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Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum 
kommunes største privatiseringsvedtak 
«ever» og i ettertid påstår de at de ikke 
skjønte konsekvensene av det de skulle 
vedta. Det er skremmende.

Men Høyre og Frp har ikke latt seg 
skremme av det de ikke skjønte. I samme 
Formannskapsmøte vedtok de at neste 
sykehjem skulle konkurranseutsettes til 
private tilbydere. Det er derfor viktig 
at Fagforbundet fronter kampen mot 
konkurranseutsetting videre i fremtiden. 
Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg 
heller. På barnehagesektoren synker 
prosentandelen av kommunale barnehager 
fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme 
gjelder renholdstjenester. 

Vi ser nå også at et stort internasjonalt 
selskap prøver å etablere seg på 
tjenesteområder som alltid har vært 
kommunale. Det gjelder HR, lønn og 
regnskapstjenester. Selskapet har inngått 
avtaler med flere kommuner og som de 
opplyser, er interessert i å lære de norske 
regler og systemer.  Jeg ser nok av store 
utfordringer fremover.

Disse utfordringene må vi ta med oss da
vi går til stemmeurnene i september. 
Vi vet hvem våre venner er.

Bjørn M Johnsen

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp 
vedtatt at nærmere 1000 av kommunens 
ansatte skulle privatiseres.  Det er nå ingen 
hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene 
på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt 
Omsorgsboligen Gml. Drammensveien.  
Da jeg hørte om beslutningen, trodde 
jeg ikke det kunne være sant. Det ble 
også startsignalet til Fagforbundets 
største kampanje for å beholde de tusen 
kommunale stillingene.

Vi brukte alle de kanalene vi hadde.
Det var innspill i media, kontakt og møter 
med politiske partier og ikke minst 
samtaler med administrasjonen. Vi benyttet 
enhver anledning til å informere om de 
konsekvensene dette ville få både for 
brukere, kommunen og ikke minst for alle 
de kommunale ansatte.  Det var ikke tvil 
om at de ansatte ville måtte ta regningen 
med de betydelige reduserte lønn- og 
arbeidsvilkår som de ville få hos de private 
selskapene.  Vår kampanje ble avsluttet med 
et stort innlegg i Budstikka under tittelen 
«Det er ikke for sent å snu». Denne kan 
sees i sin helhet lenger fremme i bladet.

Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og 
Formannskapet vedtok enstemmig for noen 
måneder siden at disse arbeidsplassene 
skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra 
sikker på om dette ville blitt resultatet uten 
Fagforbundets store engasjement i denne 
saken.  I møtet i Formannskapet opplyste en 
av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar 
over konsekvensene av sitt første vedtak. 

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket
ble stoppet



I forkant av årets kommunevalg har 
Fagforbundet Bærum, slik vi har gjort 
tidligere, sendt ut 10 spørsmål til 
de politiske partiene som er på valg 
kommunen. For å gjøre det så enkelt 
som mulig for partiene, har vi i år 
gjort alt digitalt. Skjema har digitale 
avkryssingsmuligheter, og er oversendt 
på mail, så vi ser ingen grunn til at vi 
ikke skal få svar fra alle som har mottatt 
dette. Dette er spørsmål som er høyst
relevante både for arbeidstakere generelt
og for våre medlemmer spesielt. Denne 
listen bør være med på å bidra til å 
belyse disse områdene.

Dette skjema kan sees i sin helhet på vår 
nettside, og vi håper dette kan bidra til 
en diskusjon rundt lunsjbordet. Svarene 
fra partiene som returnerer skjema til 
oss vil bli publisert i en egen valgutgave 
av Fagnytt som vi vil sende ut til alle våre 
medlemmer i august.

Fagforbundet ønsker å bidra til at så 
mange som mulig bruker stemmeretten 
sin, og vi oppfordrer alle våre 

medlemmer til å være med på å avgjøre 
hvem som skal styre kommunen vår i 
tiden fremover. Husk at hver stemme 
teller, og at alle små bidrag gir uttelling 
i en større helhet. Det er viktig at dere 
bruker stemmeretten!

KOMMUNEVALGET 2019

Navn på parti:

Kryss av Ja Nei

1 Vil ditt parti arbeide for re-kommunalisering av 
Renovasjon og andre privatiserte kommunale tjenester?

2 Vil ditt parti si nei til privatisering og 
konkurranseutsetting av velferdstjenestene i kommunen?

3 Vil ditt parti arbeide for å innføre Oslomodellen i bygg-
og omsorgstjenester?

4 Vil ditt parti gå inn for å opprette en kommunal 
ressurspool for å redusere bruken av bemanningsbyråer?

5 Vil ditt parti arbeide for mest mulig heltidsstillinger?
6 Vil ditt parti sikre at kommunen tilbyr lærlingplasser til 

alle som trenger det?
7 Vil ditt parti gi lærlinger fast stilling i kommunen etter 

endt læretid?
8 Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å 

øke bemanningen på sykehjemmene og i 
hjemmetjenesten?

9 Vil ditt parti øke bemanningen i barnehagesektoren?
10 Vil ditt parti gå inn for at kommunens anbudskontrakter 

kun gis til kontraktører som forplikter seg til at de ikke 
har mer enn en underleverandør i kontraktkjeden, dette 
for å forhindre sosial dumping?

Vi setter stor pris på at dere tok dere tid til å svare. 
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Jeg har nå gjennom nærmere 20 år vært 
tillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer 
i Bærum kommune.  Det har vært mange 
kamper for best mulige arbeidsvilkår 
for ansatte i kommunen. Dette er en 
oppgave som jeg har brent for. Den 
har vært interessant og ikke minst 
svært viktig.  Jeg mener det er viktig at 
medlemmene har kraftfulle stemmer 
opp mot ledelsen og politikerne, noe jeg 
håper jeg har vært. Både for å frembringe 
våre standpunkter, men også med å bidra 
til å finne løsninger. Men alt har sin tid.

Jeg ble sist høst forespurt av Bærum 
Arbeiderparti om å stille som kandidat 
for Arbeiderpartiet til Kommunestyret 
ved høstens kommunevalg. Noe jeg 
svarte ja til.  Jeg er derfor ved årets 
valg kandidat til Kommunestyret. 
Dette er også i samsvar med 
Fagforbundet sentralt sine ønsker om 
at flest mulig tillitsvalgte blir valgt inne i 
kommunestyrene.

Jeg har derfor vært aktiv med å 
utforme Arbeiderpartiets program 
for kommende fireårs periode. Dette 
er et program som har stort fokus 
på arbeidslivsspørsmål. Programmet 
fremhever samarbeidet med 
fagbevegelsen og er helt tydelig mot 
privatisering og konkurranseutsetting. 
Partiet ønsker å re-kommunalisere den 
privatutsatte renovasjonen og også 
re-kommunalisere andre virksomheter 
på andre aktuelle områder. Jeg mener at 
Arbeiderpartiet i år har et svært godt 
program som tar opp mange viktige 
saker. 

Skulle jeg bli valgt inn i Kommunestyret 
vil jeg ta med de ansattes perspektiv 
i mitt arbeid som politiker. Jeg tror at 
mitt inngående kjennskap til kommunal 
virksomhet og de problemstillingene 
som er aktuelle for ansatte, vil kunne 
være med å bidra til større forståelse i 
saker på disse områdene. 

Kommunestyret har gjennom årene hatt 
mange medlemmer fra næringslivet. Jeg 
mener at det nå er på tide at sentrale 
tillitsvalgte fra fagbevegelsen også velges 
inn i Kommunestyret. Det er viktig 
at den kunnskapen vi har fra andre 
områder i samfunnet også kommer til 
uttrykk i debatten om utviklingen av 
kommunen vår.

Bjørn M Johnsen

KANDIDAT TIL KOMMUNESTYRET
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Det ble den 11 og 12. juni arrangert 
samling for plasstillitsvalgte på Klækken 
hotell. Det var som tradisjonen tilsier et 
to-dagers seminar. Det er var nærmere 
hundre PTV som deltok.

Første dag startet med at fagforenings-
leder Bjørn M Johnsen tok for seg 
nyheter fra fagforeningen og de politiske 
sakene som hadde vært til behandling 
den siste tiden. Videre gjennomgikk 
han grundig resultatet fra de sentrale 
lønnsforhandlingene og lønnstilleggene 
som der ble gitt. Det ble også orientert 
om pågående og kommende lokale 
lønnsforhandlinger. Det ble informert 
om den sentrale sammenslåingen til 
Fagforbundet Viken og nytt fra forbundet 
sentralt.

Etter lunsj hadde Sparebank1 Østlandet 
en time hvor de informerte om LO 
favør og nye bank og forsikringstjenester. 
Resten av første dag var fokus satt 
på det kommende kommunevalget 
og fagforeningslederen informerte at 
han var kandidat til Kommunestyret 

på Arbeiderpartiets liste. For øvrig 
ble denne delen av dagen ledet av 
Fagforbundets sentrale rådgiver Renate 
Tårnes som avholdt foredrag om 
forbundets aktiviteter og mål ved valget. 
Viktigheten av å bruke stemmeretten 
ved valget var sentralt i foredraget.

Etter en hyggelig middag og sosialt 
samvær ble neste dag innledet med et 
foredrag om forebygging av vold, trusler 
og trakassering. Her hadde vi vært så 
heldige å få psykolog Ole Andre Bråten 
som foredragsholder. Bærum kommunes 
pensjonsrådgiver Elisabeth Sageng 
avsluttet dagen med et interessant 
foredrag om overgang fra arbeid til 
pensjon, og om hvordan rutinene er 
i vår kommune. De plasstillitsvalgte i 
salen uttrykte også sin støtte i forhold 
til forbundets leders kommende valg, og 
var generelt veldig aktive gjennom begge 
dagene. Det er alltid mer givende å holde 
slike seminar når det foregår en dialog 
med de som sitter i salen.  Alt i alt var 
det et innholdsrikt og givende faglig påfyll 
for deltakerne.

PTV SEMINAR PÅ KLÆKKEN
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Siden jeg fylte 70 år i mai har jeg 
nå avsluttet mitt arbeidsforhold i 
Bærum kommune. Det er imidlertid 
enighet mellom Bærum kommune og 
fagforeningen om at jeg kan fortsette 
som HTV ut 2019.

Fra 1. juli vil derfor nestleder og 
HTV Zlata Ljubicic overta fullt og 
helt alt ansvar for fagforeningens 
hovedtillitsvalgtsoppgaver.  Hun har 
gjennom det siste året overtatt flere 
og flere av mine HTV oppgaver og 
ble også valgt som koordinerende 
hovedtillitsvalgt sist år.  Etter alle hennes 
år som hovedtillitsvalgt har Zlata 
opparbeidet seg stor kompetanse på 
hovedavtalen, hovedtariffavtalen og ikke 
minst arbeidsmiljøloven. Dette at hun 
er utdannet jurist har fagforeningen 
gjennom alle år nytt godt av. Hun skulle 
således være svært godt rustet til å 
ta ansvaret for disse oppgavene. Som 
koordinerende hovedtillitsvalgt blir 
hun fagforeningens talerør opp mot 
kommunens ledelse.

Zlata brenner for medlemmene, 
noe hun har vist med sin bistand og 
kunnskap for løse ofte svært vanskelige 
problemstillinger. Hun har et ekte 
engasjement for ansatte og sparer aldri 
seg selv i diskusjoner med kommunale 

ledere. Dette er en egenskap som er 
svært viktig i arbeidet som HTV og som 
jeg alltid har sagt; klar tale er det eneste 
som blir forstått.

Jeg blir ikke borte, men forsetter som 
fagforeningsleder og skal fortsatt ha 
ansvaret for alt fagforeningsarbeidet i 
Fagforbundet Bærum.  Jeg vil også bistå 
de HTV ved behov og være med på at 
overgangen ikke blir merkbar. 

Bjørn M Johnsen

NY LEDER FOR DE HOVEDTILLITSVALGTE
I FAGFOREINGEN
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Vi har fått flere etterspørsler om litt mer 
utfyllende informasjon om leiligheten vår 
i Elviria del Sol, i Spania.

Flyplassen som dere lander på i Spania 
er Malaga flyplass, og leiligheten er en 
45-50 min kjøretur unna via motorveien. 
Elviria ligger ca 10 km fra Marbella, i 
parken Elviria del Sol. Leiligheten har 
sengeplasser til seks personer, fordelt på 
to rom. Ett rom med dobbel seng, og ett 
rom med to køyesenger. Leiligheten har 
en stor balkong som er syd/vest vendt, 
noe som medfører at den har sol fra 
morgen til kveld. Det er i tillegg utstyrt 
med alt av nødvendige kjøkkenredskaper, 
samt vaskemaskin og oppvaskmaskin. 
Det er tre svømmebassenger på 
området og en restaurant. Disse er bare 
til anvendelse for leilighetene i parken.

Det er ca. 10 minutter gange ned til 
strandkanten. For de som er ekstra 
spreke, er det mulig å følge stranden hele 
veien til Marbella. Det er små spisesteder 
underveis, og en helt fantastisk utsikt.

Det er ca. 5 minutter gange til holde-
plasser for buss både til Marbella og 
Fuengirola. I disse byene finner du 
alt du kan ønske deg av diskoteker, 

restauranter og nattklubber. Gamlebyen 
i Marbella er meget sjarmerende med 
sine lave hus, trange smug, butikker 
og restauranter. Her er det virkelig 
stemning om kveldene.

Vareutvalget i butikkene er enormt, 
og selvsagt finner du her de kjente 
“merkebutikkene”.

En biltur til Gibraltar tar ca. 1,5 time.  
Her finner du bl.a. sydspissen “Point
of Europe” med utsikt over til Afrika.

For de av dere som bruker Google maps 
eller liknende, så er det greit å huske på 
at de aller fleste mobilselskap har samme 
pris på databruk i Spania som i Norge. 
Det kan i enkelte tilfeller være til god 
nytte for å finne frem raskere de første 
dagene man er der.

ELVIRIA DEL SOL



Det er til enhver tid mulig å gå inn på 
vår nettside, og få en oversikt over hvilke 
uker som er ledige nede i leiligheten 
i etterkant av at tildeling har blitt 
gjennomført. Dersom noe er ledig og 
du er interessert, så er det bare å sende 
mail til fagforbundetbaerum@gmail.com

Ukene som fortsatt står ledige
i 2019 er følgende:

Uke 35 (30.08 – 06.09)
Uke 36 (06.09 – 13.09)
Uke 49 (06.12 – 13.12)
Uke 50 (13.12 – 20.12)

På nettsiden kan dere se hvordan vi 
beregner ukene, da vi regner fra fredag-
fredag, og ukenummeret forflyttes i 
forhold til vanlig kalender. Her er det 
også mulig å se prisene for de ulike 
ukene. 

Det har nå også blitt åpnet for å søke 
om tid i leiligheten i første halvår 2020. 
Fristen for å søke om dette har blitt satt 
til 15.oktober. Skjema for dette er å 
finne på vår nettside
www.fagforbundetbaerum.no/booking

Vi har vanligvis sendt ut en påminnelse 
om dette på SMS, men det vil vi ikke 
gjøre i denne omgang.

Vi ber om at dere som søker er 
oppmerksomme på følgende:
- At e-postadressen dere oppgir er
 korrekt, og en dere undersøker jevnlig. 
 All kommunikasjon vil foregå på mail.

- At dere besvarer en tildeling dersom
 dere får den, selv hvis dere ikke
 ønsker uken, slik at vi har muligheten
 til å fortløpende tilby den til neste
 person som trekkes.

- Dersom dere bekrefter at dere ønsker
 uken, vil det sendes ut en faktura
 for beløpet for leie. Det vil i tillegg
 forekomme en betaling av strøm som
 brukes, samt. €110 for rengjøring.

- Ved bekreftelse, og betalt faktura, vil
 dere få tilsendt mer praktisk
 informasjon ift kontaktpersoner i
 Spania o.l.

- Dersom dere ikke får tildelt en uke,
 vil det komme en e-post på dette
 etter at alle uker har blitt bekreftet.
 Det er grunnen til at denne mailen
 ofte kommer ut senere enn ønsket,
 men disse vil få første mulighet til å
 søke på de ukene som er resterende,
 før de legges ut på nett for alle
 medlemmene.

Alle spørsmål vedrørende leiligheten
kan rettes på e-post:
fagforbundetbaerum@gmail.com
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Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal 
velkommen til årsmøtet og uttrykte en 
stor glede over at forbundets nestleder 
Odd Haldgeir Larsen også i år hadde 
funnet anledning til å være tilstede.  
Larsen hilste også årsmøtet og holdt et 
innlegg om sentrale saker.

Innledningsvis orienterte fagforenings-
lederen forsamlingen om de aktuelle 
sakene som fagforeningen i disse dager 
hadde øverst på sin agenda.  Blant dem 
var saken om konkurranseutsettingen 
av Lindelia sykehjem, organisasjonenes 
bekymringsbrev til Rådmann/Ordfører 
om problemene med ledelsen i Helse- og 
Sosial, ververesultatet og Fagforbundets 
Viken organisering, AMU saker og de 
hovedtillitsvalgtes problemer med å bli 
hørt og tatt på alvor. Han orienterte 
også medlemmene om sitt politiske 
engasjement som ble applaudert av 
forsamlingen.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 
2018 gjennomgått og vedtatt, sammen 
med regnskap, budsjett og handlingsplan 

for 2019.  Vedlagt årsmeldingen fulgte 
også Fagforbundets etikkplakat og 
fagforeningslederens innspill i Budstikka 
om konkurranseutsetting.  Årsmøtet 
bevilget kr 63.000 til Fagforbundets 
barneby i Angola og kr 15.000 til julefest 
for flyktninger.

Valgkomiteens innstilling ble også 
enstemmig vedtatt.

Det ble deretter hyggelig sosialt samvær 
hvor det ble servert god mat og godt 
drikke og hvor «Elvis» underholdt 
med flere av de kjente sangene til stor 
begeistring.

STORT OPPMØTE PÅ
FAGFORENINGENS ÅRSMØTE 
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Fagforbundet Bærum inviterte våre 
flerkulturelle plasstillitsvalgte til 
en samling for å dele erfaringer, og 
styrke tryggheten i sin rolle som 
plasstillitsvalgte. Samlingen fant sted på 
Thon Hotel Oslofjord i Sandvika, og 
hadde som formål å gi de tillitsvalgte 
en egen arena å diskutere aktuelle 
problemstillinger på, og samtidig danne 
seg et nettverk med andre tillitsvalgte. 

Den plasstillitsvalgtes rolle, spesielt i 
forbindelse med medbestemmelses-
møter, ble også gjennomgått av 
Fagforbundet Bærum sin nestleder 
Zlata Ljubicic, som la til rette for denne 
samlingen. Den åpne dialogen mellom 
forbundets nestleder og de flerkulturelle 
plasstillitsvalgte bidrar til at det er mulig 
å arrangere mer spesifikke samlinger 
etter behov. Fagforbundets leder satte 
også av tid til å komme innom og 
snakke litt, og svare på spørsmål fra de 
plasstillitsvalgte. 

Etter lunsj arbeidet de tillitsvalgte i 
grupper, hvor de fikk muligheten til å 
diskutere og utveksle erfaringer fra 
arbeidsplassene.

Tilbakemeldingene fra samlingen var 
positive, og det er uttrykt ønske om å 
få muligheten til å gjøre dette oftere. 
Det er tydelig for oss at det er viktig å 
ivareta flere ulike grupper i form av slike 
samlinger. Utbyttet av å kunne diskutere 
erfaringer med andre er verdifulle og 
ikke minst nødvendige for å kunne stå 
sterkere i sin rolle som tillitsvalgt for alle 
våre medlemmer ute på arbeidsplassene.

Økt fokus på våre flerkulturelle 
medlemmer og plasstillitsvalgte er i 
samsvar med føringer fra Fagforbundet 
sentralt. Fagforbundet Bærum har jevnlig 
vært best på dette området, og dette er 
vi svært godt fornøyd med.

FLERKULTURELT NETTVERKSMØTE
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Faksimile fra: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 3Torsdag 10. januar 2019

« Jeg ser at Bærum Frp sier nei til 
bompenger. Problemet er at de 
fleste sier nei til Frp.

Med politisk hilsen Gutten i Stikka

Arbeidsliv. Etter felles-
forslag fra H og Frp 
vedtok hovedutvalg for 
bistand og omsorg i 
Bærum i april 2018 at 
Rådmannen skulle 
starte arbeidet med å 
konkurranseutsette det 
nye sykehjemmet på 
Lindelia, samt 
ytterligere ett sykehjem 
og en omsorgsbolig. 

FAGFORBUNDET HAR reagert kraf-
tig på dette vedtaket. 

I Rådmannens saksfremlegg 
til aprilmøtet fremkommer det 
at Lindelia bo- og behandlings-
senter skal ha 132 brukerplas-
ser, hvorav 75 brukere og alle 
ansatte skal overføres fra nåvæ-
rende Berger bo- og behandlings-
senter som deretter nedlegges. 

Samtidig skal 57 plasser over-
føres fra andre kommunale 
enheter som også deretter skal 
nedlegges. 

Rådmannen opplyste at han 
vil komme tilbake med en 
politisk sak så snart konkur-
ransegrunnlaget er klart. Det 
forventes at det vil skje innen 
kort tid, enten i slutten av januar 
eller i februar. 

Hva innebærer så det vedtatte 
forslaget fra H og Frp? 

Jo, to nåværende sykehjem 
legges ned, noe som medfører at 
brukere og ansatte overføres til 
det privatdrevne Lindelia. 

Samtidig overføres et nåvæ-
rende kommunalt sykehjem og 
en omsorgsbolig fra kommunal 
drift til private tilbydere. 

Hvilke kommunale enheter 
dette er opplyses det ingenting 
om, kun at de ansatte plikter å 
følge med over til privat driver. 

REALITETENE AV vedtaket er 
at nærmere 1.000 av Bærum 
kommunes ansatte i pleie- og 
omsorgstjenesten sparkes ut av 
kommunaltjeneste og over til en 
tilfeldig privat anbudsvinner. 

Dette er dyktige og erfarne 
sykepleiere, hjelpepleiere, helse-
fagarbeidere og pleiemedarbei-
dere. De fleste er kvinner. 

Mange av disse har hatt 
Bærum kommune som sin 
arbeidsgiver i både ti og tyve år. 
Nå er de åpenbart ikke ønsket 
lenger. 

Bruk og kast-mentaliteten som 
her kommer til syne, vitner om 
en uforståelig og uakseptabel 
personalpolitikk. 

Jeg har selv flere ganger vært 
i møte med blant annet ansatte 
ved Berger sykehjem som er helt 
oppgitt over den behandlingen 

de blir utsatt for av politikerne i 
kommunen. 

Ikke bare går de fra en trygg 
arbeidsplass til en høyst usik-
ker fremtid med en privat driver 
som skal gå med overskudd, men 
det vil også følge med store øko-
nomiske konsekvenser. 

Fagforbundet har beregnet 
at en overgang til privat virk-
somhet kan medføre betydelige 
reduserte fremtidige pensjoner 
for den enkelte på over en mil-
lion kroner. Dette er skrem-
mende. 

GJENNOM ALLE MINE år som til-
litsvalgt for kommunale ansatte 
har jeg aldri opplevd et mer 
arbeidstagerfiendtlig vedtak enn 
det som Høyre og Frp nå har 
fått gjennom i hovedutvalg for 
bistand og omsorg i Bærum. 
Den største forandringen har 
Høyre stått for. Fra den verdi-
konservative politikken som den 
tidligere ordfører var talsmann 
for, til de liberalistiske holdnin-
ger som partiet åpenbart forfek-
ter i dag. 

Dette lover ikke godt for frem-
tiden. Hva blir det neste? 

Det Høyre og Frp kan være 
trygg på er at Fagforbundet og 
hele fagbevegelsen vil kjempe 
mot en slik arbeidsgiverpolitikk. 

Bærum Arbeiderparti hadde 
i høst et åpent medlemsmøte 
om konkurranseutsetting og pri-

vatisering hvor Fagforbundets 
forbundsleder Mette Nord og 
undertegnede var innledere. 

I et fullsatt Folkets Hus rea-
gerte tilhørerne kraftig på pri-
vatiseringsforslaget, og Ap lovet 
fagbevegelsen full støtte, noe 
som også ble programfestet. 
Både SV og Rødt er av samme 
oppfatning. 

Når Venstre, MDG, Pensjo-
nistpartiet og ikke minst KrF fak-
tisk innser følgene av forslaget, 
vil det forundre meg mye om 
ikke disse partiene også støtter 
opp om fagbevegelsens stand-
punkt. 

Politikere som over natten 
ønsker å si opp nærmere 1.000 
av sine ansatte, bør spørre seg 
selv om hvilket omdømme de 
påfører Bærum kommune som 
arbeidsgiver. 

De av kommunens 12.000 
ansatte som selv ikke er berørt i 
denne omgang, bør notere seg at 

det i dag er deg, men i morgen 
kan det være meg. 

Fagforbundet har etter beste 
evne forsøkt å forklare både 
administrasjonen og politikere 
de negative konsekvensene der-
som vedtaket gjennomføres. 

Så får vi håpe at de lytter til 
våre velmenende råd og innspill 
i denne saken.           

Ikke for sent å snu

«Bruk og kast-mentaliteten som her  
kommer til syne, vitner om en uforståelig 

og uakseptabel personalpolitikk.
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Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen.  FOTO: EVA GROVEN
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det i dag er deg, men i morgen 
kan det være meg. 

Fagforbundet har etter beste 
evne forsøkt å forklare både 
administrasjonen og politikere 
de negative konsekvensene der-
som vedtaket gjennomføres. 

Så får vi håpe at de lytter til 
våre velmenende råd og innspill 
i denne saken.           

Ikke for sent å snu

«Bruk og kast-mentaliteten som her  
kommer til syne, vitner om en uforståelig 

og uakseptabel personalpolitikk.
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Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen.  FOTO: EVA GROVEN
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« Jeg ser at Bærum Frp sier nei til 
bompenger. Problemet er at de 
fleste sier nei til Frp.

Med politisk hilsen Gutten i Stikka

Arbeidsliv. Etter felles-
forslag fra H og Frp 
vedtok hovedutvalg for 
bistand og omsorg i 
Bærum i april 2018 at 
Rådmannen skulle 
starte arbeidet med å 
konkurranseutsette det 
nye sykehjemmet på 
Lindelia, samt 
ytterligere ett sykehjem 
og en omsorgsbolig. 

FAGFORBUNDET HAR reagert kraf-
tig på dette vedtaket. 

I Rådmannens saksfremlegg 
til aprilmøtet fremkommer det 
at Lindelia bo- og behandlings-
senter skal ha 132 brukerplas-
ser, hvorav 75 brukere og alle 
ansatte skal overføres fra nåvæ-
rende Berger bo- og behandlings-
senter som deretter nedlegges. 

Samtidig skal 57 plasser over-
føres fra andre kommunale 
enheter som også deretter skal 
nedlegges. 

Rådmannen opplyste at han 
vil komme tilbake med en 
politisk sak så snart konkur-
ransegrunnlaget er klart. Det 
forventes at det vil skje innen 
kort tid, enten i slutten av januar 
eller i februar. 

Hva innebærer så det vedtatte 
forslaget fra H og Frp? 

Jo, to nåværende sykehjem 
legges ned, noe som medfører at 
brukere og ansatte overføres til 
det privatdrevne Lindelia. 

Samtidig overføres et nåvæ-
rende kommunalt sykehjem og 
en omsorgsbolig fra kommunal 
drift til private tilbydere. 

Hvilke kommunale enheter 
dette er opplyses det ingenting 
om, kun at de ansatte plikter å 
følge med over til privat driver. 

REALITETENE AV vedtaket er 
at nærmere 1.000 av Bærum 
kommunes ansatte i pleie- og 
omsorgstjenesten sparkes ut av 
kommunaltjeneste og over til en 
tilfeldig privat anbudsvinner. 

Dette er dyktige og erfarne 
sykepleiere, hjelpepleiere, helse-
fagarbeidere og pleiemedarbei-
dere. De fleste er kvinner. 

Mange av disse har hatt 
Bærum kommune som sin 
arbeidsgiver i både ti og tyve år. 
Nå er de åpenbart ikke ønsket 
lenger. 

Bruk og kast-mentaliteten som 
her kommer til syne, vitner om 
en uforståelig og uakseptabel 
personalpolitikk. 

Jeg har selv flere ganger vært 
i møte med blant annet ansatte 
ved Berger sykehjem som er helt 
oppgitt over den behandlingen 

de blir utsatt for av politikerne i 
kommunen. 

Ikke bare går de fra en trygg 
arbeidsplass til en høyst usik-
ker fremtid med en privat driver 
som skal gå med overskudd, men 
det vil også følge med store øko-
nomiske konsekvenser. 

Fagforbundet har beregnet 
at en overgang til privat virk-
somhet kan medføre betydelige 
reduserte fremtidige pensjoner 
for den enkelte på over en mil-
lion kroner. Dette er skrem-
mende. 

GJENNOM ALLE MINE år som til-
litsvalgt for kommunale ansatte 
har jeg aldri opplevd et mer 
arbeidstagerfiendtlig vedtak enn 
det som Høyre og Frp nå har 
fått gjennom i hovedutvalg for 
bistand og omsorg i Bærum. 
Den største forandringen har 
Høyre stått for. Fra den verdi-
konservative politikken som den 
tidligere ordfører var talsmann 
for, til de liberalistiske holdnin-
ger som partiet åpenbart forfek-
ter i dag. 

Dette lover ikke godt for frem-
tiden. Hva blir det neste? 

Det Høyre og Frp kan være 
trygg på er at Fagforbundet og 
hele fagbevegelsen vil kjempe 
mot en slik arbeidsgiverpolitikk. 

Bærum Arbeiderparti hadde 
i høst et åpent medlemsmøte 
om konkurranseutsetting og pri-

vatisering hvor Fagforbundets 
forbundsleder Mette Nord og 
undertegnede var innledere. 

I et fullsatt Folkets Hus rea-
gerte tilhørerne kraftig på pri-
vatiseringsforslaget, og Ap lovet 
fagbevegelsen full støtte, noe 
som også ble programfestet. 
Både SV og Rødt er av samme 
oppfatning. 

Når Venstre, MDG, Pensjo-
nistpartiet og ikke minst KrF fak-
tisk innser følgene av forslaget, 
vil det forundre meg mye om 
ikke disse partiene også støtter 
opp om fagbevegelsens stand-
punkt. 

Politikere som over natten 
ønsker å si opp nærmere 1.000 
av sine ansatte, bør spørre seg 
selv om hvilket omdømme de 
påfører Bærum kommune som 
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arbeidsgiver i både ti og tyve år. 
Nå er de åpenbart ikke ønsket 
lenger. 

Bruk og kast-mentaliteten som 
her kommer til syne, vitner om 
en uforståelig og uakseptabel 
personalpolitikk. 

Jeg har selv flere ganger vært 
i møte med blant annet ansatte 
ved Berger sykehjem som er helt 
oppgitt over den behandlingen 

de blir utsatt for av politikerne i 
kommunen. 

Ikke bare går de fra en trygg 
arbeidsplass til en høyst usik-
ker fremtid med en privat driver 
som skal gå med overskudd, men 
det vil også følge med store øko-
nomiske konsekvenser. 

Fagforbundet har beregnet 
at en overgang til privat virk-
somhet kan medføre betydelige 
reduserte fremtidige pensjoner 
for den enkelte på over en mil-
lion kroner. Dette er skrem-
mende. 

GJENNOM ALLE MINE år som til-
litsvalgt for kommunale ansatte 
har jeg aldri opplevd et mer 
arbeidstagerfiendtlig vedtak enn 
det som Høyre og Frp nå har 
fått gjennom i hovedutvalg for 
bistand og omsorg i Bærum. 
Den største forandringen har 
Høyre stått for. Fra den verdi-
konservative politikken som den 
tidligere ordfører var talsmann 
for, til de liberalistiske holdnin-
ger som partiet åpenbart forfek-
ter i dag. 

Dette lover ikke godt for frem-
tiden. Hva blir det neste? 

Det Høyre og Frp kan være 
trygg på er at Fagforbundet og 
hele fagbevegelsen vil kjempe 
mot en slik arbeidsgiverpolitikk. 

Bærum Arbeiderparti hadde 
i høst et åpent medlemsmøte 
om konkurranseutsetting og pri-

vatisering hvor Fagforbundets 
forbundsleder Mette Nord og 
undertegnede var innledere. 

I et fullsatt Folkets Hus rea-
gerte tilhørerne kraftig på pri-
vatiseringsforslaget, og Ap lovet 
fagbevegelsen full støtte, noe 
som også ble programfestet. 
Både SV og Rødt er av samme 
oppfatning. 

Når Venstre, MDG, Pensjo-
nistpartiet og ikke minst KrF fak-
tisk innser følgene av forslaget, 
vil det forundre meg mye om 
ikke disse partiene også støtter 
opp om fagbevegelsens stand-
punkt. 

Politikere som over natten 
ønsker å si opp nærmere 1.000 
av sine ansatte, bør spørre seg 
selv om hvilket omdømme de 
påfører Bærum kommune som 
arbeidsgiver. 

De av kommunens 12.000 
ansatte som selv ikke er berørt i 
denne omgang, bør notere seg at 

det i dag er deg, men i morgen 
kan det være meg. 

Fagforbundet har etter beste 
evne forsøkt å forklare både 
administrasjonen og politikere 
de negative konsekvensene der-
som vedtaket gjennomføres. 

Så får vi håpe at de lytter til 
våre velmenende råd og innspill 
i denne saken.           

Ikke for sent å snu

«Bruk og kast-mentaliteten som her  
kommer til syne, vitner om en uforståelig 

og uakseptabel personalpolitikk.
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vedtok hovedutvalg for 
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eller i februar. 

Hva innebærer så det vedtatte 
forslaget fra H og Frp? 

Jo, to nåværende sykehjem 
legges ned, noe som medfører at 
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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 3Torsdag 10. januar 2019

« Jeg ser at Bærum Frp sier nei til 
bompenger. Problemet er at de 
fleste sier nei til Frp.

Med politisk hilsen Gutten i Stikka

Arbeidsliv. Etter felles-
forslag fra H og Frp 
vedtok hovedutvalg for 
bistand og omsorg i 
Bærum i april 2018 at 
Rådmannen skulle 
starte arbeidet med å 
konkurranseutsette det 
nye sykehjemmet på 
Lindelia, samt 
ytterligere ett sykehjem 
og en omsorgsbolig. 

FAGFORBUNDET HAR reagert kraf-
tig på dette vedtaket. 

I Rådmannens saksfremlegg 
til aprilmøtet fremkommer det 
at Lindelia bo- og behandlings-
senter skal ha 132 brukerplas-
ser, hvorav 75 brukere og alle 
ansatte skal overføres fra nåvæ-
rende Berger bo- og behandlings-
senter som deretter nedlegges. 

Samtidig skal 57 plasser over-
føres fra andre kommunale 
enheter som også deretter skal 
nedlegges. 

Rådmannen opplyste at han 
vil komme tilbake med en 
politisk sak så snart konkur-
ransegrunnlaget er klart. Det 
forventes at det vil skje innen 
kort tid, enten i slutten av januar 
eller i februar. 

Hva innebærer så det vedtatte 
forslaget fra H og Frp? 

Jo, to nåværende sykehjem 
legges ned, noe som medfører at 
brukere og ansatte overføres til 
det privatdrevne Lindelia. 

Samtidig overføres et nåvæ-
rende kommunalt sykehjem og 
en omsorgsbolig fra kommunal 
drift til private tilbydere. 

Hvilke kommunale enheter 
dette er opplyses det ingenting 
om, kun at de ansatte plikter å 
følge med over til privat driver. 

REALITETENE AV vedtaket er 
at nærmere 1.000 av Bærum 
kommunes ansatte i pleie- og 
omsorgstjenesten sparkes ut av 
kommunaltjeneste og over til en 
tilfeldig privat anbudsvinner. 

Dette er dyktige og erfarne 
sykepleiere, hjelpepleiere, helse-
fagarbeidere og pleiemedarbei-
dere. De fleste er kvinner. 

Mange av disse har hatt 
Bærum kommune som sin 
arbeidsgiver i både ti og tyve år. 
Nå er de åpenbart ikke ønsket 
lenger. 

Bruk og kast-mentaliteten som 
her kommer til syne, vitner om 
en uforståelig og uakseptabel 
personalpolitikk. 

Jeg har selv flere ganger vært 
i møte med blant annet ansatte 
ved Berger sykehjem som er helt 
oppgitt over den behandlingen 

de blir utsatt for av politikerne i 
kommunen. 

Ikke bare går de fra en trygg 
arbeidsplass til en høyst usik-
ker fremtid med en privat driver 
som skal gå med overskudd, men 
det vil også følge med store øko-
nomiske konsekvenser. 

Fagforbundet har beregnet 
at en overgang til privat virk-
somhet kan medføre betydelige 
reduserte fremtidige pensjoner 
for den enkelte på over en mil-
lion kroner. Dette er skrem-
mende. 

GJENNOM ALLE MINE år som til-
litsvalgt for kommunale ansatte 
har jeg aldri opplevd et mer 
arbeidstagerfiendtlig vedtak enn 
det som Høyre og Frp nå har 
fått gjennom i hovedutvalg for 
bistand og omsorg i Bærum. 
Den største forandringen har 
Høyre stått for. Fra den verdi-
konservative politikken som den 
tidligere ordfører var talsmann 
for, til de liberalistiske holdnin-
ger som partiet åpenbart forfek-
ter i dag. 

Dette lover ikke godt for frem-
tiden. Hva blir det neste? 

Det Høyre og Frp kan være 
trygg på er at Fagforbundet og 
hele fagbevegelsen vil kjempe 
mot en slik arbeidsgiverpolitikk. 

Bærum Arbeiderparti hadde 
i høst et åpent medlemsmøte 
om konkurranseutsetting og pri-

vatisering hvor Fagforbundets 
forbundsleder Mette Nord og 
undertegnede var innledere. 

I et fullsatt Folkets Hus rea-
gerte tilhørerne kraftig på pri-
vatiseringsforslaget, og Ap lovet 
fagbevegelsen full støtte, noe 
som også ble programfestet. 
Både SV og Rødt er av samme 
oppfatning. 

Når Venstre, MDG, Pensjo-
nistpartiet og ikke minst KrF fak-
tisk innser følgene av forslaget, 
vil det forundre meg mye om 
ikke disse partiene også støtter 
opp om fagbevegelsens stand-
punkt. 

Politikere som over natten 
ønsker å si opp nærmere 1.000 
av sine ansatte, bør spørre seg 
selv om hvilket omdømme de 
påfører Bærum kommune som 
arbeidsgiver. 

De av kommunens 12.000 
ansatte som selv ikke er berørt i 
denne omgang, bør notere seg at 

det i dag er deg, men i morgen 
kan det være meg. 

Fagforbundet har etter beste 
evne forsøkt å forklare både 
administrasjonen og politikere 
de negative konsekvensene der-
som vedtaket gjennomføres. 

Så får vi håpe at de lytter til 
våre velmenende råd og innspill 
i denne saken.           

Ikke for sent å snu

«Bruk og kast-mentaliteten som her  
kommer til syne, vitner om en uforståelig 

og uakseptabel personalpolitikk.

KRITISK: – Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og 
Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen.  FOTO: EVA GROVEN

innspill
Bjørn M. Johnsen, 
leder av Fagforbundet Bærum   

S a n d v i k a S t o r s e n t e rS a n d v i k a  S t o r s e n t e r

20-70%
VI SKAL PUSSE OPP! ALT SKAL BORT!

STORT OMBYGGINGSSALG!

PÅ EN MENGDE VARER
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Etter felles forslag fra H og Frp vedtok hovedutvalg 
for bistand og omsorg i Bærum i april 2018 at 
Rådmannen skulle starte arbeidet med å 
konkurranseutsette det nye sykehjemmet på 
Lindelia, samt ytterligere ett sykehjem og en 
omsorgsbolig.  

Fagforbundet reagerte kraftig på dette vedtaket. 
Fagforbundet har beregnet at en overgang til 
privat virksomhet kan medføre betydelige 
reduserte fremtidige pensjoner for den enkelte på 
over en million kroner. Dette er skremmende.  

Realitetene av vedtaket ville vært at nærmere 
1.000 av Bærum kommunes ansatte i pleie- og 
omsorgstjenesten sparkes ut av kommunaltjeneste 
og over til en tilfeldig privat anbudsvinner.  

Dette er dyktige og erfarne sykepleiere, hjelpepleiere, 
helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. De fleste er 
kvinner, og mange av disse har hatt Bærum kommune 
som sin arbeidsgiver i både ti og tyve år.  

Bruk og kast-mentaliteten som kom til syne i denne 
saken, vitner om en uforståelig og uakseptabel 
personalpolitikk. Gjennom alle mine år som tillitsvalgt 
for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer 
arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp 
nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og 
omsorg i Bærum.  

Fagforbundet har etter beste evne forsøkt å forklare 
både administrasjonen og politikere de negative 
konsekvensene dersom vedtaket gjennomføres.  Dette 
vant frem, og vi har nå klart å stoppe privatiseringen 
av Lindelia bo- og behandlingshjem. Dette er en stor 
seier for de ansatte, og en viktig sak for oss i 
Fagforbundet.

Fagforbundet vant frem for Lindelia

Unison politikerenighet om Lindelia
Ingen stemte for 
konkurranseutsetting. KrF 
stemte også sammen 
med mindretallet mot 
konkurranseutsetting av 
Oksenøya bo- og 
behandlingssenter. 

Kommunestyrets hovedutvalg 
for bistand og omsorg (biom) 
støttet enstemmig rådmannens 
forslag om ikke å 
konkurranseutsette Lindelia 
bo- og behandlingssenter.

Fagforbundet er svært godt for-
nøyd med at Høyre og Frp 
snudde og stemte for 
rådmannens forslag om ikke å 
konkurranseutsette Lindelia og 
de andre to kommunale 
institusjonene. 

– Dette er en gladmelding til alle 
de berørte ansatte. De har hatt 
vonde dager over lang tid, med 
privatiseringsspøkelset hen-
gende over seg. Nå kan de se frem 
til flytting over til det nye 
sykehjemmet på Lindelia, sier 
Bjørn M Johnsen, som er leder i 
Fagforbundet i Bærum kommune.  

Vedtak om å konkurranseutsette 
Lindelia ble fattet i biom i fjor 
vår. På møtet onsdag forklarte 
Siw Wikan (H) at hun la til grunn 
at Lindelia skulle bli et helt nytt 
sykehjem.

–Jeg beklager uroen og 
usikkerheten vårt vedtak innebar 
for de berørte. Det var ikke 
intensjonen, understreket hun.

–Jeg håper politikerne i 
fremtiden tenker seg nøye om 
før de kommer med forslag 
som de tydeligvis ikke kjenner 
konsekvensene av, bemerker 
Johnsen.

Les mer på www.fagforbundetbaerum.no

VANT FREM: Bjørn M Johnsen i 
Fagforbundet fikk det som han 
ville for Lindelia sykehjem. 
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Fagforbundet Bærum var også i år med 
på 1.mai markering i Asker sentrum. Det 
var strålende sol, og over 350 oppmøtte 
på Torget i Asker deltok på feiringen. Det 
ble holdt engasjerte appeller på torget, 
og vi gikk samlet i tog til Venskaben. Det 
var stort engasjement da hovedtaler 
Bjørnar Moxnes tok talerstolen, og 
resten av dagen ble tilbragt med saft og 
godsaker i strålende sol.

REKORDOPPSLUTNING VED
1. MAI MARKERING

Noen av årets paroler var

•  Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt
•  Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO 
•  Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber
•  Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle
•  Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden
•  Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

Mange av disse parolene er verdt å ha med seg i bakhodet når vi går fremover mot 
årets kommunevalg.

Det ble også en travel dag for 
forbundets ledere. På Folkets hus 
i Sandvika startet dagen tidlig. 
Arbeiderpartiet Bærum arrangerte 
en liten frokost i forkant av dagens 
begivenheter, og både Fagforbundets 
leder Mette Nord var på plass,
sammen med vår egen forbundsleder 
Bjørn M Johnsen.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Da Fagforbundet tok ut stevning 
mot Bærum kommune fikk pipa
en annen lyd.

En driftsoperatør hadde vært sammen-
hengende midlertidig ansatt i et 
engasjement siden høsten 2017. Høsten 
2018 utlyste tjenestestedet seks faste 
100 % stillinger og to faste 80 % stillinger. 
Vedkommende som da hadde meldt seg 
inn i Fagforbundet søkte disse stillingene, 
som hadde tilsvarende arbeidsoppgaver. 
Han hadde i denne perioden gjort en 
god jobb og var svært godt likt av sine 
arbeidskamerater. 

Til alles overraskelse fikk han ikke noen 
fast stilling. Han fikk heller ikke forlenget 
sin kontrakt som tidligere. Den dagen 
han sluttet ble det innleid en vikar fra et 
vikarbyrå. Det var tydeligvis behov for 
mannskap.   

Fagforeningen sendte deretter krav om 
fast ansettelse etter AML § 14.9, med 
begrunnelse om at arbeidsforholdet 
for vårt medlem var av en slik art at 
ansettelsen ikke oppfylte vilkårene for 
unntaket for å være lovlig, midlertid 
ansettelse. I forhandlingsmøte stilte 
tjenesteleder med juridisk bistand fra 
HR. Arbeidsgiver avviste fagforeningens 
krav. Vi tok deretter kontakt med 
forbundet sentralt, med anmodning å 
ta ut stevning mot Bærum kommune. 
Mange ansatte på tjenestestedet tok 
også kontakt med fagforeningen og 
var opprørt over den behandlingen 
vedkommende hadde fått.

Med hjelp fra LO advokaten ble det tatt 
ut stevning mot Bærum kommune. I sin 
stevning skriver LO advokaten blant 
annet: 

«Bruken av midlertidig ansettelse i vår sak 
fremstår som en ren omgåelse av retten til 
fast ansettelse. Bærum kommune har endog 
både utlyst en rekke faste stillinger, bedrevet 
innleie mens ansettelsesforholdet besto og 
bedriver fortsatt innleie av arbeidskraft for 
å utføre samme type arbeid som sakfører 
utførte. Behandlingen av saksøker avslører 
mangel på respekt for, og forståelse 
for, arbeidsmiljølovgivningen og dens 
vernekarakter.»

Etter at stevning var sendt inn kom 
Kommuneadvokaten på banen. Da 
kommunens advokater hadde sett på 
saken ble det slått full retrett.  Det ble 
inngått et forlik.

Vårt medlem ble fast ansatt og tilkjent 
full lønn fra det tidspunkt han skulle 
vært ansatt. Det medførte at han fikk 
etterbetalt over 100 000 kroner.

Fagforeningen er oppgitt over den 
behandlingen vedkommende har fått. 
Det skulle også være helt unødvendig å 
bruke tid og resurser på en sak som var 
så opplagt.

Men det viser i alle fall hvor viktig det er 
å være organisert og ha fagforeningen og 
Fagforbundet i ryggen når noe skjer. 

STEVNING MOT BÆRUM KOMMUNE 
GJORDE AT VIKAR BLE FAST ANSATT
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Kort om reiseforsikringen
➢ En av landets beste reiseforsikringer
 med svært gode vilkår og rabattert
 pris.
➢ 1.100 kroner i året for medlemmer
 under 67 år, og 1.353 kroner for
 de over.
➢ Reiseforsikringens dekning og vilkår
 er tilsvarende LOFavør topp reise- 
 forsikring, men som medlem i Fag- 
 forbundet vil du få enda bedre pris.
➢ Ingen egenandel.
➢ Gjelder for alle typer reiser, og det
 stilles ikke krav til overnatting eller
 flyreise.
➢ Gjelder hele familien (ektefelle/
 samboer og barn under 20 år),
 uavhengig om dere reiser sammen
 eller hver for dere.

Hvem kan kjøpe forsikringen 
➢ Alle som er medlem i Fagforbundet
 kan kjøpe reiseforsikringen.
➢ Du må også være medlem av norsk
 folketrygd.
➢ I tillegg må du ha fast bostedsadresse
  i Norden og være registrert i et av
 de nordiske folkeregistrene.

Hvor kan jeg kjøpe forsikringen
➢ Medlemmene vil i disse dager motta
 en epost/sms med lenke til hvor de
 kan kjøpe forsikringen.
➢ De av medlemmene som ikke har
 mottatt epost/sms, eller bare ønsker

KOLLEKTIV REISEFORSIKRING
FAGFORBUNDET

 å vite mer om forsikringen, kan gå
 inn på fagforbundet.no/reiseforsikring
 for å få pris og mer informasjon.

MERK
➢ Medlemmene må selv gå inn og
 kjøpe forsikringen.
➢ Medlemmer som allerede har
 reiseforsikring i SpareBank 1, må
 selv gå inn og bytte til Fagforbundets
 reiseforsikring (digitalt), eller ta
 kontakt med rådgiver for hjelp til å
 flytte over.

Reiseforsikring
fra Fagforbundet
Svært gode vilkår og rabattert pris.
Kun for våre medlemmer.

Vi har alltid vært med deg på jobb. Nå er vi også med deg på ferie.

Nå kan du sikre deg en av landets aller beste reiseforsikringer. Å ha en god reiseforsikring er ikke 
bare bra, det er livsviktig. Les mer og bestill på fagforbundet.no/reiseforsikring

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Nyheter 

- De flytter samfunnsfagtimene ut i gatene,
det er god læring etter min oppfatning

Klimastreiken burde ikke gi fravær, mener Fagforbundet i Bærum. 

22 .  m.ars 1019. kl 05:55 

Tidligere meldte Akershus fylkeskommune og Bærum kommune 
at å delta på skolestreiken for klimaet ikke ville gi gyldig fravær. 
Ifølge opplæringsloven kan elever ved videregående skoler kreve 
at fravær grunnet politisk arbeid ikke blir ført opp på vitnemålet 
(lovdata.no) – men fylkeskommunene i landet valgte ikke å regne 
streik som politisk arbeid.

– Ved streik er det som i arbeidslivet. En gjør et
valg, og når man ikke er til stede så er det
fravær, fortalte fylkesdirektør for videregående
opplæring i Akershus, John Arve Eide, tidligere.

Bærum kommune, som er ansvarlig for 
grunnskolene, tok samme beslutning, men 
gjorde det mulig å få permisjon fra skolen, for 
elever som har oppgaver knyttet opp til selve 
gjennomføringen av streiken. Asker kommune 
fortalte at alle elever som ønsker perm under 
streiken kan søke.

Burde ikke få fravær
Leder av Fagforbundet i Bærum kommune, 
Bjørn M. Johnsen, forteller at de mener sterkt at 
elevene som tar til gatene under klimastreiken 
ikke burde få fravær.

Johnsen legger til at elevene også kan lære mye av å 
streike, som de ikke ville ha lært på skolebenken.

– De flytter samfunnsfagtimene ut i gatene, det
er god læring etter min oppfatning.

Ikke som å streike i arbeidslivet
Fagforbundslederen mener at klimastreiken ikke 
kan sammenlignes med å streike i arbeidslivet, 
da elevene kan vente seg mye større 
konsekvenser av å ikke stille på skolen.

– Jeg synes at kommunestyret burde kunne be
administrasjonen om at streiken ikke burde
registreres som skulk, avslutter han.

– Jeg mener at dette ikke kan aksepteres, det er
klart at de ikke skal få skulk for å rette
pekefingeren mot den eldre generasjonen. De
har livet på kloden foran seg, noe må gjøres nå!

–Vi synes det er et utrolg bra initiativ som
ungdommene har tatt. Klimaet er en av vår tids
største utfordringer og at ungdommen da
engasjerer seg, er bare helt naturlig. LO og
fagbevegelsen støtter dem, sier Johnsen.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale 
sektor. Fagforbundet og Ys ble enige med KS. UNIO og AKAD brøt forhandlinger og 
for disse gikk oppgjøret til megling.

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret
kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette 
Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav.

Det er mulig å se alle disse oversiktene, samt oversikt over garantilønn på vår 
hjemmeside.

DET SENTRALE LØNNSOPPGJØRET 2019
Det sentrale lønnsoppgjøret 2019 

Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale sektor. 
Fagforbundet og Ys ble enige med KS.  UNIO og AKAD brøt forhandlinger og for disse gikk 
oppgjøret til megling.  

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret 
kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, 
forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav. 

Det er mulig å se alle disse oversiktene, samt oversikt over garantilønn på vår hjemmeside.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Av disponible midler (årslønnsvekst-ramme fratrukket overheng og forventet 
glidning) ved hovedtariff-oppgjøret i 2020, avsettes om lag 1/3 til lokale forhandlinger 
etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1.

Virkningstidspunkt og eventuelle føringer avtales under forhandlingene i 2020.
Det vises til det partssammensatte utvalget som i tariffperioden skal gjennomgå 
HTA vedlegg 1. Det samme utvalget skal også gjennomgå og diskutere praktiseringen 
av HTA kapittel 3, pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk og pkt. 3.2.1 Lokale drøftinger, med 
henblikk på å forbedre prosessene knyttet til lokale lønnsforhandlinger og utvikling av 
lokal lønnspolitikk, og for bedre å ivareta hensikten med bestemmelsene.

- HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister pr. 1.5.2019
Med virkning fra 1.5.2019 heves timelønnen til kr 207,-

LOKALE FORHANDLINGER I 2020

- HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister pr. 1.5.2019
Med virkning fra 1.5.2019 heves timelønnen til kr 207,- 

LOKALE FORHANDLINGER I 2020

Av disponible midler (årslønnsvekstramme fratrukket overheng og forventet glidning) ved
hovedtariffoppgjøret i 2020, avsettes om lag ⅓ til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, 
pkt. 4.2.1.

Virkningstidspunkt og eventuelle føringer avtales under forhandlingene i 2020.
Det vises til det partssammensatte utvalget som i tariffperioden skal gjennomgå HTA 
vedlegg 1. Det samme utvalget skal også gjennomgå og diskutere praktiseringen av HTA 
kapittel 3, pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk og pkt. 3.2.1 Lokale drøftinger, med henblikk på å 
forbedre prosessene knyttet til lokale lønnsforhandlinger og utvikling av lokal lønnspolitikk, 
og for bedre å ivareta hensikten med bestemmelsene.

- HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister pr. 1.5.2019
Med virkning fra 1.5.2019 heves timelønnen til kr 207,- 

LOKALE FORHANDLINGER I 2020

Av disponible midler (årslønnsvekstramme fratrukket overheng og forventet glidning) ved
hovedtariffoppgjøret i 2020, avsettes om lag ⅓ til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, 
pkt. 4.2.1.

Virkningstidspunkt og eventuelle føringer avtales under forhandlingene i 2020.
Det vises til det partssammensatte utvalget som i tariffperioden skal gjennomgå HTA 
vedlegg 1. Det samme utvalget skal også gjennomgå og diskutere praktiseringen av HTA 
kapittel 3, pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk og pkt. 3.2.1 Lokale drøftinger, med henblikk på å 
forbedre prosessene knyttet til lokale lønnsforhandlinger og utvikling av lokal lønnspolitikk, 
og for bedre å ivareta hensikten med bestemmelsene.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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E- læring:  
digital startpakke for nye 

tillitsvalgte 
 

 

Når en ny tillitsvalgt registreres i Fane 2 sendes det 
automatisk ut en digital startpakke på mobilen til den 
registrerte. Når personen har vært igjennom 
startpakken registreres dette i Fane 2. Dersom den nye 
tillitsvalgte har startet opp men ikke fullført, eller ikke 
startet opp i det hele tatt blir dette også registrert, og 
det blir sendt ut en purring.  
 
Det er viktig at denne startpakken gjennomføres, da 
den har mye nyttig informasjon for nye tillitsvalgte. 
Den er et godt supplement til FASE 1 opplæringen, 
som er obligatorisk for alle tillitsvalgte å gjennomføre, 
for å kunne føle seg tryggere i rolle som tillitsvalgte. 
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Faksimile fra:

Dere kan finne link til mer informasjon om barnebyen og
giroblankett på vår hjemmeside, nederst i høyre kolonne.

-

1602 44 17313
Mottakers kontonummer 
for faste bidragsytere

Fornavn: .................................................................. Etternavn: .........................................................................

Adresse: .................................................................. Fagforening avd.:      i fylke:  ...........................

Postnummer: ........................................................... Poststed: ...........................................................................  

Telefon: .................................................................... E-post: ..............................................................................

Sted/Dato:................................................................ Underskrift: .......................................................................

SOS-barnebyer, Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo   For denne avtalen gjelder de alminnelige vilkår for AvtaleGiro.          

BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder som videresender til SOS-barnebyer.

100,- pr. mnd. via avtalegiro

200,- pr. mnd. via avtalegiro

250,- pr. mnd. via avtalegiro

Konto som skal belastes.

Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag.

Ja, jeg vil støtte Fagforbundets barneby med kroner:✔
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E-post må oppgis hvis du ønsker nyhetsbrev fra Fagforbundets barneby.

Verdier vises i handlinger Hjelper familier i krise

Fagforbundets barneby åpnet i 2010. Nå bidrar programmet til at over  
2000 barn og unge i Huambo har fått en bedre hverdag. Nå gjelder det å 
verve flest mulig bidragsytere til å finansiere programmene. Vi har tatt et  
ansvar for å gi barn i Angola en tryggere hverdag og en bedre framtid. For  
å klare dette trenger vi flere med på laget. Da kan vi holde vårt løfte til barna. 
Støtten til Fagforbundets barneby omsetter forbundets verdier til handling.

HUAMBO
Fagforbundets barneby i 

✔ 12 familiehus for 120 barn

✔ SOS-barnehage for 75 barn

✔ SOS-skole for 1500 barn

og støtte til lokal skole

✔ SOS-familieprogram som
hjelper vanskeligstilte familier
i lokalsamfunnet

«Da Fagforbundet bestemte seg i 2005 for å 
bygge en hel barneby, kunne det virke som en 
urealistisk drøm. Fra åpningen i 2010 og de syv 
årene som har gått siden da ser vi at drømmen 
har blitt virkeliggjort. Det er som et mirakel.» 

Barnebyleder Pinto Vunge, Tromsø, 23. september 2017

Familier i krise har ofte flere og sammensatte utfordringer. SOS-familie-
programmet i lokalsamfunnet gir familier helhetlig støtte slik at de kan løfte
seg ut av fattigdom og en vanskelig situasjon. Slik skapes varig endring. 

En av dem som har fått endret livet for seg og familien er Barnabyeh (49). 
Mannen døde under borgerkrigen, og hun satt igjen med fem barn.

- Jeg hadde ingenting. Et dårlig hus uten ordentlig tak, og stor gjeld.  
Hverken jeg eller barna hadde ID-papirer, barna gikk ikke på skole og det 
var så vidt vi overlevde på det jeg klarte å tjene, forteller Barnabyeh.

I 2008 ble familien med familieprogrammet. Barnabyeh fikk hjelp til å sette 
i stand huset og til å skaffe ID-papirer. De fikk støtte slik at barna kunne gå 

på skole, Barnabyeh deltok på sykurs på Cambioteskolen og fikk en symaskin da kurset var avsluttet. 
Hun fortsatte med videre opplæring i søm, samtidig som hun begynte å sy klær på bestilling. 

I 2014 kunne familien skrives ut av programmet. Barnabyeh er gjeldsfri og selvstendig. Hun jobber også som frivillig i 
familieprogrammet i lokalsamfunnet for å hjelpe andre som er i den samme situasjonen hun og barna var i. 

- Å få støtte gjennom familieprogrammet har endret livet vårt. Vi har det bra og jeg ser lyst på framtiden for barna mine.
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Fylles ut av SOS-barnebyer.

Beløpsgrense 
for trekkmåned.

Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen 
bli satt av banken. SOS-barnebyer vil uansett ikke 
trekke deg for mer enn varslet månedlig beløp.

Foto: Ingunn Eriksen.

STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS  
BARNEBY I ANGOLA

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. 

Vi styrker familier som er i en vanskelig situasjon slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine. 
Barn som ikke kan bo i sin egen familie, gir vi et trygt hjem i en SOS-familie. 

Vi jobber for at barnet skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter til omsorg, helse og utdanning og til å bli 
hørt. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. 

SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og 
religion i 134 land over hele verden.

E-postadresse: fagforbundetsbarneby@sos-barnebyer.no

«Jeg vil bli elektroingeniør eller lærer. Før spilte jeg mye 
fotball, men nå har jeg tid bare i helgene. Jeg har også 

ansvaret for dansegruppen i barnebyen, det er både mor- 
somt og litt krevende. Jeg liker å være sammen med familien 

min, spesielt det å sitte rundt bordet og snakke sammen.»

Anton, 17 år 

«Jeg går på videregående skole her i Huambo, planen 
er å bli sykepleier. Jeg har lyst til å studere i utlandet, 

Sør-Afrika, Brasil eller USA. Men når jeg er ferdig vil jeg 
tilbake til Angola for å jobbe. Drømmen er å jobbe på en 

klinikk hvor alle kan komme og få hjelp.»

Winnie,17 år 

SOS-barnebyer Norge
Mariboes gate 13
Pb 733 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: + 47 23 35 39 00
sos@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

Bankkonto: 8380.08.73730
Tilsluttet SOS Children’s Villages 
International, Østerrike

Barns rettigheter til et trygt hjem og en trygg oppvekst gjelder uansett hvor på kloden barnet er født. Barna er vår felles 
fremtid. Barn som vokser opp med god familieomsorg og skolegang, har bedre muligheter til å kunne skape seg et godt liv. 
De vil i større grad kunne bidra til vekst og utvikling i landet sitt.

Sammen gir vi barn en barndom det går an å bygge seg et godt voksenliv på. Med god omsorg, et godt helsetilbud og 
skolegang gir vi barna muligheten til å bli ressurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i. 
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“Fagforbundets SOS-barneby i 
Huambo  er  helt  unik. Sammen  gir 
vi over 2000 barn og voksne håp 
og muligheter. Vi trenger flere  
med på laget for at vi skal kunne 
fortsette å stå for hele driften av 
barnebyen og beholde barne-
byen som vår. Det er ikke så mye 
som skal til. Bli fast bidragsyter 
til barnebyen vår du også!”

Mette Nord, leder Fagforbundet
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Siden Kommunegården er under 
oppussing ble årets sommermøte flyttet 
til kantinen i Eyvind Lyches vei hvor 
administrasjonen nå holder til. Lokalet 
ga oss akkurat nok rom for alle de 
oppmøtte medlemmene!

Det ble nemlig rekordfremmøte 
med mange nye ansikt til stede. Over 
120 personer var med på å markere 
«starten på sommeren med en 
sommeravslutning».  Fagforeningsleder 
innledet møte med en oversikt over de 
viktigeste sakene som fagforeningen har 
arbeidet med.  Han orienterte også om 
organiseringen på fagforeningskontoret 

og om arbeidet rundt omorganiseringen 
i regionen.

Kommunevalget var også en viktig sak 
på agendaen. Her holdt Fagforbundets 
nestleder Odd Haldgeir Larsen et 
godt innlegg om hvor viktig valget 
er for våre medlemmer. Her velges 
våre arbeidsgivere. Han henstilte 
alle til å bruke stemmeretten og 
Fagforbundet ønsket et mest mulig 
rødgrønt Kommunestyre.  Han var 
tydelig på at forbundet ønsket flest 
mulig av Fagforbundets tillitsvalgte inn 
i kommunestyrene. Det er den beste 
garantien for at våre viktige saker får
den plassen den fortjener.

Kveldens underholder var Jan-Andre 
Olsen fra Drammen, som sang og spilte 
både ved innledningen av møtet og 
under avslutningen av måltidet som 
besto av store reker og godt tilbehør. 
Det var godt fornøyde, mette og 
glade deltagere som forlot møtet, og 
festkomiteen rundet av en allerede 
utmerket jobb med å rydde etter
oss alle.

SOMMERMØTE MED REKORDOPPSLUTNING 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



23

Fra eldre dager

  Spreke fotballgutter i   

  Bærum kommune for

  40 år siden. Har de klart

  å holde formen ved like?



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 avslappende og solfylt sommer!


