
Hei alle ansatte ved BTEM.  

Viser til e-poster sendt til dere alle fra tjenesteleder og avd. leder vedrørende 

omstillingsprosessen ved BTEM. Her forsøkes det å skape et inntrykk av at anken fra 

Fagforbundet er årsaken til at prosessen har stoppet opp.  Vi har fått mange opprørte 

henvendelser om disse e-postene. 

 

Denne anken fra Fagforbundet hadde vært helt unødvendig hvis tjenestelederen hadde gjort 

jobben sin.  Som en beskrivelse av disse e-postene synes jeg de gamle uttrykkene «ta mannen 

istedenfor ballen» eller «angrep er beste forsvar», passer best.  I dette tilfelle som så ofte ellers 

fører det til selvmål.  

Fagforbundet er den første til å beklage at denne prosessen ikke har vært avsluttet for 

lenge siden. Det er imidlertid ikke Fagforbundets feil. 

Det viste seg da fagforeningene mottok alle saksdokumentene før behandlingen av saken i 

kommunalsjefens MBM, at disse hadde viktige mangler. Vi oppdaget raskt at det ikke var påført 

tjenestetid for noen av de ansatte som er en av de viktigste kriteriene ved nedbemanning. Dette 

oppdaget Fagforbundet og ba om at tjenestetid måte påføres før saken kunne behandles.  Dette er 

helt og holdent tjenesteleders ansvar. Vi er faktisk forundret over at ingen andre reagerte på at 

slik nødvendige opplysningene manglet. Kommunalsjefen var enig i at disse skulle fulgt saken. 

Dermed ble MBM utsatt.  

 Under behandlingen i MBM var det også stor usikkerhet om at tjenesteleders fremstilling i 

saken var riktig og det fremkommer i referatet at det måtte gjøres en ny vurdering av 

tjenesteleders opplysninger.  I ettertid har Fagforbundet brakt i erfaring at det hefter vesentlige 

saksbehandlingsfeil ved prosessen ved utvelgelsen av overtallige. Det hefter flere faktafeil ved 

de dokumentene som fulgte saken til MBM hos kommunalsjef.  Feil i saksdokumentasjon har 

også blitt bekreftet av kommunalsjef Syrdal. Dette er også tjenesteleders ansvar. 

Det stilles strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling ved nedbemanning. Utvelgelsen av 

hvem som skal nedbemannes må bygge på korrekt grunnlag, vurderingene må ha tilstrekkelig 

bredde og være fullt etterprøvbare. Hvis det foreligger svikt ved saksbehandlingen vil 

nedbemanningen bli kjent ugyldig.  

I en så viktig sak som gjelder ansattes fremtid, må vi være trygge på at beslutningen tas på 

korrekt grunnlag, at opplysningene er riktige og at lov og regler følges.  Dette er viktig for alle 

ansatte. Det er faktisk en av fagforeningenes viktigste oppgave.  Det er ikke alltid like hyggelig å 

ta kampen opp med arbeidsgiver, men i slike saker har Fagforbundet både kompetanse og 

ryggrad til å stå i stormen.  Det har vi gjort før og det vil vi gjøre igjen. Det er jo derfor dere er 

organisert og at fagbevegelsen er viktig for ansatte. Fagforbundet Bærum har nå vokst til 

nærmere 4300 medlemmer. Denne store økningen tar vi som en aksept for vårt arbeid for ansatte 

i kommunen. 

  



Tjenesteleder skriver at dette ikke blir ferdig før sommeren. Det er feil. Saken kan avgjøres i 

løpet av kort tid. Her må vi bare bli enige om fakta. Så snart vi er sikre på at alle opplysninger i 

saken er korrekte så kan kommunalsjefen ta sin beslutning. Ingen er tjent med at det skal hefte 

seg saksbehandlingsfeil og diskusjoner i ettertid. Vi er alle tjent med at ansatte har tillit til 

prosessen, da vil resultatet også bli akseptert.   

Siden det har blitt så mye diskusjoner rundt saken har vi besluttet å legge anken og det som her 

skrives ut på www.fagforbundetbaerum.no Her kan dere ved selv lese hele Fagforbundets anke 

og mye annet nyttig informasjon. 
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