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i Formannskapet, hvor vårt forslag 
fikk støtte av AP, SV og MPG. Det er 
ubegripelig at ikke alle de politiske 
miljøene kunne samle seg om et vedtak 
som hegner om ytringsfriheten og 
motvirker fryktkulturen.

Fagforbundet har også tatt opp at 
dagens varslingsordning i kommunen 
ikke fungerer etter hensikten. AMU 
satte ned et partssammensatt utvalg for 
å komme med forslag til forandringer. 
Hovedverneombudene og Fagforbundet 
krever at det også er en ekstern 
varslingskanal for de som ikke ønsker å 
varsle internt. Vi mener at det må være en 
ekstern advokat. Nå sendes saken over 
til Rådmannen. Etter all den uroen det 
har vært rundt ytringsfrihet og varsling er 
det nå svært viktig å skape størst mulig 
trygghet for varsleren og dermed åpne 
for en ekstern varslingskanal. 

Ellers hadde vi vårt sommermøte på 
mandag 18. juni, i en nesten fullsatt 
kantine i Kommunegården. Det var veldig 
hyggelig å se at så mange av dere kunne 
stille opp, og det var topp stemning hele 
veien gjennom.

Jeg ønsker dere alle en god sommer.
La oss håpe at det fine juni været vi har 
hatt, skal følge oss sommeren igjennom. 

Bjørn M Johnsen

Gjennom lang tid har Fagforbundet tatt 
opp problemet med frykt og engstelse 
for å varsle om uheldige forhold i Bærum 
kommune. Vi har erfart i større og større 
grad at lederne krever lojalitet og misliker 
at saker tas opp med fagforeningen. Vi 
har registrert at etter samtaler med 
meg eller andre HTV, har medlemmer 
fått irettesettelser og påtale. Etter krav 
om fast ansettelser fra Fagforbundet, 
har de blitt straffet med ikke å få flere 
ekstravakter.  Dette er saker hvor 
arbeidsgiver ikke har forholdt seg til 
norsk lov. Jeg har personlig tatt opp 
problemstillingen gjentatte ganger, uten at 
det har ført til noen bedring. Vi har også 
tatt dette opp nedover i linjen. 

Dette var bakgrunnen til at vi spilte 
disse problemene inn til kommunens 
interne kulturundersøkelse i januar i år. 
Problemstillingen ble senere en sak i 
media. Først i Budstikka og senere i flere 
publikasjoner i Fagforbundet. Jeg tok saken 
opp i kommunens Arbeidsmiljøutvalg, hvor 
vi fikk et enstemmig vedtak om at det 
ikke må herske tvil om at kritikkverdige 
forhold må kunne varsles til tillitsvalgte 
uten at det medfører noen form for 
represalier, verken direkte eller indirekte.

Fryktkulturen ble deretter en politisk 
sak og ble behandlet både i Utvalg for 
Samarbeid og i Formannskapet. Her 
fremmet jeg AMUs enstemmige vedtak, 
men det kunne ikke flertallspartiene 
i utvalget med Høyres gruppeleder i 
spissen akseptere. Det samme skjedde 

Lederen har ordet

DET MÅ VÆRE
TRYGT Å VARSLE



Leiligheten vår i Spania har nå vært 
tilgjengelig for våre medlemmer i ett år 
allerede, og mange har benyttet seg av 
tilbudet om å reise en uke til sydligere 
strøk. Tiden har gått fort, og vi har 
opparbeidet oss mange erfaringer som vi 
tar med oss videre fremover.

Vi er avhengige av å få tilbakemeldinger 
fra de som har reist om hvordan 
opplevelsen har vært, og vil sende ut 
tilbakemeldingsskjema på mail som vi 
håper å få svar på. Her er det viktig at 
dere påpeker både positive ting dere er 
fornøyd med, men også hvilke områder 
det er mulig å bli bedre på. 

Etter sommerferien er over, vil det bli 
åpnet for muligheten til å booke tid for 
første halvår 2019. Fristen for å søke 
vil bli satt til midten av oktober, og 
det vil bli sendt ut en felles sms til alle 
medlemmer med registrert mobil om 
når det er mulig å søke, slik vi har gjort 
tidligere. Grunnen til at fristen blir satt 
så tidlig er at dere skal få muligheten til 
å bestille flybilletter tidlig. Som tidligere 
vil all booking foregå via vår hjemmeside 
www.fagforbundetbaerum.no.

Vi ber om at dere i forkant av søking 
forsøker å finne uker dere har mulighet 
til å reise i, da vi har hatt en del frafall fra 
ønsker i de siste to rundene, og dette 

medfører at tilbakemeldingene kommer 
senere for alle som har fått innvilget 
ønskene sine da disse sendes ut samtidig.

I all hovedsak er leiligheten booket ut 
året 2018, med enkelte unntak som 
dere kan se nedenfor. Dersom det er 
noen som ønsker å reise i noen av disse 
ukene er det bare å ta kontakt på mail 
fagforbundetbaerum@gmail.com. For 
øvrig bes alle henvendelser som er 
knyttet til leiligheten om å sendes på 
den mailadressen. Vi minner om at vi 
regner uker fra fredag til fredag, og at 
ukenummeret man søker på er uken 
som den første fredagen faller i.

Ledige uker 2018:
•  Uke 41 (12.10-19.10)
•  Uke 46 (16.11-23.11)
•  Uke 49 (07.12- 14.12)
•  Uke 50 (14.12- 21.12)
•  Uke 52 (28.12 – 04.01.19)

LEILIGHETEN I ELVIRIA DEL SOL

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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I strålende vær satt vi kursen mot  
Blaafarveverket  hvor vi fikk en historisk 
omvisning - og omvisning på årets 
utstilling ‘Hjemmets skatter’. Etterpå 
var det mulighet for kaffepause ute 
og en hyggelig prat før vi satte kursen 
mot Vikersundbakken - hvor vi fikk en 
orientering av Odd Arne om opprettelsen 
av bakken og resultatene der.

Turen ble avsluttet på Tyrifjorden 
hotell med middag, på bussen hjem var 
det utdeling av premier for de beste 
resultatene i dagens Quiz utdelt på bussen 
ved start.

Etter 8 timer på tur var 42 fornøyde 
pensjonister tilbake i Sandvika.

Hilsen turgruppen 

PENSJONISTENES SOMMERTUR 5. JUNI 2018

Fagforbundet Bærum var i år med på 
1. mai arrangementet sammen med LO 
Asker og Bærum. Mange møtte opp i 
Asker sentrum for å høre på appeller 
på torget, og selv regnværet kunne 
ikke legge en demper på den gode 
stemningen blant de oppmøtte.

Vi gikk i et samlet tog fra torget og opp 
til Kulturlåven, og ble møtt med kaffe og 
kaker inne i lokalet. Her ble det holdt 
flere taler, blant annet dagens Hovedtale 
fra Nicholas Wilkinson.

MARKERING AV 1. MAI I ASKER 
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Besøksadresse: 
Rådhuset 
Rådhustorget 4, 2.etg. 
Sandvika 

Postadresse: 
Bærum kommune 
Fagforbundet Bærum 
1304 Sandvika 
 

 
Tlf:  67 50 36 52/ 37 60 

   / 37 53/ 37 91/ 37 92 
Faks: 67 50 36 90 
 

  

 

 
 
 
 
Kommunaldirektør Kristin Nilsen 

   
  
  
  
  

     
     
Deres ref.: Arkivkode:   Dato: 24.01.2018. 

 
Innspill til kulturundersøkelse 
 
Fordi vi opererer på alle nivåer i organisasjonen ovenfor ett stort antall ledere på alle 
nivåer finner vi at det blir vanskelig å besvare spørsmålene på en tilfredsstillende måte.  
Eksempelvis spørsmålet: «Hos oss legger vi stor vekt på å bli involvert i ledelsens 
beslutninger», i forhold til dette ser vi at enkelte ledere driver aktivt og bevisst i forhold 
medvirkning, mens andre steder er medvirkning tilnærmet fraværende.   Tilsvarende 
spredning finner vi for de fleste berørte spørsmål. Vi har derfor valgt å ikke besvare 
undersøkelsen i egenskap av hovedtillitsvalgte. Imidlertid stiller vi oss positive til 
undersøkelsen generelt og ønsker derfor å komme med våre innspill i form av dette 
notatet.  
 
I 2008 valgte kommunen seg verdiene åpenhet, respekt og mot.  Dette er utmerkede 
verdier som hvis de skal ha noen praktisk betydning må gjenspeile seg i den daglige 
samhandlingen - i den interne kulturen 
Gjennom senere år har det kommet mange flere ledernivåer, pyramiden har blitt 
spissere.  Ett resultat av dette synes å være beslutningsvegring på lavere nivåer.  En 
annen side av denne saken er at vi ser at det stadig iverksettes kontrolltiltak. Vi er som 
sådant ikke motstandere av kontroll, kontroll er nødvendig, men grensen for hva som er 
hensiktsmessig oppleves ofte som passert.  Kulturelt kan vi derfor si at organisasjonen 
oppleves som å bli stadig mindre modig.  
 
Medbestemmelse er fastsatt i arbeidsmiljøloven, i kommunen er det sagt at en skal legge 
seg på mer medbestemmelse enn hva som er lovens minimumskrav.  Her ser vi en 
økende tendens til at beslutninger reelt sett er fattet før de kommer til 
medbestemmelsesfora. Dette faller også sammen med en økende tendens til at 
nødvendig informasjon kommer sent, eller er sparsom.  Sett i relasjon til begrepet 
organisasjonskultur oppfatter vi at kommunen er i ferd med å utvikle en kultur preget av 
mindre og mindre åpenhet.  
 
Verdien respekt innebærer så mangt. I forhold til oss som hovedtillitsvalgte innebærer 
det som ovenfor nevnt fyldig informasjon i god tid. At synspunkter vi bringer til torgs 
ikke bare blir avvist, men faktisk hensyntatt.  Når vi skriver dette er vi vel vitende om 

FAGFORBUNDET BÆRUM  
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arbeidsgivers styringsrett, og fullt innforstått med den.  Styringsretten kan brukes både 
klokt og uklokt, styringsretten kan brukes i samarbeid med, eller på tvers av 
fagforeningene. Dessverre ser vi en økende tendens til at styringsretten brukes på tvers 
av fagforeningenes innspill. Denne tendensen har ett omfang som gjør at vi ser på det 
som en negativ endring av bedriftskulturen i kommunen.  
 
I forlengelsen av punktene ovenfor vil vi konkretisere litt. Vi ser at det sprer seg en 
engstelse for å varsle om uheldige forhold. Varslingssekretariatet har sterkt synkende 
tillit ute i store deler av organisasjonen.   Varslingssekretariatet anses å være en 
postkasse for linjen. Vi ser også i større og større grad at ledere krever lojalitet og 
misliker at saker tas opp med fagforeningene eller vernetjenesten. Hvis det tas opp saker 
som for eksempel brudd på arbeidsmiljøloven får det negative konsekvenser i ettertid.  
Denne typen reaksjonsmønster og forhold som her er beskrevet skremmer andre ansatte 
fra å varsle, fra å ta opp saker. En gruppe som utmerker seg med å få spesielt dårlig 
behandling i denne og andre sammenhenger er fremmedspråklige.  Denne typen forhold 
har ett så stort omfang at vi anser det for å være ett utslag av kultur, eller bedre sagt 
ukultur.  
 
Vi er overbevist om at den kulturelle utviklingen som her er skissert har negative utslag 
i forhold til alle undersøkelsens faktorer som for eksempel innovasjon og samarbeid. I 
sum koster dermed ukulturen dyrt på lang sikt 
 
 
 
 
Fagforbundet Bærum   
 
Bjørn M Johnsen 
leder 
 
 
 
  

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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FAGFORBUNDET BÆRUM  
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For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst 
fem tusen og med en profil som gir 
flere grupper uttelling for kompetanse. 
Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Det økonomiske resultatet sikrer 
kjøpekraft og verdsetter kompetanse. 
Det er også avtalt videreføring av en 
minstelønnsgaranti etter 16 år for dem 
uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere 
til mer heltid og økt arbeid i helgene. De 
som omfattes av denne ordningen får en 
heving at helgetilleggene til 53 kroner 
timen. Det er også avtalt en ordning som 
sikrer bedre økonomisk uttelling til dem 
som jobber mer enn 289 timer i året.

SENTRALE LØNNSFORHANDLINGENE 2018

Resultatene etter forhandlingene gikk til uravstemming den 8. juni, og nærmere
64 000 medlemmer deltok i den elektroniske uravstemninga i årets hovedoppgjør i 
kommunene. Det vil si 39% av alle stemmeberettigede.
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De sentrale forhandlingene i år medfører 
at det ikke blir noen pottforhandlinger 
denne høsten.

Det vil bli gjennomført forhandlinger 
i  kap. 4, i form av 4.2.2, og kriteriene 
for å sende inn krav til disse er etter 
Hovedtariffavtalen følgende:

• at det er foretatt betydelige
 organisatoriske og/eller   
 bemanningsmessige endringer
• at det er skjedd betydelige endringer
 i en stillings arbeids- ansvarsområde
• at arbeids- og ansvarsområder er
 endret som følge av at arbeidstakeren
 har fullført kompetansegivende
 etter-/videreutdanning

Skjema for å sende krav er å finne på 
venstre hånd på vår nettside. Medlemmer 
som har krav til 4.2.2 forhandlinger bes 
sende inn skjema fortløpende etter at 
ett eller flere av disse kriteriene har blitt 
oppfylt. Disse kravene vil bli samlet på 
kontoret og oversendt arbeidsgiver når 
fristen for forhandlingene foreligger.

Medlemmer i kapittel 3 og 5 er tilsendt 
informasjon via e-post om lønnsrammen 
for forhandlingene og blitt opplyst om at 
disse vil finne sted i september.  Disse vil 
også bli tilskrevet om resultatet etter at 
forhandlingene har blitt avsluttet. 

Det ble sendt ut en SMS med link hvor man kunne stemme. Litt over 87 prosent av 
disse svarte ja, mens 7,5 prosent svarte nei. 5,5 prosent av stemmene var blanke.

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018
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De sentrale lønnsforhandlingene i PBL
barnehagene er utsatt til over sommer-
ferien. De er  berammet til 28. og 29.
august. Skulle det ikke oppnås enighet vil 
oppgjøret gå til megling med frist for å 
komme til enighet medio september.

Mange av våre medlemmer venter spent 
på dette oppgjøret, da vår fagforeningen 
er en av Fagforbundet største i antall 
medlemmer i PBL.

DE SENTRALE LØNNSFORHANDLINGER
I PBL BARNEHAGENE

Mange av våre medlemmer har stillinger 
som har særaldersgrense på 65 år.
Det gjelder følgende stillinger:

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, 
vernepleiere, barnehagelærere, 
barnepleiere, sykepleiere, miljø-
terapeuter, helsesøstre, hjemme-
hjelpere, renholdere, husmorvikarer, 
fysioterapeuter og sjåfører.

Særaldersgrense medfører at en kan tre 
av med tjenestepensjon fra 65 år. En kan
også fratre tidligere. Tidligst ved 62 års
alder, såfremt alder og tjenestetid til
sammen er 85. Den såkalte 85 årsregelen. 

Svært mange kan derfor gå av med 
tjenestepensjon fra 62 år.  Ved full 
opptjening av tjenestepensjon, som er
30 år i 100 % stilling, vil tjenestepensjonen 
bli 66 % av sluttlønnen.

Mange er ikke klar over denne muligheten 
det gir for tidlig pensjonering.  Det gir
også anledning til å ta ut delvis tjeneste-
pensjon. Her finnes det flere alternativer.

Er du i tvil om din stilling har særalders-
grense eller du ønsker flere opplysninger 
om ordningen, ta kontakt med fagforenings-
kontoret for ytterligere informasjon.

STILLINGER MED SÆRALDERSGRENSER

Mange ønsker å arbeide utover 67 år. De 
fleste har anledning til å arbeide frem til 
70 år, med unntak av de med særalders-
grense som har en arbeidsgrense på 67 år.

For mange av de som arbeider utover 
67 år, kan tjenestepensjonen bli betydelig 
redusert når den tas ut fra et senere 
tidspunkt.  Det er derfor viktig å være klar 
over konsekvensene av arbeid utover 67 år. 

Be derfor om en individuell pensjons-
beregning av fremtidig tjenestepensjon, 
hvis du ønsker å arbeide etter 67 år. En 
slik beregning kan fås ved å henvende deg 
til Bærum kommunale Pensjonskasse eller 
pensjonsavdelingen i Bærum kommune.

Dette gjelder konsekvensene for 
tjenestepensjonen og ikke ytelser fra 
folketrygden.

ANSATTE SOM FYLLER 67 ÅR, PASS OPP!
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Se flere nyheter på
www.budstikka.no

nyhet
tips@budstikka.no

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
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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
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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
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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
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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
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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

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
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700-800 ANSATTE I BÆRUM KOMMUNE
KAN TVINGES OVER I PRIVAT VIRKSOMHET
Utvalg for Bistand og Omsorg (BIOM)
besluttet i møte 18. april å konkurranse-
utsette Lindelia bo- og behandlings-
senter. Samtidig ble det bestemt at 
Berger bo- og behandlingssenter og 
et annet av de nåværende bo- og 
behandlingssentrene skal nedlegges og 
brukere og ansatte overføres til Lindelia 
da det står ferdig i juni 2020.

I tillegg ble det vedtatt at Rådmannen 
skal starte arbeidet med å konkurranse-
utsette ytterligere ett sykehjem og en 
omsorgsbolig i tillegg til de to oven-
nevnte.  Forslagene ble fremsatt av 
Høyre og Fremskrittspartiet og vedtatt 
mot stemmene fra Arbeiderpartiet og 
Rødt.

Rådmannen vil forberede konkurranse-
utsetting av driften av bo- og behandlings-
senteret på Oksenøya når det etter 
planen står klart i 2023.

Hva slags arbeidsgiver er
Bærum kommune?
Tre sykehjem og en omsorgsbolig vil 
ha mellom 700 til 800 ansatte som 
nå kan tvinges ut av de kommunale 
sykehjemmene og over i privat 
virksomhet. Mange av disse har vært 
ansatt i Bærum kommune i flere 
tiår og som ikke ønsker en ny privat 
arbeidsgiver med de store økonomiske 
konsekvenser det vil få for den enkelte. 
Fagforbundet har beregnet at ansatte 
som går over fra kommunal til privat 
virksomhet kan tape over en million i 
fremtidig pensjon. Hvordan tenker de 
politikerne som kan presse frem en slik 
avgjørelse, mens de selv nyter godt av en 
kommunal pensjonsordning?

Kommunen kan selv legge inn anbud
Hvordan tenker flertallspolitikerne 
at Bærum kommune kan vinne en slik 
konkurranse da pensjonsomkostningene 
for ansatte i kommunen er på nærmere 
20 % og for ansatte hos private 
drivere er fra 2 til 5 %? I så fall må 
pensjonsomkostningene undras fra 
konkurransegrunnlaget.

Har politikerne forstått 
konsekvensen? 
Det er betimelig å spørre om politikerne 
virkelig har forstått de økonomiske 
konsekvensene for alle disse ansatte 
som vil bli privatisert. Fagforeningen 
har allerede vært i kontakt med 
Fagforbundets pensjonsspesialist 
Steinar Fuglevaag for å få beregnet de 
økonomiske tapene for ansatte. Vi vil 
deretter ta kontakt med de politiske 
partiene for i møter å orientere om 
pensjonsberegningene og hvilke tap de 
kan bli påført.
  
Kommunevalget
Hvis dette vedtaket blir stående, må 
dette bli kommunevalgets viktigste lokale 
sak. Om et år er valgkampen godt i gang. 
Fagforbundet må da fronte denne viktige 
saken for alle ansatte i Bærum kommune. 
Neste gang kan det være barnehager, 
vaktmestere, renholdere eller andre 
utsatte grupper. 

Medlemsmøter
Fagforeningen har sammen med 
Sykepleierforbundet hatt informasjons-
møter med ansatte ved Berger bo- og 
behandlingssenter og orientert dem om 
det politiske vedtaket og konsekvensene 
ved privatisering.  Dette vil bli fulgt opp 
med ytterligere informasjon fremover.
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

RÅDMANNENS FREMSTILLING AV 
SAKEN TIL POLITIKERNE 

Lindelia bo- og behandlingssenter ventes 
klart ca. juni 2020. Det bør beregnes i 
underkant av ett år fra det tidspunktet 
konkurransen utlyses til vinneren av 
konkurransen overtar/starter driften. 
Det betyr at konkurransen bør utlyses i 
første halvår 2019. Konkurransegrunnlag 
må utarbeides i god tid før dette.

Rådmannen starter umiddelbart 
arbeidet med konkurransegrunnlag 
for Lindelia bo- og behandlingsenter. 
Sak om dette vil bli fremmet så snart 
konkurransegrunnlaget er klart, og i 
god tid før konkurransen må utlyses. 
Lindelia bo- og behandlingssenter skal ha 
132 plasser. 75 av disse erstatter plasser 
ved Berger bo- og behandlingssenter, 
som legges ned. Beboere og ansatte 
fra Berger bo- og behandlingssenter 
overføres til Lindelia bo- og behandlings-
senter. 

Gjenstående 57 plasser ved Lindelia 
bo- og behandlingssenter skal benyttes 
som erstatning for andre enheter som 

skal avvikles. Det er ikke endelig avklart 
hvilke enheter dette gjelder. Også her 
vil beboere og ansatte fra enheter som 
avvikles bli flyttet til Lindelia.

Videre arbeid med 
konkurranseutsetting
Kommunestyret har i KST-sak 7/03 
vedtatt at «første nye sykehjem» skal 
konkurranseutsettes. I KST-sak 16/05 er 
dette vedtaket beskrevet slik:

«Forutsetningen om at første nye sykehjem 
skulle konkurranseutsettes har utgangspunkt 
i at man antok at et nytt sykehjem ville 
komme i tillegg til eksisterende sykehjem, 
og at det derfor ikke ville innebære noen 
virksomhetsoverdragelse eller overføring av 
kommunalt ansatte om en privat utfører 
skulle vinne anbudskonkurransen.»

Med dette som utgangspunkt vil 
rådmannen forberede konkurranse-
utsetting av driften av bo- og 
behandlingssenter på Oksenøya når det 
etter planen står klart i 2023.

Fagforbundet viser til kommunens vedtak fra 2003 og 2005
Fagforbundet er av den oppfatning at vedtaket i BIOM den 18. april er et brudd på 
Kommunestyrets intensjonen i vedtakene fra 2003 og 2005. Spørsmålet som kan 
stilles er om vedtaket i BIOM står seg opp mot Kommunestyrets vedtak fra 2005. 
Saken bør derfor behandles av dagens Kommunestyre for eventuelt å oppheve det 
gamle vedtaket. 

Dette vedtaket ble gjort under Odd Reinfelds tid som ordfører, og da Høyre var et 
verdi-konservativt parti.
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NY TJENESTEPENSJON FOR
OFFENTLIG ANSATTE VEDTATT
I løpet av våren ble det fremforhandlet et 
forslag til ny tjenestepensjon for offentlig 
ansatte. Forslaget ble anbefalt av LO 
og de andre hovedsammenslutningene. 
Fagforbundet anbefalte også forslaget 
som ble sendt ut til uravstemning og 
oppfordret medlemmene til å stemme ja. 
Dette ble blant annet gjort via nettsiden 
vår og på SMS.

Forbundsleder Mette Nord sa, da 
resultatet var kjent, at vi har fått en 
avtale som sikrer langt flere enn i dag 
skjerming av deler av pensjonen mot 
levealdersjustering. Vi har også fått en 
ordning der ingen lenger kommer til å bli 
nullpensjonister, og unge vil måtte jobbe 
færre år enn med dagens ordning for å få 
en bra pensjon.  
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Fagforbundet 15 år!
Medlemsvekst og gjennomslagskraft 
Den 17. juni 2018 er det 15 år siden Fagforbundet ble etablert. Da hadde 
forbundet 287 000 medlemmer. Vi er stolte over at vi vokser, har inn fl ytelse 
og gjennomslagskraft  til å vinne fram med vår politikk i lønnsforhandlinger, 
i samfunn og politikk og i yrkesfaglige spørsmål. 

Målene om en sterk off entlig sektor, rettferdig fordeling og et trygt arbeids-
liv, står like fast. I dag har Fagforbundet 362 740 medlemmer.
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NYHET6 Lørdag 19. mai 2018

Velg mellom 2,7 og 4,7 km på 
Drengsrud kultursti, som nå skin-
ner etter to års dugnadsarbeid.

– Jeg var litt lei på slutten, medgir 
dugnadsmann John R. Hanevold.

Sammen med Tove Tronstad 
har han i nesten to år jobbet med 
å gjenopplive Drengsrud kultur-
sti rundt Finsrudvannet, Brensrud-
vannet og Hogstadvannet.

De to har jobbet på oppdrag fra 
Asker og Bærum Historielag. Nå 
er infotavler pusset opp, nye skilt 
på plass og kart og brosjyrer tryk-
ket opp på nytt. I tillegg er selve 
stien også ryddet.

– Stien åpnet i 2002, men er 
blitt forsømt de siste årene, uten 
noe vedlikehold. Derfor er det 
en glede å ønske velkommen til 
noe vi mener er en natur- og kul-

turopplevelse i lokalmiljøet, sier 
Hanevold.

Gratis-info
Turgåerne kan velge mellom to 
runder. De er henholdsvis 2,7 og 
4,7 km lange.

– Stien går i et område med 
mye historie. Her får du se og lære 
om gamle veifar, gårder og kultur-
minner ellers, blant annet kalkov-

ner. 19 skilt underveis, kombinert 
med en brosjyre, forteller deg mye 
om området og historien, forteller 
Tove Tronstad.

Brosjyren (gratis) finner du ved 
tavler i Høgåsveien, ved Drengs-
rud skole og i krysset Hogstad-
veien–Jøssongveien, samt på 
Asker bibliotek og Servicetorget.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Inviterer til nyrestaurert kultursti

NY: Tove Tronstad og John R. Hane-
vold vandrer på kulturstien. Bak ses 
Hogstadvannet.  FOTO: KJETIL OLSEN VETHE

KLAR TALE: – Vi foreldre kan være en viktig brekkstang for å få til endringer til det bedre, mener Katharina Pedersen. Budstikka møtte henne og datteren Marie på en lekeplass på Bekkestua fredag. – Problemet er at vi er prisgitt den barnehagen vi får, sier 
hun.  FOTO: NINA ABRAHAMSEN

Ytringsfrihet. Fagfor-
bundet er bekymret  
for ansattes muligheter 
til å varsle i Bærum 
kommune. De vil ha en 
ekstern advokat inn i et 
eget varslingsutvalg.  

– Ytringsfriheten i kommunen er 
tydeligvis ikke-eksisterende og sier 
noe som de som sitter oppover i 
systemet, sier Katharina Pedersen. 

Småbarnsmoren er på en leke-
plass på Bekkestua med datteren 
Marie (14 md.) Hun reagerer sterkt 
når hun leser Budstikkas artikkel 
der en barnehagepedagog vars-
ler om uforsvarlig lav bemanning 
og en hysj-kultur i barnehager i 
Bærum. Særlig etterlyste pedago-
glederen et sted ansatte kan varsle 
uten å frykte for jobben. 

– Det er veldig synd hvis ansatte 
ikke kan fortelle om kritikkver-
dige forhold uten å få represalier. 
Sånn kan vi ikke ha det. Det er de 
ansatte som vet hva de står i – og 
det er de som skal holde ut jobben 
sin, mener Pedersen. 

Det er leder i Fagforbundet i 
Bærum, Bjørn Johnsen, enig i. 

– Det at ansatte ikke tør å stå 
frem, viser en utrygghet for at 
noen får problemer hvis det kom-
mer ut hvilken barnehage det 
dreier seg om. Jeg får stadig hen-
vendelser fra ansatte som ikke tør å 
ytre seg, så vi ser et klart behov for 
en ekstern varslingskanal, sier han. 

Han er også bekymret for 
bemanningen i barnehagene: 

– Da arbeidstiden ble redusert i 
høst, var kravet fra oss at beman-
ningen skulle økes. Dette dreier 
seg om mange årsverk og fører 
til altfor stor belastning og dårli-
gere kvalitet på tilbudet. I tillegg 
vil pedagognormen føre til flere 
møtetimer vekk fra barna. 

Ekstern advokat 
Johnsen er medlem av utvalg for 
samarbeid i Bærum kommune. 
Der har både kommunens organi-
sasjonskultur, og ansatte ytrings-
frihet vært tema. 

– Vi meldte fra til rådmannen 
allerede for et par år siden fordi vi 
mener varslingssystemet kommu-
nen har i dag ikke fungerer. Kom-
muneadvokaten har mistet mye 

tillit blant de ansatte etter at den 
funksjonen ble «en del av linja», 
og har møtt som part i saker mot 
ansatte, mener han. 

– Derfor har vi etterlyst et nytt 
varslingsutvalg, med en ekstern 
advokat og der også tillitsvalgte 
og verneombud er representert, 
forteller Johnsen. 

Anket forslag 
I utvalg for samarbeid sitter også 
Stein Stugu som representant for 
partiet Rødt. I et debattinnlegg 
i Budstikka i dag (side 40) stiller 
han spørsmål ved ytringsfrihetens 
kår i Bærum og peker på det han 
mener er problematiske føringer i 
kommunens etiske retningslinjer. 
«Kritikk er ikke illojalt, det er sna-
rere å være lojal til en virksomhets 
samfunnsoppdrag», skriver Stugu.

Da utvalget for samarbeid 
behandlet en sak om kommu-
nens organisasjonskultur nylig 
foreslo han en formulering om at 
«ansatte i Bærum kommune har 
rett til å ta opp faglig uenighet, 
internt og eksternt», en regel som 
kun skal begrenses dersom det 
«kommer i strid med andre lover 
og regler». 

Men forslaget falt mot stem-
mene fra Høyre, Venstre og Frem-
skrittspartiet. Stugu har anket 
saken til formannskapet, som skal 
behandle den til uken. 

Småbarnsmor Katharina Peder-
sen mener foreldrene kan være en 
nyttig brekkstang for å få til end-
ringer i barnehagene. 

– Vi som foreldre må støtte bar-
nehageansatte som melder om 
kritikkverdige forhold, og vi må 
kreve at barnehagen har trygge 
rammer og gode voksne under 
åpningstiden. Det er også viktig 
at barnehagene har faste vikarer, 
slik at barna slipper å forholde seg 
til nye hele tiden. Faren med for 
mye vikarbruk er at de ikke så lett 
kan følge med på om barnet utvi-
kler seg normalt. Barnehagen er 
et viktig nett som kan fange opp 
barn som trenger hjelp, sier hun. 

Nina Abrahamsen og Kaja Mejlbo

nina.abrahamsen@budstikka.no

Om taushetskultur i Bærum kommune

Ber om 
ekstern 
advokat VARSLER: Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet vil ha ekstern 

varslingskanal.  

 ■ Alle barnehager skal fra høsten ha 
minimum én pedagog per syv barn 
under tre år og én pedagog per 14 
barn over tre år. 

 ■ I tillegg til denne pedagognormen, er 
en ny bemanningsnorm ute på høring 
i disse dager. Normen krever minst én 
voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. 

 ■ Aksjonen «Barnhageopprøret» har 
nå 21.539 medlemmer. De mener 
normen gir for få ansatte gjennom 
dagen. 

 ■ 22. mai skal partiene levere sin innstil-
ling til den nye bemanningsnormen 
som er ventet vedtatt i juni.

 ■ Sammenlignet med bemanningen i 
mars 2018, må barnehagene i Bærum 
og Asker ansette 190 nye pedagoger 
før høsten, hvis den ikke utsettes.

Nye krav til bemanning

fakta

Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
understreker at barnehagene 
skal drives forsvarlig og at 
ansatte skal kunne ytre seg  
fritt.

– Vi ønsker åpenhet og dialog om 
kritikkverdige forhold. Dette er et 
tema vi snakker med barnehagele-
derne og de ansattes representan-
ter om for tiden.  

– Er det fritt frem for kom-
munalt ansatte å ytre seg om 

arbeidssituasjonen sin, uten å få 
represalier eller sanksjoner? 

– Ja, det er signalet vi ønsker å gi. 
Ansatte bør først og fremst melde 
om kritikkverdige forhold til sin 
leder. Kommunen har et varslings-
system som vi har evaluert og som 
vi drøfter med de ansattes repre-
sentanter. Ellers er alle vi ledere 
tilgjengelig til enhver tid, sier kom-
munaldirektør Kristin Nilsen.  

Nina Abrahamsen

nina.abrahamsen@budstikka.no

– Ansatte skal kunne ytre seg fritt

SVARER: Kommunalsjef Kristin Nil-
sen inviterer til dialog og ønsker 
åpenhet, sier hun. 
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uten å frykte for jobben. 

– Det er veldig synd hvis ansatte 
ikke kan fortelle om kritikkver-
dige forhold uten å få represalier. 
Sånn kan vi ikke ha det. Det er de 
ansatte som vet hva de står i – og 
det er de som skal holde ut jobben 
sin, mener Pedersen. 

Det er leder i Fagforbundet i 
Bærum, Bjørn Johnsen, enig i. 

– Det at ansatte ikke tør å stå 
frem, viser en utrygghet for at 
noen får problemer hvis det kom-
mer ut hvilken barnehage det 
dreier seg om. Jeg får stadig hen-
vendelser fra ansatte som ikke tør å 
ytre seg, så vi ser et klart behov for 
en ekstern varslingskanal, sier han. 

Han er også bekymret for 
bemanningen i barnehagene: 

– Da arbeidstiden ble redusert i 
høst, var kravet fra oss at beman-
ningen skulle økes. Dette dreier 
seg om mange årsverk og fører 
til altfor stor belastning og dårli-
gere kvalitet på tilbudet. I tillegg 
vil pedagognormen føre til flere 
møtetimer vekk fra barna. 

Ekstern advokat 
Johnsen er medlem av utvalg for 
samarbeid i Bærum kommune. 
Der har både kommunens organi-
sasjonskultur, og ansatte ytrings-
frihet vært tema. 

– Vi meldte fra til rådmannen 
allerede for et par år siden fordi vi 
mener varslingssystemet kommu-
nen har i dag ikke fungerer. Kom-
muneadvokaten har mistet mye 

tillit blant de ansatte etter at den 
funksjonen ble «en del av linja», 
og har møtt som part i saker mot 
ansatte, mener han. 

– Derfor har vi etterlyst et nytt 
varslingsutvalg, med en ekstern 
advokat og der også tillitsvalgte 
og verneombud er representert, 
forteller Johnsen. 

Anket forslag 
I utvalg for samarbeid sitter også 
Stein Stugu som representant for 
partiet Rødt. I et debattinnlegg 
i Budstikka i dag (side 40) stiller 
han spørsmål ved ytringsfrihetens 
kår i Bærum og peker på det han 
mener er problematiske føringer i 
kommunens etiske retningslinjer. 
«Kritikk er ikke illojalt, det er sna-
rere å være lojal til en virksomhets 
samfunnsoppdrag», skriver Stugu.

Da utvalget for samarbeid 
behandlet en sak om kommu-
nens organisasjonskultur nylig 
foreslo han en formulering om at 
«ansatte i Bærum kommune har 
rett til å ta opp faglig uenighet, 
internt og eksternt», en regel som 
kun skal begrenses dersom det 
«kommer i strid med andre lover 
og regler». 

Men forslaget falt mot stem-
mene fra Høyre, Venstre og Frem-
skrittspartiet. Stugu har anket 
saken til formannskapet, som skal 
behandle den til uken. 

Småbarnsmor Katharina Peder-
sen mener foreldrene kan være en 
nyttig brekkstang for å få til end-
ringer i barnehagene. 

– Vi som foreldre må støtte bar-
nehageansatte som melder om 
kritikkverdige forhold, og vi må 
kreve at barnehagen har trygge 
rammer og gode voksne under 
åpningstiden. Det er også viktig 
at barnehagene har faste vikarer, 
slik at barna slipper å forholde seg 
til nye hele tiden. Faren med for 
mye vikarbruk er at de ikke så lett 
kan følge med på om barnet utvi-
kler seg normalt. Barnehagen er 
et viktig nett som kan fange opp 
barn som trenger hjelp, sier hun. 

Nina Abrahamsen og Kaja Mejlbo

nina.abrahamsen@budstikka.no

Om taushetskultur i Bærum kommune

Ber om 
ekstern 
advokat VARSLER: Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet vil ha ekstern 

varslingskanal.  

 ■ Alle barnehager skal fra høsten ha 
minimum én pedagog per syv barn 
under tre år og én pedagog per 14 
barn over tre år. 

 ■ I tillegg til denne pedagognormen, er 
en ny bemanningsnorm ute på høring 
i disse dager. Normen krever minst én 
voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. 

 ■ Aksjonen «Barnhageopprøret» har 
nå 21.539 medlemmer. De mener 
normen gir for få ansatte gjennom 
dagen. 

 ■ 22. mai skal partiene levere sin innstil-
ling til den nye bemanningsnormen 
som er ventet vedtatt i juni.

 ■ Sammenlignet med bemanningen i 
mars 2018, må barnehagene i Bærum 
og Asker ansette 190 nye pedagoger 
før høsten, hvis den ikke utsettes.

Nye krav til bemanning

fakta

Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
understreker at barnehagene 
skal drives forsvarlig og at 
ansatte skal kunne ytre seg  
fritt.

– Vi ønsker åpenhet og dialog om 
kritikkverdige forhold. Dette er et 
tema vi snakker med barnehagele-
derne og de ansattes representan-
ter om for tiden.  

– Er det fritt frem for kom-
munalt ansatte å ytre seg om 

arbeidssituasjonen sin, uten å få 
represalier eller sanksjoner? 

– Ja, det er signalet vi ønsker å gi. 
Ansatte bør først og fremst melde 
om kritikkverdige forhold til sin 
leder. Kommunen har et varslings-
system som vi har evaluert og som 
vi drøfter med de ansattes repre-
sentanter. Ellers er alle vi ledere 
tilgjengelig til enhver tid, sier kom-
munaldirektør Kristin Nilsen.  

Nina Abrahamsen

nina.abrahamsen@budstikka.no

– Ansatte skal kunne ytre seg fritt

SVARER: Kommunalsjef Kristin Nil-
sen inviterer til dialog og ønsker 
åpenhet, sier hun. 

NYHET6 Lørdag 19. mai 2018

Velg mellom 2,7 og 4,7 km på 
Drengsrud kultursti, som nå skin-
ner etter to års dugnadsarbeid.

– Jeg var litt lei på slutten, medgir 
dugnadsmann John R. Hanevold.

Sammen med Tove Tronstad 
har han i nesten to år jobbet med 
å gjenopplive Drengsrud kultur-
sti rundt Finsrudvannet, Brensrud-
vannet og Hogstadvannet.

De to har jobbet på oppdrag fra 
Asker og Bærum Historielag. Nå 
er infotavler pusset opp, nye skilt 
på plass og kart og brosjyrer tryk-
ket opp på nytt. I tillegg er selve 
stien også ryddet.

– Stien åpnet i 2002, men er 
blitt forsømt de siste årene, uten 
noe vedlikehold. Derfor er det 
en glede å ønske velkommen til 
noe vi mener er en natur- og kul-

turopplevelse i lokalmiljøet, sier 
Hanevold.

Gratis-info
Turgåerne kan velge mellom to 
runder. De er henholdsvis 2,7 og 
4,7 km lange.

– Stien går i et område med 
mye historie. Her får du se og lære 
om gamle veifar, gårder og kultur-
minner ellers, blant annet kalkov-

ner. 19 skilt underveis, kombinert 
med en brosjyre, forteller deg mye 
om området og historien, forteller 
Tove Tronstad.

Brosjyren (gratis) finner du ved 
tavler i Høgåsveien, ved Drengs-
rud skole og i krysset Hogstad-
veien–Jøssongveien, samt på 
Asker bibliotek og Servicetorget.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Inviterer til nyrestaurert kultursti

NY: Tove Tronstad og John R. Hane-
vold vandrer på kulturstien. Bak ses 
Hogstadvannet.  FOTO: KJETIL OLSEN VETHE

KLAR TALE: – Vi foreldre kan være en viktig brekkstang for å få til endringer til det bedre, mener Katharina Pedersen. Budstikka møtte henne og datteren Marie på en lekeplass på Bekkestua fredag. – Problemet er at vi er prisgitt den barnehagen vi får, sier 
hun.  FOTO: NINA ABRAHAMSEN
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på plass og kart og brosjyrer tryk-
ket opp på nytt. I tillegg er selve 
stien også ryddet.

– Stien åpnet i 2002, men er 
blitt forsømt de siste årene, uten 
noe vedlikehold. Derfor er det 
en glede å ønske velkommen til 
noe vi mener er en natur- og kul-

turopplevelse i lokalmiljøet, sier 
Hanevold.

Gratis-info
Turgåerne kan velge mellom to 
runder. De er henholdsvis 2,7 og 
4,7 km lange.

– Stien går i et område med 
mye historie. Her får du se og lære 
om gamle veifar, gårder og kultur-
minner ellers, blant annet kalkov-

ner. 19 skilt underveis, kombinert 
med en brosjyre, forteller deg mye 
om området og historien, forteller 
Tove Tronstad.

Brosjyren (gratis) finner du ved 
tavler i Høgåsveien, ved Drengs-
rud skole og i krysset Hogstad-
veien–Jøssongveien, samt på 
Asker bibliotek og Servicetorget.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Inviterer til nyrestaurert kultursti

NY: Tove Tronstad og John R. Hane-
vold vandrer på kulturstien. Bak ses 
Hogstadvannet.  FOTO: KJETIL OLSEN VETHE

KLAR TALE: – Vi foreldre kan være en viktig brekkstang for å få til endringer til det bedre, mener Katharina Pedersen. Budstikka møtte henne og datteren Marie på en lekeplass på Bekkestua fredag. – Problemet er at vi er prisgitt den barnehagen vi får, sier 
hun.  FOTO: NINA ABRAHAMSEN

Ytringsfrihet. Fagfor-
bundet er bekymret  
for ansattes muligheter 
til å varsle i Bærum 
kommune. De vil ha en 
ekstern advokat inn i et 
eget varslingsutvalg.  

– Ytringsfriheten i kommunen er 
tydeligvis ikke-eksisterende og sier 
noe som de som sitter oppover i 
systemet, sier Katharina Pedersen. 

Småbarnsmoren er på en leke-
plass på Bekkestua med datteren 
Marie (14 md.) Hun reagerer sterkt 
når hun leser Budstikkas artikkel 
der en barnehagepedagog vars-
ler om uforsvarlig lav bemanning 
og en hysj-kultur i barnehager i 
Bærum. Særlig etterlyste pedago-
glederen et sted ansatte kan varsle 
uten å frykte for jobben. 

– Det er veldig synd hvis ansatte 
ikke kan fortelle om kritikkver-
dige forhold uten å få represalier. 
Sånn kan vi ikke ha det. Det er de 
ansatte som vet hva de står i – og 
det er de som skal holde ut jobben 
sin, mener Pedersen. 

Det er leder i Fagforbundet i 
Bærum, Bjørn Johnsen, enig i. 

– Det at ansatte ikke tør å stå 
frem, viser en utrygghet for at 
noen får problemer hvis det kom-
mer ut hvilken barnehage det 
dreier seg om. Jeg får stadig hen-
vendelser fra ansatte som ikke tør å 
ytre seg, så vi ser et klart behov for 
en ekstern varslingskanal, sier han. 

Han er også bekymret for 
bemanningen i barnehagene: 

– Da arbeidstiden ble redusert i 
høst, var kravet fra oss at beman-
ningen skulle økes. Dette dreier 
seg om mange årsverk og fører 
til altfor stor belastning og dårli-
gere kvalitet på tilbudet. I tillegg 
vil pedagognormen føre til flere 
møtetimer vekk fra barna. 

Ekstern advokat 
Johnsen er medlem av utvalg for 
samarbeid i Bærum kommune. 
Der har både kommunens organi-
sasjonskultur, og ansatte ytrings-
frihet vært tema. 

– Vi meldte fra til rådmannen 
allerede for et par år siden fordi vi 
mener varslingssystemet kommu-
nen har i dag ikke fungerer. Kom-
muneadvokaten har mistet mye 

tillit blant de ansatte etter at den 
funksjonen ble «en del av linja», 
og har møtt som part i saker mot 
ansatte, mener han. 

– Derfor har vi etterlyst et nytt 
varslingsutvalg, med en ekstern 
advokat og der også tillitsvalgte 
og verneombud er representert, 
forteller Johnsen. 

Anket forslag 
I utvalg for samarbeid sitter også 
Stein Stugu som representant for 
partiet Rødt. I et debattinnlegg 
i Budstikka i dag (side 40) stiller 
han spørsmål ved ytringsfrihetens 
kår i Bærum og peker på det han 
mener er problematiske føringer i 
kommunens etiske retningslinjer. 
«Kritikk er ikke illojalt, det er sna-
rere å være lojal til en virksomhets 
samfunnsoppdrag», skriver Stugu.

Da utvalget for samarbeid 
behandlet en sak om kommu-
nens organisasjonskultur nylig 
foreslo han en formulering om at 
«ansatte i Bærum kommune har 
rett til å ta opp faglig uenighet, 
internt og eksternt», en regel som 
kun skal begrenses dersom det 
«kommer i strid med andre lover 
og regler». 

Men forslaget falt mot stem-
mene fra Høyre, Venstre og Frem-
skrittspartiet. Stugu har anket 
saken til formannskapet, som skal 
behandle den til uken. 

Småbarnsmor Katharina Peder-
sen mener foreldrene kan være en 
nyttig brekkstang for å få til end-
ringer i barnehagene. 

– Vi som foreldre må støtte bar-
nehageansatte som melder om 
kritikkverdige forhold, og vi må 
kreve at barnehagen har trygge 
rammer og gode voksne under 
åpningstiden. Det er også viktig 
at barnehagene har faste vikarer, 
slik at barna slipper å forholde seg 
til nye hele tiden. Faren med for 
mye vikarbruk er at de ikke så lett 
kan følge med på om barnet utvi-
kler seg normalt. Barnehagen er 
et viktig nett som kan fange opp 
barn som trenger hjelp, sier hun. 

Nina Abrahamsen og Kaja Mejlbo

nina.abrahamsen@budstikka.no

Om taushetskultur i Bærum kommune

Ber om 
ekstern 
advokat VARSLER: Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet vil ha ekstern 

varslingskanal.  

 ■ Alle barnehager skal fra høsten ha 
minimum én pedagog per syv barn 
under tre år og én pedagog per 14 
barn over tre år. 

 ■ I tillegg til denne pedagognormen, er 
en ny bemanningsnorm ute på høring 
i disse dager. Normen krever minst én 
voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. 

 ■ Aksjonen «Barnhageopprøret» har 
nå 21.539 medlemmer. De mener 
normen gir for få ansatte gjennom 
dagen. 

 ■ 22. mai skal partiene levere sin innstil-
ling til den nye bemanningsnormen 
som er ventet vedtatt i juni.

 ■ Sammenlignet med bemanningen i 
mars 2018, må barnehagene i Bærum 
og Asker ansette 190 nye pedagoger 
før høsten, hvis den ikke utsettes.

Nye krav til bemanning

fakta

Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
understreker at barnehagene 
skal drives forsvarlig og at 
ansatte skal kunne ytre seg  
fritt.

– Vi ønsker åpenhet og dialog om 
kritikkverdige forhold. Dette er et 
tema vi snakker med barnehagele-
derne og de ansattes representan-
ter om for tiden.  

– Er det fritt frem for kom-
munalt ansatte å ytre seg om 

arbeidssituasjonen sin, uten å få 
represalier eller sanksjoner? 

– Ja, det er signalet vi ønsker å gi. 
Ansatte bør først og fremst melde 
om kritikkverdige forhold til sin 
leder. Kommunen har et varslings-
system som vi har evaluert og som 
vi drøfter med de ansattes repre-
sentanter. Ellers er alle vi ledere 
tilgjengelig til enhver tid, sier kom-
munaldirektør Kristin Nilsen.  

Nina Abrahamsen

nina.abrahamsen@budstikka.no

– Ansatte skal kunne ytre seg fritt

SVARER: Kommunalsjef Kristin Nil-
sen inviterer til dialog og ønsker 
åpenhet, sier hun. 

NYHET6 Lørdag 19. mai 2018

Velg mellom 2,7 og 4,7 km på 
Drengsrud kultursti, som nå skin-
ner etter to års dugnadsarbeid.

– Jeg var litt lei på slutten, medgir 
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Sammen med Tove Tronstad 
har han i nesten to år jobbet med 
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er infotavler pusset opp, nye skilt 
på plass og kart og brosjyrer tryk-
ket opp på nytt. I tillegg er selve 
stien også ryddet.

– Stien åpnet i 2002, men er 
blitt forsømt de siste årene, uten 
noe vedlikehold. Derfor er det 
en glede å ønske velkommen til 
noe vi mener er en natur- og kul-

turopplevelse i lokalmiljøet, sier 
Hanevold.
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Turgåerne kan velge mellom to 
runder. De er henholdsvis 2,7 og 
4,7 km lange.

– Stien går i et område med 
mye historie. Her får du se og lære 
om gamle veifar, gårder og kultur-
minner ellers, blant annet kalkov-

ner. 19 skilt underveis, kombinert 
med en brosjyre, forteller deg mye 
om området og historien, forteller 
Tove Tronstad.

Brosjyren (gratis) finner du ved 
tavler i Høgåsveien, ved Drengs-
rud skole og i krysset Hogstad-
veien–Jøssongveien, samt på 
Asker bibliotek og Servicetorget.
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Småbarnsmoren er på en leke-
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der en barnehagepedagog vars-
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og en hysj-kultur i barnehager i 
Bærum. Særlig etterlyste pedago-
glederen et sted ansatte kan varsle 
uten å frykte for jobben. 

– Det er veldig synd hvis ansatte 
ikke kan fortelle om kritikkver-
dige forhold uten å få represalier. 
Sånn kan vi ikke ha det. Det er de 
ansatte som vet hva de står i – og 
det er de som skal holde ut jobben 
sin, mener Pedersen. 

Det er leder i Fagforbundet i 
Bærum, Bjørn Johnsen, enig i. 

– Det at ansatte ikke tør å stå 
frem, viser en utrygghet for at 
noen får problemer hvis det kom-
mer ut hvilken barnehage det 
dreier seg om. Jeg får stadig hen-
vendelser fra ansatte som ikke tør å 
ytre seg, så vi ser et klart behov for 
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– Da arbeidstiden ble redusert i 
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frihet vært tema. 

– Vi meldte fra til rådmannen 
allerede for et par år siden fordi vi 
mener varslingssystemet kommu-
nen har i dag ikke fungerer. Kom-
muneadvokaten har mistet mye 

tillit blant de ansatte etter at den 
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og har møtt som part i saker mot 
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partiet Rødt. I et debattinnlegg 
i Budstikka i dag (side 40) stiller 
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og regler». 
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behandle den til uken. 

Småbarnsmor Katharina Peder-
sen mener foreldrene kan være en 
nyttig brekkstang for å få til end-
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– Vi som foreldre må støtte bar-
nehageansatte som melder om 
kritikkverdige forhold, og vi må 
kreve at barnehagen har trygge 
rammer og gode voksne under 
åpningstiden. Det er også viktig 
at barnehagene har faste vikarer, 
slik at barna slipper å forholde seg 
til nye hele tiden. Faren med for 
mye vikarbruk er at de ikke så lett 
kan følge med på om barnet utvi-
kler seg normalt. Barnehagen er 
et viktig nett som kan fange opp 
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bemanningen i barnehagene: 

– Da arbeidstiden ble redusert i 
høst, var kravet fra oss at beman-
ningen skulle økes. Dette dreier 
seg om mange årsverk og fører 
til altfor stor belastning og dårli-
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barn over tre år. 

 ■ I tillegg til denne pedagognormen, er 
en ny bemanningsnorm ute på høring 
i disse dager. Normen krever minst én 
voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. 

 ■ Aksjonen «Barnhageopprøret» har 
nå 21.539 medlemmer. De mener 
normen gir for få ansatte gjennom 
dagen. 

 ■ 22. mai skal partiene levere sin innstil-
ling til den nye bemanningsnormen 
som er ventet vedtatt i juni.

 ■ Sammenlignet med bemanningen i 
mars 2018, må barnehagene i Bærum 
og Asker ansette 190 nye pedagoger 
før høsten, hvis den ikke utsettes.

Nye krav til bemanning

fakta

Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
understreker at barnehagene 
skal drives forsvarlig og at 
ansatte skal kunne ytre seg  
fritt.

– Vi ønsker åpenhet og dialog om 
kritikkverdige forhold. Dette er et 
tema vi snakker med barnehagele-
derne og de ansattes representan-
ter om for tiden.  

– Er det fritt frem for kom-
munalt ansatte å ytre seg om 

arbeidssituasjonen sin, uten å få 
represalier eller sanksjoner? 

– Ja, det er signalet vi ønsker å gi. 
Ansatte bør først og fremst melde 
om kritikkverdige forhold til sin 
leder. Kommunen har et varslings-
system som vi har evaluert og som 
vi drøfter med de ansattes repre-
sentanter. Ellers er alle vi ledere 
tilgjengelig til enhver tid, sier kom-
munaldirektør Kristin Nilsen.  

Nina Abrahamsen

nina.abrahamsen@budstikka.no

– Ansatte skal kunne ytre seg fritt

SVARER: Kommunalsjef Kristin Nil-
sen inviterer til dialog og ønsker 
åpenhet, sier hun. 

Faksimile fra:



17

 

Mandag 07. mai ble det avholdt årsmøte 
for alle seksjonene, med påfølgende 
medlemsmøte på Kunnskapssenteret i 
Sandvika.

Det var mange medlemmer på plass i 
salen da Fagforbundet Bærum sin leder 

Bjørn M Johnsen tok talerstolen for å 
informere om aktuelle lokale saker. Han 
snakket blant annet om reportasjen 
som har vært i Budstikka, samt utfallet 
av de sentrale lønnsforhandlingene. Han 
avsluttet møtet med en rask gjennomgang 
av den offentlige tjenestepensjonen.

Fagforeningen avholdt vårens plasstillits-
valgseminar på Laholmen hotell i Sverige 
den 28. og 29. mai. Her var nærmere
80 engasjerte medlemmer på plass for
å få faglig påfyll. 

Etter en busstur fra Sandvika og over 
grensen til vår nabo ble de tillitsvalgte 
møtt med kaffe og rundstykker og 
registrering. Fagforeningslederen åpnet 
deretter dagen med å oppdatere de 
oppmøtte om nyheter fra Fagforbundet 
sentralt og lokalt. Her var det orientering 

om saker som fagforeningen for tiden 
jobber med, blant annet lokale og sentrale 
lønnsforhandlinger og arbeid opp mot 
privatisering.  Etter lunsj ble det også 
orientert om mediedekningen som har 
forekommet de siste månedene.

Etter dette ble mikrofonen gitt videre til 
filosof Einar Øverenget, som pratet om 
organisasjonskultur og etikk i praksis, og 
ga de fremmøtte i salen noe til ettertanke. 
Dagen ble avsluttet med en god middag.

Dag to gikk med på en grundig
gjennomgang av ny tjenestepensjon, ved 
fagforbundets spesialrådgiver Steinar 
Fuglevaag. Det ble siden satt av litt tid til 
oppsummering og evaluering før bussen 
tok med alle våre medlemmer hjem til 
Sandvika igjen.

ÅRSMØTE I SEKSJONENE AVHOLDT

PTV SEMINAR PÅ LAHOLMEN
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I mai ga Stortinget grønt lys for at 
ufaglærte kan ta fagbrev på jobb. Hittil 
har du enten måttet ha fullført læretiden 
som lærling eller ha minimum fem års 
heltidspraksis i faget for å melde deg 
opp til fagprøven. Nå trenger du bare 
ett års praksis for å søke arbeidsgiver og 
fylkeskommunen om en lærekontrakt.
Målet med ordningen er å sikre Norge 
flere fagarbeidere, og den nye ordningen 
gjelder ufaglærte ansatte på alle 
arbeidsplasser i Norge.

Hvem kan søke?
Målgruppe for den nye ordningen er 
voksne som har fullført grunnskolen, har 
noe praksis fra lærefaget, men behov 
for veiledning og opplæring før de kan 
gå opp til fagprøven. Nå kan de som har 
stått i jobb i ett år inngå en kontrakt 
med arbeidsgiver og fylkeskommune. I 
fellesskap lager de en plan for veien til 
fagbrev.

Slik gjør du det
l Du må være i jobb og ha minimum ett
 års praksis.

l Søk arbeidsgiver og fylkeskommunen
 om en kontrakt.

l Lærekontrakten garanterer veiledning
 og opplæringen som må til for å kunne
 gå opp til selve fagprøven. 

l Opplegget for å samle kompetansen
 varierer fra fylke til fylke. Noen går en
 dag på skole i uka, andre legger opp til
 kveldsskole. 

l Du må regne med egeninnsats.
 Fagbrev på jobb stiller de samme 
 kravene til kompetanse i faget, til
 gjennomføring av eksamener og
 fag- eller svenneprøven for lærlinger
 eller praksiskandidater.

l Du får fritak for fellesfagene i
 videregående opplæring. Ordningen
 legger vekt på opplæring i grunn-
 leggende ferdigheter i tilknytning til
 arbeidsoppgavene som skal utføres.

l Vær oppmerksom på at fordi du ikke
 har fellesfagene fra videregående, kan
 du ikke søke direkte videre til høyskoler
 (Y-veien), men du kan studere videre på 
 fagskoler.

l Etter bestått fagprøve er du garantert
 fagarbeiderlønn dersom du jobber i
 kommunen. Noen private barnehager
 tilbyr fagarbeiderlønn, i andre må du
 stille krav i lokale forhandlinger.

NÅ KAN DU TA FAGBREV PÅ JOBB

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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NOK ET FLOTT SOMMERMØTE!

Fagforeningens 
medlemmer 
fylte tradisjonen 
tro nok en 
gang kantinen i 
Kommunegården 
for vårt årlige 
sommermøte.

20

Med stemningen på topp tok 
fagforeningsleder Bjørn M Johnsen 
talerstolen for å informere om 
lokale saker som opptar forbundet i 
inneværende periode. På agendaen stod 
resultatet fra lønnsforhandlingene på 
planen, samt orientering om kommende 

lokale forhandlinger som vil finne sted 
til høsten. Fagforeningslederen
opplyste også om pågående arbeid 
rundt privatisering, og hvilke 
konsekvenser dette kan ha for våre 
utsatte medlemmer.
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Møtet ble 
åpnet med flott 
musikalsk innslag 
fra Steen-Vidar 
Larsen og Øistein 
Rian som spilte 
kjente og kjære 
låter fra Simon 
and Garfunkel, til 
alles store glede. 

Møtet ble
avsluttet i godt 
sosialt samvær, 
med ønsker om 
en varm og rolig 
sommer.

Etter dette ble det 
åpnet for å hente 
seg noe godt å 
spise, og noe kaldt 
å drikke, og vi må 
nok en gang takke 
festkomiteen for 
flott bevertning og 
godt utvalgte reker 
for store og små 
munner.
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FAGDAG “KOMMUNIKASJON”
Tidspunkt: onsdag 22. august 2018 kl 09.00 - kl 15.30 

 
Yrkesseksjonene Helse og Sosial, Kontor og Administrasjon

Kirke, Kultur og Oppvekst og Samferdsel og Teknisk
har gleden av å invitere sine medlemmer til en spennende fagdag

KOMMUNIKASJON
 Registering fra kl. 08:30

 
Innhold: 

•   Holdninger til brukere av våre tjenester, kollegaer og arbeidsmiljø
•   Gullkorn, tips og teknikker fra telefonteknikk som forklarer hvordan
    du ved bruk av stemme kan styre en samtale
•   Litt om samtalestyring som start på samtaler, avslutning av samtaler
    og avbrytelsesteknikker
•   Refleksjonsoppgave om hvordan dette kan implementeres i praksis
•   Avslutning om forføringsteknikk og liten moral
 

Foredragsholder: Oddvar Johnsen - les mer om Oddvar på
www.oddvarjohnsen.com 

Påmelding på følgende link: 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/
events/kommunikasjon_2018/register

innen 16. august 2018

 Vi serverer lunsj!

Eventuelle reiseutgifter må søkes dekket av arbeidsgiver eller din fagforening.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet, Akershus.
Ikke medlemmer kr 950,-



Fra eldre dager
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Tar vi kroneverdien i betraktning er

det ingen tvil om at kommunen

var rausere før i tiden!



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 solfylt sommer!


