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b Bjørn M. Johnsen (70) er født og oppvokst i Bærum, har bak seg
over 50 års ansettelse i Bærum kommune og har vært fagforeningsleder siden 2001. At han kjenner kommunen svært godt, mener han
vil være til god hjelp som nytt kommunestyremedlem.
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Fortsetter kampen for
ansattes rettigheter
Fagforbundets leder
i Bærum og hovedtillitsvalgt i nesten 20
år slutter i kommunen. Men kampen
for ansattes rettigheter fortsetter – på
en ny arena.
Valg

a Nils Johan Dahl
Bjørn M. Johnsen fylte 70 år i
mai og blir pensjonist etter å
ha vært ansatt i Bærum kommune helt siden 1967. Fra 2001
har han vært heltids hovedtillitsvalgt for LO-forbundet Fagforbundets cirka 3.000 medlemmer som er ansatt i Bærum
kommune.
Fra samme tid har han vært
leder av Fagforbundet i Bærum,
som har cirka 4.200 medlemmer inkludert ansatte i private
bedrifter og pensjonister.
Nå går han isteden inn i politikken, og med kumulert plass
for Bærum Ap er et sete i kommunestyret så å si garantert.
Johnsen legger ikke skjul på at
han tar med seg ansatte-perspektivet inn i politikken.
– Jeg går fra å være tillitsvalgt for kommunens ansatte
til å bli tillitsvalgt for alle kommunens innbyggere, sier han.

Mot privatisering
Kamp mot privatisering av
kommunale oppgaver står sentralt for det kommende kommunestyremedlemmet.
– Vi har hatt en periode med
mer liberalistisk politikk i kom-

mer liberalistisk politikk i kommunestyret. Et eksempel er forslaget fra Høyre og Frp om å privatisere driften av tre sykehjem og én
omsorgsbolig, som ville ført til at
om lag 1.000 ansatte ville fått sparken i kommunen og blitt tvunget
over i privat virksomhet. Det ville
fått store økonomiske konsekvenser for mange. Heldigvis tok partiene til vettet og snudde, sier han.
Kamp mot konsulentbruk og
for trygge arbeidsplasser og flere
heltidsstillinger, særlig innen
pleie og omsorg, er andre viktige
saker. Dessuten å få bygget rimelige boliger i Bærum og satse på
ungdomsklubber og breddeidrett.

Høyredreining
– Som tillitsvalgt har du flere ganger kritisert Bærums-politikerne
for å vedta for store investeringer.
Som politiker risikerer du nå å
møte deg selv i døren?
– Vi har vært opptatt av at driften må prioriteres og at store
investeringer ikke må gå utover
drift. Kommunens har mange dyktige ansatte, men det settes ofte
av for lite penger til drift – særlig
innen barnehager og pleie og
omsorg.
– Enkelte mener det har vært
en høyredreining i Bærum de siste
årene?
– Ja, det er det ingen tvil om
etter at Odd Reinsfelt trådte tilbake som ordfører, og særlig i den
siste fireårsperioden med et nært
samarbeid mellom Høyre og Frp.
Mitt håp er at hele opposisjonen
samler seg i et bredt samarbeid for
å stå sterkere i kommende
periode, sier han.
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