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Kommunalsjef Morten Svarverud 
bekrefter at det har vært «flere 
tilfeller» og karakteriserer opp-
førselen til egne mellomledere 
som «helt på jordet»

– Det har helt klart vært flere 
tilfeller som har væt håndtert 
dårlig av både tjenestealder og 
avdelingsleder, erkjenner kom-
munalsjef Morten Svarverud for 
pleie og omsorg.

– Det skal ikke være slik. Alle 
medarbeidere skal kunne snakke 
med fagorganisasjonen om akku-
rat det de vil når de vil. Det er 
ikke noe vi som ledere har noe 
som helst med. 

Han karakteriserer det som nå 
kommer frem som alvorlig.

– Hvis man ikke kommunise-
rer og snakker godt med medar-
beiderne sine, er det krevende å 
få til et godt arbeidsmiljø og ut 
fra det å levere gode tjenester til 
innbyggerne.

– Helt på jordet
– Irettesettelser, kjeft og sank-
sjoner i form av færre ekstra-
vakter som følge av helt legitim 
kontakt med fagforeningen: 
Hvordan kan det skje, vi snak-
ker 2018?

– Dette skal selvsagt ikke skje. 
Jeg kan rett og slett ikke gi deg 
noe godt svar på hvorfor noen 
hos oss ikke har fått det med seg. 
Det skal mine ledere ha. Det er 
helt på jordet at de kan finne på 
å si noen sånt. Og ikke bare si det, 
men mene det.

– Er det en eller flere ledere 
det er reagert på?

– Det er snakk om flere.
– Ifølge Fagforbundet mot-

tar de ca. en henvendelse hver 
uke fra medlemmer som har 
opplevd ubehageligheter fra 
ledelsen etter at de har vært i 
kontakt med fagforeningen.

– Det er mange, erkjenner Svar-
verud.

– Har dere rekruttert dår-
lig ledere eller har dere gitt 
lederne for dårlig opplæring – 
eller begge deler?

– Vi har gode ledere. Jeg mener 
også at vi gir god opplæring, men 
enkelte ganger så glipper det i 
kommunikasjonene mellom leder 
og ansatt.

– Fagforbundet mener denne 
type «glipper» har eskalert over tid?

– Det har de også sagt til meg. 
Jeg har ikke mottatt noe skriftlig 
materiale fra hverken Fagforbun-
det eller andre organisasjoner om 
dette, men ut fra det Fagforbun-

det har tatt opp kan det virke som 
om det har vært en økning, ja.

– Er du overrasket over det 
som kommer frem?

– Nei, dette er ikke noe nytt, 
dette har vi hatt dialog om i de 
faste møtene vi har med fagbe-
vegelse hver måned. Men det er 
enkeltsaker jeg har blitt overras-
ket over, det skal jeg innrømme, 
uten at jeg kan gå nærmere inn 
i detaljer.

– Du sier dette har vært et 
problem over tid, hva har blitt 
gjort?

– Dette blir jevnlig tatt opp på 
ledersamlinger, og det skal også 
jevnlig være tatt opp nedover på 
alle nivåer.

– Ikke greit
– Hva gjøres nå fremover?

– Dette tas opp på de konkrete 
stedene vi blir gjort kjent med. 
Det blir gitt rådgiving på hvordan 
dette skal gjøres, og tydeliggjort 
hva som er greit og ikke greit: 
Det er ikke greit å nekte ansatte 
å snakke med fagorganisasjonen 
sin eller å ha med representanter 
på møter. I tillegg skal jeg igjen ta 
det opp i min ledergruppe og også 
videre nedover i organisasjonen. 
Jeg har også bedt om innspill fra 
alle seksjonslederne og vil også ha 
et møte med Fagforbundet etter 
vinterferien.

– Betyr det at du kan garan-
tere at dette ikke vil skje igjen?

– Det er umulig å garantere, 
men jeg jobber for at det ikke 
skal skje. Sånn sett setter jeg pris 
på tilbakemeldingene fra Fagfor-
bundet.

«Dette skal 
selvsagt ikke skje. 

Jeg kan rett og slett 
ikke gi deg noe godt 
svar på hvorfor noen 
hos oss ikke har fått 
det med seg. 

Morten Svarverud

– Dette skal 
selvsagt ikke skje

KOMMUNALSJEF: Morten Svarverud 
er ansvarlig for pleie og omsorg.

Deltidsjobb. Kjeft, 
irettesettelser og slutt på 
ekstravakter. 
Fagforbundet i Bærum 
varsler om represalier 
fra ledere i kommunen 
mot ansatte som 
kontakter fagforeningen.

Hun hadde loven på sin siden, men 
måtte gå veien via fagforeningen 
for å få det hun hadde krav på:

Etter flere år som ekstravakt 
fikk kvinnen en fast deltidsstilling 
i pleie og omsorgssektoren i Bærum 
kommune. 

Hun ble glad, fast stilling gjorde 
arbeidshverdagen mer forutsig-
bare og tilknytningen til arbeidsli-
vet tryggere. selv om hun helst vil 
jobbe fulle uker. 

Men seieren kom med en bismak.
– Etter at jeg fikk stillingen har 

det vært vanskelig å få ekstravak-
ter. Økonomisk er det veldig van-
skelig. Det holder så vidt til husleie 
og regninger, sier hun.

Kvinnen oppfatter det som en 
takk for sist fra arbeidsgiver.

– Jeg tror de er redd for jeg skal 
kreve mer, sier hun.

Jobbtørke og kjeft
En annen Budstikka har snakket 
med opplevde også at tilbudet om 
ekstravakter plutselig tørket inn 
etter å ha meldt fra om en uheldig 
hendelse på jobb. 

At vedkommende i tillegg til å si 

ifra internt også kontaktet Fagfor-
bundet, resulterte dessuten i flere 
irettesettelser fra sjefshold.

– Jeg opplevde det rett og slett 
som trakassering, sier vedkom-
mende til Budstikka.

Ingen av de to tør stå frem med 
navn av frykt for ytterligere ubeha-
geligheter på jobben.

– Jeg er redd det blir noe med 
ledelsen i etterkant. Og jeg er redd 
jeg ikke vil få flere vakter, sier den 
ene til Budstikka.

– Fagforeningsknuseri
Eksemplene over er ikke enestå-
ende, understreker leder Bjørn M. 
Johnsen i Fagforbundet i Bærum. 

Han anslår at de i snitt mottar en 
henvendelse hver uke fra medlem-
mer som har opplevd ubehagelighe-
ter fra sjefen etter å ha tatt kontakt 
med Fagforbundet.

– Satt på spissen er dette fagfore-
ningsknuseri, sier han.

I slutten av januar varslet han 
kommunalsjef Morten Svarverud 
i brevs form, for å få ryddet opp i 
det han beskriver som «grov trakas-
sering». 

– Dette kan ikke fortsette
I brevet beskrives fortvilte medlem-
mer som ikke lenger får ekstravak-
ter etter å ha krevd fast eller utvidet 
stilling, og som refses av sine ledere 
for å ha tatt kontakt med fagfore-
ningen.

Også medlemmer som har kon-
taktet Fagforbundet om problemer 
på arbeidsplassen har opplevd reak-
sjoner i etterkant.

I brevet beskrives uttalelsene 
fra lederne som «ofte svært ned-
settende om Fagforbundet og ref-
sende overfor medlemmet».

– Dette har eskalert i den senere 
tid, skriver Johnsen.

– Mange av disse medlemmene 
kommer gråtende tilbake etter 
samtalene med sine ledere. Fag-
forbundet opplever dettes om grov 
trakassering, noe som er helt uak-
septabelt. Mange av disse er også 
fremmedspråklige som blir skremt 
og usikker på om det har konse-
kvenser å bli fagorganisert i Norge.

«Dette kan ikke fortsette», kon-
kluderer Johnsen og ber om en 
samtale «om hvordan vi best kan 
få stoppet denne praksisen».

Kine Thorsen

kine.thorsen@budstikka.no

Fagforbundet i Bærum ber kommunen ta grep etter økende tilfeller av «grov trakassering»: 

– Dette er fagforeningsknuseri

BER KOMMUNEN TA GREP: Bjørn M. Johnsen og Fagforbundet i Bærum mottar en henvendelse hver uke fra med- lemmer som har opplevd ubehageligheter på jobb etter å ha tatt kontakt med fagforeningen.  FOTO: EVA GROVEN

fakta

 ■ Budstikka skrev lørdag om flere med-
arbeidere i pleie- og omsorgssektoren i 
Bærum kommune som måtte gå veien 
om Fagforbundet for å få den stillings-
prosenten de hadde krav på.

 ■ dette til tross for at Bærum kommune 
har en uttalt målsetting om å «komme 
ufrivillig deltid til livs og øke den gjen-
nomsnittlige stillingsstørrelsen.

 ■ de to siste månedene har Fagforbundet 
levert inn 13 krav om fast eller økt 
stilling på vegne av sine medlemmer. 
Så langt har de fått medhold i 12 av 
kravene.

 ■ Pleie- og omsorgssektoren i Bærum 
kommune er den sektoren med flest 
deltidsarbeidere, bare fire av ti jobber 
full stilling.

 ■ 63 prosent av alle ansatte i Bærum 
kommune jobber 100 prosent.

Dette er saken

en bileier som hadde parkert bilen 
sin på esso på ramstadsletta lørdag 
fikk seg en overraskelse da han 
skulle hente kjøretøyet igjen søn-
dag ettermiddag. Bilen sto fortsatt 
på plassen, men kjennemerkene 
var forsvunnet. – eieren vil anmelde 
saken slik at vi kan etterforske den, 
sier politiets operasjonsleder 
Cathrine Sylju.

Fant bilen uten 
kjennemerker

På en ellers rolig natt til søndag i asker og Bærum, 
måtte politiet til pers da en mann fra vollen plutselig 
fant ut at han ikke ville gjøre opp for seg etter en 
solid taxitur. da taxien stoppet utenfor mannens 
bopel, og sjåføren ba om oppgjøret på 977 kroner, 
åpnet isteden passasjeren døren og la på sprang. 
– vi har funnet bopel til personen, men lykkes ikke få 
kontakt natt til søndag. Han kan imidlertid vente seg 
at vi tar kontakt senere søndag, sa operasjonsleder 
vidar Pedersen.

Stakk av da taxi- 
regningen ble for dyr

natt til lørdag stilte trafikkorpset i oslo politidistrikt 
med flere betjener da de gjennomførte en trafikkon-
troll på e18 utgående ved Strand. totalt ble det kon-
trollert 307 kjøretøy, og to bilførere ble tatt for 
kjøring med promille. – den ene føreren blåste til 
rundt 1,0 i promille, og var langt over den lovlige ver-
dien. den andre føreren blåste også rødt, men hadde 
ikke like høy promille, sier rådgiver for trafikkorpset, 
Finn erik Grønli. en bilfører ble også stanset uten å ha 
gyldig førerkort. Bilen var også begjært avskiltet.

Tok to promillekjørere i 
nattlig E18-kontroll


