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Vi nærmer oss årets sommermøte.
På dette møtet ser vi tilbake på første 
halvår, samtidig som vi kaster blikket 
fremover mot nye utfordringer. Høstens 
store lokale oppgave blir de kommende 
lokale forhandlingene i kapittel 4 som 
over nitti prosent av våre medlemmer 
tilhører. Jeg håper vi her kan bli enige 
med arbeidsgiver om prioriteringer av 
bruk av «potten».

Årets stortingsvalg blir den store 
sentrale oppgaven i de nærmeste 
månedene. Jeg er derfor svært glad 
for at Hadia Tajik har takket ja til 
vår invitasjon til å komme på vårt 
sommermøte.  Dette vil bli oppstarten 
til årets valgkamp, hvor også forbundets 
nestleder Odd-Haldgeir Larsen vil delta. 
Fagforbundet vil være aktive i arbeidet 
med å la denne regjeringen få avløsning. 
Både Hadia og Odd-Haldgeir vil fortelle 
oss hvor viktig dette er.

Jeg håper svært mange av dere finner 
veien til sommermøtet. Her vil det som 
vanlig bli servert reker og godt drikke og 
det blir også musikalsk underholdning. 
Det legges opp til en sosial og hyggelig 
sammenkomst som en flott start på 
sommeren.

Bjørn M Johnsen

Fagforeningen vokser og vokser. Vi 
har nå passert 4 000 medlemmer. 
Økningen har vært spesielt stor i 
de siste årene. Jeg tar dette som 
et signal på at det jobbes godt i 
fagforeningen og at dette også 
oppfattes av utenforstående. 
Økt medlemstall gir økt styrke 
som igjen gir økt innflytelse. 
Det er viktig da vi skal ivareta 
medlemmenes interesser. 

Fagforbundet her i Bærum har vært, 
og er, en spydspiss inn mot arbeidsgiver. 
Vi fronter de fleste saker. Vår stemme 
høres og den skal høres. Det siste året 
har vi lagt ned et betydelig arbeid med 
prosjekt Stab og Støtte. Jeg tør hevde 
at uten vår tydelige stemme inn i dette 
prosjektet, ville problemene blitt enda 
større.

Fagforeningen er til for medlemmene.
Det er også ferieleiligheten vi har 
kjøpt i Spania. Den er nå tatt i bruk 
og tilbakemeldingene er svært gode. 
Interessen er stor og den er allerede 
fullbooket ut oktober. Utvelgelsen skjer 
ved loddtrekning, uten andre kriterier 
enn medlemskap i fagforeningen. Styret 
har nedsatt et eget utvalg som er 
ansvarlig for drift og utvelgelse. Vi vil 
etterstrebe forutsigbarhet i tildelingen 
og at dette skjer så tidlig at det gir 
muligheter for billige flybilletter. Vi håper 
og tror at dette vil bli et godt tilbud for 
medlemmene, noe også interessen til nå 
tyder på.

Lederen har ordet



FAGFORBUNDET BÆRUM

 
Inviterer til

sommermøte!

 Dato/tid:  Torsdag 22. juni kl.18.00.
 Sted: Kantinen i kommunegården.

 Agenda:

 •  Musikalsk innslag v/Siri Ravna

 •  Lokale lønnsforhandlinger samt annet nytt fra Fagforbundet lokalt
     v/fagforeningsleder Bjørn M Johnsen

 •  Fagforbundets aktivitet opp mot valget samt. viktigheten av
    stortingsvalget for medlemmene
    v/forbundsnestleder Odd-Haldgeir Larsen

 •  Stortingsvalget – et veivalg
    v/Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik

Bevertning: Reker og hvitvin/øl/mineralvann

På grunn av servering ønsker vi 
påmelding til Tone Gomnes
innen 15. juni:  

Mobil: 97 19 65 68
tone.gomnes@baerum.kommune.no
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MARKERING AV ARBEIDERNES DAG

Fagforbundet Bærum var medarrangør 
i nok en tradisjonell 1. mai markering 
i Asker. Som tidligere var det godt 
oppmøte på Torget, hvor det ble holdt 
flere flotte appeller. I år var vi veldig 
heldige med strålende solskinnsvær, 

og toget beveget seg med ulike paroler 
rundt i Asker sentrum før det kom frem 
til Kulturlåven. Her ble det avholdt tale 
for dagen. Markeringen ble rundet av 
med servering av kaffe og kaker.
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Vi har endelig satt i gang, og de første 
medlemmene har allerede tilbragt litt 
tid i varme Spania. Alle de medlemmene 
som fylte ut skjema og sendte inn sine 
ønsker for å booke en uke i leiligheten 
har nå fått tilbakemelding. Det var 
mange som uttrykte interesse for litt tid 
i Syden, og vi er godt fornøyd med at 
dette tilbudet har blitt så godt tatt imot 
av våre medlemmer. Leiligheten er faktisk 
fullbooket ut oktober! Dersom noen 
ønsker å booke tid i ukene 46-52 så 
er det bare å sende en mail, her er det 
førstemann til mølla som gjelder.

Prosessen for utvelgelse er gjort 
forholdsvis enkel. Når fristen for 
innsendelse av ønsker har gått ut, lages 
det en oversikt over hvem som har 
ønsket seg de ulike ukene, og utvalget vi 
har i forhold til leiligheten møtes for å 
gjennomføre en loddtrekning. Her blir 
man tilfeldig trukket, ut ifra hovedsakelig 
førstevalget man har, men i enkelte 
tilfeller spiller også andre og tredjevalget 
en rolle. 

Tilbakemeldinger blir gitt så fort vi har 
en fullstendig oversikt, og dette gjøres på 
mailen man registrerte når man fylte ut 
skjema. Dersom en person ikke har en 
mailadresse sender vi tilbakemelding på 
oppgitt telefonnummer, men vi minner 
om at mesteparten av kommunikasjonen, 
også i forhold til reisebeskrivelse og 
bekreftelser, gjøres på mail.  Det er viktig 
at dere som har sendt inn ønsker sjekker 
mailen deres, og dersom dere ikke har 
fått noen tilbakemelding bør dere også 
sjekke søppelpostkassen, da det kan 
hende mailen har endt opp der.

Dersom noen ikke ønsker å reise i den 
uken man har fått tildelt, trekkes det 
på nytt slik at de resterende personene 
som søkte seg inn får en ny mulighet. 
På grunn av dette er vi også veldig 
avhengige av å få rask tilbakemelding 
dersom man av en hvilken som helst 
grunn ikke kan reise likevel.

Alle spørsmål knyttet til leiligheten 
og tildelingen av uker kan rettes 
til bookingansvarlig, på e-post 
fagforbundetbaerum@gmail.com

På neste side får vi lese om erfaringene 
fra det aller første medlemmet som 
reiste ned til Spania, i hennes reisebrev.

Det vil snarlig bli åpnet for å kunne 
søke på første halvår i 2018. Altså ukene 
01-24. Vi åpner for dette tidlig slik at 
de som ønsker kan bestille flybilletter 
tidligere og rimeligere. Det vil bli sendt 
ut en ny sms til alle våre medlemmer 
som har registrert telefonnummer i 
medlemsregisteret, samt annonsert på 
vår hjemmeside så snart dette blir en 
mulighet. Vi kommer til å sette første 
frist for ønsker til 15. oktober. Alle regler 
og fremgangsmåte kan dere finne på vår 
hjemmeside.

LEILIGHETEN I SPANIA
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Lesebrev fra første medlem i leiligheten

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Heldig som jeg var, fikk jeg muligheten 
til å prøve leiligheten i Spania først! 
Det var et supert opphold, flott 
leilighet med alt av utstyr du trenger 
for å kunne nyte 1 uke i sol og varme, 
flott beliggenhet, omkranset av en 
vakker park, hvor du kunne drømme 
deg bort. Flotte badebasseng, hvor ett 
var oppvarmet, noe for både store og 
små, og muligheter til å sole seg under 
‘’palmene’’ på gress ved bassenget. Ble 
du sulten, var det muligheter for mat og 
forfriskninger ved det store bassenget. 
Det var kort vei til andre restauranter, 
og en liten butikk, med mye norske 
produkter, lå 2 min. gange fra leiligheten. 
Ellers var det supermarked, minibank og 
flere restauranter ca 10 min. gange fra 

huset. Under 1 mil unna lå Marbella, og 
bussen stoppet ca 5 minutter fra der vi 
bodde. Det var et stort marked i byen på 
mandag med utvalg for enhver smak. Vi 
hadde leid bil, og tok en tur til Gibraltar, 
ca 10 mil unna.

Tusen takk for et flott opphold, skulle 
gjerne vært 1 uke til, men håper på flere 
muligheter senere, for det gav klart 
mersmak for både meg og min mann! 

Et flott kjøp, FAGFORBUNDET, som jeg 
tror medlemmene kommer til å sette 
pris på å få kunne benytte seg av, i en 
ellers travel hverdag.

Med vennlig hilsen Lisbeth Wilsgård

ELVIRIA DEL SOL, MARBELLA, SPANIA
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gjelder for deg og din 
familie  
- i hele verden. 
 
LOfavør Topp Reiseforsikring  
gjelder i 70 dager og dekker: 
 

• Reisegods 
• Forsinkelser 
• Reisesyke, hjemreise, avbrutt reise 
• Ulykke 
• Avbestilling 
• Evakuering 
• Erstatningsansvar 
• Rettshjelp 
• Egenandel leiebil 

 
Hva koster forsikringen? 
Prisen på LOfavør Reiseforsikring er  
avhengigav om forsikringen skal gjelde hele familien,alder - over og under 61 år, og hvor 
mange forsikringer du har i SpareBank 1. 
 

3 forsikringer gir 10% rabatt 
4 forsikringer gir 15% rabatt 
5 forsikringer gir 20% rabatt 
+ 5% rabatt for bankkunde i SpareBank 1 
-inntil 25% rabatt.  

 
Du har allerede LOfavør Kollektiv Hjemforsikring gjennom 
Fagforbundet. 
 
Be om tilbud på en av markedets beste reiseforsikringer! 
Ring Kundeservice tlf 07040, eller besøk et av våre kontorer i Asker, Sandvika, 
Fornebu eller Oslo. 
 
  
Melde skade: 
SpareBank 1:  02300 (i utlandet: +47 915 02300) 
SOS:  +45 38 48 88 35 
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Husk å melde fra til kontoret om din nye 
adresse, hvis du flytter. Meld også fra hvis 
du får ny stilling eller får ny arbeidsplass. 
Det er viktig at vårt medlemsregister 
til enhver tid er oppdatert både med 
riktig adresse, telefonnummer og e-post 

adresse. Vi sender tidvis også ut relevant 
informasjon på mail, så dersom du 
ikke har mottatt noe mail fra oss det 
siste året så er det greit å melde fra til 
kontoret så vi får sjekket opp om du har 
en mail registrert.

Meld fra til fagforeningskontoret hvis du 
blir fraværende fra arbeidsplassen over 
lengre tid, enten dette er fordi du har 
permisjon eller blir langtidssykemeldt. 
Det er viktig at de hovedtillitsvalgte 

blir orientert om fraværet, slik at vi 
kan få valgt en midlertidig tillitsvalgt 
på ditt arbeidsted og meddelt dette til 
tjenesteleder. Vi må unngå at tjenestedet 
blir uten tillitsvalgt over lengre tid.

MEDLEMSREGISTER

TIL VÅRE PLASSTILLITSVALGTE

Vi ser at det er mange plasstillitsvalgte 
som ikke gir oss beskjed når turnuser 
der ute skal godkjennes. Alle turnuser 
skal ned til oss for godkjenning før disse 
signeres av tillitsvalgte.

Dersom dere har noen spørsmål så er 
det viktig at dere tar kontakt med oss 
på kontoret. Dere kan ringe eller sende 
mail, vi har tilgang til alle turnuser.

TURNUS

Fagforbundet har gjennom flere år 
kjempet for å øke status på Fagskolen. 
Det var de sentrale fagforbundene som 
i sin tid tok initiativet til å opprette 
fagskolen. Etter hvert har også 
arbeidsgiver akseptert dette som en 
viktig læreranstalt. Nå er turen kommet 
til Stortinget.

Kultur- og utdanningskomiteen la nylig 
frem en innstilling om fagskolene som 

vil gi studiepoeng for fagskoleutdanning.  
Dette er en anerkjennelse av fagskolene 
som høyere yrkesfaglig utdanning. Saken 
kommer til behandling i Stortinget 
før sommeren og det forventes at 
innstillingen blir enstemmig vedtatt. 
Dette vil være med på å synliggjøre 
viktigheten av yrkesutdanningen og at 
flere dermed vil søke den yrkesveien. 

GLADMELDING FOR FAGSKOLEN
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I fjor bestemte Bærum kommune å 
foreta en omfattende omorganisering 
av kommunens administrative 
støttefunksjoner. Dette prosjektet 
har skapt mye uro og frustrasjon 
blant ansatte. Det ble nedsatt en 
styringsgruppe som ble ledet av 
kommunaldirektør Weeland, hvor HR 
direktør og representanter for de fire 
hovedsammenslutningene satt. Zlata var 
vårt medlem.

Fagforeningen har nedlagt et arbeid 
for å ivareta medlemmene i denne 
prosessen. Vi nedsatte også en 
arbeidsgruppe som skulle bistå de 
hovedtillitsvalgte. Disse har hatt jevnlige 
møter og kontakt, og på den måten 
fikk Zlata raskt tilbakemeldinger på 
de problemstillingene som oppstod 
rundt på tjenestestedene. Disse ble 
kommunaldirektøren orientert om og 
flere korrigerte informasjonsskriv ble 
sendt på denne bakgrunn. I sluttfasen 

så også arbeidsgiver nytten av å 
gjennomføre prosessen på denne måten.

Fagforeningen så tidlig informasjons-
behovet for ansatte og har i perioden 
hatt fire medlemsmøter for informasjon 
og tilbakemeldinger. Medlemmene 
har gitt uttrykk for at dette har vært 
nyttig, og har verdsatt denne kanalen 
for erfaringsutveksling og diskusjon. 
Prosjektet har vært gjennom en 
innplasseringsfase som har medført at 
flere ikke er fornøyd med resultatet. 
Dette blir for tiden fulgt opp.

Zlata har gjort en kjempejobb i 
dette prosjektet. Det har vært både 
arbeidskrevende og belastende, og det 
er ikke tvil om at Fagforbundet har vært 
den kritiske røsten inn i styringsgruppen. 
Vi har vært spydspissen for å ivareta de 
ansatte. Dette har ikke alltid blitt godt 
mottatt av ledelsen og det har ført til 
gnisninger som burde vært unngått. I 

FAGFORENINGSLEDERENS SYNSPUNKT 
RUNDT PROSJEKT STAB OG STØTTE

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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ettertid håper jeg kommunaldirektøren 
ser nytten av de innspillene som Zlata 
har formidlet på vegne av Fagforbundet. 

Kanskje det mest graverende 
overtrampet under prosessen var 
arbeidsgivers eksterne utlysing av ledig 
stilling i lønnsenheten midt i påsken. 
Styringsgruppen hadde tidligere bestemt 
at ingen administrative stillinger skulle 
lyses ut eksternt før innplasseringen 
av ansatte var gjennomført. Da denne 
utlysingen ble kjent, fikk vi en mengde 
telefoner fra medlemmer som var 
«forbannet». Noen av dem hadde også 
ønsket seg stilling i lønnsenheten.

Dette var helt uakseptabelt for 
Fagforbundet som fant det nødvendig å 
skrive et brev til kommunaldirektøren 
med kopi til Rådmannen med krav om at 
utlysingen stoppes. Brevet kan leses i sin 
helhet på www.fagforbundetbaerum.no   

Etter kort tid fikk vi svaret om at 
utlysing var skjedd ved en inkurie. 
Samtidig avsluttet de brevet med at 
stillingen ville bli utlyst senere. Den 
siste setningen gjorde ikke de ansatte 
blidere. Mange av tilbakemeldingene 
gikk ut på om de var kommet ned på 
barnehagenivå.  Noe inkurie var det 
heller ikke, da det er uomtvistelig at 
de visste hva de gjorde. Fagforeningen 
hadde jo påtalt dette, uten å vinne frem.

Jeg begynner å bli lei av å skrive brev 
for å bli hørt. Det skulle være helt 
unødvendig, da det er i alle parters 
interesse at slike prosesser gjennomføres 
etter de prosedyrer som er bestemt, slik 
at de er forutsigbare både for ledere og 
ansatte.  Det er viktig at slike prosesser 
oppfattes som rettferdige. Det vil være 
med på bedre arbeidsmiljøet i de nye 
enhetene som skal etableres.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

- Bærum kan ikke bli en 
søppelbøtte for firmaer som 
ikke får jobbe i andre kommuner

Fagforbundet i Bærum kommune 
ser rødt etter at Orange Helse AS 
skal hjelpe eldre.

Vikarbyrået Orange Helse har mistet en rekke avtaler etter 
alvorlige kontraktsbrudd. Nå skal Asker og Bærum bruke 
dem i sitt prestisjefylte trygghetsprosjekt for eldre.

– Det er ubegripelig at Bærum kommune går inn på en avtale 
med Orange Helse som underleverandør med den historien 
som det firmaet har. De ble kastet ut av kommunene Bergen 
og Oslo etter gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser. 
Det påstås at dette er brudd som har gått utover brukernes 
helse. I mange miljøer blir firmaet sett på som useriøse, sier 
leder av Fagforbundet i Bærum kommune, Bjørn M Johnsen.

Onsdag var kommunetopper og ordførere samlet for å 
presenterte Asker og Bærums samarbeidsavtale med Telenor 
Objects. Trygghetsalarm, fall-, bevegelse- og røykvarsling. 
Systemet ble karakterisert som en revolusjon. 
Telenors underleverandør er Orange Helse.

Fikk flere bekymringsmeldinger

– Da Orange Helse ble kastet ut av Oslo og Bergen våren 2016 fikk jeg flere henvendelser fra tillitsvalgte i
disse kommunene. De formidlet rykter om at firmaet ville satse på Asker og Bærum etter at det hadde fått
kontorer i på Billingstad i Asker.

På samme tid hadde firmaet allerede avtale med Bærum på hjemmehjelpstjenester.

– Jeg fikk flere henvendelser fra pårørende som skulle ha kommunal hjelp, men ble anbefalt å ta kontakt
med private. Flere ga melding om at de ikke ønsket hjelp fra et firma som ble sett på som useriøse.
Etter disse henvendelsene synes jeg det var så alvorlig at jeg kontaktet ledelsen i kommunen og formidlet
det jeg hadde fått høre. Derfor ble jeg veldig overrasket da jeg leste Budstikka lørdag og så at Asker og
Bærum hadde inngått avtale med Orange Helse, sier Johnsen.

KRITISK: Leder av fagforbundet i Bærum 
kommune, Bjørn M Johnsen liker dårlig 
at kommunen har inngått avtale med 
Orange Helse. 

Faksimile fra:
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Faksimile fra:

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Trygg på at tjenesten blir levert

Når uhellet er ute blant de eldre i Asker og Bærum, er det nettopp Orange Helse som skal rykke ut.

Kommunalsjef Morten Svarverud i Bærum kommune sa til Budstikka lørdag at de har gjennomført en 
ekstern revisjon av arbeidstidsbestemmelser, etter å ha blitt varslet av Bergen kommune.

– Den gjorde oss trygge på at tjenestene de leverte var bra og at arbeidsforholdene i orden.

– Vi ble aldri informert

Bjørn M Johnsen forteller at de tillitsvalgte i kommunen aldri ble informert om den nye kontrakten og 
det de ikke var tatt med på drøftinger.

– Det skulle vært gjort. Kommunen burde i alle fall drøftet med oss om at det skulle ut på nytt anbud 
og de tillitsvalgte skulle sett anbudsdokumentene. Vi fikk kun en e-post fra kommunalsjefen fredag 
kveld om at det ville bli en sak i Budstikka lørdag, sier Johnsen.

Der var beskjeden at Fagforbundet ville få mer informasjon senere.

– Dette er et klart brudd på Hovedavtalen som Bærum kommune er en del av. Da kommunen ble kjent 
med at Orange Helse var underleverandør burde det vært en selvfølge at dette var blitt tatt opp med de 
tillitsvalgte. Dette også med bakgrunn av at vi hadde informert om vårt kjennskap til Orange Helse 
tidligere, sier Johnsen

Lederen av Fagforbundet har notert seg hva ordfører Lisbeth Hammer Krog sa torsdag på et møte 
mellom kommunen og næringslivet:

– Kommunen kan ikke være egenprodusent av velferdstjenester, den tiden er forbi,
vi må tenke nytt og vi må tenke sammen med bedriftslederne.

– Hvis det er slike firmaer som Orange Helse kommunen skal bruke er jeg svært urolig. Det kan ikke bli
slik at brukere av slike tjenester i Bærum skal bli en søppelkasse for firmaer som ikke får jobbe i andre
kommuner.

– Kan ikke spille med liv og død

– Orange Helse sier de har ryddet opp, burde de ikke få en ny sjanse?

– Jeg synes ikke vi kan spille med liv og helse til innbyggerne i kommunen, det er uakseptabelt etter
min oppfatning, sier Johnsen.

Administrerende direktør Nils Paulsen i Orange Helse sa dette til Budstikka lørdag:

– Bruddene på arbeidsmiljøloven er reelle. Vi har lagt om virksomheten vår når det gjelder oppfølging
og kontroll av dette. Vi har gått gjennom alle våre rutiner og lagt om metodikken for registrering av
timer for å forebygge at dette ikke skal skje igjen, sa Paulsen.

– Garanterer dere at dere ikke vil ha denne typen brudd i Asker og Bærum?

– Vi jobber hardt for å unngå denne typen brudd i alle våre kontrakter, sa Paulsen.
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PASSERT 4000 MEDLEMMER
HURRA, HURRA!

I februar passerte vi 4000 medlemmer. 
En milepæl ble oppnådd. Da vi for 
noen år siden passerte 3000, hadde 
vi nok ikke i tankene at det skulle gå 
så kort tid til vi skulle passere et nytt 
tusentall. Det har vært en imponerende 
vekst i de senere år. Det er nok flere 
årsaker til det. Det har vært en iherdig 
innsats både fra tillitsvalgsapparatet 
og fra medlemmene til å verve 

nye medlemmer. Samtidig har nok 
fagforeningens arbeid for ansatte opp 
mot arbeidsgiver vist hvor viktig det er 
å være organisert og at det er forskjell 
på fagforeninger. Det så vi senest i stab/
støtte prosjektet.

Vi har all grunn til å gratulere hverandre 
med innsatsen.

HUSK VERVEKONKURANSEN
Vervekonkurransen går sin gang. 
Premiene i år er de samme som i fjor, 
men med noe tillegg. Så det er ingen 
grunn til å legge inn årene. Det er viktig 
at dere kontakter nyansatte og forteller 
dem om vår fagforening og hvor viktig 
det er å være organisert. Det er ingen 
grunn til å være gratispassasjer, men 
heller bidra til å styrke fellesskapet. 
Sammen er vi sterkere!

Vervekonkurransen avsluttes ved 
årsskifte og premiene blir som vanlig 

delt ut på årsmøtet. De tre beste 
ververne får hver et gavekort på kr 
4.000.  De andre ververne blir med 
på loddtrekning på 10 gavekort av 
tusen kroner. Reglene er ett lodd 
for hver verving. Samtidig vanker det 
som tidligere også vervepremier fra 
forbundet.

Dersom hvert eneste medlem verver 
kun EN person hver, er vi 8000 
medlemmer i 2018, tenk det!



15

INNMELDINGS- OG VERVEKUPONGStift her Stift her

FYLLES UT AV DEN SOM VERVER (Må fylles ut)

Etternavn	 	 Fødsels-	og	personnr.

Fornavn

Adresse

Postnr.	 											Sted

Tlf.	pr.	 											Tlf.	arb.	 E-post

Fagforening	 	 Fagforen.nr.

Brett sammen og stift så langt ut i kanten som mulig.

1	Merk	at	du	ikke	får	vervepremie	for	å	verve	elever.

Etternavn

Fornavn

Fødsels-	og	personnummer	(11	siffer)

Adresse

Postnr.	 Poststed	 Tlf.	mobil	eller	privat

E-post

Personopplysninger	som	Fagforbundet	får	tilgang	til,	vil	bli	behandlet	konfidensielt	og	i	samsvar	med	Person-
opp	lysningsloven.	 Fagforbundet	 vil	 unntaksvis	 kunne	 gi	 ut	 medlemsopplysninger,	 f.eks.	 til	 medlemsunder-
søkelser	o.l.	der	hvor	forbundet	finner	at	utleveringen	bidrar	positivt	i	arbeidet	med	å	ivareta	og	styrke	medlem-
menes	interesser.	Fagforbundet	vil	alltid	forsikre	seg	om	at	personopplysningene	kun	benyttes	til	det	avtalte	
formål,	og	at	mottakeren	behandler	opplysningene	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	loven.
	
❍		Jeg	er	innforstått	med	og	gir	samtykke	til	at	Fagforbundet	unntaksvis	kan	utlevere	mine	personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE

Arbeidsgiver

Arbeidssted	 Tlf.nr.

Yrke	 Stilling	 Prosent

Fylke

FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER
❍		Student,	kr	250,-	pr	halvår,	inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring	 ❍		Høgskole	 ❍		Universitet
❍		Lærling,	gratis
❍		Lærling,	kr	250,-	pr	halvår,	inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring
❍		Elever,	gratis	1	 ❍		VG1							❍		VG2							❍		VG3
❍		Elever,	kr	250,-	pr	halvår,		inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring	1				 ❍		VG1							❍		VG2							❍		VG3

Studiested/lærlingplass

Fag/linje	 Planlagt	eksamen/fagprøve	(mnd/år)

FYLLES UT AV ALLE ➔ Dato	 Underskrift

FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S  U T  A V  F A G F O R B U N D E T 



16

Resultatet i mellomoppgjøret i KS 
Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret i KS. Resultatet ivaretar kravet 
vårt om at alle skal ha reallønnsutvikling.  

Det er enighet om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned 
fram, og skal gis fra 1. juli 2017.  Det samme gjelder for det som forhandles fram i 
de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august 2017.  

Sentrale tillegg som ble avtalt i fjor og som gis fra 1. juli 2017 

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.7.2017 slik: 
Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Gruppe 1 

Stillinger uten særskilt krav 
om utdanning 

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 
Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende 
fagarbeiderstillinger 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 9100 

Gruppe 2 

Stillinger med krav om 
høyskoleutdanning  

2500 2500 2500 2500 2500 2500 16300 
Lærer* 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Stillinger m/krav om 
høyskoleutdanning m/ 
ytterligere spesialutdanning 

0** 0** 0** 0** 0** 0** 15000 

Adjunkt 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Adjunkt (m/ tilleggsutd.) 9200 9400 9500 9500 9700 10100 10800 
Stillinger med krav om 
mastergrad 

29700 29800 30000 30000 30100 30700 51700 
Lektor  9700 9800 10000 10000 10100 10700 11700 
Lektor (m/ tilleggsutd. ) 10000 10200 10300 10400 10500 11000 12200 

*Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017.
** Stillingsgruppa fikk betydelige tillegg i hovedoppgjøret i 2016. I år er 16-årstrinnet løftet. 

I tillegg er det avtalt en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning på 
fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) fra 1.7. 2017. Det gir følgende 
minstelønn:

Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 
Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning

353 300 359 700 362 900 366 400 377 800 416 200 421 200

Ledere, fagledere og arbeidsledere fåret tillegg på 2 % som gis med virkning fra 
1.7.2017.Det er også satt av 0,9 % av potten til lokale forhandlinger. 

Ny pensjonistavlønning er 196 kroner per time. 

‘Oppgjøret gjelder alle kommuner, utenom Oslo.

28. april 2017
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Partene, KS og Fagforbundet og de 
andre forbundene, ble enige i rekordfart 
i det sentrale mellomoppgjøret. Se 
lønnstilleggene i tabellen på forrige side, 
som er gjeldende fra 1. juli i år. Disse 
tilleggene gjelder for de som omfattes 
av kap 4 i hovedtariffavtalen.  Det gjelder 
nærmere 95 % av våre medlemmer i 
Bærum kommune.

Nå venter de lokale lønns-
forhandlingene. Forhandlingene i 
Hovedtariffavtalens kap 3 og 5 blir 
ferdigforhandlet nå i juni. Kap 3 gjelder 
lederstillinger og kap 5 omfatter stort 
sett akademikerstillinger. Kap 3 er 
allerede ferdigforhandlet og vi har sendt 
brev om resultatet til våre medlemmer. 
Kap 5 skal være ferdig innen 22. juni.

De lokale lønnsforhandlingene i kap 4, de 
såkalte «pottforhandlingene», vil foregå i 

siste halvdel av september og ut oktober. 
De sentrale parter har satt frist for anke 
i dette oppgjøret til 1. november.

Fristen for fagforeningene til å sende 
inn krav til disse forhandlingene er satt 
til 1. september. Krav for det enkelte 
medlem må derfor være mottatt 
her på kontoret senest 24. august.  
Kravskjema finnes på vår nettside
www.fagforbundet.no og de kan sendes 
inn fortløpende, gjerne på e-post.

Er det grupper som mener de har 
lønnskrav, ber vi om at en eller flere 
fra disse gruppene tar kontakt med 
kontoret for å diskutere eventuelle 
krav.  Fagforeningen vil begrunne 
gruppekravene ovenfor arbeidsgiver i 
eget skriv. 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Som mange av dere vet er Fase 1 
kurset en grunnopplæring for nye 
plasstillitsvalgte som vi alltid arrangerer 
på vårparten. Her får nye PTV innføring 
i hvordan Fagforbundet er bygget opp 
og organiseres, handlingsplanen og 
gjeldende vedtekter, samt hovedavtalen 
og hovedtariffavtalen. Samtidig er det 
viktig å bygge opp en forståelse av 
lokale ordninger, og nye PTV får derfor 

en grundig gjennomgang av Bærum 
kommunes medbestemmelsesordning. 

Årets Fase 1 kurs ble avholdt på Holmen 
Fjordhotell den 26. og 27. april, og det 
var 21 nye plasstillitsvalgte som deltok. 
Opplæringen gjennomføres av våre egne 
hovedtillitsvalgte, som har god erfaring 
med gjennomførelsen av dette kurset.

FASE 1 KURS AVHOLDT FOR NYE PTV

«Fagforbundet Bærum, i samarbeid 
med Sparebank 1, inviterer nok en gang 
våre pensjonistmedlemmer til Thon 
hotell Oslofjord. Takket være flotte 
tilbakemeldinger fra sammenkomsten 

i fjor, velger vi i år å gjenta suksessen. 
Treffet vil bli avholdt den 2. november, 
klokken 11, men nærmere informasjon 
vil bli sendt ut når datoen nærmer seg.»

FAGFORBUNDET BÆRUM INVITERER
TIL PENSJONISTTREFF
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Fagforeningen avholdt nylig et 
plasstillitsvalgtseminar på Laholmen 
hotell den 29-30. mai. Her var det nok 
en gang nærmere 90 tillitsvalgte på plass 
for informasjon og faglig påfyll. Vi får 
stadig tilbakemeldinger om hvor nyttig 
disse seminarene er, og vi setter stor 
pris på at vi har så godt oppmøte gang 
på gang.

Fagforeningslederen åpnet første dag 
med å oppdatere de plasstillitsvalgte om 
nyheter fra Fagforbundet sentralt og 

lokalt. Her var Stab/Støtte prosjektet, HP 
og Lokale og sentrale lønnsforhandlinger 
på agendaen. Det ble også orientert 
om status rundt leiligheten i Spania, 
samt HTVs arbeid opp mot ledelsen i 
kommunen. Vi var så heldige å få høre på 
Stein Stugu, rådgiver i De Facto, fortelle 
om norsk arbeidsliv og den tillitsvalgtes 
rolle. Første dag ble avsluttet med 
middag og sosiale aktiviteter i hyggelig 
samvær.

Dag to fikk vi høre Wegard Harsvik, 
leder for samfunnskontakt og strategi i 
LO, holde foredrag om kommunikasjon 
og ordets makt. Harsvik sitt foredrag ble 
veldig godt mottatt av de tillitsvalgte, og 
det belyste nøyaktig hvor viktig riktig 
bruk av ord kan være.

Etter lunsj busset en fornøyd samling av 
tillitsvalgte hjem til Bærum.

SEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE
PÅ LAHOLMEN



SISTE FRIST FOR BRUK AV OPPTJENTE 
KOMPETANSEPOENG

Som kjent ville Rådmannen i 2015 
inndra alle ubenyttede kompetanse-
poeng. Dette var noe fagforeningen 
protesterte kraftig på, og vi mente 
det var uakseptabelt at de ansatte 
ble fratatt muligheten til å bruke sine 
oppsparte poeng. Vårt utgangspunkt 
var at gitte poeng ikke kunne 
konfiskeres. Da saken kom til politisk 
behandling i Utvalg for Samarbeid, 
foreslo Fagforbundet et kompromiss 
som gikk ut på at det måtte gis en 
frist på minimum tre år for bruk av 
kompetansepoengene.

Det ble en frisk debatt i utvalget og 
senere i Kommunestyret hvor forslaget 
til Fagforbundet også ble debattert. 
Rådmannens forslag ble avvist og 

endelig vedtak i Kommunestyret ble at 
siste frist for uttak av kompetansepoeng 
ble satt til utgangen av 2017.

Til dere som fremdeles har kompetanse-
poeng igjen: nå nærmer fristen seg! 
Poengene må brukes i løpet høsten.
Løp og bruk. Ubrukte poeng kommer 
ikke igjen. 
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STORBYSAMLING

Kommunens sentralforbund arrangerer 
hvert år storbykonferanse for de store 
byene, de såkalte ASSS kommunene. 
Fagforbundet har nå arrangert en 
samling for fagforeningene i de 
tilsvarende kommunene. Denne 
samlingen ble avholdt i begynnelsen
av mai og hvor Bærum som eneste
ikke-bykommune var med.

Her ble det drøftet og utvekslet 
erfaring fra flere viktige områder.
Sentrale tema var heltidsproblematikken,
ytringsfrihet og varsling og kampen for 
bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforeningslederne var siste dag samlet 
i en egen gruppe, hvor organiseringen 
av fagforeningene var et sentralt 
tema. Her orienterte vi hverandre om 
prioritering både av eget og kommunalt 
frikjøp.

Samling viste at det er svært nyttig at 
vi orienterer hverandre om aktuelle 
problemstillinger opp mot arbeidsgiver. 
Det gjør det mulig å bli kjent med 
positive lokale ordninger og tiltak som 
andre kommuner har gjennomført.             



21

SpareBank 1 Østlandet - første Sparebank i Norge med 
kundeutbytte 

 
Som første bank i Norge deler SpareBank 1 Østlandet (tidligere SpareBanken Hedmark og 
SpareBank 1 Oslo Akershus) av overskuddet og betaler utbytte til kundene.
Du vil automatisk motta et beløp basert på bankens årlige overskudd og hvor mye du selv har i 
innskudd og lån i banken.

• Utbytte gis til privatpersoner og bedrifter.
• Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner lån i banken
• Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner innskudd i banken
• Første utbetaling i løpet av første halvår 2018
• Gjelder både privatpersoner og bedrifter

 

Slik fungerer kundeutbytte 
• Kundeutbytte deles ut til kunder i SpareBank 1 Østlandet basert 

på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, 
soliditet og markedets forventninger.

• Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd 
og/eller lån i banken på inntil 2 millioner kroner.

• Kunder med 2 millioner kroner i lån + 2 millioner i innskudd har 
maksimalt opptjeningsgrunnlag på 4 millioner kroner.

• Bankens representantskap vedtar årlig om det skal utbetales 
kundeutbytte og hvor mye.

• Kundene vil da få penger tilbake på konto. Beløpets størrelse vil 
variere ut fra blant annet hvor stort bankens overskudd er og 
hvor stort lån og innskudd kundene har opptil 2 millioner 
kroner.

Hvordan beregnes kundeutbytte? 
Dette beregnes på samme måte som for renter. Det vil si at 2 millioner kroner eller mer i lån 
hver dag gjennom hele året gir beregningen 
  
 2 millioner kr x (00,20% (utbytteprosenten) = 4 000 kroner. 
 
Har du fullt beregningsgrunnlag for både lån og innskudd (2 millioner i lån + 2 millioner i 
innskudd i daglig saldo), vil du kunne få 8 000 kroner i kundeutbytte. 
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Fagforbundet mener at alle innbyggere fortjener et trygt liv  
og gode velferdstjenester. Arbeid til alle, trygge arbeidsplasser 
og faste ansettelser er den beste medisinen mot ulikhet. De 
som er utenfor arbeidslivet har rett på et anstendig liv. Vi vil 
ha politikere som setter arbeid og velferd foran skattekutt.   

	 	Vi vil ha trygge arbeidsplasser. 

	 	Vi stemmer for hele stillinger og faste jobber. 

	 	Vi sier nei til salg av Norge. 

	 	Vi vil ha økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

	 	Vi stemmer for velferd, ikke skattekutt. 

	 	Vi sier nei til ulikhet og fattigdom.

Vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd. 

Stem for en ny regjering du også!



Fra eldre dager
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POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum

Bærum kommune
1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no

A

Fagforbundet Bærum ønsker alle sine 

medlemmer en sommer fylt med sol og latter!


