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og i media. Flere har skrevet leserinnlegg 
om det de oppfatter som innskrenking av 
ytringsfriheten. Vår nye kommuneadvokat 
har stilt opp på flere steder og snakket om 
dette, både på Rådmannens ledersamling og 
på ulike tjenestesteder. Hun var også på vårt 
plasstillitsvalgtseminar og holdt to informative 
og gode innlegg om varsling og ytringsfrihet. 
Etter min oppfatning kan ansatte ytre seg 
både internt og i media om stort sett det aller 
meste. Så det er ingen grunn til å tie når det 
er tid for å snakke.

Fagforeningene tier ikke, hvis noe 
ikke fungerer som det skal. Helse og 
sosial er et slikt område som ikke funger 
slik det bør gjøre.  Etter å ha tatt opp 
problemstillingene gjentatte ganger, fant flere 
av fagforeningene det i høst nødvendig å 
tilskrive kommunaldirektør om problemene. 
Etter min oppfatning er mye uten styring, noe 
som går ut over både brukere og ansatte. 
Mange av disse brukerne er helt avhengige av 
de kommunale tjenestene. Jeg forventer nå 
at kommunaldirektøren tar grep, for det er 
grenser for hvor lenge ting kan flyte.

Fagforeningen har gjennom flere år 
arrangert en førjulsfest for flyktninger 
og innvandrere sammen med 
Flyktningkontoret. Det gjør vi i år også.
Jeg håper at vi på denne måten også i år kan 
være med på å bidra til litt lys i hverdagen.

Jeg vil samtidig ønske dere alle en god 
jul og et fremgangsrikt nytt år. Jeg ser 
frem til å starte året med så mange 
som mulig av dere på årsmøtet i januar!

Bjørn M Johnsen

Nå har Kommunestyret nettopp vedtatt 
Handlingsplanen for de kommende fire 
årene.  Som dere kan lese lenger bak i 
Fagnytt har fagforeningen flere forslag 
til forandringer.

Jeg er også bekymret for at de store 
investeringene på 10 000 millioner kroner i de 
nærmeste fire årene vil medføre ytterligere 
kutt i de kommunale tjenestene. Grunnen 
er at bare halvparten av innvesteringene 
skal lånefinansieres, mens resten tas over 
driftsbudsjettet. Jeg mener at ytterligere 
reduksjon i budsjettene til pleie- og omsorg 
og i skole og barnehage ikke er forsvarlig 
og vil gå ut over de svakeste i samfunnet. 
Budsjettene på disse områdene er allerede 
skåret ned til beinet.

Vi er nå gjennom det første året 
med lokale Arbeidsmiljøutvalg på 
kommunalsjefsområdet. Ordningen skal 
nå evalueres. Jeg synes ordningen har fungert 
bra og har medført at flere AMU- saker nå 
løftes frem og diskuteres og avgjøres lokalt.  
Fagforbundet har dette første året hatt 
ledervervet i fire av de lokale AMUene, og 
har dermed vært en aktiv bidragsyter for å få 
ordningen til å fungere etter hensikten.

Denne høsten har vi omsider fått på 
plass en ny varslingsordning. Etter 
mangfoldige og lange diskusjoner fikk 
fagforeningen gjennomslag for at det skal være 
mulig å varsle til en ekstern varslingskanal, 
som er en frittstående arbeidsrettsadvokat. 
Ellers er det opprettet et nytt internt 
varslingsutvalg, hvor også den eksterne 
advokaten er medlem. Jeg har tro på at denne 
ordningen vil gjøre det trygt å varsle, og de 
ansatte kan selv velge om de vil varsle internt 
eller eksternt.

Ytringsfriheten har også vært et tema 
denne høsten. Både internt i kommunen 

Lederen har ordet

ÅRET 2018



PROGRAM:

1: ÅPNING
2: VALG AV 2.1 MØTELEDER
  2.2 REFERENT

3: BERETNING 
4: HANDLINGSPLAN
5: ØKONOMI 5.1 REGNSKAP
  5.2 BUDSJETT

6: INNKOMNE FORSLAG
 FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRE STYRET
 I HENDE SENEST 10.  JANUAR 2019

7:  VALG AV: NESTLEDER
  KASSERER
                           SEKSJONSLEDER SHS, SST
  NESTLEDER SKA, SKKO
  LEDER PENSJONISTUTVALGET
  NESTLEDER UNGDOMSUTVALGET
  SEKSJONSSTYRER

FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES TIL 
VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 10. JANUAR 2019.
e-post: trondover@outlook.no

Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann.
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag 18. januar 2019.

Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
Tlf: 67 50 31 22 
e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

Årsmøte

FAGFORBUNDET BÆRUM 
INVITERER TIL ÅRSMØTE

Dato:  22. januar 2019
Tid:  18.00
Sted:  Kantinen i Kommunegården
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Politikerne i Bærum kommune vedtok 
i høst at tre nåværende bo- og 
behandlingssentre og en omsorgsbolig 
skal konkurranseutsettes/privatiseres i 
løpet av 2020. Et av disse er Berger bo- 
og behandling. Hvilke andre institusjoner 
er enda ikke kjent. Dette vil medføre at 
nærmere 1000 av de ansatte vil kunne 
tvinges ut av sitt ansettelsesforhold 
i Bærum kommune og over i privat 
virksomhet. Dette vil medføre betydelig 
dårligere lønn og pensjonsvilkår. Her 
kan tapene komme opp i over en million 
kroner. Forslag om privatisering ble 
vedtatt av Høyre og Fremskrittspartiet. 

Dette var bakgrunnen for at Bærum 
Arbeiderparti inviterte til medlemsmøte i
oktober hvor eneste sak på programmet var
konkurranseutsetting og re-kommunalisering.
Møtet ble holdt i Folkets Hus i Sandvika. 

Forbundsleder Mette Nord og 
Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen var 
invitert til å innlede om emnene og legge 
grunnlaget for samtalene som ville komme 
utover kvelden. Mette Nord tok opp 
problemstillingen på et nasjonalt nivå, 
mens Bjørn M Johnsen tok for seg de 
lokale problemstillingene som er aktuelle 

i Bærum kommune. Det ble en fruktbar 
debatt i hovedsalen til Folkets Hus, og 
engasjementet blant de tilstedeværende 
var på høyt nivå.

Konklusjonen fra møtet var krystallklar:
Arbeiderpartiet skal jobbe aktivt for 
at privatiseringsforslagene som Høyre 
og Fremskrittspartiet har vedtatt, skal 
reverseres og at de ansatte dermed skal 
få beholde sine jobber i Bærum kommune.  
Alle var enige om at det måtte bli en av 
hovedsakene til partiet i den kommende 
kommunevalgkampen.  

Mette Nord og Bjørn M Johnsen hadde 
hver sin oppsummering til slutt og begge 
var svært godt fornøyd med debatten og 
ikke minst med konklusjonen; fortsatt 
kommunaldrift av de foreslåtte 
pleieinstitusjonene.

FORBUNDSLEDER METTE NORD GJESTET
BÆRUM – TEMA KONKURRANSEUTSETTING  
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Brev sendt til Kommunaldirektør for velferd

               BÆRUM KOMMUNE                                  
                                       VERNETJENESTEN  

     
 

BEKYMRINGSMELDING FOR PROGRAMOMRÅDET HELSE OG SOSIAL 
 

Det har gjennom lengre tid vært store utfordringer innen Helse og Sosial. 

Tillitsvalgte og vernetjenesten har gjentatte ganger tatt opp problemstillinger uten at dette har 
medført til noen forbedringer. Dette gjelder områder som: 

 Legevakten  
 Oppfølgingstjenester psykisk helse- og rus  
 Botiltak enslige mindreårige flyktninger  
 Bjørnegård mht. aktivitetshus/Trygghetsplasser/Kriseteam 
 Boligbistand 

 

Det er flere eksempler på at ledelsen i HESO selv har tatt beslutninger uten nødvendig samarbeid. 

Informasjon og kommunikasjon må virke både horisontalt og vertikalt i organisasjonen, og må gis til 
rett tid om det skal være mulig for hver enkelt å ivareta det ansvar de har blitt tildelt, og for å oppnå 
vellykkede prosesser som både er etterprøvbare og lovlige. 

Resultatet er at store deler av HESO preges av utfordringer knyttet til turnover, sykemeldinger, 
frustrasjon, usikkerhet og dårlig arbeidsmiljø. 

Organisasjonene med HVO er sterkt bekymret og lurer på om kommunens ledelse har kontroll på 
hvordan tilstanden er på risikoområdene? 

Arbeidsorganisasjonene og vernetjenesten ber Kommunaldirektøren følge opp de 
problemområdene som er nevnt ovenfor, da dagens situasjon ikke kan vedvare uten store 
konsekvenser.  

Vi ber derfor om et snarlig møte for å drøfte forholdene. 

 

Sandvika, 26. september 2018. 

Hilsen 

FAGFORBUNDET – SYKEPLEIERFORBUNDET – LEGEFORENINGEN – AKADEMIKERFORBUNDET – FO 
HVO HESO  
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Leiligheten for Fagforbundets medlemmer 
i Elviria del Sol, Spania, er fortsatt godt 
brukt. Vi hadde en frist for innmelding 
av interesse for første halvår i 2019 i 
oktober. Alle som har fått tildelt tid i 
leiligheten har fått en mail på dette, og 
de som ikke har fått tid skal også ha fått 
svar innen den tid Fagnytt er ute. Det 
er fortsatt noen uker som er ledige, 
og dersom noen har lyst til en reise 
ned til Spania i noen av disse ukene 
så er det bare å ta kontakt på mail 
(fagforbundetbaerum@gmail.com).
Forøvrig 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 2019
•    2 (11.01-18.01)
•    3 (18.01-25.01)
•    4 (25.01-01.02)
•    5 (01.02-08.02)
•    6 (08.02-15.02)
•  10 (08.03-15.03)

•  14 (05.04-12.04)
•  18 (03.05-10.05)
•  20 (17.05-24.05)
  
Det vil bli åpnet for å søke på andre 
halvår i 2019 (fra uke 24-52) f.o.m nyttår. 
Da vil det som alltid bli sendt ut en SMS 
om at det er mulig å søke, og det vil 
være en tilgjengelig link på vår nettside. 
Vi vil anmode alle om å lese det som står 
på vår side og i søknadsskjema før dere 
søker, samt sjekke mailen dere oppgir med 
jevne mellomrom etter at fristen utløper. 
Det kan også dessverre hende at svar fra 
oss havner i søppel-posten, så pass på å 
sjekke den også. Dersom dere har noen 
spørsmål så kan dere selvfølgelig også 
sende mail til overnevnte adresse. 

LEILIGHETEN I SPANIA
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Etter lange diskusjoner mellom 
arbeidstakerorganisasjonene og 
arbeidsgiver om organiseringen av 
arbeidsmiljøutvalgene i kommunen, ble 
det enighet om at det skulle være et 
AMU på hvert kommunalsjefsområde. 
Ordningen trådde i kraft 1. januar 2018. 
Det ble bestemt at utvalgene skulle 
bestå av tre fra arbeidsgiversiden, to 
tillitsvalgte og et hovedverneombud 
og at ansattrepresentantene skulle ha 
ledervervet første året.

Fagforbundet har i år hatt ledervervet i 
fire Område AMU (O-AMU). Oppstarten 
var en arbeidskrevende oppgave for 
lederen, da alle AMU saker skal behandles 
i utvalget, samt at utvalgsmøtene skulle 
være i forkant av MBM.  Det har også 
vært en diskusjon om hvilke typer saker 
som skulle behandles i AMU.  

 Vår nestleder Zlata Ljubicic har ledet tre 
av utvalgene. Det var tre av de tyngste 
utvalgene som bestod av PLO, Helse- og 
Sosial og Eiendom. Tilbakemeldingene er 
at hun har ledet disse utvalgene på en 
utmerket måte. I hennes tre utvalg fikk 
alle medlemmene skriftlig dokumentasjon 
om utvalgsarbeidet, slik at alle skulle ha 
den samme forståelsen av lover og regler. 
Her fikk vi god bruk for hennes juridiske 
kompetanse. 

O-AMUene skal nå sende en årsrapport 
til H-AMU, hvor de også skal evaluere 
nyordningen.  Vårt inntrykk er udelt 
positivt og at ordningen er kommet for å 
bli. Arbeidsgiver kommer til dekket bord 
da de nå overtar ledervervet i 2019. 

OMRÅDE AMU HAR FUNGERT GODT

AMU-møte Pleie og Omsorg.
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Dagen ble åpnet ved fagforeningsleder 
Bjørn M Johnsen, som informerte om 
lokale saker som har vært på agendaen 
den siste tiden. Samtidig problematiserte 
han resten av temaene som var satt opp 
for dagen inn i en lokal setting. Etter 
dette tok kommuneadvokat Camilla 
Selman over, og snakket om ytringsfrihet 
og kommunens nye varslingsordning. 
Etter lunsj gikk ordet videre til Steinar 
Fuglevaag som la frem de mulige 
konsekvensene ved privatisering. 

Til slutt fulgte Bjørn M Johnsen opp med 
oppsummering av fagforeningsnytt, før de 
tillitsvalgte kunne kose seg med middag.

Det var stort engasjement under 
seminaret, og terskelen var lav for å ta 
ordet og stille spørsmål og diskutere 
problemstillingene som kom opp. De 
oppmøtte virket godt fornøyd med både 
innhold og lokalet, så vi ser frem til å ha 
flere samlinger her i fremtiden.

Den 12. november var det nok en gang duket for PTV seminar, denne 
gangen på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika. De over 100 tillitsvalgte som var 
påmeldt tok sine plasser hvor nye sekker ventet på dem. Sammen fylte de 
salen og det var klart for en full dag med aktuelle temaer.

PTV SEMINAR PÅ THON HOTELL



FORUTEN AT NOE AV dette blir
lånefinansiert, vil mye av disse 
investeringene tas over driftsbudsjettet. 
Dette uroer Fagforbundet. Alle disse 
investeringene vil på sikt også medføre 
høyere driftsutgifter, noe som kan
føre til ytterligere kutt i dagens
kommu-nale tjenester.

SÅ TIL EN DEL punkter i
handlings-programmet:

Kapitel 6 organisasjon,
styring og utvikling:
Sykefravær:
Det er et mål for oss alle at 
sykefraværet holdes lavest mulig.
I den forbindelse vedtok politikerne i 
Bærum i siste periode at sykefraværet 
skulle reduseres til 7 prosent. 
   Et velment vedtak, men et slikt 
vedtak i seg selv reduserer ikke 
sykefraværet. Det er derfor med 
forundring Fagforbundet konstaterer 
at det ikke fulgte noen økonomiske 
midler med vedtaket, slik at det kunne 
bli satt i verk nye tiltak for å kunne 
redusere sykefraværet, for å oppnå 
målet på 7 prosent. 
   Fagforbundet foreslår derfor at det 
i dette budsjettet settes av 2 millioner 
kroner til sykefraværsprosjektet for 
2019 og 2020. 

Heltid: 
I henhold til den inngåtte hoved-
tariffavtalen mellom KS (kommune-
sektorens organisasjon) og de sentrale 
hovedsammenslutningene skal partene 
arbeide for mest mulig heltidsstillinger. 
I 2007 bevilget kommunestyret

60 millioner kroner over fire år til et 
heltidsprosjekt. 
   Dette medførte at Bærum kommune, 
etter noen år, lå på topp blant ASSS-
kommunene (ASSS = Aggregerte 
Styringsdata for Samarbeidende 
Storkommuner, et samarbeid 
mellom KS og ti av Norges mest 
folkerike kommuner. Red.anm.). 
Antall deltidsstillinger ble redusert 
betraktelig. 
   Utvalg for samarbeid fikk for noen 
måneder siden en sak fra Rådmannen 
hvor det fremkom en ny statistikk om 
heltidsstillinger som viste at Bærum nå 
var gått fra topp til en bunnplassering 
blant ASSS-kommunene. 
   Fagforbundet foreslår i denne 
budsjettperioden at det bevilges
10 millioner kroner i fire år til et
nytt heltidsprosjekt.
 
Kapitel 3 barn og unge: 
Skolebibliotekene: 
For elevene er skolebibliotekene en 
viktig institusjon som hører skolen 
til. Fagforbundet anbefaler derfor at 
Rådmannens foreslåtte kutt strykes.

Haug skole: 
Tillitsvalgte og vernetjenesten henstilte 
i flere måneder skoleadministrasjonen 
å øke bemanningen på Haug skole, da 
forholdene ved skolen var uakseptable. 
Da dette ikke ble etterkommet, ble 
saken tatt opp i utvalg for samarbeid 
under økonomimelding II, hvor 
det ble fremmet forslag om å øke 
bevilgningene til Haug skole.
   Først da saken kom opp i
kommunestyret, kom Rådmannen 
på banen og foreslo åtte nye stillinger 
ved Haug. Det ble også vedtatt å 
øke budsjettet med 1,8 
millioner kroner. Samtidig 
annonserte Rådmannen 
at han ville legge frem en 
tilleggsinnstilling til
handlingsprogrammet om Haug
som skulle innbefatte økte tilskudd. 
   I innstillingen avsettes det 
bare 2,4 millioner kroner for 
2019. Fagforbundet mener at 
budsjettrammene for kommende fire 
år må bli av en slik størrelse at skolen 
igjen får den kvaliteten elevene har 

krav på. Åtte nye stillinger antas å 
utgjøre nærmere 6 millioner kroner, 
og vi foreslår at budsjettet økes 
tilsvarende.

Barnehagene: 
Det ble i fjor vedtatt at dagarbeids-
tagerne i Bærum kommune skulle 
redusere sin arbeidstid med en 
halvtime. Et forslag som for øvrig ikke 
kom fra fagforeningene.

Da grunnbemanningen i barnehagene 
ikke har økt, har det i realiteten 
medført en lavere i bemanning i alle 
kommunale barnehager. 
   Fra barnehageårets begynnelse i 
høst ble pedagogtettheten økt. Dette 
medfører også ytterligere redusert 
ansikt-til-ansikt-tid mellom personalet 
og barna. 
   Fagforbundet mener at bemanningen 
i barnehagene må økes for å 
opprettholde kvaliteten.

Kapitel 4 bistand og omsorg:
Pleie og omsorg:
Fagforbundet har over lang tid 
ment at budsjettene innen pleie og 
omsorg har vært for lave, noe som har 
medført at bemanningen ved flere av 
institusjonene har vært for lav. Dette 
er etter vår oppfatning også en av 
årsakene til det høye sykefraværet. 
   Fagforbundet mener det er 
uansvarlig av Rådmannen å foreslå 
ytterligere budsjettkutt, som vil 
medføre en reduksjon på over fem 
årsverk. Vi mener tvert imot at 
budsjettet burde økes. 
   Et minstekrav må i alle fall være at 
budsjettene innen pleie og omsorg 
ikke reduseres. Fagforbundet henstiller 

politikerne derfor på det 
sterkeste til å følge vårt 
råd på dette området.
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Faksimile fra:

Økonomi. Fagforbundet 
Bærum noterer at 
Rådmannens forslag til 
handlingsprogram 
legger opp til et svært 
ekspansivt investerings-
program de kommende 
fire årene på rundt 10 
milliarder kroner. 

Foruten at noe av dette blir 
lånefinansiert, vil mye av disse 
investeringene tas over drifts-
budsjettet. 

Dette uroer Fagforbundet. 
Alle disse investeringene vil på 
sikt også medføre høyere drifts-
utgifter, noe som kan føre til 
ytterligere kutt i dagens kommu-
nale tjenester.

Så til en del punkter i handlings-
programmet:

Kapitel 6 organisasjon, styring 
og utvikling:
Sykefravær:
Det er et mål for oss alle at syke-
fraværet holdes lavest mulig. I 
den forbindelse vedtok politi-
kerne i Bærum i siste periode at 
sykefraværet skulle reduseres til 
7 prosent. 

Et velment vedtak, men et 
slikt vedtak i seg selv reduserer 
ikke sykefraværet. Det er derfor 
med forundring Fagforbundet 
konstaterer at det ikke fulgte 
noen økonomiske midler med 
vedtaket, slik at det kunne bli 
satt i verk nye tiltak for å kunne 
redusere sykefraværet, for å 
oppnå målet på 7 prosent. 

Fagforbundet foreslår derfor 
at det i dette budsjettet settes 
av 2 millioner kroner til sykefra-
værsprosjektet for 2019 og 2020. 

Heltid: 
I henhold til den inngåtte hoved-
tariffavtalen mellom KS (kom-
munesektorens organisasjon) og 
de sentrale hovedsammenslut-
ningene skal partene arbeide for 
mest mulig heltidsstillinger. I 
2007 bevilget kommunestyret 60 
millioner kroner over fire år til 
et heltidsprosjekt. 

Dette medførte at Bærum 
kommune, etter noen år, lå på 
topp blant ASSS-kommunene 
(ASSS = Aggregerte Styringsdata 
for Samarbeidende Storkom-
muner, et samarbeid mellom KS 
og ti av Norges mest folkerike 
kommuner. Red.anm.). Antall 
deltidsstillinger ble redusert 
betraktelig. 

Utvalg for samarbeid fikk for 
noen måneder siden en sak fra 
Rådmannen hvor det fremkom 
en ny statistikk om heltidsstillin-
ger som viste at Bærum nå var 

gått fra topp til en bunnplasse-
ring blant ASSS-kommunene. 

Fagforbundet foreslår i denne 
budsjettperioden at det bevilges 
10 millioner kroner i fire år til et 
nytt heltidsprosjekt.   

Kapitel 3 barn og unge:
Skolebibliotekene: 
For elevene er skolebibliotekene 
en viktig institusjon som hører 
skolen til. Fagforbundet anbefa-
ler derfor at Rådmannens fore-
slåtte kutt strykes.

Haug skole: 
Tillitsvalgte og vernetjenes-
ten henstilte i flere måneder 
skoleadministrasjonen å øke 
bemanningen på Haug skole, 
da forholdene ved skolen var 
uakseptable. Da dette ikke ble 
etterkommet, ble saken tatt opp 
i utvalg for samarbeid under 
økonomimelding II, hvor det ble 
fremmet forslag om å øke bevilg-
ningene til Haug skole.

Først da saken kom opp i kom-
munestyret, kom Rådmannen 
på banen og foreslo åtte nye stil-
linger ved Haug. Det ble også 
vedtatt å øke bud-
sjettet med 1,8 
millioner kroner. 

Samtidig 
annonserte Råd-
mannen at han ville legge frem 
en tilleggsinnstilling til hand-
lingsprogrammet om Haug som 
skulle innbefatte økte tilskudd. 

I innstillingen avsettes det 
bare 2,4 millioner kroner for 
2019. Fagforbundet mener at 
budsjettrammene for kom-
mende fire år må bli av en slik 
størrelse at skolen igjen får den 
kvaliteten elevene har krav 
på. Åtte nye stillinger antas å 
utgjøre nærmere 6 millioner 
kroner, og vi foreslår at budsjet-
tet økes tilsvarende.

Barnehagene: 
Det ble i fjor vedtatt at dagar-

beidstagerne i Bærum kommune 
skulle redusere sin arbeidstid 
med en halvtime. Et forslag som 
for øvrig ikke kom fra fagfore-

ningene. 
Da grunnbe-

manningen i bar-
nehagene ikke 
har økt, har det 

i realiteten medført en lavere i 
bemanning i alle kommunale 
barnehager. 

Fra barnehageårets begyn-
nelse i høst ble pedagogtetthe-
ten økt. Dette medfører også 
ytterligere redusert ansikt-til-
ansikt-tid mellom personalet og 
barna. 

Fagforbundet mener at 
bemanningen i barnehagene må 
økes for å opprettholde kvalite-
ten.

Kapitel 4 bistand og omsorg: 
Pleie og omsorg:
Fagforbundet har over lang tid 
ment at budsjettene innen pleie 

og omsorg har vært for lave, noe 
som har medført at bemannin-
gen ved flere av institusjonene 
har vært for lav. Dette er etter 
vår oppfatning også en av årsa-
kene til det høye sykefraværet. 

Fagforbundet mener det er 
uansvarlig av Rådmannen å fore-
slå ytterligere budsjettkutt, som 
vil medføre en reduksjon på over 
fem årsverk. Vi mener tvert imot 
at budsjettet burde økes. 

Et minstekrav må i alle fall 
være at budsjettene innen pleie 
og omsorg ikke reduseres. Fag-
forbundet henstiller politikerne 
derfor på det sterkeste til å følge 
vårt råd på dette området. 

 

Investeringer bekymrer

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på  
budstikka.no/debatt 

velkommen til debatt

leder og meninger 3Mandag 26. november 2018

« Jeg ser at en 19-åring sendte en Venstre-
veteran ut av toppen. Han fikk seg 
formentlig en rett venstre.

Med politisk hilsen Gutten i Stikka

«Dette uroer 
Fagforbundet.

aDvarSler ble Gitt: – Tillitsvalgte og vernetjenesten henstilte i flere måneder skoleadministrasjonen å øke bemanningen på Haug skole, da forholdene 
ved skolen var uakseptable, skriver innsenderen.  Foto: Joakim S. enger

innspill

Bjørn M. Johnsen
leder Fagforbundet 
Bærum

Vi bistår i Asker,
Bærum og Røyken.
Få informasjon eller
reservér tid på:

03024
fonus.no

– FÅ PÅFYLL AV SPYLERVÆSKE I ET HELT ÅR
Ring 090 09 eller besøk bilglass.no

Økonomi. Fagforbundet 
Bærum noterer at 
Rådmannens forslag til 
handlingsprogram 
legger opp til et svært 
ekspansivt investerings-
program de kommende 
fire årene på rundt 10 
milliarder kroner. 

Foruten at noe av dette blir 
lånefinansiert, vil mye av disse 
investeringene tas over drifts-
budsjettet. 

Dette uroer Fagforbundet. 
Alle disse investeringene vil på 
sikt også medføre høyere drifts-
utgifter, noe som kan føre til 
ytterligere kutt i dagens kommu-
nale tjenester.

Så til en del punkter i handlings-
programmet:

Kapitel 6 organisasjon, styring 
og utvikling:
Sykefravær:
Det er et mål for oss alle at syke-
fraværet holdes lavest mulig. I 
den forbindelse vedtok politi-
kerne i Bærum i siste periode at 
sykefraværet skulle reduseres til 
7 prosent. 

Et velment vedtak, men et 
slikt vedtak i seg selv reduserer 
ikke sykefraværet. Det er derfor 
med forundring Fagforbundet 
konstaterer at det ikke fulgte 
noen økonomiske midler med 
vedtaket, slik at det kunne bli 
satt i verk nye tiltak for å kunne 
redusere sykefraværet, for å 
oppnå målet på 7 prosent. 

Fagforbundet foreslår derfor 
at det i dette budsjettet settes 
av 2 millioner kroner til sykefra-
værsprosjektet for 2019 og 2020. 

Heltid: 
I henhold til den inngåtte hoved-
tariffavtalen mellom KS (kom-
munesektorens organisasjon) og 
de sentrale hovedsammenslut-
ningene skal partene arbeide for 
mest mulig heltidsstillinger. I 
2007 bevilget kommunestyret 60 
millioner kroner over fire år til 
et heltidsprosjekt. 

Dette medførte at Bærum 
kommune, etter noen år, lå på 
topp blant ASSS-kommunene 
(ASSS = Aggregerte Styringsdata 
for Samarbeidende Storkom-
muner, et samarbeid mellom KS 
og ti av Norges mest folkerike 
kommuner. Red.anm.). Antall 
deltidsstillinger ble redusert 
betraktelig. 

Utvalg for samarbeid fikk for 
noen måneder siden en sak fra 
Rådmannen hvor det fremkom 
en ny statistikk om heltidsstillin-
ger som viste at Bærum nå var 

gått fra topp til en bunnplasse-
ring blant ASSS-kommunene. 

Fagforbundet foreslår i denne 
budsjettperioden at det bevilges 
10 millioner kroner i fire år til et 
nytt heltidsprosjekt.   

Kapitel 3 barn og unge:
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For elevene er skolebibliotekene 
en viktig institusjon som hører 
skolen til. Fagforbundet anbefa-
ler derfor at Rådmannens fore-
slåtte kutt strykes.

Haug skole: 
Tillitsvalgte og vernetjenes-
ten henstilte i flere måneder 
skoleadministrasjonen å øke 
bemanningen på Haug skole, 
da forholdene ved skolen var 
uakseptable. Da dette ikke ble 
etterkommet, ble saken tatt opp 
i utvalg for samarbeid under 
økonomimelding II, hvor det ble 
fremmet forslag om å øke bevilg-
ningene til Haug skole.

Først da saken kom opp i kom-
munestyret, kom Rådmannen 
på banen og foreslo åtte nye stil-
linger ved Haug. Det ble også 
vedtatt å øke bud-
sjettet med 1,8 
millioner kroner. 

Samtidig 
annonserte Råd-
mannen at han ville legge frem 
en tilleggsinnstilling til hand-
lingsprogrammet om Haug som 
skulle innbefatte økte tilskudd. 

I innstillingen avsettes det 
bare 2,4 millioner kroner for 
2019. Fagforbundet mener at 
budsjettrammene for kom-
mende fire år må bli av en slik 
størrelse at skolen igjen får den 
kvaliteten elevene har krav 
på. Åtte nye stillinger antas å 
utgjøre nærmere 6 millioner 
kroner, og vi foreslår at budsjet-
tet økes tilsvarende.

Barnehagene: 
Det ble i fjor vedtatt at dagar-

beidstagerne i Bærum kommune 
skulle redusere sin arbeidstid 
med en halvtime. Et forslag som 
for øvrig ikke kom fra fagfore-

ningene. 
Da grunnbe-

manningen i bar-
nehagene ikke 
har økt, har det 

i realiteten medført en lavere i 
bemanning i alle kommunale 
barnehager. 

Fra barnehageårets begyn-
nelse i høst ble pedagogtetthe-
ten økt. Dette medfører også 
ytterligere redusert ansikt-til-
ansikt-tid mellom personalet og 
barna. 

Fagforbundet mener at 
bemanningen i barnehagene må 
økes for å opprettholde kvalite-
ten.

Kapitel 4 bistand og omsorg: 
Pleie og omsorg:
Fagforbundet har over lang tid 
ment at budsjettene innen pleie 

og omsorg har vært for lave, noe 
som har medført at bemannin-
gen ved flere av institusjonene 
har vært for lav. Dette er etter 
vår oppfatning også en av årsa-
kene til det høye sykefraværet. 

Fagforbundet mener det er 
uansvarlig av Rådmannen å fore-
slå ytterligere budsjettkutt, som 
vil medføre en reduksjon på over 
fem årsverk. Vi mener tvert imot 
at budsjettet burde økes. 

Et minstekrav må i alle fall 
være at budsjettene innen pleie 
og omsorg ikke reduseres. Fag-
forbundet henstiller politikerne 
derfor på det sterkeste til å følge 
vårt råd på dette området. 
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millioner kroner over fire år til 
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topp blant ASSS-kommunene 
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for Samarbeidende Storkom-
muner, et samarbeid mellom KS 
og ti av Norges mest folkerike 
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fem årsverk. Vi mener tvert imot 
at budsjettet burde økes. 

Et minstekrav må i alle fall 
være at budsjettene innen pleie 
og omsorg ikke reduseres. Fag-
forbundet henstiller politikerne 
derfor på det sterkeste til å følge 
vårt råd på dette området. 

 

Investeringer bekymrer

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på  
budstikka.no/debatt 

velkommen til debatt

leder og meninger 3Mandag 26. november 2018

« Jeg ser at en 19-åring sendte en Venstre-
veteran ut av toppen. Han fikk seg 
formentlig en rett venstre.

Med politisk hilsen Gutten i Stikka

«Dette uroer 
Fagforbundet.

aDvarSler ble Gitt: – Tillitsvalgte og vernetjenesten henstilte i flere måneder skoleadministrasjonen å øke bemanningen på Haug skole, da forholdene 
ved skolen var uakseptable, skriver innsenderen.  Foto: Joakim S. enger

innspill

Bjørn M. Johnsen
leder Fagforbundet 
Bærum

Vi bistår i Asker,
Bærum og Røyken.
Få informasjon eller
reservér tid på:

03024
fonus.no

– FÅ PÅFYLL AV SPYLERVÆSKE I ET HELT ÅR
Ring 090 09 eller besøk bilglass.no
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Fagforbundet har stort fokus på å verve 
nye medlemmer. I løpet av høsten har vi 
tatt turen til kommunale barnehager i 
Bærum for å gi ut informasjon og verve 
nye medlemmer. Vi ser at det i denne 
perioden ofte er flere unge nyansatte 
som aldri har hørt om Fagforbundet eller 
hva vi gjør og hva vi står for. Da er det 
utslagsgivende å ta seg tiden til å snakke 
med disse menneskene for å opplyse om 
viktigheten av å være organisert.

I vårt møte med de ansatte i de ulike 
barnehagene fikk vi i gang gode samtaler, 
og vi ser at synliggjøring fra Fagforbundets 
side er svært viktig. Dette viser at vi 
følger opp medlemmene våre ved å svare 
på spørsmål og lytte til deres utfordringer 
i hverdagen, samtidig som vi tar imot 
tilbakemeldinger om hva de savner eller 
setter pris på fra Fagforbundets side. 
Flere har ytret meninger rundt temaet 
om økt pedagogtilværelse i barnehagene 
og bekymringen for at dette går utover 
fagarbeiderne sin jobb, og fører til mangel 
på hender til å gjøre jobben «på gulvet».  

Dette er blant noen av utfordringene som 
man møter i dagens barnehager. 

Med flere dyktige tillitsvalgte var det svært
hyggelig å dra på besøk til de ulike barne-
hagene. Tillitsvalgte som vet viktigheten 
av å være organisert, og som står på for å 
prøve å verve nye ansatte og de som ikke 
er organisert fra før, er helt avgjørende 
for å oppnå gode resultater. Dette er en 
svært viktig del av hele vervearbeidet; 
dedikerte og ansvarsfulle tillitsvalgte som 
går inn for å verve de som verves kan. 
Som Fagforbundet selv sier: sammen er 
vi sterke! Derfor er det også essensielt 
at vi tar vare på de medlemmene vi har 
og står på for å opprettholde og øke 
medlemsmassen gjennom verve-arbeid 
som begynner med den enkelte på de 
ulike arbeidsplassene. Alle har ulike behov 
og har ulike grunner til å være medlem, så 
vi prøver så godt vi kan å lytte til hvordan 
de ansatte opplever hverdagen og hvordan 
de opplever støtten de får ved å være 
organisert i Fagforbundet. 

VERVING
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Seksjonen har avviklet to møter i løpet av 
2018.

Første møte var for plasstillitsvalgte 
ble avholdt på våren, og vi hadde 
medlemsmøte på høstparten.
Begge møtene hadde god oppslutning.

Agenda på begge møtene var som følger, 
etter ønske fra våre medlemmer:
-  Erfaringsdeling
-  Den nye arbeidstidsordningen,
   mange er alene over lengre tid 
-  Ny pedagognorm
-  Uttak av ATO dager og hvordan
   praktiseres dette
-  Sykefravær/bruk av vikarer
-  Melding av avvik

Det kom mange gode innspill, og vi ser 
at erfaringsdeling har vært viktig for våre 
medlemmer.

Følgende spørsmål kom fra våre 
medlemmer til leder av fagforbundet, 
Bjørn Johnsen vedrørende regler for 
avspasering:

Kan tjenesteleder pålegge oss å ta ut 
avspasering samme dag?  
-  Avspasering tas etter avtale med    
   tjenestested og kan ikke pålegges å
   avspasere samme dag.

Må all avspasering tas ut før nyttår, 
eller kan den overføres til neste år?
-  Inntil 50 timer kan overføres til neste år. 

Finnes det retningslinjer for uttak av 
ATO – dager?
-  Det er en forståelse for at det er     
   lettere å ta dem ut i sommerhalvåret.
-  Dagene må være opparbeidet før disse
   kan tas ut, og de må tas ut innen 01.08.
   – kan ikke overføres.  
-  Dagene tas ut i samarbeid med
   tjenestestedet.

Ved uenigheter, tas dette opp med PTV. 
eller ta kontakt med HTV.

Vi benytter anledningen til å minne om at
vi ønsker flere innspill fra våre medlemmer
til saker vi skal jobbe med videre.

Vi ønsker dere alle en God Jul og et
Godt Nytt År!

Hilsen styret SKKO

FRA SEKSJON SKKO

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Vi minner om at det er viktig for oss på 
kontoret å være informert om ting som 
er relevante for ditt medlemskap. Det er 
derfor avgjørende at vårt medlemsregister 
er oppdatert til en hver tid. Hvis du 
forandrer adresse, telefonnummer, 
tjenestested eller får ny stilling, så 
meld fra om dette til fagforeningskontoret. 
Dette kan du gjøre både på telefon eller 
e-post, og du finner oversikt over disse på 
vår nettside www.fagforbundetbaerum.no.

Riktig opplysninger gjør at du får Fagnytt 
i posten til riktig tid, at vi ved streikeuttak 

vet hvor du jobber og hvilken stilling 
du har, og at du får all informasjon som 
sendes på SMS.

MEDLEMSKAPET

Vi avslutter årets vervekonkurranse 
i slutten av desember slik vi alltid 
har gjort. Den varer fra nyttår til 
nyttår hvert eneste år. Resultatet av 
vervekonkurransen og premieutdelingen 

vil finne sted på årsmøtet i januar, og det 
blir nok en gang delt ut gavekort på 4000,- 
til de tre personene som har vervet flest 
medlemmer. Det vil samtidig også bli 
trukket noen flere vinnere som får noen 
litt mindre premier. 

Vi ser at mye av vervingen som foregår av 
dere ute på arbeidsplassene er en av de 
viktigste kildene til nye medlemmer, og vi 
setter pris på alt det arbeidet dere gjør.

Tusen takk og lykke til med ny 
vervekonkurranse i 2019!

VERVEKONKURRANSEN!

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Lederhjørnet

Dette er et utsagn jeg ikke hører her 
i Bærum kommune om dagen. Sitatet 
er heller ikke hentet internt, men fra 
en voksen og proaktiv toppleder. Slike 
ledere står det respekt av.

Per Hove er administrerende direktør i 
Every og uttaler til Dagens næringsliv at 
«desto finere titler jeg har fått, jo færre 
rake pucker får jeg».  Derfor har han nå 
sikret seg fire unge mentorer som har 
som oppgave å være dønn ærlige med 
ham. Han sier i intervjuet at han trenger 
ærlige folk som tør si han imot. «Jeg er 
ikke alltid enig med dem, men det er 
svært nyttig med innspillene deres. De 
kan få meg til å justere og se ting fra nye 
sider», sier Hove.  

Dette er musikk i mine ører. Jeg 
har alltid ment at lederne fortjener 
en ærlig tilbakemelding, det være 
seg fra sine ledere, ansatte eller fra 
oss tillitsvalgte. 

Det er et tankekors at ansatte ikke tør å 
si sin ærlige mening til sine ledere. Men 
slik er det dessverre. Gjennom et langt 
liv har jeg sett at dette er et stadig mer 

utbredt problem. Mellomledere tør ikke 
komme med sine synspunkter før de er 
sikre på hva sjefen selv mener. Dette 
er ikke gunstig for verken lederen, eller 
den bedriften eller enheten han leder. 
Problemet er at svært mange ledere ikke 
vil høre andres standpunkt og dermed 
blir de snakket etter munnen. Dette er 
en problemstilling du ikke kan la være å 
legge merke til.   

La oss håpe at mange flere tar etter den 
fryktløse Per Hove, for vi trenger ledere 
med en slik innstilling. La han bli vår 
rollemodell.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

«JEG TRENGER FOLK SOM 
TØR SI MEG I MOT»
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Fra eldre dager

40 år siden vi fikk “underbuksa” 

som kommunevåpen!



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 fortreffelig høytid!


