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Lederen har ordet
ÅRET 2019
Året 2019 går mot slutten og vi kan
se tilbake på et begivenhetsrikt år.
I begynnelsen av året var vi med og fikk
stoppet det som kunne blitt Bærum
kommunes største privatisering.Vi har
også vært gjennom et lønnsoppgjør som
gav mange av våre medlemmer et godt
lønnstillegg. Det har vært rekorddeltagelse
både på våre to-dagers seminarer og på
vårt årlige sommermøte.
I kommunevalgkampen kom flere
av våre viktige saker i fokus. I forkant av
valgkampen kom KS med en statistikk om
kvaliteten på de forskjellige tjenestene i
kommune-Norge. Det var nedslående lesing
for våre kommunepolitikere. I pleie og
omsorg var Bærum kommune på 355. plass
av 422 kommuner. Stort bedre var det ikke
i barnehagesektoren, der var vi nummer
316. Nå var bjella satt på kua. Høyre og
FrP hadde i lang tid fremhevet kvaliteten på
disse tjenestene. Dette ble nå ettertrykkelig
tilbakevist.
Dermed handlet mye av valgkampen
om kvaliteten i eldreomsorgen og hvordan
den kunne forbedres. Det medførte at
bemanningen og kravet om heltidsstillinger
ble sentrale temaer. Opposisjonen var
tydelig på at det her måtte tas et krafttak,
mens posisjonen var mer opptatt av å
kritisere kriteriene i undersøkelsen.
Fagforbundet har vært tydelig gjennom
flere år. Skal kvaliteten forbedres må
bemanningen i eldreomsorgen økes
betraktelig.Vi har i tillegg lenge frontet

kravet om heltidsstillinger i kommunen,
som også vil være med på å bidra til
forbedringer. I dagens samfunn burde det
være en selvfølge at de som ønsker det skal
tilbys faste hele stillinger. Det er partiene på
venstresiden som har ført denne kampen.
I valgkampen kan det synes som om også
noen av de andre partiene hadde fått en
noe mer positiv innstilling.Vi skal minne
dem på dette i tiden som kommer. Det
samme vil vi på barnehagesektoren, hvor
problemet er mye av det samme.
For noen uker siden kom beskjeden
om at Rådmannen, fra nå av med ny tittel
«Kommunedirektør», skal fratre sin stilling
etter sommeren 2020. Det er alltid
spennende når ny toppleder skal ansettes.
Jeg håper den nye Kommunedirektøren
vil ha mer fokus på driften av kommunen.
Det er greit å også se på tiden frem mot
2040, men for de ansatte er det dagens
problemstillinger som er mest relevante.
De ansatte her i kommunen er svært
opptatt av å gjøre en best mulig innsats
for våre innbyggere, og da er det viktig at
den nye Kommunedirektøren blir en aktiv
bidragsyter i denne prosessen.
Jeg vil benytte anledningen til å ønske
dere alle en riktig god jul, og la oss håpe
på et fremgangsrikt nytt år. Samtidig ser jeg
frem til å møte flest mulig av dere på vårt
årsmøte i januar.

Bjørn M Johnsen
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Årsmøte

FAGFORBUNDET BÆRUM INVITERER TIL
ÅRSMØTE
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 28. januar 2020
18.00
Kantinen i Eyvind Lyches vei 10,
vis-à-vis Circle K Sandvika (gamle Statoil)

PROGRAM:
1:
2:

ÅPNING
VALG AV

3:
4:
5:

BERETNING
HANDLINGSPLAN
ØKONOMI
5.1 REGNSKAP
5.2 BUDSJETT

6:

INNKOMNE FORSLAG
FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRE STYRET I
HENDE SENEST 10. JANUAR 2020

7:

VALG AV:

2.1 MØTELEDER
2.2 REFERENT

LEDER
OPPLÆRINGSANSVARLIG
SEKSJONSLEDER SKKO, SKA
NESTLEDER SHS, SST
NESTLEDER PENSJONISTUTVALGET
LEDER UNGDOMSUTVALGET
SEKSJONSSTYRENE

FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES
TIL VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 10. JANUAR
2020.
e-post: trondover@outlook.no
Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann.
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag 17. januar 2020.
Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
Tlf: 67 50 31 22
e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no
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JUBILEUMSMIDDAG FOR
25- OG 40-ÅRSJUBILANTENE

5. desember inviterte Fagforbundet
Bærum de av våre medlemmer som har
hatt 40 års medlemskap i LO, eller
25 års medlemskap i Fagforbundet, til
en jubileumsmiddag på Thon Hotel
Oslofjord. I år samlet vi de som hadde
oppnådd dette i 2019, men også de
som hadde nådd det i 2018, ettersom
vi ikke avholdt en slik middag i fjor.

Det var en hyggelig kveld, med gode
samtaler over en treretters middag og
god drikke. Under middagen fikk alle
av de 28 medlemmene utdelt diplom
og jubileumsmerker, før de samlet seg
for fotografering. De som ikke hadde
muligheten til å delta på middagen vil få
diplom og merke tilsendt i posten.
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FAGFORBUNDET BÆRUM
Kommunestyret
Formannskapet
Sektorutvalgene
Utvalg for Samarbeid

Deres ref.:

Arkivkode:

Dato: 07.11.2019

HANDLINGSPROGRAM 2020 – 2023 – INNSPILL FRA FAGFORBUNDET BÆRUM
Fagforbundet Bærum vil gi noen innspill til Kommunedirektørens Handlingsplan for 2020 –
2023, hvor vi har ansettelsesperspektivet i fokus.
Innledningsvis finner vi å formidle vår bekymring for bemanningen på flere av
tjenestestedene i kommunen. Tilbakemeldingene fra de ansatte både innen BAUN og BIOM
er at ansikt til ansikt tid med brukerne blir mer og mer redusert, og at dette går ut over
kvaliteten på tjenestene. Samtidig har bemanningen medført at hverdagen for de ansatte er
svært krevende. Ansatte er opptatt av brukerne og melder tilbake at med de økonomiske
rammer som er gitt på tjenestestedene på disse programområdene, er det umulig å gi den
kvaliteten som forventes.

Kapitel 5 Barn og unge

Barnehagene
Som kjent ble det i 2018 vedtatt at dagarbeidstakerne i Bærum kommune skulle redusere sin
dagarbeidstid med en halvtime. For øvrig et forslag som ikke kom fra fagforeningene. Da
grunnbemanningen i barnehagene ikke har økt, har det i realiteten medført til en lavere i
bemanning i alle kommunale barnehager. Fra barnehageårets begynnelse i fjor høst ble
pedagogtettheten økt. Dette medfører også til ytterligere redusert ansikt til ansiktstid
mellom personalet og barna. Fagforbundet mener at bemanningen i barnehagene må økes
for å opprettholde kvaliteten.
Som kjent kan private barnehager ved inntak selv velge sine brukere. Vi har registrert at
kommunale barnehager derfor ofte får de mest krevende barna, noe som også er en
belastning for de ansatte da bemanningen er gitt etter antall barn uansett behov.
Fagforbundet mener for øvrig at nye barnehager skal drives i kommunal regi.
Skolebibliotekene
For elevene er skolebibliotekene en viktig kunnskapskilde som hører skolen til. Fagforbundet
anbefaler derfor at budsjettene her styrkes.
Besøksadresse:
Brambanigården
Rådhustorget 5, 1.etg.
Sandvika

Postadresse:
Bærum kommune
Fagforbundet Bærum
1304 Sandvika
www.fagforbundetbaerum.no

Tlf: 67 50 31 21/ 31 27
31 22/ 31 24/ 31 26
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Kapitel 6 Bistand og omsorg

Heltidsstillinger
I henhold til den inngåtte hovedtariffavtalen mellom Kommunens Sentralforbund 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 etter noen år lå på topp blant ASSS kommunene. Antall deltidsstillinger
ble redusert betraktelig. Denne topp-plasseringen mistet vi for flere år siden og er nå langt
dårligere enn flere av de kommunene det er naturlig å sammenligne oss med.
Fagforbundet foreslår at det bevilges midler til et nytt heltidsprosjekt for de fire kommende
år. Midler fra et slikt prosjekt kan overføres til det enkelte tjenestested som da øker
bemanningen ved at deltidsansatte gis tilbud om heltidsstilling. Denne økningen vil kunne
medføre at bruk av vikar ved sykdom kan reduseres. En bemanning vi for øvrig mener i dag
allerede er under det forsvarlige.
Flytteprosjektene
I løpet av 2020 skal det være innflytting både i Lindelia og Carpe Diem. Her skal brukerne
flyttes fra andre av kommunes institusjoner. Disse flyttingene vil påvirke både brukere,
pårørende og ansatte. Disse prosjektene vil også ha sine kostnader og Fagforbundet kan ikke
se at det i budsjettet er bevilget midler til dette formålet.

Kapitel 8 Organisasjonen

Ressurspool
Med det sykefraværet det er både i PLO og barnehager er det daglig behov for vikarer.
Fagforbundet mener derfor at kommunen er tjent med å opprette en ressurspool på disse
områdene med hele faste stillinger. Det kan være en sentral pool på hvert område eller
noen desentrale pooler. Det vil medføre at vi får vikarer som kjenner kommunen og de
institusjonene, som da enkelt kan gå inn i arbeidsoppgavene uten særlig opplæring, og
dermed være en optimal vikar. Det vil redusere bruken av vikarbyråer og dermed også
kunne redusere omkostningene, samtidig som kommunen kan være trygg på at vikaren har
den fagutdanningen som kreves.
Fagforbundet Bærum
Zlata Ljubicic
Nestleder/Koordinerende hovedtillitsvalgt

Les mer på vår hjemmeside
Besøksadresse:
Brambanigården
Rådhustorget 5, 1.etg.
Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no
Postadresse:
Bærum kommune
Fagforbundet Bærum
1304 Sandvika
www.fagforbundetbaerum.no

Tlf: 67 50 31 21/ 31 27
31 22/ 31 24/ 31 26

8

FAGFORBUNDET VIKEN
Som kjent vil Fagforbundet gå fra 17
til 11 regioner i 2020. Fagforbundet
Akershus vil slå seg sammen med
Buskerud og Østfold, og de vil sammen
utgjøre Fagforbundet Viken. Beslutningen
om at Fagforbundet skal ha samme
regioninndeling som fylkene i Norge,
også etter den Stortingsvedtatte
regionreformen, ble tatt på landsmøtet
for bare to år siden. Fagforbundets åtte
kompetansesentre påvirkes også av
omstillingen. Fra nyttår skal alle regioner
ha hvert sitt kompetansesenter, som
samlokaliseres med forbundsregionene.
Sammenslåingen gjør Viken til
Fagforbundets desidert største region
med hele 70.000 medlemmer, mer enn

60 fagforeninger, og et område som
strekker seg fra Hol i nordvest til Halden
i sørøst. De store avstandene gjør at
man har funnet det mest praktisk å
plassere det nye regionkontoret i Oslo.
Fagforbundet Viken sin størrelse vil
kunne bidra til at regionsforbundet blir
en betydelig maktfaktor i Fagforbundet
og i det samfunnspolitiske arbeidet.
Under stiftelsesmøte
i november samlet
de tre nåværende
fylkesforbundene
sine delegater for å
stemme frem hvem
som ville bli lederen
for Fagforbundet
Viken. Med nesten 300 mennesker i salen
var det spennende å se resultatet av den
elektroniske avstemmingen komme opp
på lerretet. Buskerud sin leder, Kristine
Bjella Stavn, fikk flertallet
av salens stemmer, og vil
dermed bli den første
lederen for det enorme
regionsforbundet.
Ivar Romundstad
fra Akershus og
Anne Otterbekk
fra Østfold blir
nestledere.
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OPPSUMMERING FRA KOMMUNEVALGET I BÆRUM
Resultatet fra kommunevalget ble ikke
som vi håpet, men mer som forventet.
Høyre gikk noe tilbake og Miljøpartiet
de Grønne gikk mest frem.
Etter valget gikk Høyre, FrP, Venstre
og KrF, budsjettkameratene eller
posisjonspartiene som de kan betegnes,
sammen og dannet en samarbeidsgruppe
som har et klart flertall i kommunestyret.
Det merket vi konsekvensene av ved
budsjettbehandlingen, hvor stort sett alle
av opposisjonens forslag ble stemt ned.
Det er viktig at opposisjonen blir
tydelig i sin politikk ovenfor flertallet,
for på den måten å synliggjøre den
politiske forskjellen mellom partiene.
Fagforbundet må også fortsette sin

linje med å søke å påvirke de politiske
partiene i saker som gjelder de ansatte.
Det er viktig at våre synspunkter blir
kjent og ikke minst bringe frem fakta i
saker som skal opp til politisk behandling.
Med god faktabasert informasjon og
synliggjøring av konsekvensene av
foreslåtte vedtak, har vi i de senere år
lyktes med å vinne frem i viktige saker.
Det er ikke mer enn et år
siden Fagforbundet med hell
frontet kampen mot
privatisering av flere sykehjem.
Dette vil vi fortsette med
også fremover.

KAP. 4A2 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020
Det vil til våren bli gjennomført
forhandlinger i kap. 4, i form av 4.A.2, og
kriteriene for å sende inn krav til disse
er etter Hovedtariffavtalen følgende:
• at det er foretatt betydelige
organisatoriske og/eller
bemanningsmessige endringer
• at det er skjedd betydelige endringer
i en stillings arbeids- ansvarsområde
• at arbeids- og ansvarsområder er
endret som følge av at arbeidstakeren
har fullført kompetansegivende
etter-/videreutdanning
Vår nettside er for tiden under
oppdatering, men skjema for å sende
krav vil alltid være tilgjengelig og godt
synlig på første siden. Medlemmer som

har krav til 4.A.2 forhandlinger bes sende
inn skjema fortløpende etter at ett eller
flere av disse kriteriene har blitt oppfylt.
Disse kravene vil bli samlet på kontoret
og oversendt arbeidsgiver når fristen for
forhandlingene foreligger.
Medlemmer i kapittel 3 og 5 er tilsendt
informasjon via e-post om lønnsrammen
for forhandlingene og blitt opplyst om
at disse vil finne sted i enten juni eller
september. Disse vil også bli tilskrevet
om resultatet etter at forhandlingene har
blitt avsluttet.
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BRUDD PÅ ARBEIDSMILJØLOVEN
I november kunne vi i Budstikka
lese at Bærum kommune ikke har
oversikt over brudd på arbeids- og
hviletidsbestemmelsene hos ansatte.
På det tidspunktet ble det antatt at det
kunne være snakk om tusenvis av brudd.
HR-direktør Gunvor Erdal uttalte at det
ikke var usannsynlig at det kunne være
«så mange som over 1000 brudd». Det

er spesielt kommunens virksomheter
med turnusordninger som bryter
bestemmelsene.
Det er slik at turnussystemene til
de ansatte i omsorgssektoren er så
uoversiktlige at kommunen ikke klarer å
fange opp og ha oversikt over brudd på
arbeids- og hvilebestemmelsene. Antallet

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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brudd i de andre sektorene er det heller
ingen tydelig oversikt på.
Nestleder Zlata Ljubicic fant det helt
uakseptabelt at kommunen ikke hadde
tall på dette. Fagforbundet Bærum
iverksatte en egen granskning for å få en
bedre oversikt over både antall og type
brudd det gjaldt. Selv med begrenset
innsyn ble det etter stikkprøver på
arbeidsplasser innen helse, sosial, pleie
og omsorg tydelig at det var snakk om
over 10 000 brudd. Det er ikke bare
enkelttilfeller eller begrensede steder
bruddene oppstår, det skjer over hele
kommunen. Ljubicic mente dette var en
sak Arbeidstilsynet burde ta tak i.
Det var nettopp det de gjorde.
Arbeidstilsynet varslet at de ville
gjennomføre postalt tilsyn med
Bærum kommune, som innebærer at
kommunen må bidra med opplysninger

og dokumentasjon om tilstandene.
Politikerne i kommunen har også
kommet på banen og etterspør nå
fullstendig gjennomgang for å finne ut
av hvilke tiltak som kan iverksettes.
Arbeiderpartiet har foreslått at
formannskapet i Bærum får full oversikt
over alle avvik i arbeidsmiljøloven hvert
kvartal.
Fagforbundet mener at selv med dagens
system burde det vært mulig å få en
viss oversikt over bruddene, noe våre
egne stikkprøver viser. Da vi greier det
med våre begrensede ressurser, burde
det være uproblematisk for Bærum
kommune. Men da kreves det vilje og at
det settes inn ansatte for å gjøre jobben.
For øvrig er det helt uakseptabelt at en
kommune som Bærum gjennom flere
år ikke har hatt oversikt over egne
lovbrudd. Dette kan ikke fortsette.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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FØRJULSSEMINAR FOR PTV PÅ
SUNDVOLDEN 26. OG 27. NOVEMBER
Det var en regntung tirsdag morgen da
over 100 av Fagforbundet Bærum sine
plasstillitsvalgte samlet seg i Olav den
Helliges sal på Sundvolden hotell for å
få en dose faglig påfyll. Fagforeningsleder
Bjørn M Johnsen ønsket alle velkommen
og åpnet seminaret med en oppdatering
over de viktigste sakene forbundet
har jobbet med på lokalt nivå den
siste perioden. Han startet med en
oppsummering av arbeidet i forkant,
under og etter høstens kommunevalg,
før han la frem Fagforbundet Bærum sitt
innspill til Rådmannens handlingsprogram
for 2020-2024.Videre orienterte han om
to saker som har vært oppe i media i
høst. Kommunens brudd på arbeidstidsordningen og saken om ulovlig innleid
arbeidskraft på Carpe Diem demenslandsby. Før vi tok lunsj snakket han
også om det sentrale lønnsoppgjøret
fra tidligere i år, og hva som kommer til
å skje i 2020. Det ble i tillegg tatt opp
spørsmål knyttet til pensjon. Salen var
svært engasjert, og det kom mange gode
kommentarer og innspill underveis, som
også førte til at han fikk gått nærmere
inn på de temaene salen etterspurte.

Etter lunsj fikk
vi besøk av
kommunalsjefen
i Pleie og
Omsorg, Morten
Svarverud, som
presenterte
«Omsorg 2024».
Han skisserte
problemstillingen
som la grunnlaget
for arbeidet, og understrekte viktigheten
av kommunikasjon på alle nivå.
Avslutningsvis etterspurte han innspill
fra salen om hvilke ting kommunen
burde være oppmerksom på i dette
arbeidet sett fra synsvinkelen til de
arbeidstakerne dette vil omhandle. Dette
var en flott mulighet for deltakerne til
å både uttrykke behov og ønsker for
fremtiden, men også stille spørsmål
og gi tilbakemeldinger knyttet til
endringer som allerede er iverksatt.
Det oppstod en god dialog mellom
salen og kommunalsjefen, og det var
mange viktige momenter som kom frem
som kommunalsjefen kan ta med seg i
arbeidet videre.
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Den faglige delen ble rundet av med
Oscar Lindbø fra AOF, som orienterte
om ulike videreutdanningstilbud og
stipendordninger som våre medlemmer
kan benytte seg av for å øke egen
kompetanse.
Etter en ettermiddagspause var det
klart for quiz og aperitiffer før vi
inntok plassene ved middagsbordet og
fikk servert en flott 3-retters middag.
Stemningen var på topp, og med en god
blanding av både nye og kjente PTV til
stede, ble det også knyttet nye kontakter
i løpet av dagen.
Snøen la seg over natten, og dag to ble
åpnet med friskt mot. Deltakere var

klare for å ta i mot Arne Bernhardsen
som skulle gi oss en omfattende innføring i arbeidet til tillitsvalgte og verneombud ute på arbeidsplassene. Han
pratet om ulike aspekt ved arbeidsmiljøloven og hva som kjennetegner en god
omstillingsprosess, og var hele tiden
åpen for innspill fra salen.
Vi fikk også besøk av Tommy Stenersen
fra Sparebank 1, som fortalte om den
nye låneavtalen for Fagforbundets
medlemmer.
Dagen ble rundet av med gjennomgang
av innsendte spørsmål som hadde
kommet i forkant av seminaret, og en
oppsummering av Bjørn M Johnsen.
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Faksimile fra:

Kommunen kan ikke sitte og se på at
loven brytes, mener Bjørn M Johnsen,
leder av Fagforbundet i Bærum.
– Etter min oppfatning må kommunen ta
og sørge for
at dette blir ordnet opp i øyeblikkelig.

Ole Christian Nymoen, Erik Tangen
kontakt
03.
oktobermed
2019, entreprenøren
kl 20:21

Ingen tillitsvalgte i Lefdal Installasjon AS
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loven
brytes,
drøftet
og
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med bedriftens
entreprenøren og sørge for at dette blir ordnet opp imener
tillitsvalgte,
slik arbeidsmiljøloven krever
Arbeiderne
er leid inn avleder
Lefdalav
InstallasBjørn
M Johnsen,
Fagforbundet
i Bærum.
øyeblikkelig.
ved innleie i enkelte virksomheter.
jon AS for å gjøre elektrikerarbeid.
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Fagforeningslederen understreker at han er tilfreds med at
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TIL KOMMENDE PENSJONISTER
Pensjonsberegninger er ofte vanskelig å
forstå. Det er også vanskelig å forklare.
Det kan være utfordrende å vite hva
de riktige spørsmålene man bør stille
er, og til slutt kan det være vanskelig
å forstå svarene, som kan ha mange
forutsetninger og oppleves som vage.

Vi har hatt en del saker den siste tiden
hvor det i etterkant av en samtale har
oppstått uenighet om hva som ble
opplyst og sagt mellom pensjonsrådgiver
og den ansatte.
Fagforbundet oppfordrer derfor at dere
krever skriftlig svar på spørsmålene som
blir stilt og på de pensjonsberegningene
som blir foretatt. Når dere har ting
skriftlig sikrer dere at det senere ikke
skal bli et diskusjonstema. Her er
dessverre den ansatte ofte den
tapende part.

VERVEKONKURRANSEN!
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 også får noen koselige
premier.

viktigste kildene til nye medlemmer, og vi
setter pris på alt det arbeidet dere gjør.
Tusen takk og lykke til med ny
vervekonkurranse i 2020!

Vi ser at vervingen som foregår av dere
ute på arbeidsplassene er en av de

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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CARPE DIEM OG LINDELIA
Bærum kommune foreslår store endringer
i helsesektoren. Konsekvensen kan bli
at 500 beboere og flere hundre ansatte
må bytte sykehjem. Høsten 2020 vil
Bærum kommunes storsatsinger, Carpe
Diem Demenslandsby og Lindelia bo- og
behandlingssenter, stå klare til innflytting.
Under PTV seminaret i november, hvor
vi fikk besøk av kommunalsjefen for
Pleie og omsorg, Morten Svarverud,
la han frem de to ulike forslagene
til endringer i helsesektoren som
kommunen foreslår:
• Det ene forslaget innebærer flytting
av 500 pasienter og potensielt alle
ansatte ved alle sykehjem i Bærum.
Det vil føre til at det enkelte sykehjem
vil tilby enten langtids- eller korttidsopphold.
• Det andre forslaget innebærer ikke
like store omveltninger. Her vil de
ulike typene opphold være som nå,
hvor sykehjemmene vil ha ansvar for
flere typer opphold. Dette mener
kommunen blir en kortsiktig og ikke
like god løsning som det første
alternativet.
Under seminaret åpnet Svarverud for
en dialog med PTV i salen, og han har
overfor Budstikka også påpekt at ansatte,
pårørende og beboere vil være involvert
i prosessen mot flyttestart. Samtidig
påpeker han at en samling vil gi et bedre
tilbud til beboerne. I tillegg får vi samlet
flere beboere som er i samme situasjon
på samme sykehjem, forteller han.
Carpe Diem vil få hovedansvaret for

kommunens demente pasienter, som
vil bidra til økt spesialisering. Carpe
Diem demenslandsby vil være ferdigstilt
sommeren 2020 og ha 158 plasser totalt.
Lindelia bo- og behandlingssenter vil
også ferdigstilles sommeren 2020, og
ha 132 plasser. Ettersom Carpe Diem
Demenslandsby og Lindelia bo- og
behandlingssenter skal erstatte
eksisterende sykehjem og åpnes det
dermed ikke opp for nye sykehjemsplasser. I forslaget kommunalsjefen
foretrekker, vil totalt seks sykehjem
og avdelinger avvikles helt eller delvis.
Dette er sentrene og avdelingene
som potensielt skal avvikles:
• Østerås bo- og behandlingssenter
• Berger bo- og behandlingssenter
• Lommedalen omsorgsbolig
• Valler bo- og behandlingssenter
• Solvik bo- og behandlingssenter –
avdeling Hennie Onstad
• Dønski – avdeling kommunale akutte
døgnplasser (flyttes til Stabekk boog behandlingssenter
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LO MED NORGES
STØRSTE BANKAVTALE
LO og LO-forbundene kan tilby en av
landets aller beste rentebetingelser til
medlemmer som kjøper bolig for første
gang.Vi har inngått en egen avtale med
SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1
SMN, som tilbyr sine beste renter for deg

som er medlem. Avtalen omfatter boliglån
for medlemmer over 34 år, boliglån for
unge og førstehjemslån uavhengig av alder.
Dette er en del av fordelsprogrammet
LOfavør.

DETTE ER BANKAVTALEN:
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Ledige uker Elviria 2020
LEDIGE UKER ELVIRIA 2020

Vi har nå fått en oversikt over de ukene i første halvår hvor leiligheten i Elvir
Vi har nåuker
fått enElviria
oversikt2020
over de ukene i første halvår hvor leiligheten i Elviria er
Ledige
som har
sendt
inn ønsker
har fått en tilbakemelding på dette. Dersom det op
ledig. De som har sendt inn ønsker har fått en tilbakemelding på dette. Dersom det
frafallnoen
vil flere
ut ut
fortløpende
påvårvår
nettside.
oppstår
frafall ledige
vil flere uker
ledige legges
uker legges
fortløpende på
nettside.
Vi har nå fått en oversikt over de ukene i første halvår hvor leiligheten i Elviria er ledig. De
som har sendt inn ønsker har fått en tilbakemelding på dette. Dersom det oppstår noen
De ledige
ukene
i første
er følgende:
frafall
vil flere ledige
uker
legges uthalvår
fortløpende
på vår nettside.

Uke 3

17.1 – 24.1

Uke 12

De ledige ukene i første halvår er følgende:
13
Uke 4 24.1 – 31.1Uke 12 Uke
3.4 – 10.4
Uke 3 17.1 – 24.1
Uke
10.4 16
– 17.4
Uke
4 524.1 31.1
– 31.1– 7.2 Uke 13 Uke
17.4 – 24.4
Uke
5 631.1 7.2
– 7.2– 14.2 Uke 16
Uke
Uke 6 7.2 – 14.2

3.4 – 10.4
10.4 – 17.4
17.4 – 24.4

Det er også nå åpent for å søke om en uke i andre halvår. Dette gjøres via skjema
som dere kan finne på vår nettside. Fristen for å søke på ukene 25-52 vil bli satt til
Det
er også
nå åpent
å søke
omåen
uke iom
andre
gjøres
via skjema
somgjøres
dere via sk
Det
er også
nå for
åpent
for
søke
enhalvår.
uke iDette
andre
halvår.
Dette
15. februar slik at det raskt kan gis tilbakemelding og flybilletter kan bestilles.
kan
finne
på vårpå
nettside.
Fristen forFristen
å søke påfor
ukene
25-52på
vil bli
satt til25-52
15.februar
slik satt
at til 15.f
kan
finne
vår nettside.
å søke
ukene
vil bli
det raskt kan gis tilbakemelding og flybilletter kan bestilles.
Videt
vil minne
om gis
hvordan
vi regner uker
oss når dere
raskt kan
tilbakemelding
og hos
flybilletter
kan søker.
bestilles.
Når dere booker gjennom skjema blir dere bedt om å oppgi hvilket ukenummer dere
Vi minner om hvordan vi regner uker hos oss når dere søker. Når dere booker gjennom
ønsker blir
å booke
leiligheten.
Det er veldig
viktig å merke
seg at disse
løper
fra fredag
skjema
dereom
bedthvordan
om å oppgivihvilket
ukenummer
dere
å booke
leiligheten.
Vifredag.
minner
regner
uker hos
ossønsker
når dere
søker.
Når dere booke
til
Det
innebærer
at
du
søker
på
ukenummer
den
første
fredagen
befinner
Det er veldig viktig å merke seg at disse løper fra fredag til fredag. Det innebærer at du søker
skjema
blirduden
dere
bedt om å oppgi hvilket ukenummer dere ønsker å booke le
seg
i, selv om
kommer
på
ukenummer
første fredagen befinner seg i, selv om du kommer til å tilbringe
til
å
tilbringe
mesteparten
tiden
i uken
som
etterfra
i leiligheten.
Det er veldig
viktig
merke
segetter
at disse
løper
fredag til fredag. Det inneb
mesteparten
av tiden
i ukenåavsom
kommer
ikommer
leiligheten.
Det
si at dersom man
forførste
eksempel
booker uke
7, så løperseg
denne
fra fredag
14.2fredag til å
påvilukenummer
den
fredagen
befinner
i, selv
om du
kommer
Det vil si at dersom man for eksempel booker uke 7, så løper denne fra
23.4.
mesteparten
avtiltiden
i uken
som kommer etter i leiligheten.
fredag
14. februar
fredag
23. februar.

Det vil si at dersom man for eksempel booker uke 7, så løper denne fra fre
23.4.

Februar

Uketall du booker
Perioden det
gjelder for

Uketall du booker

Perio
gjelde
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Debattinnlegg fra:

UBEGRIPELIG Å OVERFØRE
KEMNEREN TIL STATEN
Den største bomben i årets statsbudsjett
var regjeringens forslag om at skatteoppkrevingen ved kemnerkontorene
skal overføres til staten. Dette forsøkte
også finansminister Siv Jensen på i 2015.
Det slaget tapte hun i Stortinget. KrF og
Venstre som da var i opposisjon stemte
mot forslaget sammen med de andre
opposisjonspartiene og dermed fikk ikke
regjeringen flertall. Siden den tid har
disse partiene gått inn i regjeringen og
her svelger de den ene kamelen etter
den andre. Gjør de det igjen, er de lokale
kemnerkontorene historie.
Skatteoppkreverfunksjonen har vært en
kommunal oppgave i årtier. Nå ønsker
regjeringen å redusere dagens 227
kommunale skatteoppkreverkontor og
overføre deres oppgaver til 56 regionale
skattekontor. Dette medfører at ansatte
ved kemnerkontoret i Bærum flyttes
over til noen av de regionale kontorene.
Overføringen skal skje allerede fra 1. juni
2020. Ingen vet hvor den enkelte blir
plassert.
Dette er en samfunnsoppgave som
kommunene har løst på en utmerket
måte gjennom alle år. Dagens skatteinnkreving er i verdensklasse, og de
kommunale skatteoppkreverne har best
måloppnåelse av alle. Her er Bærum på
topp i Norge.
Grunnen til dette er skatteoppkreverens
lokale tilhørighet. Jeg var selv i nærmere
20 år leder av den avdelingen som hadde
ansvaret for skatteinnfordringen i Bærum
kommune. Min erfaring er at kjennskap
til lokale forhold er den viktigste årsaken
til de gode resultatene.

Skrevet av Bjørn M Johnsen
12. desember 2019

Muligheten til lokalt skjønn innenfor
lovens ramme er et viktig bidrag til
dagens gode resultater. De kommunale
skatteoppkreverkontorene oppnår bedre
resultater enn de statlige, også når det
gjelder tilgjengelighet, kundebehandling,
saksbehandlingstid, informasjon og
forutsigbarhet. Dette vil nå bli ødelagt.
Det er derfor uforståelig at regjeringen
vil forandre noe som fremstår som en
svært effektiv ordning.
Skatteoppkreveren har i tillegg en
kontrolloppgave opp mot lokale
arbeidsgivere og har derfor en viktig
funksjon i kampen mot svart arbeid.
Samspillet mellom lokalt næringsliv og
tilstedeværelse lokalt er en avgjørende
faktor for gode resultater.
I 2015 konkluderte Rådmannen i sin
innstilling at en statliggjøring ville
innebære en risiko for tap av inntekter.
Det er nå foretatt en beregning
som viser at Bærum kommune vil få
reduserte overføringer fra staten som
medfører at kommunen vil tape flere
millioner kroner årlig.
For meg er det ubegripelig at en regjering
som gjennom sin kommunereform skal
overføre flere oppgaver fra staten til
kommunene, nå tar oppgaver fra de
samme kommunene.
Vårt håp er nå at noen av de nye
regjeringspartiene kjenner sin
besøkelsestid og står opp for det
standpunkt de hadde i opposisjon.
Det er lov å håpe!
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OPPNEVNELSE AV HOVEDVERNEOMBUD
FOR PERIODEN 1.1.2020 - 31.7.2020
• Koordinerende HVO + OU:
Jan Harald Eek i 100 %
• HVO skole:
Karianne Audahl Vik i 70 %
• HVO barnehage:
Gøril Wang Larsen i 80 %
• HVO HESO:
Anne Kari Baarli i 100 %

• HVO eiendom, PMK og
tekniske tjenester:
Stein Wiik i 100 %
• HVO PLO:
Gunn E. Moren i 100 %
• HVO PLO:
Katrine Westin Larsen i 100 %
• HVO PLO:
Elin Brathagen i 50 %

Alle oppnevnelsene var enstemmige.

OPPNEVNELSE AV MEDLEMMER TIL BÆRUM
KOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG
FOR PERIODEN1.1.2020 – 31.12.2021
Hovedsammenslutningene har fått oversikt fra arbeidsgiver som viser antallet
organiserte og uorganiserte i Bærum kommune. Tallmateriale gir arbeidstakerorganisasjonene anledning til å oppnevne medlemmer til Arbeidsmiljøutvalgene.
Følgende ble oppnevnt til HAMU:
• Zlata Ljubicic,
Fagforbundet

• Marthe Medby Røine-Helgesen,
NSF

• Anne Kari Baarli,
Fagforbundet

• Yngve T Ludvigsen,
Delta

• Bjørn Sigurd Hjeltnes,
Utdanningsforbundet

• Jan Harald Eek,
Koordinerende hovedverneombud

Alle oppnevnelsene var enstemmige.
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Almanakker 2020

AlmanakkeNå
r 2er0det
20mulig å bestille
Fagforbundets almanakk for 2020
AlmaDen
nakerkgratis
er 20for20
i nettbutikken.
Nå er det mulig å bestille

medlemmer
Fagforbundets almanakk
for 2020 i og vil bli sendt ut
nettbutikken. Den erfra
gratis
for Nå er
mulig å bestille
slutten
avdet
oktober.
medlemmer og vil bli sendt ut fra
Fagforbundets almanakk for 2020 i
slutten av oktober.
nettbutikken. Den er gratis for
medlemmer og
vil bli sendt
ut fra
Alleselv
medlemmer
bestiller
selv
i
Alle medlemmer bestiller
i
slutten av oktober.
nettbutikken og mottar
almanakken og mottar almanakken
nettbutikken
posten. Porto er også gratis. Alle medlemmer bestiller selv i
i posten.nettbutikken
Porto er ogogså
gratis.
mottar
almanakken
Tillitsvalgte oppfordres til å
i posten. Porto er også gratis.
videreformidle informasjonen til
Tillitsvalgte oppfordres til å
medlemmene og bistå
slik at flest
Tillitsvalgte
oppfordres
til å
informasjonen til
mulig bestiller på egenhånd. Detvidereformidle
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og bistå slik at flest
videreformidle
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til
også mulig for enkeltmedlemmer
å
på egenhånd. Det er
bestille på telefon: 21medlemmene
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ogforbistå
slik at flestå
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enkeltmedlemmer
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21 07 25Det
93. er
mulig bestiller
egenhånd.

RING OG BESTILL SELV PÅ
RING OG BESTILL SELV PÅ
TELEFON:
TELEFON:

21 07 25 93
21 07 25 93

også mulig for enkeltmedlemmer å
bestille på telefon: 21 07 25 93.

For å bestille via Fagforbundet.no:
Helt nederst på siden:

1.
3.
2.

www.fagforbundetbaerum.no

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforbundet Bærum ønsker alle sine medlemmer
en fortreffelig høytid!
POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Bærum kommune
1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no

