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Fagforeningslederen har ordet

NYTT FLERTALL
Vi går nå mot et
spennende fylkes- og
kommunevalg.Valget
er spesielt viktig
for Fagforbundets
medlemmer som også
skal være med å velge
sine arbeidsgivere for
de kommende fire år.
Høyre har styrt
Bærum kommune
i snart 70 år. Nok
er nok. La dette valget frita dem for
flere år i posisjon. Mitt håp er at dagens
opposisjonspartier kan samle seg og
dermed bli en reell utfordrer til H og Frp
styret. Hvis alle svelger noen kameler så
er det absolutt mulig. Samtidig løser vi et
demokratisk problem. Fagforbundet vil
applaudere en slik koalisjon.
Det er nok av utfordringer å ta tak i. For
noen måneder siden kom KS med siste
kommunebarometer som viser hvor dårlige
mange tjenester i Bærum kommune er
sammenlignet med andre kommuner. I
barnehagesektoren lå vi som nr 316 av
422 kommuner, og i Pleie- og Omsorg
er vi helt nede på 355 plass. Det er ikke
akseptabelt for en kommune som Bærum.
Dette må det gjøres noe med. Vi har
svært dyktige ansatte, så det er ikke der
problemet ligger. Problemet er at det
settes av for lite ressurser. Svaret på
denne rapporten må være at vi ansetter
flere fagpersoner og på den måten øker
kvaliteten på tjenestene. Meningsmåling
gjennomført av InFact AS for Fagforbundet
blant innbyggerne over 18 år i Bærum, viser
at over 72 % svarte at de ønsket å heve
kvaliteten på eldreomsorgen gjennom økt
faglighet. Her må innbyggerne bli tatt på
alvor.

I den samme meningsmålingen som ble
foretatt svarte bare 27 % at eldreomsorgen
i Bærum kommune bør privatiseres. Det er
således ikke noe folkekrav på å privatisere
flere sykehjem i kommunen slik H og Frp
foreslår. La oss følge folkeviljen.
For meg blir årets kommunevalg svært
spesielt, da jeg selv er kandidat til
Kommunestyret. Som nevnt i forrige Fagnytt
stiller jeg som kandidat for Arbeiderpartiet.
Gjennom nærmere tjue år som tillitsvalgt
her i Bærum kommune, har jeg vært med
å kjempe mange kamper for best mulig
arbeidsvilkår for ansatte. Dette er oppgaver
som har engasjert meg sterkt.
Skulle jeg bli valgt inn i Kommunestyret
vil jeg fortsette mitt arbeid for ansattes
rettigheter og at kommunalt lovpålagte
oppgaver skal utføres av kommunalt ansatte,
med trygge og gode betingelser. Det er
også viktig at ansatte gis gode rammevilkår i
sitt arbeid opp mot innbyggerne. Her trengs
det forbedringer.
Jeg håper at mitt kjennskap til Bærum
kommune gjennom over femti års
ansettelse kan være med å sette ansatte
perspektivet mer i fokus før vedtakene
fattes, til beste for brukerne av de
kommunale tjenestene og for de ansatte
som utfører tjenestene.
Det er viktig at hver og en av de ansatte i
Bærum kommune møter opp på valgdagen
og stemmer.

Bjørn M Johnsen
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Forbundslederen har ordet
FAGFORBUNDET VIL HA ET
RØDGRØNT SAMFUNN
Kommunevalget
handler om din
kommune, din hverdag
og ditt arbeidsliv. Om
ikke lenge skal dere
kommunalt ansatte
i Bærum være med
på å velge ikke bare
nye lokalpolitikere,
men også deres egne
arbeidsgivere.
Hvordan vi har det på jobben og i
hverdagen, avhenger av politikerne.
Enten de sitter på Stortinget eller i
kommunestyrene. Avstanden mellom
innbyggere og politikere er likevel mye
kortere under et kommunevalg. Det er de
som er nærmest oss vi skal velge. De er
våre arbeidsgivere, de kan være våre naboer
og ikke minst er de innbyggere i samme
kommune som ønsker å nyte godt av de
samme velferdsgodene som oss andre. Men
det er stor forskjell på de politiske partiene
og hvordan de bruker makta si.
Etter seks år med Høyre og
Fremskrittspartiet i regjering, ser vi
en politikk som skritt for skritt
ødelegger velferdsstaten. For å finansiere
skattekuttene til de rikeste, kutter
regjeringen i ytelsene, spesielt til de
svakeste. På nasjonalt nivå ser vi at
privatiseringen skyter fart.Vi ser det i
sykehussektoren, i barnevernstjenestene og
jernbanen – for å nevne noen. Arbeidslivet
er blitt mer utrygt og useriøst i løpet av de
åra de blåblå har styrt landet. De skryter
av at arbeidsløsheten går ned, men nevner

ikke alle som jobber midlertidig, går i
deltidsstillinger eller har løse kontrakter i
bemanningsbyråer.
Det er når vi ser på politikken i
nasjonal sammenheng, at vi ser hvor viktig
det er hvem som styrer kommunene.
Etter kommunevalget i 2015 ble det over
300 rødgrønne kommuner. Mange av disse
forsøker å motvirke en del av de uheldige
konsekvensene av regjeringas politikk. De
stiller strenge krav til arbeidsvilkår ved
offentlige innkjøp. De benytter seg av
Oslo-modellen som igjen bygger på
Telemarks- og Skiensmodellen.
Mange kommuner rekommunaliserer, slik
som Oslo. Mange kommuner, ikke bare de
rødgrønne, innfører eiendomsskatt som
går til bedre eldreomsorg og tiltak for barn
og unge.Ved å få flere av våre egne inn i
kommunestyrene, vil vi kunne fortsette å
styrke disse områdene.
Mange snakker om fagbevegelsens
betydning. Det viktigste vi kan gjøre i ukene
foran oss er å snakke om valget. Snakke om
politikk, med kolleger og naboer, venner
og kjente. Fortell dem om forskjellen på
rødgrønn og blå politikk.
Det er opp til dere å velge hvem dere
mener er best egnet til å styrke kommunen
vår. Bruk stemmeretten, si klart ifra
hva slags arbeidsgiver dere ønsker!

Mette Nord
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Spørsmål til de politiske
partiene
SPØRSMÅL
TIL
DE2019
Fagforbundet Bærum vil gjerne
bidra til en god og konstruktiv
valgkamp ved å øke
POLITISKE
PARTIENE
2019

oppmerksomheten om hva resultatet av et kommende kommunevalg betyr for lokaldemokratiet.

kommunevalget
i Bærum.
kan
Fagforbundet
Bærum
Vi oppfordrer flest
muligvil
av gjerne
våre overbidra
4000 medlemmer
til å bruke stemmeretten
ved Nedenfor
årets
dere semest
hvordan
partieneomhar
tilkommuneen god og
konstruktiv valgkamp
og fylkestingsvalg.
Vi vil gjerne gi medlemmene
mulig kunnskap
hvasvart på
spørsmålene.
ved
å øke
hva
partiene
gåroppmerksomheten
inn for i spørsmål som om
vi tror
er viktige for
dem som arbeidstakere og har
kommunenav
som
resultatet
etarbeidsgiver.
kommende kommunevalg
betyr
for lokaldemokratiet.
På bakgrunn av dette har vi utarbeidet noen spørsmålR
som
vi i mai sendte til de politiske
-Rødt
partiene som stiller liste ved kommunevalget i Bærum. Nedenfor kan dere se hvordan partiene
SV - Sosialistisk venstreparti
Viharoppfordrer
flest mulig av våre
svart på spørsmålene.
over 4000 medlemmer til å bruke
AP - Arbeiderpartiet
stemmeretten ved årets kommuneSP - Senterpartiet
ogR fylkestingsvalg.
Vi vil gjerne gi
-Rødt
KRF
- Kristelig
FolkepartiDe Grønne
MDG
- Miljøpartiet
medlemmene mest mulig kunnskap
SV - Sosialistisk venstreparti
PP
V- -Pensjonistpartiet
Venstre
om
hva partiene går inn for i spørsmål
- Kristelig Folkeparti
som
tror er viktige for dem som
AP -viArbeiderpartiet
HKRF
- Høyre
arbeidstakere og har kommunen som
PP - Pensjonistpartiet
SP - Senterpartiet
FRP - Fremskrittspartiet
arbeidsgiver.
H - Høyre
MDG - Miljøpartiet De Grønne
LIB - Liberalistene
FRP - Fremskrittspartiet
På bakgrunn av dette har vi utarbeidet
V - Venstre
PDK
De Kristne
LIB- Partiet
- Liberalistene
noen spørsmål som vi i mai sendte til de
politiske partiene som stiller liste ved
PDK - Partiet De Kristne

1. Vil ditt parti arbeide for re-kommunalisering av Renovasjon

og andre privatiserte kommunale tjenester?

R

JA

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA JA JA NEI* NEI NEI JA NEI NEI NEI NEI
2. Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av
velferdstjenestene i kommunen?

R

SV

AP

SP

MDG

JA

JA

JA

JA

NEI*

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI
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3. Vil ditt parti arbeide for å innføre Oslomodellen i bygg- og

omsorgstjenester?

R

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA

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

R

SV

AP

SP

JA

JA

JA

JA

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI

5. Vil ditt parti arbeide for mest mulig heltidsstillinger?
R

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA

JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEI JA
6. Vil ditt parti sikre at kommunen tilbyr lærlingplasser til alle som
trenger det?

R

SV

AP

SP

MDG

V

JA

JA

JA

JA

JA

JA

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA NEI NEI NEI NEI JA

7. Vil ditt parti gi lærlinger fast stilling i kommunen etter endt læretid?
R

JA

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA JA JA JA JA JA JA NEI NEI NEI NEI
8. Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å øke
bemanningen på sykehjemmene og i hjemmetjenesten?

R

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

H

FRP

LIB.

PDK

JA NEI JA

JA
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9. Vil ditt parti øke bemanningen i barnehagesektoren?
R

SV

AP

SP

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA

JA JA JA JA JA JA NEI NEI NEI NEI NEI
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?
R

SV

AP

SP

JA

JA

JA

JA

MDG

V

KRF

PP

H

FRP

LIB.

PDK

JA NEI NEI JA NEI NEI NEI JA

* MDG
er imot konkurranseutsetting, men er mener at ideelle og ikke-kommersielle
v MDG er imot konkurranseutsetting, men er mener at ideelle og ikke-kommersielle
organisasjoner
skalskal
kunne
velferdstjenester.
organisasjoner
kunnetilby
tilby velferdstjenester.

OPPSUMMERING AV PARTIENS SVAR

OPPSUMMERING AV PARTIENES SVAR
De spørsmålene vi har stilt de politiske partiene er viktige for ansatte. Vi ønsket oss flest
Vi ser at Miljøpartiet også har svært
De
spørsmålene vi har stilt de
mulig ja-svar.
mange ja-svar. KrF og Venstre som for
politiske partiene er viktige for
Av partienes
er det oss
fire partier
har svart «ja»øvrig
på alleervåre
spørsmål. Det
samstemte
og erhar 50 % ja-svar,
ansatte.
Vi svar
ønsket
flest som
mulig
Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Rødt og Senterpartiet.
Dissepå
harde
synspunkter
som er i
svarer «nei»
viktige spørsmålene
ja-svar.
samsvar med Fagforbundets på de aktuelle områdene.1 og 2. Pensjonistpartiet hadde seks
ja-svar.
Høyre
har
ja-svar, mens
Av
svar er
det
partier
Vi partienes
ser at Miljøpartiet
også
harfire
svært
mange ja-svar. KrF
og Venstre
som
forbare
øvrig to
er samstemte
FrP nøyer
med ett «ja»hadde
og kom etter
som
har
«ja»svarer
på alle
våre
spørsmål.
og har
50 svart
% ja-svar,
«nei»
på de
viktige spørsmålene
1 og 2.seg
Pensjonistpartiet
sekser
ja-svar.
Høyre har bareSosialistisk
to ja-svar, mens FrP nøyer
segoppfatning
med ett «ja»dårligst
og kom etter
vår
ut avvåralle partiene.
Det
Arbeiderpartiet,
oppfatning dårligst
av alle
partiene. FrP er også detFrP
eneste
som ikke
ønsker
å styrke
er partiet
også det
eneste
partiet
som ikke
venstreparti,
Rødtutog
Senterpartiet.
eldreomsorgen.
ønsker å styrke eldreomsorgen.
Disse
har synspunkter som er i samsvar
med
Fagforbundets
dehva
aktuelle
Vi håper
at dere leserpå
nøye
partiene har svart og tar det med i vurderingen når
Vi håper at dere leser nøye hva
områdene.
stemmen skal legges i urnen.
partiene har svart og tar det med
i vurderingen når stemmen skal
legges i urnen.
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Fagforeningsnestlederen har ordet

BRUK STEMMERETTEN
Det er bare noen uker
til høsten fylkes- og
kommunevalg, hvor
du og jeg også skal
være med å velge våre
arbeidsgivere. Det gjør
valget spesielt viktig
for oss. Jeg vil også
oppfordre de det er
aktuelt for å stemme
ved kirkevalget.
Fagforbundet Bærum har også i år sendt
en liste med spørsmål til de lokale politiske
partiene. Dette er spørsmål som er viktige
for deg som ansatt i Bærum kommune.
Av svarene kan dere se at partiene har ulike
syn på saker som er av stor betydning for
oss ansatte.
Trygghet for egne arbeidsplasser er viktig
ikke bare for hver og en av oss, men
også for vår nærmeste familie. Derfor er
partienes svar på konkurranseutsetting
svært viktig. Flere sentrale partier vil
ikke garantere at kommunale tjenester
ikke vil bli konkurranseutsatt.Vi vet
fra tidligere at tjenester som renhold,
sykehjem, hjemmebaserte tjenester og
vaktmestertjenester er de meste utsatte
områdene for konkurranseutsetting.
Nå ser vi også at enkelte kommuner
lar private overta HR tjenester, lønn og
regnskapstjenester. Det er tydelig at vi
i fremtiden kommer til å se på mange
utfordringer og kamper som må kjempes
dersom denne trenden videreføres.

Vi husker alle hva som skjedde i fjor, da
Høyre og FrP foreslo å konkurranseutsette
tre sykehjem og en omsorgsbolig. Dette
ville medført at nærmere 1000 ansatte
ville bli sparket ut av sine nåværende
kommunale stillinger. Alternativet ville
være å bli overflyttet til ukjente private
bydere med betydelig dårligere lønns- og
arbeidsvilkår eller forsøke å finne seg annet
arbeid. Dette må anses for å være uverdig
arbeidsgiverpolitikk. Fagforbundet Bærum
kjempet iherdig mot forslaget sammen
med våre politiske venner. Tilslutt gikk
konsekvensene også opp for høyrepartiene
som omsider snudde og de kommunale
arbeidsplassene ble reddet. Samtidig
vedtok H og FrP at neste sykehjem skulle
konkurranseutsettes. De lærer nok aldri.
Jeg ber medlemmene merke seg at
Fagforbundet støtter de rødgrønne
partiene. Som dere vil se av svarene på
våre spørsmål så er de enige med oss i
alle sentrale spørsmål. Fagforbundet har
i år henstilt til at så mange som mulig av
våre tillitsvalgte som stiller som kandidater
til Kommunestyret velges inn. Dette
var forbundsnestleder Odd Haldgeir
Larsen tydelig på i sin valgtale på vårt
sommermøte, noe jeg også henstiller til.
Så fagforeningskamerater – bruk
stemmeretten. Den som stemmer –
bestemmer.
Zlata Ljubicic
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VELGERNES ADGANG TIL Å
ENDRE PÅ STEMMESEDLENE
Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg
kan velgerne påvirke hvilke av kandidatene
som blir valgt, gjennom å gi personstemme til kandidatene på listen. Du
kan gi personstemme til så mange av
kandidatene du vil.
Ved kommunestyrevalg er det også
adgang til å føre opp kandidater fra
andre lister. Dette gjøres ved å føre
disse kandidatnavnene opp i et eget felt

på stemmeseddelen. Når velgeren gir
personstemmer til kandidater på andre
lister, overføres et tilsvarende antall
listestemmer til den/de listene disse
kandidatene står oppført på.
Det er opp til deg om du vil endre på
stemmeseddelen ved å gi personstemme.
Fremgangsmåten for å gi personstemmer
er beskrevet nedenfor.
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Fagforeningslederen om KIRKEVALGET 2019
VÆR MED OG BESTEM
FOLKEKIRKENS FREMTID
Ved siden av fylkesog kommunevalg, er
det også valg i Den
norske kirke. Det er
valg til menighetsråd
og bispedømmeråd.
Alle som er medlem
i Kirken har fått
tilsendt valgkort i
posten.
Nok en gang stilles
det to lister til valg på medlemmer
til Oslo bispedømmeråd. Det er den
tradisjonelle nominasjonskomitéens liste
og Åpen folkekirke sin liste.Ved at det
har blitt åpnet for to lister har folket fått
større mulighet til å fortsette å påvirke
kirkens fremtid. Åpen folkekirke har i år
liste i alle 11 bispedømmer, og det kan
tyde på at muligheten som ble åpnet i
2015 for å stemme på kandidater med
en felles og tydelig plattform ga positive
resultater blant folket. Det åpner for
en mer fremtidsrettet og inkluderende
kirke.
Jeg har tidligere sagt at kirken har
gjennom tidene vært et haleheng på
samfunnsutviklingen i Norge. De har
blant annet kjempet mot kvinnelige
prester og fri abort, og for kristelig
formålsparagraf i barnehager. Jeg har
flere ganger vurdert å melde meg ut av
kirken, da jeg har vært dypt uenig med
kirkens standpunkter i viktige saker, men

har valgt å bli værende for å kunne være
med å påvirke kirkens retning. I dag har
vi fått en mulighet til å stemme frem
en kirke som ikke diskriminerer kjønn
og legning, hvor alle skal erfare at de er
hjertelig velkomne.
Dette er det noe kandidatene på Åpen
folkekirkes liste arbeider for, og det er
derfor viktig at disse kandidatene velges
inn i bispedømmerådet, hvor mye av
kirkens makt er samlet. Fagforbundet er
mot diskriminering og for likeverd. Åpen
folkekirkes liste er også i dette valget et
naturlig valg for meg.
Ved tidligere kirkevalg avga bare rundt
10 % av kirkemedlemmene sin stemme.
Vi så at dette økte betraktelig i 2015, og
at det også ga positive resultater i form
av hvilke kandidater som ble stemt inn
i bispedømmerådet. Det var tydelig at
hver stemme hadde stor betydning for
valgresultatet.
Da du nå går og stemmer, benytt også
anledning til å påvirke kirkens fremtid
ved å delta i kirkevalget. La oss stemme
frem en kirke som er åpen for alle og
som ikke holder fast ved utdaterte ideer
som ikke er i tråd med dagens utvikling
av samfunnet.

Bjørn M Johnsen
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Hva er det aller viktigste for deg
når du skal stemme?
I arbeidslivet og i livet ellers har vi alle behov for trygghet. Vi i
Fagforbundet stemmer fordi vi vil ha en god oppvekst for barna våre,
gode velferdstjenester og en kommune hvor det er trygt å bli gammel
– uavhengig av inntekt og hvor du bor. Derfor stemmer vi på politikere
som ikke vil kutte i de offentlige tjenestene og kommersialisere
velferden.

Fagforbundet oppfordrer til å stemme på politikere som vil:
z at folk skal ha hele og faste stillinger
z bruke penger på sunn og god mat på sykehjem og i skolen
z at kommunen skal drive tjenestene sine selv
Det skaper trygge jobber og gode liv for både innbyggere og ansatte.
Kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. Allerede fra
10. august kan du forhåndsstemme.

Hele Fagforbundet stemmer - bruk stemmeretten, du også!

#fagforbund

etstemmer

Bli medlem? Gå inn på fagforbundet.no

A

BRUK

STEMMERETTEN
- VELG BEDRE VELFERD

Fagforbundet Bærum ønsker sine
medlemmer et godt valg
POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Bærum kommune
1304 Sandvika
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Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
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