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Lederen har ordet
Seniorordningen
skulle fått leve

Kommunereformen
fikk sin naturlige død
I lang tid har kommunen brukt mye
ressurser på å diskutere kommunesammenslåing.
Først var det syv kommuner som snakket
sammen, disse ble deretter redusert til fire.
Det ble utarbeidet en konsulentrapport
som viste at for Bærum kommune ville en
slik storkommune ikke gi innbyggerne i
kommunen bedre tjenester. Samtidig ville
kommuneøkonomien bli dårligere. Det
stoppet likevel verken sentrale politikere
eller Rådmannen. Målet var sammenslåing
koste hva det koste ville.
Så skjedde det som nok ingen av Bærums
politikere hadde tenkt seg. Ingen av de
gjenstående kommunene vil snakke mer
med Bærum. Store Bærum ble kastet på
gangen og de tre resterende kommunene
fortsatte samtalene. I dag ser vi resultatet.
Asker, Røyken og Hurum, blir nye Asker. I
ettertid kan det synes som om Asker aldri
hadde intensjon om å bli sammen med
Bærum.
For Bærums innbyggeres oppfatning
av en kommesammenslåing skulle det
ikke være noen folkeavstemning, men
en innbyggerundersøkelse. I denne
undersøkelsen ble ikke innbyggerne stilt
det viktige spørsmålet: «Skulle Bærum
fortsette som egen kommune?» Det
ønsket tydeligvis ikke administrasjonen
å få svar på.Var spørsmålet utelatt for å
unngå å få et uønsket resultat? Hva var da
hensikten med en slik undersøkelse? Det
tror jeg mange spør seg om i dag. Den var
jo uten nytteverdi, men kostnadskrevende.

Før kommunevalget for åtte år siden hadde
vi en forutseende rådmann som foreslo å
innføre en seniorordning for kommunens
ansatte. Forslaget ble støttet unisont av
alle de politiske partiene i kommunestyret.
Intensjonen var å få ansatte til å stå lenger
i arbeid og samtidig redusere kommunens
AFP utgifter. Ordning ble en suksess.
Ansatte jobbet lenger og AFP utgiftene ble
betydelig redusert.
Etter siste kommunevalg var tonen blant
Rådmannen og enkelte politiske partier en
annen. Denne gangen var det etter et valg,
mens ordningen ble innført med applaus
før et valg. Det burde vært kommunevalg
hvert år.
I mellomtiden har vi hatt flere positive
evalueringer av ordningen, men i saken
som Rådmannen la frem for politikerne
var alt det positive borte, nå var alt ved
ordningen negativt.
Alle kommunens fagforeninger var
sammen om å be om at påstandene
måte dokumenteres og de økonomiske
beregningene fremlegges. Det ble de
aldri. Kan det være for at de ikke kunne
dokumenteres? Høyre og Frp støttet
Rådmannen og seniorordningen med en
fridag i uken, med full lønn er borte fra
nyttår. Det er i dag mange skuffede ansatte.
Både de som er i ordningen og de mange
som var på vei inn.
Det er lenge til neste kommunevalg, men
da den tid kommer er det viktig å huske
hvilke partier som støttet oss i denne
saken.

Bjørn M Johnsen
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Suksessfullt årsmøte avholdt
Fagforeningens årsmøte ble avholdt
torsdag 28. januar i kantinen i
Kommunegården. Det var et stort
oppmøte. Møtet ble innledet med
flotte visesanger av Marianne Antonsen.
Forbundsnestleder Odd Haldgeir Larsen
gjestet årsmøtet, noe medlemmene
satte stor pris på. Han påtok seg rollen
som møteleder for årsmøtet. Det er
alltid hyggelig å få besøk av den folkelige
nestlederen.
Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen
gjennomgikk grundig årsberetningen for
2015 og de utfordringene fagforeningen
hadde forrige år. Samtidig orienterte han
om saker som er under arbeid og som
vil komme opp senere i år. Årsmøtet fikk
også informasjon om kontaktene med
det politiske miljø.
Spørsmål fra salen ble besvart, før
beretning og regnskap ble enstemmig

vedtatt.Valgkomiteens forslag til vervene
som var på valg, ble også enstemmig
vedtatt. Leder tok gjenvalg for nye to år,
noe årsmøtet viste å sette pris på. Han
opplyste også at nestleder har overtatt
ansvaret for koordineringen av alle de
hovedtillitsvalgte og flere andre av hans
lederoppgaver.
En hyggelig kveld ble avsluttet med
sosialt samvær, med mye god mat og
drikke.
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Seksjonsstyrene

SHS - Seksjon helse
og sosial

• Leder: Sigurd Solberg
• Nestleder: Anna Rundhaug
• Styremedlem: Mari Nyvoll Barbakken
• Styremedlem: Tonje Bratsberg Moen
• Styremedlem: Christina Jean Dazo
Pettersen

SKKO - Seksjon kirke,
kultur og oppvekst

• Leder: Kjersti Olsen
• Nestleder: Lill Høvik
• Sekretær: Bente Solberg
• Styremedlem: Sissel Skagen
• Styremedlem: Janne R Alne
• Styremedlem: Ragnhild Fosmo

SKA - Seksjon kontor
og administrasjon

• Leder: Hilde Johnsen
• Nestleder: Elisabeth Hestø
• Styremedlem: Bente Breiby

SST - Seksjon
samferdsel og teknisk

• Leder: Mette Elisabeth Ringkjøb
• Nestleder: Egil Pettersen
• Styremedlem: Jan Henry Andersen
• Styremedlem: Jan-Åge Johannessen
• Styremedlem: Per Bjerke

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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FAGFORBUNDET BÆRUM

Formannskapet
Kommunestyret

Deres ref.:

Arkivkode:

Dato: 04.05.2016.

Endring av kommunens seniorordning – Innspill fra
Fagforbundet Bærum.
Våren 2007 la Rådmann Enger, etter drøftinger med de tillitsvalgte, frem en rekke
arbeidsgiver relaterte forslag. Blant forslagene var dagens seniorordning. Forslagene
ble applaudert og enstemmig vedtatt av Kommunestyret. Begrunnelsen for
seniorordningen var todelt. De ansatte skulle stå lenger i arbeid og på den måten
redusere kommunens utgifter til AFP. Som kjent betaler kommunen 100 % av AFPutgiftene som kan tas ut av de ansatte etter fylte 62 år.
I ettertid kan vi konstatere at daværende Rådmanns antagelser er innfridd. Dette viser
de evalueringer som gjennom årene er blitt gjennomført. Uttaket av AFP er blitt
drastisk redusert og de senior-ansatte har fått en lettere arbeidsuke og kan dermed stå
lenger i arbeid. Konklusjonene fra evalueringene som har vært, viser en netto
økonomisk gevinst for Bærum kommune. Samtidig har ordningen oppfylt
myndighetenes intensjon om at ansatte skal arbeide lenger. Her var Rådmannen og
Kommunestyret i 2007 forut for sin tid.
Nå ønsker den nåværende Rådmann å avvikle seniorordningen. Reglene for uttak av
pensjon er den samme i dag som den gang. Det fremheves i saksfremlegget at eldre
arbeidstakere enten kan sykemelde seg eller søke om uføretrygd. Dette er ikke
intensjonene i kommunens inkluderende arbeidsgiverpolitikk. Det er viktig at ansatte
får en verdig avslutning av arbeidslivet. Det at ansatte blir uføretrygdet, vil påføre
Bærum kommunale Pensjonskasse betydelig økte utgifter som i siste instans belastes
vår egen kommunekasse.

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
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Alle arbeidstakerorganisasjonene har vært svært kritisk til prosessen Rådmannen har
lagt opp til. Kravet om å se seniorordningen sammen med den annonserte nye
livsfasepolitikk ble avvist, noe som er uforståelig for en samlet fagbevegelse.
Under hele denne prosessen har arbeidstakerorganisasjonene etterlyst dokumentasjon
for de økonomiske beregninger som fremkommer i saksfremlegget. I utvalg for
Samarbeid fremmet Fagforbundet på vegne av samtlige hovedsammenslutninger
forslag om at saken skulle utsettes, slik at arbeidsgiver ble gitt anledning til å
fremskaffe tall og beregninger, som de tillitsvalgte hadde etterspurt.
Flertallet ville ikke utsette saken, men debatten viste at det ble forventet at tallene
skulle foreligges organisasjonene før Formannskapets behandling av saken. Det har
ikke skjedd. Vi kan ikke forstå dette annerledes enn at opplysningene ikke kan
dokumenteres.
Fagforbundet stiller også spørsmål om objektiviteten i saksfremlegget, da alle de
positive elementene i dagens ordning er tonet ned eller er helt fraværende. Noen av
prognosene er direkte misvisende og gir et uriktig fremtidsbilde. Dette har
organisasjonene påpekt ovenfor administrasjonen.
I en så viktig sak for de ansatte, burde ledelsen i kommunen etterkommet og besvart
de spørsmål som en samlet fagbevegelse har stilt før saken ble sendt til politisk
behandling. Det fortjener både de ansatte og våre politikere.
Fagforbundet husker godt den debatten som Kommunestyret hadde i 2007, hvor
entusiasmen for seniorordningen var unisont. Svært lite har forandret seg siden den
gang, reglene for pensjonering og pensjoner er stort sett de samme.
Vi kan ikke se at Rådmannen har lagt frem dokumentasjon som påviser at ordningen
ikke fungerer etter hensikten. Fagforbundet mener derfor at dagens seniorordning bør
videreføres og håper på politisk støtte i denne viktige saken.
Fagforbundet Bærum
Bjørn M Johnsen
Leder
Vedlegg:
Hovedsammenslutningenes brev til Rådmannen datert 05.01.2016.
Hovedsammenslutningenes forslag til Utvalg for Samarbeid.
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Drapstrusler og vold
mot øvrigheten ga et år

Ank
Vig

33-åringen truet en fengselsbetjent på Ila med drap,
han sparket en politibetjent så han mistet pusten og
måtte svare for flere voldsepisoder mot politifolk og
en dørvakt. I tillegg flere tilfeller av kjøring i rus og
kjøring uten førerkort, spytting og klyping. For dette
mente politiet at han burde få ni måneders ubetinget fengsel. Dette mente retten var for lite og ga et
helt år. – Hans opptreden viser en total mangel på
respekt for politiet som ordensmakt, heter det i dommen fra tingrettsdommer Kirsten Bleskestad (bildet).

I novem
naboen
deler a
Arne V
dømt t
og han
grense
behand
Vigelan
sivile st

Faksimile fra:

For dyrt, mener rådmannen

VERDIG:
– Med seniortiltakene får
arbeidstagerne
en verdig
avslutning på
yrkeslivet, sier
Fagforbundets
leder Bjørn
M. Johnsen.

Kutter seniorfordeler
Eldre ansatte. Det blir trolig
slutt på Bærum kommunes
seniortiltak. Rådmannen mener
det er for dyrt og at effekten
ikke er dokumentert.
Siden 2007 har kommunalt ansatte over
62 år kunnet velge mellom 80 prosent
stilling med full lønn, en bonus på 20.000
kroner eller 10–15 ekstra fridager med
lønn. Hensikten har vært å friste folk til
å bli lenger i jobb, få ned sykefraværet og
redusere antallet uførepensjonister.
– Uten ordningen ville jeg nok trolig
vurdert å gå av med AFP, sier Tom
Johansen (65) som jobber i kommunens
transportavdeling på Rud.
Han har jobbet 80 prosent med full
lønn siden han fylte 62 år.
Alle var enige om at tiltakene ga de
ønskede resultatene da ordningen ble
evaluert i 2011. Nå har pipen fått en
annen lyd. Kommunestyret vedtok for
ett år siden en revurdering av ordningen,
og det har rådmannen nå gjort.
Slutt fra 2017
I fjor var det 499 ansatte som benyttet
seg av ordningen, de aller fleste ved å
jobbe 80 prosent med full lønn. Brutto
kostnader er anslått til 43 millioner
kroner.
Det blir det trolig slutt på fra 1. januar
2017. Rådmannen foreslår at ingen nye
tas inn i ordningen fra 1. juli i år. Det
politiske samarbeidsutvalget har allerede
gått inn for rådmannens innstilling, mot

VERDIG: – Med seniortiltakene får arbeidstagerne en verdig avslutning på
yrkeslivet, sier Fagforbundets leder Bjørn M. Johnsen.

stemmene fra Rødt og fagforeningenes

representanter.
For
dyrt, mener rådmannen

Kutter
seniorfordeler

– Har fungert bra
De fagorganiserte er kritiske til at
ordningen skal opphøre. De har skrevet
en felles uttalelse til formannskapet hvor
de argumenterer for at ordningen bør
fortsette.
– Ordningen ble vedtatt under
fullansatte.
applaus
Eldre
Det blir fra alle politikerne.
trolig slutt på Bærum
Forutsetningene har ikke endret seg
kommunes seniortiltak.
Rådmannen
mener
det
siden da.
Uttaket
av AFP ble kraftig
er for dyrt og at effekten
Har fungert bra
ikke
er
dokumentert.
redusert de første årene og –har
siden
stabilisert seg. Ordningen har fungert
veldig bra, menSluttsaken
fra rådmannen er
fra 2017
veldig negativt presentert.Vi må også
regne med at antallet AFP-pensjonister
vil øke dersom ordningen forsvinner,
og det må kommunen bekoste, sier
Fagforbundets leder i Bærum kommune,
Bjørn M. Johnsen.
Siden 2007 har kommunalt
ansatte over 62 år kunnet velge
mellom 80 prosent stilling med
full lønn, en bonus på 20.000
kroner eller 10–15 ekstra fridager
med lønn. Hensikten har vært å
friste folk til å bli lenger i jobb,
få ned sykefraværet og redusere
antallet uførepensjonister.
– Uten ordningen ville jeg nok
trolig vurdert å gå av med AFP,

sier Tom Johansen (65) som jobber i kommunens transportavdeling på Rud.
Han har jobbet 80 prosent med
full lønn siden han fylte 62 år.
Alle var enige om at tiltakene
ga de ønskede resultatene da ordningen ble evaluert i 2011. Nå har
pipen fått en annen lyd. Kommunestyret vedtok for ett år siden en
revurdering av ordningen, og det
har rådmannen nå gjort.

I fjor var det 499 ansatte som
benyttet seg av ordningen, de
aller fleste ved å jobbe 80 prosent
med full lønn. Brutto kostnader
er anslått til 43 millioner kroner.
Det blir det trolig slutt på fra
1. januar 2017. Rådmannen fore-

BLE I JOBBEN: Tom Johansen fyller snart 65 år og har jobbet 80 pros
ville jeg nok vurdert å gå av tidligere, sier han.
slår at ingen nye tas inn i ordningen fra 1. juli i år. Det politiske
samarbeidsutvalget har allerede
gått inn for rådmannens innstilling, mot stemmene fra Rødt og
fagforeningenes representanter.

negativt presentert. Vi m
regne med at antallet AFP-p
nister vil øke dersom ordn
forsvinner, og det må ko
nen bekoste, sier Fagforbu
leder i Bærum kommune,
M. Johnsen.

De fagorganiserte er kritiske til at
ordningen skal opphøre. De har
skrevet en felles uttalelse til formannskapet hvor de argumenterer for at ordningen bør fortsette.
– Ordningen ble vedtatt under
full applaus fra alle politikerne.
Forutsetningene har ikke endret
seg siden da. Uttaket av AFP ble
kraftig redusert de første årene og
har siden stabilisert seg. Ordningen har fungert veldig bra, men
saken fra rådmannen er veldig

Beholder noe

Beholder noe
Rådmannen vil imidlertid ikke fjerne alle
seniorfordelene. Ansatte over 62 år
skal fremdeles få en uke ekstra ferie.
Og de som jobber i barnehage og
i renhold som i dag har fått innvilget
tiltakene, skal få beholde dem inntil de
når pensjonsalder.
Formannskapet får saken til behandling
i ettermiddag.

Rådmannen vil imidlerti
fjerne alle seniorford
Ansatte over 62 år skal frem
få en uke ekstra ferie.
Og de som jobber i barn
og i renhold som i dag har få
vilget tiltakene, skal få be
dem inntil de når pensjons
Formannskapet får sak
behandling i ettermiddag.

Eira

eira.kjernlie@bu
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Høyre og FrP støttet Rådmannen,
seniorordningen avvikles
Flertallet i Kommunestyret vedtok
mange andre saker støttes Rådmannen
Rådmannens forslag om å avvikle dagens
av høyresiden og får dermed vedtatt sine
seniorordning. En samlet opposisjon
forslag.
stemte for å utsette saken og se denne
sammen
med den
varslede
sakenRådmannen,
om
Rådmannen
vil i løpet av juni si opp
Høyre
og FrP
støttet
seniorordningen
livsfasepolitikk.
ordningen for den enkelte som i dag
avviklesÅ se seniorordningen og
livsfasepolitikken i sammenheng, hadde
har seniorordning. Oppsigelsesfristen
Flertallet i Kommunestyret vedtok Rådmannens forslag om å avvikle dagens seniorordning.
alle fagforeningene
i et stemte
felles for
brev
til saken og er
6 måneder,
slik den
at ordningen
En samlet opposisjon
å utsette
se denne
sammen med
varslede sakenavvikles
om livsfasepolitikk.
Å se seniorordningen
i sammenheng,
alle
Rådmannen
også foreslått.
Dette brevetog livsfasepolitikken
fra 1. januar.
Unntaket hadde
er renholdere
fagforeningene i et felles brev til Rådmannen også foreslått. Dette brevet er å lese på
er å lese
på
foregående
side.
og
barnehageansatte
som
i
dag er med
foregående side.
i ordningen. Disse får beholde dagens
I utvalgI utvalg
for samarbeid
seniorordning
frem til 67
for samarbeidforeslo
foreslo Fagforbundet på vegne
av en samlet fagbevegelse
at års alder. Ingen
seniorordningen
skulleav
videreføres.
Dette ble nedstemt
(H) dobbeltstemme.
Fagforbundet
på vegne
en samlet
nye med
fra utvalgsleders
disse kommer
inn i ordningen.
I Kommunestyret ble Fagforbundets forslag om at seniorordningen skulle videreføres støttet
fagbevegelse
at seniorordningen
skulle
Selv partiene,
om detsammen
er lenge
av Arbeiderpartiet,
SV, Rødt og Pensjonistpartiet.
Disse
medtil neste kommunesentrumspartiene
villenedstemt
utsette saken,
men heller ikke
det ville
Høyre
og FrP
med på. i Bærum
videreføres.
Dette ble
med
valg,
er det
viktig
atvære
de ansatte
Som i så mange andre saker støttes Rådmannen av høyresiden og får dermed vedtatt sine
utvalgsleders
kommune noterer hvilke partier som
forslag. (H) dobbeltstemme.
I Kommunestyret ble Fagforbundets
støtter de ansatte og fagforeningens
forslagRådmannen
om at seniorordningen
skulle
vil i løpet av juni si opp ordningen forforslag.
den enkelte som i dag har seniorordning.
Oppsigelsesfristen
6 måneder, slik at ordningen avvikles fra 1. januar. Unntaket er
videreføres
støttet averArbeiderpartiet,
renholdere og barnehageansatte som i dag er med i ordningen. Disse får beholde dagens
SV, Rødt
og Pensjonistpartiet.
Disse
Fagforbundet
partiene nedenfor
seniorordning
frem til 67 års alder.
Ingen nye fra disse
kommer inn i takker
ordningen.
Selvsammen
om det er lenge
neste kommunevalg, er detfor
viktig
at de ansatte
kommunedagens
partiene,
medtilsentrumspartiene
deres
støttei Bærum
til å beholde
noterer hvilke partier som støtter de ansatte og fagforeningens forslag.
ville utsette saken, men heller ikke det
seniorordning.
Fagforbundet
partiene
ville Høyre
og FrPtakker
være
med nedenfor
på. Somfori deres
så støtte til å beholde dagens seniorordning.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Medlemsmøte juni 2016
Den 7. juni fylte fagforeningens
medlemmer nok en gang kantinen
i Kommunegården for sommerens
medlemsmøte. Med mange påmeldte
deltakere var det nesten ikke en ledig
stol å bedrive i lokalet, og medlemmene
fikk bevertning med reker og drikke i
riktig sommerstil.
Fagforeningslederen åpnet møtet, og tok
talerstolen for å orientere om lokale
saker som fagforbundet har jobbet med
i den siste perioden. Blant disse var
resultatet av seniorordningen og den
kommende kommunereformen nok
en gang sentrale temaer. Resultatet av
kommunereformen vil fremkomme etter
22.juni, og lederen orienterte om aktuell
problematikk opp mot det kommende
utfallet.

Videre informerte han om resultatet
fra de sentrale lønnsforhandlingene,
samt arbeidet rundt de lokale
lønnsforhandlingene som vil finne sted
til høsten. Det vil være forhandlinger
opp mot kap. 3 og 5 i september. De
medlemmene som er aktuelle for disse
forhandlingene har mottatt relevant
informasjon om dette på mail.
I tillegg ble det informert om at
det ikke vil foreligge noen lokale
pottforhandlinger denne høsten. Nye
forhandlinger knyttet opp mot dette vil
foregå til neste år, og da med virkedato
f.o.m 01.08.17.
Det ble en flott kveld, med en god
blanding av sosialt samvær, politikk og
fornøyelse.
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Vellykket seminar for plasstillitsvalgte
Den 13. juni reiste nærmere hundre
plasstillitsvalgte til et to dagers seminar
på Laholmen i Strømstad.
Første dag startet med at fagforeningslederen informerte om fagforeningsnytt.
Resultatet fra de sentrale lønnsforhandlingene ble detaljert gjennomgått.
Det ble også de viktigeste av de
lokale sakene som seniorordningen og
kommunereformen, samt informasjon fra
fylkeskretsen og forbundet nasjonalt.
Senere på dagen fikk deltagerne en
orientering om karriereveiledning i
Bærum kommune av Gina Ihle Frogner
som hadde tatt veien til Strømstad for å
gi tillitsvalgte en innføring i ordningen.
Deretter ble det en gjennomgang av
HP før ettermiddagen ble avsluttet med
en båttur med servering i den svenske
skjærgården i strålende solskinn.
Tilbake fra sjøen ble det servert aperitiff,
før deltagerne kunne nyte en bedre
middag. Kvelden ble avsluttet med
hyggelig sosial samvær.

Annen dag startet med at Kjersti
Børsum holdt et engasjerende
foredrag om temaet «Mangfold og
kommunikasjon». Hun fremførte sine
synspunkter med god blanding av alvor
og humor som tilhørerne satte stor
pris på. Det var et stort ønske om en
oppfølging på et senere tidspunkt.
Dagen ble avsluttet med oppsummering
og diskusjoner rundt lokale tillitsvalgts
problemer, før bussen på ettermiddagen
med fornøyde tillitsvalgte rullet tilbake
til Bærum.

12
Kommunereformen

Faksimile fra:

Starter i feil ende
Reform?
Kommunesammenslåing
er ingen reform.
Før sommerferien skal de fire
kommunestyrene i Asker, Bærum,
Røyken og Hurum bestemme om de
ønsker en kommunesammenslåing
mellom én eller flere kommuner.
Det kalles en kommunereform, men hva
skal reformeres?
Fra enkelte politiske hold er det skapt
et inntrykk av at om bare kommunene
slås sammen, så løses alle problemer.
Kommunegrensene er ikke problemet i
dag. Det er samarbeidet mellom fylkene
Oslo og Akershus som må løses først.
Det ideelle er at Oslo og Akershus
blir ett fylke. Da ville problemet med
skolekretsene vært løst, og vi hadde
nok hatt bane til både Fornebu og
Rykkinn.
På samferdselsområdet er det helt
nødvendig med samarbeid over
dagens fylkesgrenser. Det er dette
fylkesproblemet våre ordførere bør
søke å løse med å bruke sin innflytelse
til å påvirke kommunalministeren. De
burde jo kjenne hverandre godt.

KRITISK: - Kommunens utfordringer løses
ikke med kommunesammenslåing. Alt tyder
på at det er å starte i feil ende, skriver
Bjørn M. Johnsen. Foto: Karl Braanaas
Kommunens utfordringer løses ikke
med kommunesammenslåing. Alt tyder
på at det er å starte i feil ende.
Skal vi ha tre forvaltningsnivåer?
Storting og regjering må bestemme

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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seg for hvilke oppgaver fylkene og
eventuelle regioner skal ha ansvar for.

på kommunesammenslåingen før
kommunevalget?

Så får vi se på hvilke oppgaver som blir
igjen til kommunene.

Fagforbundet er opptatt av de tre F-er:
Fakta, Frihet og Folkeavstemning.
Alle fakta om konsekvensene ved en
sammenslåing må være kartlagt og gjort
kjent før innbyggerne skal ha frihet
til å være med å avgjøre saken i en
folkeavstemning.

Derfor må fylkene reformeres først.
En sammenslåing av fylkene Oslo og
Akershus vil ha mye større betydning
for Bærum kommune enn noen
kommunesammenslåing vil få.
Politikerne må avklare hvordan den
eventuelle nye storkommunen skal
styres og hvordan lokaldemokratiet skal
bli ivaretatt.

Det har til nå vært avholdt noen
kafémøter, hvor noen hundre
mennesker har vært til stede. Det
meldes fra disse møtene at det har vært
liten entusiasme for sammenslåing.

Skal vi beholde formannskapsmodellen,
eller skal det innføres kommunal
parlamentarisme? Skal kommunestyret
delegere makt og myndighet til flere by/
kommunedelsutvalg?

Det påstås at en ny telefonisk
undersøkelse skal det gi nok
informasjon om innbyggernes
standpunkt til at en politisk beslutning
kan tas. Det er ikke tilfelle.

Over 20.000 arbeidstagere og til
sammen rundt 200.000 innbyggere i de
fire kommunene venter på en avklaring
om administrasjonen sentraliseres til et
sted eller skal fordeles rundt i den nye
storkommunen.

Noen politikere påstår til og med at det
er for innviklet for Bærums innbyggere å
ta stilling til en kommunesammenslåing
i en folkeavstemning. Det å si ja eller
nei blir for vanskelig for innbyggerne i
Norges best utdannede kommune.

Disse spørsmålene må avklares før det
kan tas en avgjørelse.

Da partiene ikke ville diskutere
sammenslåing før kommunevalget,
må folkeavstemning være et krav i
den viktigste saken i Bærums mange
hundrede års historie. Ikke minst for at
avgjørelsen skal ha legitimitet.

Skal det være en folkeavstemning, eller
skal beslutningen fattes av de nyvalgte
kommunestyrerepresentantene; som
ikke ville tilkjennegi sitt synspunkt

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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SAMMENSLÅING AV KOMMUNER:

LYTT TIL FOLKET!
Kommunesammenslåing:
Demokratiet har talt –
lytt til folket!
Vårens mange folkeavstemninger
begynner å tegne et tydelig bilde av
hva innbyggerne mener om regjeringas
prestisjeprosjekt. 182 kommuner har
så langt gjennomført avstemninger, og
i 109 av dem sier et stort flertall et
rungende nei til kommunesammenslåing.
Regjeringa må ta dette på alvor og
spørre seg hvorfor.
Mest fornøyd i mindre kommuner
Mye vet vi, blant annet viser store
befolkningsundersøkelser at man er
mer fornøyd med både tjenestene og
lokaldemokrati i mindre kommuner.
Regjeringas ønske om enda mer
sentralisering bygger verken på et
«folkekrav» eller forskning og fakta.
Store samfunnsmessige endringer
krever kunnskap om hva vi har, hva vi
vil og hva vi får. Fakta, frivillighet og
folkeavstemning må være utgangspunkt
for denne viktige samfunnsdebatten.
Kommunene har avgjørende betydning
for befolkningens levekår. Her lever vi
våre liv og utvikler lokalsamfunnene.
Fra kommunen mottar befolkningen
viktige velferdstjenester, og der utøves
en vesentlig del av vårt demokrati.
Fagforbundets medlemmer er både
innbyggere og mange er ansatte i
kommunene, og er opptatt av å utvikle
kvaliteten på de kommunale tjenestene
og være medansvarlige gjennom et
aktivt lokaldemokrati.

Må lytte til kommunene
Kommunereformen går nå inn i en
ny fase, der fylkesmennene skal
oppsummere prosessene. Fagforbundet
forventer at fylkesmennene lytter
til kommunenes beslutninger når de
skal utrede kommunenes prosesser
til regjeringa. Kommunereformen er
lansert som en demokrati-reform.
Stortinget har uttrykkelig slått fast at
eventuelle kommunesammenslåinger
skal baseres på frivillighet:
«Samtidig er flertallet opptatt av at det
skal være reell frivillighet for de
kommunene som deltar i sammenslåingsprosesser. Dersom kommuner
etter en helthetlig vurdering og
etter å ha innhentet synspunkter fra
sine innbyggere konkluderer med
at sammenslåing ikke er aktuelt på
det nåværende tidspunkt, er dette
en konklusjon flertallet mener må
respekteres.»
Regjeringa i utakt med innbyggerne
Resultatene i folkeavstemningene i
kommunene viser folkets dom over
sentraliseringsprosjektet. Regjeringa
er ikke i takt med innbyggerne i denne
saken. Lav oppslutning brukes som
argument for å overprøve resultatene
av folkeavstemningene. Sannheten
er at valgdeltakelsen har vært høy
i mange kommuner, spesielt i små
distriktskommuner som har avvist
sammenslåing. Fagforbundet krever
at både lokalpolitikerne, regjeringa og
Stortinget respekterer resultatene av
folkeavstemningene.
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Kommunereformen behandlet i
Kommunestyret
I kommunestyremøte den 23. juni ble
kommunereformen behandlet. Her ble
den siste «spikeren i kisten» satt for
kommunesammenslåingen.
Kommunestyret fattet
følgende vedtak:
1. Bærum kommune tar til etterretning
av Asker, Røyken og Hurum ikke
ønsker å inkludere Bærum i et videre
samarbeid om en felles kommune.
Bærum som egen kommune er et
godt alternativ både når det gjelder
tjenesteyting, myndighetsutøvelse
og rollen som sterk samfunnsutviklingsaktør.
2. Bærum kommune vil konsentrere det
videre arbeid rundt regionreformen og

oppgavefordelingen mellom de ulike
nivåene. Med Bærums beliggenhet
og nærhet til hovedstaden er det
naturlig å se Bærum som en del av et
større hovedstadssamarbeid. Bærum
kommune vil følge opp de initiativ
som kommunen har tatt for et tettere
samarbeid med Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune.
3. Bærum kommune vil holde døren
åpen for drøftinger dersom nabokommuner i Akershus eller Buskerud
skulle være interessert.
Fagforeningen er enig i kommunestyrets vurdering om at Bærum greier
seg utmerket alene og at den viktigste
oppgaven fremover blir arbeid med
regionsreformen.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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FAGFORBUNDET HAR NÅDD
350 000 MEDLEMMER!
Fagforbundet vokser - i en
tid da det snakkes om at
fag-bevegelsen mister
medlemmer i hele Europa.
Med nærmere sju prosent av Norges
befolkning som medlemmer, er
Fagforbundets leder, Mette Nord, bevisst
hvilken samfunnsmakt og styrke som
ligger i å ha så mange medlemmer i
ryggen, og at det er en styrke som må
forvaltes med omtanke.
– Jeg sier som Pippi Langstrømpe: Den
som er veldig sterk, må også være veldig
snill. Fagforbundet skal kjennetegnes av
verdiene våre, omtanke, solidaritet og
samhold, smiler en stolt forbundsleder.
Fagforbundet er LOs og Norges
største fagforbund, og har vokst hvert år
siden det ble etablert i 2003, da Norsk
Kommuneforbund og Norsk helse- og
sosialforbund slo seg sammen. Fagforbundet organiserer i dag arbeidstakere i kommunale, statlige, private og
offentlige virksomheter og i sykehusene.
Tett på medlemmene
- At vi er mange, og stadig vokser, er med
på å sikre gjennomslag for medlemmenes
krav i tariff- og arbeidslivsspørsmål, sier
Nord.
Med lokale fagforeninger i alle
landets kommuner, og nesten 17 000
tillitsvalgte, står Fagforbundet klart til
å hjelpe de 350 000 medlemmene på
arbeidsplassene deres. Å få hjelp av en
tillitsvalgt på arbeidsplassen er blant det
medlemmene synes er det aller beste
ved å være medlem. Og naturligvis at

forbundet slåss for lønna og pensjonen
deres.
I oppgjørene som kommer vil
Fagforbundet fortsette å løfte lønna til
lavtlønte og kvinner.
– I arbeidslivspolitikken skal vi
gjennom trepartssamarbeidet med
kommunene og sentrale myndigheter
forsøke å redusere de økonomiske
forskjellene.Vi har i dag en regjering som
har gitt 18 milliarder kroner i skattelette,
hvor de rikeste kommer best ut. Det er
galskap og bidrar til at forskjellene øker,
sier fagforbundslederen.
Forbi LOs største konkurrent
– Å nå 350.000 medlemmer er en
milepæl. Det er vi stolte av. Ingen andre
er i nærheten av oss i størrelse og vi skal
vokse videre, sier Nord til VG.
I tillegg til å være LOs klart største
forbund, er Fagforbundet nå også større
enn LOs største konkurrent, Unio,
som har rundt 340.000 medlemmer.
Fagforbundet vil ha over 40 prosent av
delegatene på LO-kongressen neste år.
– Da skal vi kjøre frem
sekstimersdagen, slik at vi kan vedta den
i 2021, sier Mette Nord.
I et intervju med VG trekker Mette
Nord også fram en annen seier, i
kjølvannet av Adecco-skandalen.
– For fem år siden var rundt tyve av
rundt 1000 sykehjem i Norge private.
Vi ser at stadig færre kommuner velger
privatisering. En viktig årsak er at de
har oppdaget at det koster så mye å
kontrollere private virksomheter, at
det koster mer enn å drive selv. En
gjennomgang av renovasjon i de
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20 største byene viser at renovasjonsavgiften er høyere der tjenesten er
konkurranseutsatt, sier hun til VG.
Hvorfor Fagforbundet?
At Fagforbundet kan fortsette å vokse,
viser at det fortsatt er behov for sterke
fagforeninger som sikrer folk flest et
godt arbeidsliv og en trygg hverdag.
Flere og flere opplever at arbeidslivet

Fagforbundet.no

blir tøffere og at arbeidsplassen er under
press.
– Når dagens regjering har endret
arbeidsmiljøloven til fordel for
arbeidsgiverne, er det ikke så rart
at flere velger å melde seg inn i
Fagforbundet.Vi er blant de tydeligste
motstemmene når krefter i samfunnet
truer medlemmenes lønns-, pensjons- og
arbeidsvilkår, sier fagforbundslederen.

FEIRER MED TI KASSER APPELSINER
De hovedtillitsvalgte møttes
til søndagsdugnad og ti kasser
appelsiner ble dekorert med
klistremerker. Fagforbundet
Bærum feirer at Fagforbundet
har passert 350 000
medlemmer med appelsiner til
de ansatte i kommunen.
– Klokka sju i dag tidlig møttes vi igjen,
for å dele ut appelsinene.Vi har delt ut
foran kommunegården og i rådhuset.
Der har vi besøkt hvert enkelt kontor,
hilst på og fortalt at nå er Fagforbundet
mer enn 350 000 medlemmer, forteller
leder i Bærum, Bjørn M. Johnsen.
Hyggelig
Fagforeningslederen og de
hovedtillitsvalgte er blitt godt mottatt
over alt i kommunen hvor de har vært.
De synes det var en super måte å
markere forbundet på. En del av
appelsinene er spart for å bli delt ut på
forskjellige sentrale møter de tillitsvalgte
skal på i løpet av denne uka.

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Bærum
markerer at Fagforbundet har passert
350 000 medlemmer ved å dele ut
appelsiner. (Foto: Fagforbundet Bærum)

– Alle gratulerer oss og det har ikke vært
en negativ kommentar. I Fagforbundet
Bærum er vi rett under 4000 medlemmer.
Det er ikke lenge siden vi var en prosent
av forbundets medlemmer, så det går
bra med vervinga her også, sier Bjørn M.
Johnsen.
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Prosjekt stab og støtte
Bærum kommune har nedsatt et prosjekt som har som oppgave å se på
samordningen av fellestjenestene HR, lønn, regnskap og økonomirapportering
samt kontorfellesskapene.
Det har vært foretatt en kartlegging med arbeidsgrupper på de enkelte områder
som er berørt at prosjektet, hvor tillitsvalgte og verneombud har vært involvert.
Prosjektet sender ut nyhetsbrev for at ansatte kan holde seg oppdatert om
prosjektet. Har du ikke fått det tilsendt, kan du sende en e-post til:
stab.stotte@baerum.kommune.no.
Alle nyhetsbrevene er i tillegg å finne på prosjektsiden på Ansattportalen.
Fremover vil prosjektet arrangere workshop og vi anbefaler alle som omfattes av
prosjektet til å delta. Skulle du ha spørsmål om prosjektet kan du kontakte våre
HTV. Fagforbundet samarbeider forøvrig med alle de andre fagforeningene og
vernetjenesten og samordner synspunkter og innspill.

Kompetansekonto
Det er vedtatt at ordningen med kompetansekonto avsluttes 31.12. 2017.
Det innebærer at medarbeidere som har poeng til gode, har frist ut 2017
med å benytte sine poeng.
Ordningen gjelder medarbeidere som har vært ansatt i kommunen i perioden
01.01. 2008 - 31.12. 2012, og som fortsatt har kompetansepoeng utestående.
Dersom tjenestestedets økonomi begrenser uttak av poeng, legges det opp til
støtte fra sentral pott.
Hvis det er noen spørsmål knyttet til dette så rettes de til kontoret.

Visma ressursstyring/Notus tilgang
Dersom det er noen av våre medlemmer som fortsatt ikke har tilgang på Visma
ressursstyring (også kjent som Notus), så si ifra til oss på kontoret slik at vi kan
få ordnet et brukernavn og passord for dere.

Temakveld
Det vil til høsten bli arrangert en temakveld som tar for seg ytringsfrihet for de
ansatte. Nærmere informasjon om denne vil følge etter sommeren.
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Ungdomsutvalget deltok på årets
sommerkonferanse
Leder og nestleder fra Fagforbundet
Bærum sitt Ungdomsutvalg deltok for
andre året på rad på Fagforbundet Ung
sin Sommerkonferanse på Sundvolden
Hotell. Helgen 17.-19. juni braket det løs,
og det var et tett program på agendaen.
Fredag formiddag ble tilbragt i regi av
Norsk Folkehjelp, som informerte om
deres arbeid opp mot flytkningkrisen
både i verden og i Norge. Etter dette
fikk vi muligheten til å delta på opplegg
knyttet til temaet, blant annet med
menneskelig bibliotek med unge som
har opplevd å være på flukt. Det var
sterke historier, og vi er takknemlige
for at Norsk Folkehjelp stilte med et
godt program.
På kvelden var det duket for linedancekurs som forberedelse til årets tema for
kostymefesten; country!
Lørdagen åpnet med foredrag av
forfatter og journalist Lisa Bjurwald,
som fortalte om hatkultur og
ekstremisme. Her ble det også
åpnet for diskusjon og det var en del
tankevekkende innhold som kom frem.
Deretter var det satt av tid til faglig
påfyll i form av ulike seminarer, blant
annet om AML og TISA. Vi rundet av
formiddagen med et rebusløp, hvor
deres kjære Ungdomsutvalg var på
vinnerlaget. Etter middagen var det
klart for countryfest og konsert med
Gatas Parlament. I tillegg fikk vi en flott
overraskelse fra Fagforbundet sentralt i
form av Bluegrass bandet Ila Auto som
satte tonen for resten av kvelden.

Akershus deltakerne på årets Sommerkonferanse.

Søndagen var det klart for avreise til
Utøya, og her fikk vi muligheten til å
gå litt rundt ved ankomst og se blant
annet hvordan de nye byggene har tatt
form og minnestedet etter 22. juli. Det
er ikke å legge skjul på at det er en helt
spesiell stemning å sette fot på øya,
men vi er stolte av å få muligheten til
å være med og delta på meningsfylte
opplegg her.
Det var arrangert en partidebatt blant
ungdomspartiene, og det tok ikke lang
tid før engasjementet fylte hele salen.
Etter dette fikk vi et fantastisk foredrag
av ungdom fra Forandringsfabrikken,
som fortalte om sine opplevelser
fra ulike systemer og deres møte
med de voksne i disse. Her var det
også sterke historier, og det var en
enorm kjærlighet som fylte salen ved
programmets avslutning.
Sommerkonferansen ble avsluttet
tilbake på Sundvolden, og vi er veldig
takknemlige for å ha hatt muligheten
til å delta på en helg fylt med lærerikt
innhold, sosialt samvær og god mat.
Vi gleder oss allerede til neste år!
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Hovedmomenter fra de sentrale
lønnsforhandlingene
Sentrale tillegg 2016

Til ansatte
med2016:
stilling
Sentrale
lønnstillegg
•

i HTA kapittel 4 gis
sentrale
lønnstilleggvedpr.
01.05.2016
slik:
Det
innføres et ansiennitetstillegg
16-års
ansiennitet i alle stillingsgrupper.

årfagarbeidere
2 år med ytterligere
4 år
• FraStillings-gruppe
1.8.2017 innføres en ny stillingsgruppe 0for
Stillinger
uten særskilt (60
kravfagskolepoeng).
7300
7300
7300
relevant
fagskoleutdanning

6 år
7300

om utdanning

• Lønnstillegg
til ledere, fagledere og arbeidsledere:
Fagarbeiderstillinger/
7300
7300
7300
7300
Tiltilsvarende
ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på
2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2016. Virkningsdato er 1.5.2016.

fagarbeiderstillinger
Stillinger med krav om
6200
6300
9800
• Avlønning av alderspensjonister er kr 191,- pr faktisk arbeidet time.
høyskoleutdanning
Stillingsgruppe

0 år

2 år

Stillinger med krav om
7300
Stillinger
uten
høyskoleutdanning
med 7300
særskilt
krav spesialutdanning
ytterligere

11100

4 år

30200

6 år

8 år

35300

10 år

16 år

7300

7300

7300

7300

*

7300

7300

7300

7300

10200

30800

36600

om utdanning

Tillegg 01.08.2017

Fagarbeiderstillinger/
tilsvarende
Stillings-gruppe
fagarbeiderstillinger

7300

7300

0 år

Stillinger uten særskilt krav

Stillinger
med
om utdanning
krav om
høyskoleutdanning

6200

6500

6500

6500
9400

Fagarbeiderstillinger/
7000
7000
tilsvarende
Stillinger med krav om 30200 30800 35300 36600 32200
fagarbeiderstillinger
høyskoleutdanning

7000

høyskoleutdanning

9800

4 år

13500

medStillinger
ytterligere
med krav om
spesialutdanning

6300

2 år

2500

11100

2500

9400

2500

6 år
6500
13800

7000
12000

2500
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4 gis
ik:
4 år
7300
7300
9800

35300

4 år

Sentrale lønnstillegg 2017:
• Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere:
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på
6%
årav den enkeltes
8 år
10 år Virkningsdato
16 år
2,0
grunnlønn pr. 30.4.2017.
er 1.8.2017.

7300

7300

7300

*

• Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017.

7300

Stillingsgruppe

7300

2 år

6500

6500

7300

4 år

6 år

6500

6500

36600
32200
Fagarbeiderstillinger/
7000
tilsvarende
fagarbeiderstillinger

7000 9400
7000

Stillinger med
krav om
høyskoleutdanning
6 år

2500

Stillinger uten
11100krav
særskilt
om utdanning

0 år

13500

2500

9400

2500

10200
8 år

10 år

16 år

6500

6500

6500

7000

12000
7000
7000

9100

2500

2500

16300

13800

8 år

10 år

16 år
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6500
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SISTE, SISTE om seniorordningen…
Bærum kommune har i slutten av juni sendt et brev om endring og oppsigelse av
seniorordningen til alle ansatte som er med i ordningen. I brevet meddeles det at
ordningen avvikles slik den er i dag fra og med 1.1.2017.
Dagens seniorordning er basert på en individuell avtale mellom Bærum kommune
og den enkelte ansatte. Avtalene er utformet svært forskjellig.
Noen av avtalene har følgende tekst:
«Avtalen gjelder i utgangspunktet i ett år og inntil ny avtale er inngått. Om det ikke
inngås ny avtale mellom arbeidstaker og tjenesteleder etter ett år vil løpende avtale
betraktes som gjeldende.»
Fagforeningen er uenig i at slike avtaler kan sies opp kollektivt med virkning
fra 1. januar 2017. Vi har rådført oss med Forbundsadvokatene i Fagforbundet.
Fagforeningen har derfor nå sendt et brev til Rådmannen og bedt om et
drøftingsmøte i sakens anledning.
Brevet som stort sett er i samsvar med ovennevnte tekst kan leses på
www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforbundet Bærum ønsker sine medlemmer
en forfriskende og solfylt sommer!
POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Bærum kommune
1304 Sandvika
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