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Lederen har ordet

Vi er nå i avslutningen av et år hvor
fagforeningen har frontet mange
viktige saker for ansatte i kommunen.

I den forbindelse har mitt verv som
Arbeidsmiljøutvalgets leder gitt oss
anledning til å sette dagsorden i flere saker
av stor betydning. AMU er det eneste
utvalget hvor arbeidsgiver ensidig ikke kan
vedta egne standpunkt. Dette året har
arbeidstakerne hatt utvalgslederen og
dermed flertall ved avstemminger. Det gjør
at det er lettere å få med arbeidsgiver på
omforente løsninger. 

Det viktige vedtaket AMU gjorde var å
opprette lokale AMU på alle
kommunalsjefsområder. Det gir ansatte
betydelig større innflytelser på de lokale
sakene.  Dette er en sak det tidligere har
vært stor motstand mot fra ledelsen i
kommunen, og det at vi nå har fått
gjennomslag og at det var en enstemmig
beslutning er svært gledelig. Det viser at
noen saker må modnes.

En annen viktig sak som ble vedtatt i år er
økte ressurser til vernetjenesten. Vi vil fra
2018 ha fem heltids- hovedverneombud.
Det er nesten en dobling av dagens
ressurser.  Vernetjenesten har en viktig
oppgave. Det ser vi ikke minst ved de siste
ukers hendelser ved en bolig i kommunen. 

Ellers har AMU avdekket ulovlig bruk av
overvåkningskameraer og arbeidsgivers
forsøk på omgåelse av overtids -
bestemmelsene og det har blitt vedtatt at
kommunen må følge AML i slike saker. 

Fagforeningen har også fått omgjort
arbeidsgivers forsøk på å øke arbeidstiden
til sjåførene, slik at de ikke skal ha lengere
arbeidstid enn andre i kommunen.
Ledelsens opprinnelige vedtak har jeg
omtalt som kommunal sosial dumping. Det
var et så diskriminerende vedtak at det
ikke kunne bli stående. Det er betimelig å
spørre om hvilke samfunnssyn som ligger
bak en slik beslutning. 

Mangel på ledelse er grunnen til den
dramatiske beslutningen i forrige måned
om å privatisere driften av en kommunal
bolig. Det skulle ikke være mulig at ledere
som ikke har kompetanse i denne type
prosjekter får slike oppgaver. Det vil nå bli
en gjennomgang av hele prosjektet hvor
tillitsvalgte også skal være med og ansvaret
vil da bli plassert. 

Det var fullstendig mangel på dannelse da
en av kommunens kommunalsjefer i møte
med meg, med kraftige banneord, reiste seg
og slo nevene i bordet så kaffen skvatt og
kom truende mot meg. Rådmannen har
riktignok i ettertid sterkt beklaget
oppførselen, men en slik utagerende adferd
er helt uakseptabelt. La oss slippe flere slike
episoder i fremtiden.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et
fremgangsrikt nytt år. Så håper jeg å se
mange av dere på årsmøtet siste dag i
januar.

ÅRET 2017

Bjørn M Johnsen
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FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES TIL
VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 16. JANUAR 2018.
e-post: trondover@outlook.com

Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann.
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag 26. januar 2018.

Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
Tlf: 67 50 31 22 

e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

FAGFORBUNDET BÆRUM 

Inviterer til Årsmøte!

Dato: Onsdag 31. Januar 2018
Tid: 18.00
Sted: Kantinen i Kommunegården

PROGRAM: 
1: ÅPNING
2: VALG AV 2.1 MØTELEDER

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

5.2 BUDSJETT
6: INNKOMNE FORSLAG

FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRET STYRET I HENDE
SENEST 16. JANUAR 2018

7: VALG AV: LEDER
OPPLÆRINGSANSVARLIG
SEKSJONSLEDER SKKO, SKA
NESTLEDER SHS, SST
NESTLEDER PENSJONISTUTVALGET
LEDER UNGDOMSUTVALGET
SEKSJONSSTYRER
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9. november inviterte Fagforbundet
Bærum, slik vi gjør hvert år, sine
medlemmer som i 2017 hadde hatt 
40 års medlemskap i LO, eller 25 års
medlemskap i Fagforbundet, til en
jubileumsmiddag i Festsalen i Rådhuset.

Det var en lystbetont begivenhet, med
treretters middag og god drikke. Under
middagen fikk alle av de 35 medlemmene
utdelt diplom og jubileumsmerker. De
som ikke hadde muligheten til å delta på
middagen vil få dette tilsendt i posten.

JUBILEUMSMIDDAG FOR 25- OG 40-ÅRS-
JUBILANTENE

25-års jubilantene

40-års jubilantene
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Den første runden med medlemmer
som har fått tilbringe tid i leiligheten vår 
i Spania har omsider blitt avsluttet, og
tilbakemeldingene vi har mottatt har
vært overveldende gode.  Vi har gjennom
hele denne perioden vært avhengige av
tilbakemeldinger fra våre medlemmer, 
og har derfor sendt ut skjema til de som
har vært ute og reist, slik at vi kan ha en
oversikt over hvilke områder vi kan bli
bedre på. Vi setter veldig pris på de
svarene vi har fått.

Det er noen få ledige uker igjen i første
halvår av 2018, men ellers har vi
fullbooket leiligheten frem til sommeren.
Følgende uker er fortsatt ledige:

• Uke 1 (05.01-12.01)
• Uke 2 (12.01-19.01)
• Uke 4 (26.01-02.02)
• Uke 5 (02.02-09.02)
• Uke 14 (06.04-13.04)

Det har også blitt åpnet for mulighet til å
søke om tid i leiligheten i andre halvår av
2018. Den runden som er åpen nå
inkluderer fellesferien. Skjema er som
vanlig å finne på vår nettside, hvor det
også finnes en oversikt over priser. Her
ser dere også hvordan vi regner ukene,
og det er viktig å ta en titt på dette før
dere søker. Vi regner ukene fra fredag til
fredag, og det er ukenummeret fredagen
man reiser i som er ukenummeret man
søker på, selv om man tilbringer mest tid
i Spania i påfølgende ukenummer. Fristen
for å sende inn ønsker har blitt satt til 

3.februar 2018. 

Alle spørsmål om leiligheten vår kan
rettes til bookingansvarlig, på mail 

fagforbundetbaerum@gmail.com

Fra 2018 vil det i tillegg til leiepris og
renhold, komme en avgift på strøm for

6

LEILIGHETEN I SPANIA, ELVIRIA DEL SOL
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de som tilbringer tid i leiligheten. Den vil
selvfølgelig variere fra person til person,
avhengig av hvor mye strøm som brukes.
I forkant av avreise vil dere få tilsendt
reisebeskrivelse og regler for bruk av
leiligheten på mail, og i tillegg får dere
kontaktinformasjon på kontoret i Spania
som er ansvarlig for dere mens dere er i
leiligheten.  Vi har vært veldig godt
fornøyd med samarbeidet vi har hatt

med dem så langt, og vi håper på et like
godt samarbeid gjennom 2018.

Området Elviria del Sol har mange egne
fasiliteter, og i tillegg til tre basseng og
restaurant på området er det verdt å
merke seg at det også er mulig å spille
tennis og golf der. I tillegg er stranden
bare 10 minutter unna, og strekker seg
kilometervis i hver retning.

7
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Faksimile fra Budstikka
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Det er viktig at vårt medlemsregister er
oppdatert til en hver tid. Hvis du
forandrer adresse, telefonnummer,
tjenestested eller får ny stilling, så meld
fra om dette til fagforeningskontoret.  

Riktig opplysninger gjør at du får Fagnytt
i posten til riktig tid, at vi ved
streikeuttak vet hvor du jobber og
hvilken stilling du har og at du får all
informasjon som sendes på SMS.

OMORGANISERING AV BUT
Samtlige fagforeninger og vernetjenesten
har i et felles brev bedt Rådmannen
stoppe omorganiseringen av barne- og
ungdomstjenester (BUT).   

I brevet uttrykkes det at det fremdeles
er svært uklart for organisasjonene hva
rådmannen ønsker å oppnå ved en
avvikling av kommunalområdet BUT. 
Vi etterlyser et bredere grunnlag før
man fatter en beslutning som oppleves
som så dramatisk for mange av de
ansatte.Vi ønsker en bred evaluering 
av barne- og ungdomstjenestene.

Organisasjonene er svært bekymret
over omorganiseringstakten i
velferdsområdet. Vi ser en økende
«omorganiseringstrøtthet» som vil
svekke gevinsten ved en omorganisering
betraktelig.

Brevet avsluttes med at Rådmannen bes
stille prosessen i bero inntil evalueringen
foreligger og at vi inntil videre
opprettholder kommunalområdet barne-
og ungdomstjenester slik det er i dag.

Brevet kan leses i sin helhet på vår
nettside.

MEDLEMSKAPET

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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Etter en voldsepisode hvor en ansatt 
var blitt fysisk angrepet hadde hoved -
verneombudene (HVO) blitt kontaktet.
Ettersom HVO var blitt avvist i sitt
forsøk på å få klarhet i saken, ble AMU
leder Bjørn M Johnsen kontaktet. 

For å få frem fakta i saken tok AMU
lederen da kontakt pr. telefon med
kommunalsjef Mundal og siden begge er
medlemmer av AMU ble det avtalt et
møte 6.11. i etterkant av den dagens
AMU møte.

I møte var også BHT sjef Robert Rustad,
HVO Guro Skåre og HTV Zlata Ljubicic
til stede.  I møtet var det uenighet om
graden av vold og det fremkom at
kommunalsjefen ikke kjente til
kommunens regler om vold og trusler.
Regler han selv hadde vært med å vedta.

Møtet hadde inntil da foregått i
eksemplariske former. Ingen hadde vært
høyrøstet eller ufine. Plutselig reiser
kommunalsjef Mundal seg brått opp og
slår nevene kraftig i bordet så kopper
hvelver og kaffe søles utover bordet.
Han vifter rasende med armene og
kommer truende mot AMU lederen og
skriker at nå må han faen ta å gi seg og
holde kjeft.  Etter dette skremmende
utbruddet, ble møtet avbrutt.

AMU leder Johnsen tok umiddelbart
kontakt med Rådmannen og informerte
om kommunalsjef Mundals ukontrollerte
utbrudd.  Han ba også BHT sjef Rustad

gi en skriftlig beskrivelse av møtet.  På
grunn av sakens alvorlighet fant AMU
lederen det nødvendig med en
skriftliggjøring som er sendt Rådmannen.

I brevet skriver AMU lederen at en slik
oppførsel fra en av kommunens øverste
ledere mot tillitsvalgte i deres vervs
arbeid, er skremmende og helt
uakseptabelt.  Han er svært bekymret
over hvilke signaler dette gir ned i
organisasjonen og ber om Rådmannens
forsikring om at dette ikke skal gjenta
seg. 

På neste side kan dere lese hva lederen
av Bedriftshelsetjenesten, Robert Rustad,
hadde å si om episoden.

KOMMUNALSJEFENS MØTE MED
 ARBEIDSTAKERREPRESENTANTER
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Hendelse etter AMU-møte 6.11.2017 

Undertegnede er bedt av AMUs leder  Bjørn Martin Johnsen (BMJ)  om å beskrive kort hva jeg 
mener hendte under et møte med kommunalsjef Jan Willy Mundal (JWM) den 6.11.2017 etter 
avslutningen av møte i AMU. 

Etter avslutning av AMU-møtet ba AMUs leder om at kommunalsjef ((JWM) ble igjen for å avklare 
noe knyttet til en sak i kommunalteknisk område. AMUs leder ba også Fagforbundets andre AMU-
representant  Zlata Ljubicic (ZL), samt KHVO  Guro J Skåre (GJS) og undertegnede (RR) om å bli 
igjen til et kort møte. Han begrunnet dette med at KHVO og BHTJ kjente til den aktuelle saken og at 
det kunne bli aktuelt å få oppklarende råd fra oss. Jeg spurte da JWM om dette var greit ettersom jeg 
ikke var orientert om hvilket tema som skulle tas opp. Han bekreftet dette muntlig overfor meg før 
møtet startet. 

BMJ tok deretter opp en sak fra ISI renovasjonsanlegg. Saken omhandlet en hendelse hvor en ansatt 
hadde kommet i munnhuggeri med en kunde, blitt slått av kunden og senere fått en skriftlig advarsel 
for å ha forlatt arbeidsplassen uten sykemelding fra lege, og iht. JWM, fordi han hadde behandlet 
kunden dårlig (uttalt på dette møtet). BMJ orienterte om at han var blitt kontaktet om saken fra 
arbeidstaker og vernetjenesten v/HVO. BMJ spurte JWM hva som var blitt gjort i saken. JWM 
orienterte da om personaloppfølgingen i saken som hadde endt med at arbeidstaker hadde fått en 
skriftlig advarsel. BMJ formidlet at dette tok han foreløpig til orientering, men ønsket å vite hva 
ledelsen tenkte å gjøre med voldsepisoden og at en av arbeidstakere var blitt utsatt for vold i form av 
et slag mot hodet. 

Møtet ble deretter en diskusjon om dette var et slag eller ikke. JWM mente det ikke kunne 
karakteriseres som vold og at det ikke hadde vært et slag. Han betegnet dette som «en lett klaps» og 
mente det var en mindre alvorlig hendelse. BMJ spurte hva JWM mente med dette, og om han hadde 
lest kommunen regelverk for håndtering av vold og trusler? JWM bekreftet at han ikke hadde lest 
kommunens retningslinjer på området og heller ikke var kjent med disse. Saken var ikke vurdert i 
forhold til dette. Han (og den stedlige ledelsen) hadde heller ikke fulgt opp saken i samsvar med 
reglene for håndtering av vold og trusler. JWM mente dette var en ren personalsak hvor arbeidstaker 
ikke hadde oppført seg i samsvar med retningslinjene for kundebehandling på ISI, og saken var derfor 
håndtert i samsvar med dette. 

Samtalen utviklet seg raskt til en situasjon hvor BMJs spørsmål om vold, og oppfølging fra ledelsens 
side, ble oppfattet som provoserende av JWM. Uenigheten dreide seg i det vesentligste om dette var 
en voldsepisode hvor en ansatt var blitt slått i bakhodet, eller om det dreide seg om dårlig 
kundebehandling hvor konsekvensen var at arbeidstaker mottok et «lett klaps» mot bakhodet av 
kunden. BMJ sto på at dette handlet om «et slag mot bakhodet», mens JWM fortsatte å hevde at det 
handlet om en «lett klaps». Uenigheten om dette endte med at JWM reiste seg opp, lente seg fram 
mot, - og over BMJ, smalt begge hender i bordet så kaffen skatt, og rasende skrek noe slikt som at 
«nå måtte han (BMJ) faen i meg gi seg!». Etter dette avsluttet BMJ møtet. 

Jeg vil understreke at dialogen skjedde mellom BMJ og JWM med ett kort innlegg fra ZL. KHVO og 
undertegnede tok ikke ordet i diskusjonen.  

Sandvika 8.11.2017 Robert Rustad, BHT-sjef 
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I begynnelsen av mars 2018 vil det bli
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 stilling-, arbeids- og
ansvarsområde

• Når arbeids- og ansvarsområdet 
er endret som følge av at
arbeidstakeren har fullført
kompetansegivende
etter/videreutdanning

Fagforbundet ber om at det sendes
lønnskrav til kontoret så snart et eller
flere av kriteriene er oppfylt. Her samler
vi kravene som sendes til Forhandlings -
enheten innen den gitte tidsfristen.
Skjema for å sende inn dette finner dere
på nettsiden vår på venstre side.

FAGSKOLEPOENG
Fagforbundet har lenge kjempet for at
tilleggsutdannelsen ved Fagskolen skulle
gi økt lønn. En slik toårig utdannelse gir
60 fagskolepoeng og ved årets
lønnsforhandlinger ble det bestemt dette
skulle medføre en lønnsøkning på
kr 20.000.-. Ved de lokale forhandlingene
ble det enighet om at disse skulle få en
egen stilling/lønnskode.

Ved tidligere lokale forhandlinger har
noen med fagskolepoeng fått kr 10.000 i

lønnstillegg.  Disse skal ha ytterligere
kr 10.000. Det er viktig at alle som har
tatt Fagskolen undersøker egen lønn og
ser om de har fått tillegget på kr 20.000.
Vi er usikre på om alle med denne
utdannelsen har fått hele beløpet.

De som ikke har fått til sammen
kr 20.000 bes å ta en kopi av vitnemål og
sende det til fagforeningskontoret så vil
de hovedtillitsvalgte følge opp saken og
gi dere en tilbakemelding.   

4A2 LØNNSFORHANDLINGER
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Som kjent bortfalt seniorordningen med
én fridag i uken, og det ble vedtatt at
seniorene fra 62 år skulle få en ekstra
ferieuke.

I forbindelse med oppstarten av denne
ordningen ble Fagforeningen kontaktet
av flere opprørte plasstillitsvalgte og
medlemmer vedrørende praktiseringen
av denne ferieuken for det året de fylte
62.  Tjenesteledere hadde, etter
informasjon fra høyere hold, redusert
denne uken til noen dager avhengig av
når på året de fylte 62 år. Det ble så
ekstremt praktisert at enkelte ikke bare
hadde fått hele dager, men også brøker
av dager, f.eks. 2,3 dager dagers ferie.

Dette var etter Fagforbundets
oppfatning ikke i samsvar med
Kommunestyrets vedtak og vi tok dette
opp med Rådmannen.  Saken ble

diskutert i flere møter med ledelsen og
først i Rådmannens siste
medbestemmelses møte før
sommerferien fikk fagforeningene
gjennomslag og det ble besluttet at alle
62 åringer også får en hel ferieuke første
året, uansett når på året vedkommende
er født. Dette er også i samsvar med
ferielovens bestemmelser.

Fagforbundet er godt fornøyd med at
saken nå er avklart og med resultatet.
Selv om vi er svært overrasket over at
dette i det hele tatt ble en
problemstilling, og som vi måtte bruke
mye tid på å få løst.

EKSTRA FERIEUKE FOR SENIORER

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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De to siste årene har arbeidstakerne
hatt lederposisjonene i AMU og vår
fagforeningsleder har også vært AMU
leder.

Fagforbundet er godt fornøyd med flere
av de vedtakene utvalget har fattet
inneværende år.  Etter mange møter og
diskusjoner rundt ressurser til
vernetjenesten, ble det tilslutt oppnådd
enighet om fem 100 %
hovedverneombud fra 1.1.2018. En
nærmere dobling fra dagens ordning.

Vi fikk i år også gjennomslag for å
opprette lokale AMU på hvert
kommunalsjefsområde. Dette har vært
en lang reise, frem til endelig opprettelse
også her fra 1.1.2018. Som kjent ønsket
ikke arbeidsgiver slike lokale utvalg, men

et positivt prøveprosjekt i PLO har ført
til det ønskede resultatet. Fra nyttår blir
de lokale AMUene bestående av tre
arbeidsgiverrepresentanter og et
hovedverneombud og to tillitsvalgte fra
de ansatte. Det første året vil
arbeidstakerrepresentantene ha
ledervervet som byttes annet hvert år. 

For øvrig vil arbeidsgiver fra nyttår
overta ledervervet for det sentrale
AMU. Det nye her er at ledervervet
også her byttes annet hvert år.  

Det har i år vært et mer fruktbart
samarbeid i AMU enn i de foregående år.
Det er ikke tvil om at lederposisjonen
og dermed flertall i utvalget har medført
at viktige saker har kommet på
dagsorden ofte med et positivt resultat.     

ARBEIDSMILJØUTVALGET 
I BÆRUM KOMMUNE

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforeningen, sammen med Sparebank
1, har nok en gang invitert våre pensjon-
ister til en sammenkomst på Oslofjord
hotell. I år ble den avholdt den andre
november, og det var godt oppmøte
også i år. Tilbakemeldingene har vært at
de oppmøtte var godt fornøyd nok en

gang med både innhold og servering.
Det ble avholdt presentasjon om arv og
skifte v/advokat Line Karlsen Ask, og
opplyst om LO favør og Sparebank 1
Østlandet v/ Key Account Manager
Henning Wold og Tommy Stenersen.

PENSJONISTTREFF

Det var 53 forventningsfulle pensjonister
som 15. november reiste fra Sandvika i
fullsatt buss i flott vær med sol og
vindstille mot Sandefjord og båttur med
lunchbuffe - før ankomst Strømstad.

I løpet av 2 timers stopp i Sverige var
det mulighet for ytterlig shopping, og det

var en fornøyd gjeng som satte kurs
hjem igjen etter en begivenhetsrik dag.
Det kom tilbakemeldinger både på SMS
og tlf med takk for hyggelig tur.
Gjentagelser av slike turer er alltid
hyggelig, da tilbakemeldingene er
utelukkende positive og stemningen er
på topp.

PENSJONISTTUR TIL STRØMSTAD
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LO hadde togaksjon i Asker og Bærum
om morgenen torsdag 31. august.
Fagforeningen organiserte aksjonen på
Sandvika stasjon og våre HTV delte ut
brosjyrer og søtsaker til de reisende. 

Høyre hadde for øvrig aksjon der samme
morgen. Dermed ble vår aksjon ekstra
viktig.

Som eneste fagforening hadde vi stand i
Sandvika sentrum lørdag 2. september.
Standen var ved Sandvika jernbane -
stasjon, hvor også de politiske partiene
hadde samlet seg. Her ble mye

valgmateriell delt ut og vi fikk mye
kontakt med velgere.

16

FAGFORENINGEN AKTIV 
I VALGKAMPEN

Fagforeningen arrangerte 13. og 14.
november to-dagers plasstillitsvalgt -
samling på Sundvolden hotell hvor over
100 tillitsvalgte deltok. Dette seminaret
er som kjent for å gi våre plasstillitsvalgte
informasjon og faglig påfyll. 

Tilbakemeldingene er stadig at dette er
nyttig, og vi ser av antallet påmeldte i

hver runde at dette er noe som settes
pris på at vi gjennomfører.
Første dag orienterte fagforenings -
lederen om nytt fra forbundet og lokale
saker.  Her ble resultatet fra de lokale
lønnsforhandlingene utførlig
gjennomgått. Det ble også den nye
arbeidstiden, hvor kommunens forslag
om «sosial dumping» ble kommentert.

SEMINAR FOR PLASSTILLITVALGTE
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Blant de andre sakene var også referat
fra AMU møter, vernetjenesten og
stab/støtte prosjektet m.m.

Deltagerne ble av kommunens rådgivere
i PLO presentert den Digitale vaktboken,
det nye Avvikssystemet og
registreringssystemet Profil. Dette var en
nyttig informasjon om morgendagens
systemer som nå vil bli tatt i bruk.

Mye av annen dag ble brukt til
konkurranseutsettingen i Bærum
kommune. Her hadde fagforenings -
lederen en innledning.  Hovedforedraget
ble holdt av Idar Helle fra De facto som
holdt et informasjonsrikt foredrag om
konsekvensene ved konkurranse -
utsetting. Den siste delen av foredraget
ble viet Renovasjonssaken. I etterkant av
foredraget siterte fagforeningslederen
dagens Budstikka, hvor det var en
reportasje hvor Bærum Ap meddelte at
de ville be Rådmannen utrede kommunal
renovasjonsdrift. Dette ble applaudert av
salens tillitsvalgte. Det ble ikke Høyres
svar om at det ville medføre høyere
pensjonskostnader.

Dagen ble avsluttet med at Jan Grenaker
fra Sparebank1 Østlandets gjennomgikk
tilbudene som ligger i LO Favør og
nyhetene som kommer i 2018.
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Tidligere i år inngikk som kjent Bærum
kommune en samarbeidsavtale med
Telenor hvor Trygghetsalarmen og fall-,
bevegelse- og røykvarsling var en del av
avtalen.  Som underleverandør valgte
Telenor Orange Helse.   Dette er et
firma som vi advarte mot, da de allerede
var «kastet» ut av Oslo og Bergen
kommuner, for påståtte brudd på
inngåtte avtaler.

Allerede nå etter et halvt års drift har
Telenor terminert avtalen med Orange
Helse, som medfører at avtalen avsluttes
28. februar 2018. Ny avtale har blitt
inngått med Aleris. Et selskap som ikke
har noe bedre rykte enn Orange Helse. 

Fagforbundet har flere medlemmer i
Orange helse og vi har derfor vært i
møter både med de ansatte og
selskapet.  Orange Helse ved daglig leder
på avdelingen på Billingstad opplyser til
oss at grunnen til termineringen av
avtale var at Telenor krevde at de skulle
redusere bemanningen på natt fra to til
en. Noe de mente var uforsvarlig. Dette
ville også være brudd på avtalen som
Telenor har med Bærum kommune, hvor
det fremkommer at det skal være to på

vakt om natten.  Vi har orientert
kommunen om dette.

Flere av de ansatte har vært i samtaler
med Aleris for eventuelt å bli overført
dit fra 1. mars. Lønnstilbudet er derfor
40 kroner mindre i timen enn de har 
hos Orange Helse i dag, noe som er helt
uakseptabelt.  Fagforbundet vil følge opp
sine medlemmer både opp mot Aleris og
Telenor og holde Bærum kommune
orientert.

Burde ikke Bærum kommune nå
selv overta driften av Trygghets -
alarmen?  Det kan gjøres uten å si
opp hele avtalen med Telenor.  Det
er underleverandør avtalen som bør
sies opp. Utgiftene for bare å drifte
alarmsentralen koster kommunen
mellom 7 og 8 millioner i dag.
Fagforbundet mener at kommunen
kan drifte sentralen betydelig
billigere selv. Vi er sikre på dette
regnestykket vil vise at kommunal
drift her er billigst.  Dette bør sees
i sammenheng med andre av
kommunens hjemmetjenester. Her
er det en betydelig fusjon gevinst å
hente.

ORANGE HELSE I GÅR - ALERIS I DAG

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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Før sommerferien bestemte Bærum
kommune at alle dagtidsansatte skulle ha
en arbeidstid på 7,5 time pr dag
inkludert betalt spisepause. Under
drøftingene advarte Fagforbundet om at
det kunne medføre økt bemanning på
enkelte områder. Vi var skeptiske til
forslaget, da dette også ville gjøre at
kommunal drift ville bli dyrere.

I første medbestemmelsesmøte etter
sommerferien besluttet kommunal -
direktør Wieland på vegne av
Rådmannen følgende vedtak: «Det
innføres ikke betalt spisepause for
bussjåfører som kjører brukere til
kommunens dagsenter.»

Vedtaket ble fattet uten forangående
drøftinger med Fagforbundet.

Resultatet av dette er at de lavtlønnede
sjåførene som eneste gruppe i Bærum
kommune som arbeider på dagtid ikke
skal ha betalt spisepause. Dette har
Fagforbundet reagert kraftig på. Det er
også meddelt Rådmannen personlig.
Vedtaket kan ikke betegnes som annet
enn sosial dumping, og vi har anket

Rådmannens beslutning. Fagforbundet
har aldri tidligere opplevd et slikt forsøk
på diskriminering i Bærum kommune.

Før ankeutvalget fikk anledning til å
behandle anken, snudde ledelsen igjen og
bestemte at også sjåførene skulle ha
7,5 timers dag. 

Fagforbundet skjønner ikke hvilke
samfunnssyn som ligger bak en
beslutning om at lavtlønnede sjåfører
skulle ha lengre arbeidsdag enn andre i
kommunen. Vi var de eneste som
protesterte mot vedtak, noe som
forundret oss, siden vedtaket også hadde
en prinsipiell side. 

Hadde ikke vedtaket blitt omgjort, var
Fagforbundet forberedt på å ta ut
stevning mot Bærum kommune.  En
rettssak som helt sikkert ville ha ført til
stor forundring blant innbyggerne og
som kommuneledelsen ville hatt store
problemer med å få forståelse for.
Rettferdighetssansen er stor i
Bærumssamfunnet. Det vet vi som bor
her.  

FORSØK PÅ SOSIAL DUMPING 
I BÆRUM KOMMUNE

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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Vernetjenesten hadde ettersyn av driften
ved en bolig i Bærum kommune. Etter
dramatiske funn knyttet til vold og
trusler, samt ekstreme feil og mangler
knyttet til det systemiske og organisa -
toriske arbeidet, varslet vernetjenesten
om en stenging av driften, med
begrunnelse med fare for liv og helse.

Rådmannen innkalte vernetjenesten til
møte hvor han kom med forslag til
løsning i fem punkter. Varselet om
stenging ble dermed opphevet og
arbeidet med utbedringen ble startet
umiddelbart i overenstemmelse med
Rådmannens forslag.

En uke senere ble tillitsvalgte og
vernetjenesten innkalt til et hastemøte
hvor det av kommunens ledelse ble
meddelt at det var bestemt at driften
ved boligen skulle privatiseres og at
Aleris skulle fra påfølgende dag overta
driften.

De ansatte ble deretter innkalt til
personalmøte og fikk beskjed om at de

allerede fra neste morgen ikke skulle
møte på jobb. Det var over 20 ansatte
som inntil videre fikk permisjon uten
arbeidsplikt fra påfølgende dag. Etter
informasjonsmøtet satt de ansatte rystet
tilbake, med svært mange ubesvarte
spørsmål.

Rystet var også fagforeningene over
Rådmannens beslutning og også over
den manglende involveringen før
beslutningen ble fattet.

I sitt brev til Rådmannen fra
vernetjenesten og alle fagforeningene
avslutter de med at det er svært alvorlig
og helt uakseptabelt at et pålegg fra
vernetjenesten resulterer i at
Rådmannen privatiserer tjenesten.
Hvem tør å melde avvik til
vernetjenesten i fremtiden, da
konsekvensene kan bli at
arbeidsplassene forsvinner.

Les hele brevet til Rådmann fra
vernetjenesten og fagforeningene i sin
helhet på vår nettside

VERNETJENESTEN VARSLET BRUDD PÅ AML 
– RÅDMANNEN SVARTE MED PRIVATISERING

Les mer på vår hjemmeside
www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforeningens medlemmer fylte
kantinen i Kommunegården da
Fagforbundet holdt sitt årlige
sommermøte for medlemmene.

Denne gangen hadde vi fått storslått
besøk, noe medlemmene også var veldig
begeistret for. Arbeiderpartiets nestleder
Hadia Tajik og Fagforbundets nestleder
Odd-Haldgeir Larsen var til stede og
hadde innlegg om det kommende
Stortingsvalget. Engasjementet var
storslagent, og det smittet nok over på
mange av oss i salen.

Møtet ble åpnet med flotte sanger av Siri
Ravna. Deretter ble det informasjon om
lokale saker av fagforeningsleder Bjørn
M Johnsen som også så frem mot det
kommende valget. Odd-Haldgeir Larsens

skisserte forbundets valgstrategi og
viktigheten av at medlemmene brukte
stemmeretten. Hadia Tajik avsluttet
første del av programmet med
engasjerende foredrag om de
forandringene vi kunne forvente med en
rød/grønn regjering. 

Siste del av medlemsmøtet ble som
vanlig et sosialsamvær med mye store
reker og godt drikke som sommerglade
medlemmer satte stor pris på.  
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REKORDSTOR OPPSLUTNING 
PÅ ÅRETS MEDLEMSMØTE!
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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

Fagforbundet Bærum ønsker alle sine 
medlemmer en fortreffelig høytid!
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