korrigert 
det inntrykket som rapporten gir.

Rådmannen signaliserer i 
saksfremlegget en endret politikk 
på dette området. I den videre 
oppfølgning vil Rådmannen nedsette en 
arbeidsgruppe for å lage et forslag til 
livsfasepolitikk og legge frem en ny sak 
til politisk behandling i løpet av 2016.

Fagforbundet mener at dagens 
seniorordning er en vinn-vinn situasjon 
både for arbeidsgiver og ansatte. 
Arbeidsgiver får betydelig reduserte 
AFP kostnader og følger også opp 
intensjonene fra sentrale myndigheter 
om at ansatte skal stå lenger i arbeid. 
Samtidig får de ansatte en noe lettere 
avslutning på sitt arbeidsliv. 

Fagforbundet vil være aktiv i den videre 
diskusjonen om seniorordningen.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Urovekkende signaler i Rådmannens 
redegjørelse om seniorordningen 
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Fagforbundet Bærum inviterte sine medlemmer som i 2014 hadde hatt 40 års 
medlemskap i LO eller 25 års medlemskap i Fagforbundet til en jubileumsmiddag 
i kantinen i Kommunegården. Det ble en festlig kveld med god mat og drikke. 
Under middagen fikk alle jubilantene utdelt diplom og jubileumsmerker.

Jubileumsmiddag for
40 og 25 års jubilantene 

25 års jubilantene

40 års jubilantene
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Innspill av Bjørn M Johnsen,
leder av Fagforbundet Bærum

Politikerne i Bærum har vært pådrivere for 
at kommunene skal overta flere av statens 
oppgaver.

BLANT DE SAKENE som har vært
diskutert den siste tiden er Bærum 
kommunes mulighet til å overta ansvaret 
for de videregående skolene i kommunen.

Regjeringen har sendt ut på høring en sak 
om å overføre skatteoppkreverfunksjonen 
til staten. Disse oppgavene har vært 
kommunale i årtier, men regjeringen 
ønsker nå å statliggjøre. Dette er en viktig 
samfunnsoppgave som kommunene har 
løst på en utmerket måte.

Skatteinnfordringen i Norge er på topp i 
Europa, hvor Hellas ligger på bunnen. Dette 
er en av grunnene til grekernes vanskelige
situasjon. Innfordringen i Bærum ligger på 
topp i Norge.

Grunnen til Norges topposisjon er 
skatteoppkreverens lokale tilhørighet. Jeg 
var i nærmere 20 år leder av avdelingen
som hadde ansvaret for innfordringen
i Bærum kommune.

Min erfaring er at lokal kunnskap er den 
viktigste årsaken til de gode resultatene 
som det kan vises til her i landet. Det er 
derfor uforståelig at myndighetene vil 
forandre noe som i dag fungerer optimalt 
og som fremstår som en effektiv ordning.

Erfaring tilsier også at nærhet til inn-
byggerne er viktig for å bistå vanskeligstilte 
innbyggere som ofte har behov for råd
og bistand i en vanskelig situasjon. 

Skatteoppkreveren har også en
kontrolloppgave opp mot lokale arbeids-
givere og har derfor en svært viktig 
funksjon i kampen mot svart arbeid.

I dette arbeidet er også nærheten til 
skatteobjektene viktig og letter arbeidet 
med å avdekke svart økonomi.

Jeg støtter fullt ut Rådmannen som i sin 
innstilling til formannskapet, sier at en 
statliggjøring vil innebære en risiko for tap 
av inntekter og at dagens kommunale
ordning gir best resultater.

Selv med de resultatene som det kan vises 
til, og med den risiko for inntektstap som 
en nyordning kan medføre, gikk likevel 
flertallet i formannskapet med Høyre i 
spissen for å anbefale at staten overtar 
denne kommunale oppgaven.

FOR MEG ER DET ubegripelig at
politikere som ønsker seg flere kommunale 
oppgaver, samtidig vil frasi seg en viktig 
samfunnsoppgave hvor nærhet til inn-
byggerne er viktig. Det er å håpe at
flertallet på Stortinget har bedre
vurderingsevne enn flertallet av våre 
kommunale politikere. 

Hvorfor forandre det vi er best på i verden?  

Faksimile fra “Budstikka” 18.04.2015
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HUSK MEDLEMSMØTE 18. JUNI!

Det ble enighet i mellomoppgjøret 
mellom Fagforbundet og Norlandia 
Care Norge, eldreomsorg tirsdag 
12. mai. Resultatet kom etter 
forhandlinger og bistandsforhandlinger 
med LO Stat og Spekter.

Resultatet ble slik at alle ansatte gis 
minst kr 6.500 i tillegg fra 1. april i år.

 Assistenter/faglært: 
* Alle ansatte gis minst 6.500 kroner 
 eller 2,15 prosent av lønna fra
 1. april. 

* Minstelønnssatsene for de to 
 gruppene økes med kroner 4.500, 
 for 0- 2 og 4 års ansiennitet. 

Sykepleiere: 
* Alle gis et generelt tillegg på
 1,97 prosent fra 1. april. 

* Alle sykepleiere ansatt i Norlandia 
 pr 1.4. 2015, sikres en minimums-
 lønn på kr.400 000. Om dette
 utgjør mindre enn 1,97 prosent,
 skal differansen komme i tillegg. 

* Det skal det være lokale for-
 handlinger mellom hovedtillitsvalgt 
 og Norlandia med hovedhensikt på 
 å beholde spisskompetanse. 

Alle våre fagforeningsmedlemmer 
på Gullhaug har fått brev fra oss om 
forhandlingsresultatet.

Enighet mellom Fagforbundet og 
Norlandia eldreomsorg  

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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