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Lederen har ordet
ET GODT NYTT ÅR?

Vi er nå ved avslutningen av et år hvor vi har
vært med å velge vår nye arbeidsgiver. Det ble
ingen revolusjon. Mye er ved det gamle. Høyre
mistet imidlertid flertallet i kommunestyret og vi
fikk en bredere sammensatt venstreside.
Det spesielle ved denne valgkampen var
at den viktigste saken som skal behandles i
kommende periode ikke ble debattert i det
hele tatt. Kommunereformen og en eventuell
kommunesammenslåing. Fagforbundet har satt
de tre F på kartet. De står for Fakta, Frihet og
Folkeavstemning.Vi krever mer fakta og frihet
til å velge. Derfor krever vi folkeavstemning
hvis det kommer forslag om at Bærum slås
sammen med en eller flere kommuner. Det er
ikke tvil om at en sammenslåing vil påvirke vår
arbeidsdag. På sikt mye mer enn hva vi aner i
dag.
Den andre store saken som kommer
neste år har også stor betydning for ansatte.
Rådmannen har som kjent satt i gang et prosjekt
som skal gjennomgå alle ansattordninger. Det
gjelder hele spekteret. Forandringene kommer
en etter en. Ikke alle like omfattende, men
i sum blir det mye. Alle forandringene går i
ansattes disfavør. Mulighetene for ulønnede
permisjoner er allerede redusert. Nå skal
alle arbeidstidsordningene gjennomgås. Det
gjelder blant annet arbeidstiden i barnehager,
sommertid og fleksitid.

livfasepolitikk. Bærum kommune er en IA-avtale
bedrift. I denne avtalen ligger det mye god
livfasepolitikk, hvis en bare ønsker å bruke den.
Jeg ser forslaget om en «livsfasepolitikk» som et
forsøk på å avvikle dagens seniorordning. Her
står alle fagforeningene samlet for å forsvare
dagens ordning.
Kompetansepoengene som ansatte har til
gode foreslår Rådmannen skal inndras. Dette
foreslås selv om et enstemmig kommunestyre
for noen år siden vedtok at de skulle godtgjøres.
Det vedtaket har ikke vært mulig å gjennomføre
da administrasjonen ikke satte av penger til
formålet. Mange som ønsker å bruke poengene
er blitt avvist med begrunnelsen at det ikke var
penger på budsjettet. Det er betimelig å spørre
om ansatte kan stole på det som blir vedtatt.
Denne saken får sitt endelige resultat innen
kort tid.
Lønnen til nye hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud med lav lønn reduseres,
mens lønnen til høytlønnede tillitsvalgte øker.
Det rammer stor sett bare Fagforbundet. Jeg
protesterte da også på denne omleggingen, men
til ingen nytte. Det er som å ta fra de fattige og
gi til de rike. Dette er en betenkelig utvikling.
Jeg ønsker dere alle en hyggelig jule- og
nyttårshelg og håper å se mange av dere på
årsmøtet i januar.

Seniorordningen skal også vurderes i dette
prosjektet. Det nye er nå det Rådmannen kaller
Bjørn M Johnsen
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Årsmøte
FAGFORBUNDET BÆRUM INVITERER
TIL ÅRSMØTE
Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag 28. Januar 201 6
18.00
Kantinen i Kommunegården

PROGRAM:
1:
2:

ÅPNING
VALG AV		

3:
4:
5:

BERETNING
HANDLINGSPLAN
ØKONOMI
5.1 REGNSKAP
5.2 BUDSJETT
INNKOMNE FORSLAG
FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRE
STYRET I HENDE SENEST11. JANUAR 201 6
VALG AV:		
LEDER
OPPLÆRINGSANS-

6:

7:

2.1 MØTELEDER
2.2 REFERENT

VARLIG
SEKSJONSLEDER SKKO, SKA
NESTLEDER SHS, SST
UNGDOMSTILLITSVALGT
FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES TIL
VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 11. JAUNUAR 2016.
e-post: trond.overgaard@baerum.kommune.no
Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann.
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag 22. januar 201 6.
Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
Tlf: 67 50 31 22
e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no
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Ansatte har full anledning til å uttale seg

I en artikkel om Akutthjelpen hvor
fagforeningslederen ble intervjuet, tok
Budstikka blant annet opp problemstillingen om ansatte som ikke tør å
uttale seg til media.

Fagforbundet er helt klar i sin oppfatning. Det
er ytringsfrihet her i landet, det er en grunnlovfestet rettighet. Ansatte har derfor full
anledning til å uttale seg om kommunale saker
som privatpersoner.

Budstikka skriver
I denne saken har de ansatte i Akutthjelpen i hjemmet samt helsesøstre ved
en kommunal helsestasjon, fått munnkurv
av arbeidsgiver.

Dette standpunktet blir støttet av
kommuneadvokaten som skriver i internavisen
Bare Bærum nr 3:2015: «Ytringsfriheten
innebærer at ansatte i utgangspunktet kan
uttale seg fritt om forhold knyttet til kommunen.
Unntakene fra ytringsfriheten er få, begrensede
og krever sterke grunner.»

– Fagforbundet er helt tydelig på at å kutte
dette tilbudet er uansvarlig, sier Bjørn M
Johnsen, leder av Fagforbundet i Bærum. Han
uttaler seg som hovedtillitsvalgt for de ansatte
i kommunen. Johnsen reagerer på at de ansatte
har fått munnkurv.
– Hvis det er slik at arbeidsgiver har gitt
instruks om at de ansatte ikke får uttale seg, kan
vi ikke akseptere det.Vi mener de ansatte har
en plikt til å opplyse om hvilke konsekvenser
de mener et slikt budsjettkutt måtte ha, da det
rammer svake brukergrupper i kritiske
situasjoner, sier han.

Det skulle således ikke være tvil om at ledere
ikke har anledning til å gi ansatte munnkurv slik
Budstikka skriver at det er gjort i denne saken.
Fagforbundet vil følge opp dette, for slik kan vi
ikke ha det.
Er noen i tvil anbefales kommuneadvokatens
klargjørende artikkel i Bare Bærum under
tittelen: Ansattes ytringsfrihet.

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Tar fra de som tjener minst og gir til de
som tjener mest
Regulering av lønnen til hovedtillitsvalgte (HTV)
og hovedverneombudene (HVO) har gjennom
årene vært en enkel affære. Rådmannen har
innkalt til drøftingsmøte og personlig ledet disse
møtene. Lønnsøkningen har vært den samme
som rammen i kommuneoppgjøret. Enkelt og
greit.
I år ble det hele forandret. Rådmannen
delegerte drøftelsene til HR-direktør, og vi
skjønte fort hvorfor; Det kom forslag om
forandring. Hovedverneombudene skulle nå ikke
omhandles i den nye avtalen. Begrunnelsen var
at de ikke var omtalt i hovedtariffavtalen (HTA).
Det var de heller ikke tidligere, men daværende
rådmenn har alltid ment at HVO skulle ha
samme lønnsbetingelser som HTV. Det har vært
turbulent ved oppnevnelsene av nye HVO. Kan
det være takk for sist?
Den andre forandringen var lønnsbetingelsene
for HTA. Begynnerlønnen for nye HTV med lav
lønn ble redusert med over 40.000 kroner, mens
lønnen for høytlønnede øker med over 10.000
kroner. Disse forandringene rammer stort sett
bare Fagforbundets medlemmer.
Fagforbundet kunne ikke akseptere disse to
forandringene.Vi kunne akseptere at minstelønnen ikke økte, men ble som for 2015. Det
fikk vi ikke gjennomslag for. Lønnen til HTV er
ikke forhandlinger, men bare drøftelser. Dermed
bestemmer arbeidsgiver suverent hva lønnen
skal være.

Det var bare Fagforbundet som protesterte
på forandringene. De ble godtatt av de andre
hovedsammenslutningene.Vi hadde følgende
protokolltilførsel:
Fagforbundet krever at minstelønn for
frikjøpte for 2016 blir på minimum kr
470.000 som tilsvarer lønnen for 2015.
Lønnen til HVO omhandles ikke av HTA
kap. 3, punkt 3.5, men Bærum kommune
har gjennom alle år hatt den samme
lønnsordning for HVO som det har vært
for HTA. Fagforbundet ser ingen grunn
til at det nå skal forandres. Arbeidsgiver
har heller ikke begrunnet forslaget om å
forandre dagens ordning, utover at HVO
ikke omfattes av HTA, noe de heller ikke
har vært tidligere.
Administrasjonen bedriver motsatt Robin Hood
politikk. Tar fra de som tjener minst og gir til de
som tjener mest. Hvis denne retningen
forsetter, skal det nok ikke bli lett å sitte nederst
ved bordet i fremtiden.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Valget 2015
Sommeravslutning med valgkamp
Kantinen i Kommunegården ble fylt da over
hundre medlemmer deltok på vår sommeravslutning 18. juni. Medlemsmøtet ble åpnet med
sang av Jørn Simen Øverli.
Vår populære forbundsnestleder, Odd
Haldgeir Larsen, var til stede og kastet glans
over møtet. Han holdt også en innledning før
den politiske debatten. Det var appeller fra APs
Kjell Maartmann-Moe, SVs Harald Sævareid og
Rødt sin Bjørn A Larsen. Disse svarte også på
spørsmål fra salen.

Deretter orienterte fagforeningsleder Bjørn
M Johnsen om lokale saker som fagforeningen
arbeidet med, deriblant det spørreskjema som
var sendt de politiske partiene. Både han og
nestlederen oppfordret alle til å bruke
stemmeretten ved kommunevalget. Da er vi
med på å velge vår arbeidsgiver. Deretter ble det
sosialt samvær med servering av reker og mye
godt drikke. Det ble en flott kveld, med en god
blanding av politikk og fornøyelse.

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Valget 2015
Fagforeningen hadde valgstand i Sandvika
Lørdag 5. september hadde Fagforbundet
Bærum som eneste fagforening valgstand i
Sandvika sentrum. Det var også stands fra alle
de politiske partiene og LO A/B. Grått vær la
ingen demper på stemningen, hverken fra oss
eller publikum.Vi delte ut flyers med oppfordring om å bruke stemmeretten. Flere forbipasserende tok selv kontakt, noe som også førte
til innmeldelser i fagforeningen.
Vi hadde god kontakt med LO og våre politiske
venner. Fra LO stilte bl.a. Daniel Walter og
Ap hadde toppet laget med tidligere statsråd
Schjøtt-Pedersen. Der var også første
kandidatene fra SV Sævareid og Larsen fra Rødt.

Resultatet av kommunevalget som ventet
Valget på landsbasis ble en suksess for de
rød-grønne. Det lover godt foran kommende
Stortingsvalg.
I Bærum ble det som ventet ingen revolusjon.
Vi er fornøyd med at Høyre mistet flertallet.
Skuffende at Ap gjorde det dårligere enn hva vi
hadde forventet. SV må være fornøyd med at de
fikk beholde sine to mandater.
Vi er godt fornøyd med at Rødt igjen kommer
inn i kommunestyret. Spennende å se hvor

MDG vil befinne seg i det politiske landskapet.
Mandatfordelingen gjør at det nå blir en mer
reell debatt i kommunestyret. Det er godt for
demokratiet.
Det som har skjedd i forbindelsen med
konstitueringen av kommunestyret er at det ble
et samarbeid mellom Høyre, Fr.p og Kr.p, disse
er nå de nye budsjettkameratene som sammen
har flertall.Venstre er ikke lenger inne i varmen.
Det er derfor lov å håpe på et mer venstre/
sentrum samarbeide også her i Bærum.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Seminar for Plasstillitsvalgte
I november hadde fagforeningen sitt årlige
høstseminar på Klækken hotell. Det var stor
oppslutning fra våre tillitsvalgte. Det var et
omfattende program med mye fagforenings

informasjon samt både lokale og sentrale
nyheter. Sparebank 1 hadde noen korte innlegg
om forsikringsnyheter i LO favør og om
låneavtalen. Seksjonsplanene ble også
gjennomgått. Første dag ble avsluttet med god
mat og drikke. Under aperitiffen ble deltagerne
underholdt av sangerinnen Tove Bøygård, som
frembrakte både tårer og latter hos tilhørerne.

Det meste av dag to var satt av til kommunereformen og de konsekvensene det vil kunne få
for våre medlemmer.Vi var så heldig å få leder
av Fagforbundets strategiske stab, Unni Hagen,
som holdt foredraget ”Kommunereformen.Vil vi? Må vi? Skal vi?”.
Dette ble fulgt opp av Fanny Voldnes, som er
leder av samfunnsøkonomiske enhet i
Fagforbundet, som snakket under tittelen
”Kommuner som butikk”. Fagforeningslederen
avsluttet denne delen med en orientering om
hva som skjer i Bærum og i Vestregionen.
Fagforeningen ser på disse seminarene som
holdes to ganger i året som en viktig plattform
for kommunikasjon og informasjonsutveksling
mellom hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte.

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Grunnopplæring avholdt for nye tillitsvalgte
Fagforeningen avholdt den 9. og 10. november
hoveddelen av Fase 1 kurset for nye plasstillitsvalgte på Klækken hotell. 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 sosialt samvær. Forelesere var våre egne
hovedtillitsvalgte. Siste dag av opplæringen ble
avholdt 24. november.

Pensjonistene har vært på to turer
Lørdag 13. juni arrangerte pensjonistutvalget tur
for fagforeningens pensjonister til Prøysenstua
på Ringsaker. Første stopp var Eidsvold, hvor det
ble en matpause med baguetter og drikke.
På Prøysenstua ble det underholdning med sang,
før guiden gav en orientering om stua og hele
Prøysenslekta. Deretter ble det servert middag
med dessert og kaffe. Besøket ble avsluttet med
en film om Alf Prøysens liv.
Etter nærmere tolv timer kom en fullastet buss
med fornøyde deltakere tilbake til Sandvika.
Høstturen gikk til Strømstad 28. november.
Turens første stopp var Sandefjord, hvor
deltagerne gikk om bord i båten til Strømstad.

Under båtturen ble det servert en god lunsj. I
Strømstad fikk alle god anledning til å handle.
Det var en tungt lastet buss som fraktet glade
pensjonister tilbake til Sandvika lørdag kveld.
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Budstikkas maktliste
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FAGFORBUNDET BÆRUM
Fagforbundet Akershus
Storgata 33 C
Oslo

Deres ref.:

Arkivkode:

Dato: 03.11.2015

KRAV TIL DE SENTRALE TARIFFORHANDLINGER 2016.
Fagforbundet Bærum sine prioriterte krav til de kommende sentrale
tarifforhandlinger som er behandlet og vedtatt på medlemsmøte.
Tariffeste krav til fastansettelse i samsvar med gml. AML
Tariffeste rett til å stå stilling til 72 år j.fr. ny AML
Betydelig økning av garantert minstelønn, samt redusere avstanden til topplønn for
begynnerlønningene og de med 2,4,6 og 8 års ansiennitet.
Særaldersgrense på 65 år for barnehageassistenter og fagarbeidere i barnehager.
Forbedre dagens AFP-ordning slik at off. ansatte får samme mulighet for annen inntekt
på linje med privat sektor.
Redusere uønsket deltid.
Øke kvelds- og nattillegget kr 80 og lørdag- og søndagstillegget til kr 100 pr time.
Øke smusstillegget til kr 5.- pr time.
Beordning godtgjøres som overtid.
Opprette minstelønnssatser for mellomledere og merkantile stillinger i mellomsikte.
Funksjonstillegg til veiledere for lærlinger.

Besøksadresse:
Brambanigården
Kinoveien 4 D, 1.et.asje

Postadresse:
Bærum kommune
Fagforbundet Bærum

Tlf: 67 50 3121/ 3124
3126/ 3122/ 3127
Faks: 67 50 3024
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Jubileumsmiddag for 40- og
25-årsjubilantene
Fagforbundet Bærum inviterte sine medlemmer som i 2015 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.

25-årsjubilantene

40-årsjubilantene
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Vernetjenesten melder Bærum kommune
til Arbeidstilsynet for brudd på AML
Vernetjenesten har sendt melding til Arbeidstilsynet om brudd på Arbeidsmiljølovens
bestemmelser om risikovurderinger og
deltagelse av tillitsvalgte/vernetjeneste i Bærum
kommune.
I brevet skriver vernetjenesten at det gjennom
2015 er blitt påpekt, en rekke ganger både
muntlig og skriftlig, at det er svært nødvendig
med risikovurderinger forut for forslag til kutt
i driften. De hevder at vernetjenestens innspill
ikke har blitt møtt med forståelse fra ledelsens
side.
De skriver videre at det er uenighet mellom
vernetjenesten og ledelsen på andre områder.
Det handler om vernetjenestens rolle og rutiner
for deltagelse i arbeid knyttet til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. De kommer med
en rekke punkter som de ber Arbeidstilsynet
vurdere.
Hele brevet kan leses på vår internettside
www.fagforbundetbaerum.no

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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FAGFORBUNDET BÆRUM
U tva lg for S a m a rb eid

Utvalg for samarbeid

Deres ref.:

Arkivkode:

Dato: 20.11.15

SAK TIL UTVALG FOR SAMARBEID

Kompetansekontoordningen – avvikling av oppsparte poeng

Ordningen ble vedtatt i Kommunestyret sak 032/07 Nye strategier og tiltak i
arbeidsgiverpolitikken.
Ansatte fikk årlig fra 1.1.2008 avsatt 3 kompetansepoeng. Poengene hadde en verdi på
inntil kr 6.000 pr år i 100 % stilling og skulle brukes til egenutvikling. Uttak av poeng
skulle belastes en sentral pott. Poengene kunne spares, settes i banken, for senere bruk.
Etter tre år ble ordningen lukket. Maksimum innskudd i banken var da 9 poeng med en
verdi på kr 18.000.
Kommunestyret vedtok høsten 2010 å lukke ordningen. Vedtaket var: Opptjente
kompetansepoeng godtgjøres etter gjeldende satser. Med andre ord, kommunestyret
garanterte at «poengene i banken var sikre».
Samtidig ble den sentrale potten avviklet. Heretter skulle uttaket belastes det enkelte
tjenestested. Noe som viste seg å være svært vanskelig. De som har forsøkt å bruke sine
poeng, er blitt avvist av tjenesteleder med at det var det ikke budsjett til. Dette har
medført stor frustrasjon blant de ansatte. Det blir omtalt som et ran.
Saken ble diskutert med arbeidsgiver i fjor. Alle arbeidstakerorganisasjonene var
omforent om at de ansatte måte gis anledning til å bruke sine oppsparte poeng. Skulle
banken stenges, var kravet vårt at ansatte innen en gitt frist ble gitt anledning til
poenguttak og at det burde finansieres gjennom en sentral pott, slik det opprinnelig var
lagt opp til.
Saken har ikke vært diskutert med arbeidstakerorganisasjonene før den nå ble fremlagt i
Utvalg for samarbeid.
Forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake til Rådmannen. Ansatte gis en frist på tre år til ta ut
oppsparte kompetansepoeng som finansieres av en sentral pott.
F a gforb u n d et Bærum
B Ã ru m
Fagforbundet
B jÕ rn M J oh n sen
Bjørn
led er M Johnsen
Leder
Besøksadresse:
B ra m b a n igå rd en
K in ove ie n 4 D , 1 . e ta sje
S a n d vika

P osta d re sse :
B Ã ru m kom m u n e
F a gforb u n d e t B Ã ru m
1 3 04 S a n d vika
www. fa gforb u n d etb a eru m . n o

T lf: 6 7 5 0 3 1 2 1 / 3 1 2 7
31 22/ 31 24/ 31 26
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Faksimile fra Budstikka
Gransket i det skjulte
Rådmannen ba kommune-advokaten
vurdere to fagforeningslederes habilitet
uten at de ble varslet om det.
Bjørn M Johnsen, som er leder for Fagforbundet
i Bærum kommune, reagerer sterkt. Og
rådmannen beklager at de ikke ble varslet.
Johnsen er medlem både av kommunens
pensjonsutvalg og styret i Bærum kommunes
pensjonskasse.
– Spørsmålet om habilitet er ikke blitt tatt opp
hverken i pensjonskassens styre eller i
pensjonsutvalget. Problemstillingen er heller ikke
drøftet med de impliserte, som er
Fagforbundets tillitsvalgte. De er oppnevnt som
representanter til styret og utvalg av
arbeidstagerorganisasjonene, understreker han.
Kirsten W. Wieland, som er kommunaldirektør
organisasjon og utvikling i Bærum kommune,
forklarer at det var kommunens finansforvalter
som reiste spørsmålet.
– Dersom rådmannen er usikker å om
Fagforbundets ledelse er inhabil i denne type
saker, må dette tas opp i en åpen prosess. Både i
utvalgene og eventuelt med den enkelte
representant, sier Johnsen.
Lukkede rom
– Det kan ikke være slik at det i all hemmelighet
bestilles en rapport fra sine egne jurister som
skal vurdere fagforeningsrepresentantenes
habilitet, uten forutgående kontakt, legger han
til. Johnsen mener at en slik avgjørelse, tatt i
lukkede rom, er skremmende, og kan skape
inntrykk av et forsøk på å presse Fagforbudets
tillitsvalgte ut av styrer og utvalg.
– Vi kan ikke se andre motiver når rådmannen
iverksetter en slik lukket prosess, poengterer
han.

Fagforeningslederen mener fremgangsmåten
strider mot kommunens eget verdisett, som er
«åpenhet», «respekt» og «mot» Johnsen sendte
kommunen et skarpt brev om saken i august.
Først 10. november ble svarbrev sendt. Wieland
forklarer at brevet fra Johnsen ikke var blitt
registrert av kommunens dokumentsenter, og
først kom rådmannen i hende 5. november
Beklaget
– At de enkeltpersonene som var berørt av
problemstillingen ikke ble kontaktet personlig
da initiativet ble tatt, ble beklaget allerede i
august og rådmannen står selvsagt ved denne
beklagelsen, skriver kommunaldirektør Wieland
i svarbrevet. Kommuneadvokaten konkluderte
for øvrig med at Johnsen og Fagforbundets
nestleder ikke var inhabile i pensjonssakene.
FAKTA om Fagforbundet Bærum
•
Fagforbundet Bærum er Bærum kommunes
desidert største fagforening med over 3.600
medlemmer.
•
Bærum kommune består av nærmere 200
tjenestesteder, hvor Fagforbundet har plasstillitsvalgte som representerer medlemmene
på tjenestestedet og som møter i lokale
medbestemmelsesmøter og som for øvrig
ivaretar deres interesser.
•
Fagforbundet i Bærum er organisert i fire
yrkesrettede seksjoner.
•
Det er seksjon helse og sosial, seksjon kontor
og administrasjon, seksjon samferdsel og
teknisk og seksjon kultur, kirke og oppvekst.
•
Forbundet har kontorer i Brambanigården i
Sandvika.
•
Fagforbundet Bærum er bemannet med seks
hovedtillitsvalgte.

Jens Svenningsen
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Sandvika Folkets Hus 100 år
26. desember 1915 ble Sandvika Folkets Hus
innviet. Det var de fagorganiserte ved Hamang
Papirfabrikk, som den gang var Sandvikas største
arbeidsplass, som hadde tatt insentivet og sto
for oppføringen av bygget. Tomten var kjøpt av
eieren av Løkke gård. Før krigen var huset et
møtested for arbeiderbevegelsen. Her var det
både faglige møter og fester i helgene. Under
krigen ble Folkets Hus konfiskert av tyskerne
som hadde soldater stasjonert der. Etter krigen
og utover i 50- og 60-årene var det stor
aktivitet. Foruten fagbevegelsen var det alt fra
korøvelser og danseskole, til Mara nata møter
med tungetale. Fagforbundet Bærum eier 10
andeler som tilsvarer 5 % av egenkapitalen i
Sandvika Folkets Hus.Vi gratulerer jubilanten.

Besøk vår hjemmeside
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Rådmann Erik Kjeldstadli
Sandvika, 7. desember 2015.

UAKSEPTABEL ADFERD
Hovedsammenslutningene og de store fagforeningene hadde et samordningsmøte i forrige uke. Et
tema var HR-seminaret som ble avholdt 2. desember.
Til dette seminaret var HTV og HVO invitert. Fra arbeidsgiversiden stilte kommunaldirektør (en kort
periode), HR-direktør, HR-leder, Forhandlingsleder, samt noen medarbeidere fra HR-enheten og
stab.
Seminaret omhandlet omstillingsarbeid. Posten var invitert for å snakke om sitt omstillingsarbeid og
de stilte med HR-direktør og konserntillitsvalgt. I etterkant av dette foredraget skulle denne
tematikken diskuteres.
De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene som var til stede på dette seminaret, har kommet
med svært negative tilbakemeldinger. Disse går på arbeidsgiversidens behandling av de tillitsvalgte
i den etterfølgende debatten som var etter lunsj.
Kommentarene som tillitsvalgte kom med i vårt interne møte, var at de ikke ble tatt på alvor.
Deltagere fra arbeidsgiver hadde et kroppsspråk som tydelig gav uttrykk for det. De følte seg
latterliggjort og de så på dette som maktmisbruk. Arbeidsgiver ble oppfattet som svært useriøs. En
slik adferd er uforenlig med arbeidsgiverrollen de har.
HTA og HVO er Bærum kommunes høyeste representanter for de ansatte og har krav på den respekt
som det medfører. Det er ikke første gang fagforeningene får slike tilbakemeldinger. Denne gangen
var også HR-ledelsen til stede uten at noen derfra reagerte.
På denne bakgrunn ber vi rådmannen personlig følge opp denne saken, så vi unngår slik uakseptabel
opptreden i fremtiden.

Pedro Ardila
AKAD

Else Steenberg Barth
Delta/YS

Bjørn M Johnsen
Fagforbundet/LOK

Audny Fjæra
Sykepleierforb

Lena Jahr
Utdan.forb/UNIO

Guro Skåre
Vernetjenesten
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Nytt AMU fra årsskifte
Fra 1. januar blir det et nytt Arbeidsmiljøutvalg for Bærum kommune. Perioden er to år. Utvalget vil
bestå av seks representanter fra arbeidstakerne og fem fra arbeidsgiversiden. Fra dette tidspunkt går
også ledervervet over fra arbeidsgiver til de ansatte. Ledervervet har stor betydning, da lederen har
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Dette kan skje ofte siden partene har like mange representanter.
I AMU har hovedsammenslutningene nå oppnevnt fire ansattrepresentanter. Fra Fagforbundet er det
Bjørn M Johnsen og Zlata Ljubicic. For øvrig er oppnevnt Lena Jahr fra Utdanningsforbundet, Audny
Fjæra fra Sykepleierforbundet og Else Steenberg Barth fra Delta. I tillegg er hovedvernetjenesten
representert ved koordinerende HVO Guro Skåre.

Nytt Utvalg for Samarbeid allerede startet
Etter kommunevalget har det nye Kommunestyret valgt de nye politiske representantene til Utvalg
for Samarbeid (SAM). Perioden er på fire år. Her fikk Høyre både lederen og nestlederen, i tillegg er
det en representant fra Venstre og Stein Stugu fra Rødt.
Det sitter tre arbeidstakerrepresentanter i utvalget. Her inngikk Fagforbundet og UNIO et samarbeid
og tok dermed alle de tre plassene. De to første årene har Fagforbundet to representanter og UNIO
en. Etter to år får UNIO to. Fagforbundet er representert ved leder og nestleder og UNIO av sin
leder.

Pensjonskassens styre reoppnevnt
Pensjonskassens styre har fem medlemmer. Fire politisk oppnevnt og en ansattrepresentant. Siden
pensjonskassen er nystartet, hadde nåværende styre bare vært i funksjon i ett år. Hele styret ble
reoppnevnt. Fire av det nye Kommunestyret og Bjørn M Johnsen som ansattrepresentant av
arbeidstakerorganisasjonene.

Besøk vår hjemmeside
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4A2 Lønnsforhandlinger
Før påske antar vi det blir nye lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens kap 4A2. Kriteriene til
lønnskrav fremkommer klart i tariffavtalen og følgende tre punkter:
•
Når det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.
•
Når det har skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde
•
Når arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført
kompetansegivende etter/videreutdanning.
Fagforbundet ber om at det så snart en eller flere av kriteriene er oppfylt, sendes lønnskrav til
kontoret. Her samler vi kravene som sendes Forhandlingsenheten innen den gitte tidsfrist.Vi
sender ikke ut ytterligere informasjon før forhandlingene.

Kommende Hovedtarifforhandlinger 2016
Inneværende tariffperiode går frem til 30. april 2016. I løpet av mai vil det bli sentrale
forhandlinger mellom KS og hovedsammenslutningene.Virkningsdato for de lønnstilleggene som
blir fremforhandlet er 1. mai 2016. Skulle partene ikke bli enige, vil streik kunne inntre rundt 25.
mai.Vanligvis blir det avsatt penger til en lokal pott ved disse sentrale forhandlingene.Vi antar at
de lokale pottforhandlingene vil bli i oktober/november neste år.

Ansiennitet
Mange er usikre på om lønnsansienniteten er riktig.Vi har besøk av mange som ønsker vår
bistand til å sjekke om de får riktig lønn.Vi har funnet en del feil på ansiennitetsberegningen. Er
du i tvil om din ansiennitet er riktig, ta kontakt med kontoret. For å kunne foreta en beregning er
det viktig å ta med lønnslipp, attester/vitnemål og arbeidsavtaler.

Les mer på vår hjemmeside
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Fra eldre dager
Vår fagforening er tuftet på gamle aner.
Allerede i 1. juni 1929 ble den første kommunale
fagforeningen i Bærum kommune stiftet. Det var
begynnelsen til det som i dag er Fagforbundet
Bærum.
Fra å være noen håndfull antall medlemmer
i 1929 til nærmere 4000 i dag. Medlemmene
den gangen besto stort sett av arbeidere. Den
første fagforeningen tok derfor navnet Bærum
sten-, jord og cementarbeiderforening. Navnet
ble senere forandret til Bærum kommunale
arbeiderforening. I 1990 ble alle de kommunale
fagforeningene i Norsk kommuneforbund slått
sammen til en fagforening. Fjorten år senere ble
vi til Fagforbundet Bærum, da Norsk kommuneforbund og Norsk Helse- og sosialforbund ble til
Fagforbundet.

De første lønnsforhandlingene mellom den
nye fagforeningen og Bærum kommune fant
sted våren 1930. Forhandlingene ble behørig
annonsert i Budstikka den 12. mars 1930 hvor
det ble opplyst at forhandlingene skulle holdes
i Herredshuset samme aften kl 7. Formannskapet hadde oppnevnt prominente personer til
å ivareta arbeidsgiversiden i forhandlingene med
de nye tillitsvalgte.
Annonsen tyder på at forhandlingene foregikk i
en høytidelig og formell atmosfære. Resultatet
av forhandlingene vet vi ingenting om, men vi må
anta at daværende kommunearbeidertariff ble
forbedret. Det ble i alle fall ingen streik.

Besøk vår hjemmeside
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FAGFORBUNDET BÆRUM

Innkalling til årsmøter
Seksjon Helse og Sosial
Seksjon Kirke Kultur og Oppvekst
Seksjon Kontor og Administrasjon
Seksjon Samferdsel og Teknisk
Tid: Mandag 29. februar 2016 kl 18:00
Sted: Kunskapssenteret i Sandvika (ved siden av Skattens hus)
Otto Sverdrups plass 2.
Dagsorden:
1.
2.

Åpning
Valg av

3.
4.
5.
6.

Beretning 2014
Handlingsplan 2015
Innkomne forslag
Valg

2.1 Møteleder
2.2 Referent

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være seksjonsstyret i hende senest
22/2-16.
Etter årsmøtet for seksjonene blir det avholdt:

Medlemsmøte
Det blir matservering i forbindelse med medlemsmøte, derfor fint om dere
melder dere på til Elisabeth Flaten innen 25/2-16:
Mobil: 95872798
elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

A

Fagforbundet Bærum ønsker alle sine
medlemmer en fortreffelig høytid!
POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Bærum kommune
1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika
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