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og hvordan det ville bli oppfattet både av 
ansatte og innbyggerne. Fagforbundet var 
den eneste fagforeningen som aktivt gikk i 
mot forslaget, noe ledelsen ikke satte særlig 
pris på. Men Fagforbundet har alltid vært 
klar i sin tale, også denne gang. Erfaringen 
burde tilsi at de ved neste korsvei bør lytte 
mer til våre innspill.

Fagforbundet frontet også saken i media. 
Det har medført at vi har fått utallige 
henvendelser fra kjente og ukjente. Det er 
sjelden at så mange engasjerer seg i en sak. 
Vi har fått sterk støtte både fra medlemmer 
og andre ansatte og ikke minst fra 
ukjente innbyggere. Tilbakemeldingene er 
samstemte. De gir uttrykk for at vi har satt 
ord på det alle mener. «Dette er skamløst», 
er noe som gjentas. Det er betimelig å 
spørre om kommunens øverste ledelse 
lever i sin egen boble. 

Denne overtidssaken og alt rundt 
dødsfallene på Vallerhjemmet har behørig 
blitt omtalt av norsk presse. Det har 
dessverre gitt Bærum kommune en negativ 
omtale som vi kunne vært foruten. Her har 
kommuneledelsen seg selv å takke.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
dere alle en god og smittefri sommerferie. 
Så får vi håpe at vi til høsten kan gjenoppta 
normal drift av fagforeningen.

Bjørn M Johnsen

Vi har vært gjennom et halvår som har 
påvirket våre liv og forandret vår adferd. 
Koronapandemien som traff oss i februar 
medførte at mye av samfunnet ble stengt 
ned. 

Denne pandemien har vist oss hvilke 
oppgaver som er samfunnskritiske. Det 
er tjenester som til daglig utføres av våre 
medlemmer. Det gjelder ansatte i pleien, i 
barnehagene og SFO og ansatte i tekniske 
tjenester og eiendom.  Disse har vært helt 
nødvendige for at samfunnet skulle fungere.

Mange har arbeidet med fare for selv 
å bli smittet, og noen ble det og ble svært 
syke. De fleste som ble smittet arbeidet 
ved Vallerhjemmet, hvor tolv av brukerne 
døde av viruset. Vi har fått sterke vitnesbyrd 
fra flere av medlemmene der. Det er 
rystende lesing. Det var et sykehjem i totalt 
kaos. Fagforeningen har krevd en ekstern 
granskning, noe som Fylkesmannen nå vil 
gjøre gjennom et tilsyn. De ansatte som 
daglig har stått i smitten med den fare det 
medførte er våre hverdagshelter. Ble disse 
satt nok pris på av vår arbeidsgiver Bærum 
kommune?  Det synes ikke slik.

Her i kommunen prioriterer vi våre 
høytlønnede ledere som nå gis mulighet 
for store overtidsgodtgjørelser, mens våre 
hverdagshelter blir avspist med kaffe og 
kake. Forstå det de som kan. Fagforeningen 
reagerte sterkt på en slik prioritering 
og har frontet dette i samtaler med 
kommuneledelsen. Vi advarte ledelsen klart 
og tydelig om urettferdigheten ved forslaget 

Lederen har ordet

Et annerledes halvår



Fagforeningslederen ønsket en fullsatt 
sal velkommen til årsmøtet. Han startet 
med å orientere om ulykken som Zlata 
hadde vært utsatt for da hun var på 
nyttårsferie i utlandet. Hun hadde blitt 
operert og var fremdeles på sykehuset. 
En lang sykeperiode var på det 
tidspunktet forventet. Ulykken medførte 
at valgkomiteen anmodet Bjørn om å 
fortsette som leder i ytterligere ett år 
og at Zlata velges som leder fra andre 
året av valgperioden. Dette forslaget ble 
enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det ble 
for øvrig også resten av innstillingen fra 
valgkomiteen.

Ellers orienterte fagforeningslederen 
forsamlingen om de aktuelle sakene som 

fagforeningen i disse dager hadde øverst 
på sin agenda. Han orienterte også om 
etableringen av Fagforbundet Viken og de 
kommende sentrale lønnsforhandlingene.

Etter åpningen ble en fyldig beretning 
for 2019 gjennomgått og vedtatt, 
sammen med regnskap, samt budsjett 
og handlingsplan for 2020. Årsmøtet 
bevilget kr 65.000 til Fagforbundets 
barneby i Angola og kr 15.000 til 
julefest for flyktninger i samarbeid med 
Flyktningekontoret.

Tove Bøygard underholdt med flott 
visesang før årsmøtet ble avsluttet med 
hyggelig sosialt samvær med god mat og 
drikke.

ÅRSMØTE 2020
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Som alle andre kommunale kontor i 
Sandvika, ble også fagforeningskontoret 
stengt for publikum i midten av mars. 
Dette ble medlemmene orientert om 
både ved SMS, på våre nettsider og ved 
oppslag på arbeidsplassen.

For å unngå smitte var det bare én på 
kontoret til en hver tid. De andre hadde 
hjemmekontor. Kommunikasjonen med 
medlemmene gikk på epost og telefon. 
Dette har fungert svært godt og det ble 
gitt raske tilbakemeldinger.

Vår informasjonskanal ut mot 
medlemmene har vært vår internettside 
www.fagforbundetbaerum.no som har 
blitt oppdatert nesten daglig med ny 
informasjon. Vi har flere ganger sendt ut 
SMS med oppfordring om bruk av siden. 
Det er derfor gledelig å registrere en stor 
aktivitet på internettsiden. Vi har også fått 
tilbakemelding om at ikkemedlemmer 
bruker denne siden for å oppdatere seg 
om det som skjer i kommunen.  

De hovedtillitsvalgte har hver ettermiddag 
kontormøte på Teams. Her blir problemer 
diskutert og hvordan de skal løses. Her 
blir det informert om neste dags møter 
med arbeidsgiver og hvilke synspunkter 
og innspill fagforeningen skal komme 
med i de løpende sakene. Dette har også 
fungert utmerket.  

Fagforeningsstyret har avholdt 
sine planlagte styremøter som 
telefonkonferanser. De nødvendige 
vedtak er derfor fattet i henhold til 
vedtektene. Fagforeningslederen har 
jevnlig Teamsmøter med ledelsen av 
fylkeskretsen og kompetansesenteret, 

hvor alle fagforeningslederne i Viken 
deltar. Her utveksles informasjon 
og erfaringer om dagens situasjon 
og forbundets anbefalinger til de 
problemstillingene som oppstår. Dette 
har vært nyttige møter. Faktisk har 
kontakten og informasjonsflyten mellom 
fagforeningene og fylkeskretsen vært mer 
omfattende enn det som er vanlig.

Alle møter med arbeidsgiver har vært 
på Teams. Det har aldri vært så mye 
møtevirksomhet som i disse månedene. 
Noe som også har vært nødvendig. De 
beslutningene som ble fattet og som 
angikk de ansatte ble raskt satt på trykk 
på vår internettside. I mange tilfeller 
var fagforeningen først ute med ny 
informasjon. Det er vi litt stolte av.

Det har ikke vært mulig å avholde lokale 
medlemsmøter på tjenestestedene eller 
sentralt i fagforeningen. Derfor blir det 
dessverre heller ikke noe sommermøte 
i år.

Samlet sett har denne perioden vært 
arbeidskrevende. Vi snudde oss raskt 
rundt da pandemien oppsto, og det 
har etter omstendighetene fungert 
svært godt. Skulle det ikke komme en 
oppblomstring av smitten, håper vi at alt 
vil normalisere seg etter sommerferien. 

Vi antar at det i sommerferien ikke vil 
være så mye nytt å informere om, men 
så snart det skulle foreligge noe, vil våre 
nettsider bli oppdatert. Vi anmoder
derfor dere alle til jevnlig å besøke
www.fagforbundetbaerum.no, det er den 
beste måten å holde seg oppdatert på. 

FAGFORENINGEN UNDER
KORONAPANDEMIEN



I de dagene hvor møter og sammenkomster 
hverken er tillatt eller ønsket, måtte hilsninger og 
oppmuntringer gjøres på avstand. Det var tydelig 
for oss i Fagforbundet at det enorme presset som 
de ansatte ved Vallerhjemmet stod under utgjorde 
et behov utover det arbeidet vi gjorde for å ta 
tak i saken. De trengte også en liten øyeblikkelig 
påminnelse om at de gjorde en god jobb.

Fagforeningen sendte derfor Vallerhjemmet fire 
store marsipankaker, en kake til hvert team, som et 
uttrykk for anerkjennelse og støtte i den krevende 
perioden de stod overfor.

De ansatte stod i stormen hver dag, noe mange av oss andre bare kunne følge på 
avstand. Dette er våre hverdagshelter, og vi er stolte over å ha dem med oss på laget. 
Vi takker nok en gang for den jobben de gjorde da, og fortsetter å gjøre hver dag.

6

OPPMUNTRING TIL VALLERHJEMMET

Nestleder og HTV hos oss, Zlata Ljubicic, ble som mange 
av dere vet utsatt for en ulykke på nyttårsaften. Ulykken 
skjedde i utlandet, og omfanget var alvorlig. Hun ble 
sykemeldt, innlagt på sykehus og operert tidlig i januar. 
Rekonvalesensen gikk sakte, og det ble tidlig åpenbart at 
hun ikke ville kunne vende hjem til Norge med det første.
I mars, like før hele landet stengte ned, ble det avgjort at 
det var tryggest og mest gunstig å prioritere en hjemreise, 
og fortsette rehabiliteringen i Norge. 

Hun har tatt tiden til hjelp, og har sakte men sikkert 
begynt å vende tilbake til arbeidet. Hun har blitt friskmeldt 

20% og gjør det hun kan for medlemmene våre fra et lyst og trivelig hjemmekontor. 
Hun er også i den sammenheng tilbake i mange ulike møtesammenhenger på Teams, 
og arbeidsgiver kan nok en gang få høre hennes stemme der andre velger å tie.

Hennes fravær har vært åpenbart, og vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake.
Vi gleder oss til dagen vi får høre at hun er 100% friskmeldt.

ZLATA TILBAKE PÅ JOBB
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debattansvarlig
Dag Otter Johansen

dagotter.johansen@budstikka.no

En hyllest til syklistene
Sykling

styreleder, Asker MDG
aSandra B. Sotkajærvi,

seg kraftig. En har dødd.

for hva som skulle skje med han.

merker og armen i gips?

Som liten gråt jeg, når pappa
var på sykkeltur. Jeg var livredd

Kom han hjem humpende på
krykker? Kom han hjem med blå-

Kom han hjem i det hele tatt?

sprekere enn de fleste.

Det er så fryktelig synd. For syk-
lingen er en av pappas største gle-
der, og det har gitt han en helse
som ikke ligner grisen. Han har
syklet seg vekk fra en rekke poten-
sielt arvelige sykdommer, og er

menneskelige verdier:

Jeg er heller ikke i tvil om at
hans kjærlighet for sykling har
bidratt til at hans grønne og med-

Der han sykler om kapp med
dyr og fugler kjenner han luften
kjærtegne huden, sola steike, reg-
net piske, snøen bite. Denne
unike nærheten og interaksjonen

nemlig pappa.

I dag er det verdens sykkeldag, og
jeg vil hylle alle syklister med en
historie om min favoritt-syklist,

hetskontroller.

Jeg kaller han bare RoboCop.
Utallige år på sykkelsetet har
medført en rekke ulykker - og
operasjoner. Halve mannen består
nå av plater og skruer. Seriøst, det
piper når han går gjennom sikker-

Vi kan spøke med det, men det
er blodig alvor bak hver centime-
ter av metall.

Han har blitt presset ut i auto-
vern, stupt av sykkelen i veihull,
og blitt påkjørt av både buss og
bil. Blant sykkelgjengen er han
intet unntak. Mange har skadet

et økosentrisk livsperspektiv.
med naturen er næringsrik mat til

meg, men det var aldri grandiose
ting. Nei, det var hårspenner han

ble reddet fra påkjørsel. Jeg verd-

Han har også en ydmyk hold-
ning til forbruk. Pappa kom alltid
hjem fra en sykkeltur med noe til

fant i grøftekanten. En veske som
var mistet på veien. En bamse som

satte det så høyt, fordi jeg visste at
pappa hadde tenkt på meg og
fordi hver ting hadde en unik his-
torie ved seg. En holdning til for-

sursutvinning eller antall kroner,
men om affeksjonsverdi.

bruk som ikke handler om økt res-

Til slutt: verdien om samhold.
På to hjul er det lett å bremse ned
og slå av en prat med andre.
Pappa har det største nettverket
jeg vet om. Han har alltid noen
som hjelper han når han trenger
det. Hadde han hatt det uten syk-

FOTO: DAN UNEKENSandra B. Sotkajærvi, styreleder Asker MDG.b

ritere innsats for å sikre gang- og

tell ved alle jernbanestasjoner.

sykkelveier fra boligområder til
skoler og mellom tettstedene. Vi
vil sikre transportsyklister egne
merkede felt i kjørebanen på veier
med hastighet på 50 km/t eller
lavere. Og vi vil etablere sykkelho-

a

kelen?

Den gir renere luft, bedre helse -

med mindre det er trygt.

Sykkelen bidrar til mye godt.

og kanskje mer altruistiske og
økosentriske verdier? Men sykke-
len kan ikke bidra til alt dette,

Derfor jobber De Grønne for å
styrke innsatsen for å sikre syklen-
des vilkår i kommunen. Vi vil prio-

Ekstern granskning for trygg omsorg
Vi har nå fått slutt-
rapporten etter 
gjennomgangen av 
en av Bærum kom-
munes store trage-
dier gjennom histo-
rien.

FOTO: KNUT BJERKE
En ekstern granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd på Vallerhjemmet, skriver Bjørn M. Johnsen (Ap).b

hvordan vi best kan sette inn ret-

gere trygge helse- og omsorgstje-
nester.

som nå er gjennomgått. En slik
granskning vil gi oss grunnleg-
gende forståelse om helheten i det
som har skjedd og kunnskap om

tede tiltak for å sikre våre innbyg-

skje igjen.

Det som nå har skjedd på Val-
lerhjemmet, må aldri få lov til å

a

allerede 7. februar tok opp spørs-

brøt ut.

utvides og gjelde fra 1. februar.
Grunnen til det er at Bedrifts-
helsetjenesten og vernetjenesten

målet om tiltak for å forebygge
koronasmitte. Hvordan ble det
fulgt opp? Samtidig er det viktig å
undersøke hvordan forholdene
var på Vallerhjemmet før smitten

nisasjonen det sviktet. Det er vik-

Det lå ikke i mandatet for gjen-
nomgangen å vurdere hvor i orga-

tig at en ekstern granskning må
gjelde en lengre periode enn det

ker til at vi mener det er nødven-

fremkommer.

gig granskning. Det er flere årsa-

dig. De etterlatte har krav på en
granskning slik at ingen kan stille
spørsmål om habiliteten til grans-
kerne. Det er også viktig for de
nåværende brukere, de ansatte og
for de kommende pleietrengende.
Det er samtidig viktig at innbyg-
gerne er trygge på bruken av våre
institusjoner. Derfor må vi være
sikre på at alle fakta i tragedien

Samtidig mener Arbeiderpar-
tiet at granskningsperioden må

rapportering.

kunne medføre smittefare.

Rapporten stiller også spørsmål
om det var tilstrekkelig beman-
ning til daglig. Det gjorde det eks-
tra vanskelig under en krise. Sam-
tidig var det mange deltidsansatte
som jobbet flere steder og dermed

er viktig med en ekstern uavhen-

Innledningsvis påpeker rappor-
ten at «intern revisjon eller
granskning med uavhengig fag-
ekspert kunne kanskje i enda
større grad avdekket konkrete
avvik». Arbeiderpartiet mener det

Vallerhjemmet

kommunestyrerepresentant og 
fraksjonsleder i BIOM for Bærum 
Ap.

aBjørn M. Johnsen,

karantene.

Kommuneledelsens sluttrapport
om hendelsene ved Vallerhjem-
met gjelder for perioden 1. mars
til 2. mai. I disse to månedene
døde 12 av sykehjemmets bru-
kerne. 35 ansatte ble smittet av
koronaviruset og 47 satt i to ukers

ansatte gikk fra avdeling til avde-

hørt.

Rapporten bekrefter det som
tidligere er nevnt av ansatte og
viser et sykehjem i kaos under
denne perioden. Det manglet
tydelig ledelse. Hyppige lederskif-
ter gikk ut over organiseringen.
Blant annet førte dette til at

ling uten smitteutstyr og at smit-
tede ikke ble skjermet i egen avde-
ling. Mangel på smitteutstyr med-
førte at det måtte spares, samtidig
som det var mangelfull opplæ-
ring. Ansatte forsøkte å varsle om
forholdene, men ble i liten grad

Noe av det alvorligste er at det
er avdekket en rekke systemfeil.
Det tok lang tid før informasjon
fra kommuneledelsen kom frem
til de ansatte, om de i det hele tatt
nådde frem. Dårlige systemer
gjorde at det var vanskelig med
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En ekstern granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd på Vallerhjemmet, skriver Bjørn M. Johnsen (Ap).b
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gere trygge helse- og omsorgstje-
nester.

som nå er gjennomgått. En slik
granskning vil gi oss grunnleg-
gende forståelse om helheten i det
som har skjedd og kunnskap om

tede tiltak for å sikre våre innbyg-

skje igjen.

Det som nå har skjedd på Val-
lerhjemmet, må aldri få lov til å

a

allerede 7. februar tok opp spørs-

brøt ut.

utvides og gjelde fra 1. februar.
Grunnen til det er at Bedrifts-
helsetjenesten og vernetjenesten

målet om tiltak for å forebygge
koronasmitte. Hvordan ble det
fulgt opp? Samtidig er det viktig å
undersøke hvordan forholdene
var på Vallerhjemmet før smitten

nisasjonen det sviktet. Det er vik-

Det lå ikke i mandatet for gjen-
nomgangen å vurdere hvor i orga-

tig at en ekstern granskning må
gjelde en lengre periode enn det

ker til at vi mener det er nødven-

fremkommer.

gig granskning. Det er flere årsa-

dig. De etterlatte har krav på en
granskning slik at ingen kan stille
spørsmål om habiliteten til grans-
kerne. Det er også viktig for de
nåværende brukere, de ansatte og
for de kommende pleietrengende.
Det er samtidig viktig at innbyg-
gerne er trygge på bruken av våre
institusjoner. Derfor må vi være
sikre på at alle fakta i tragedien

Samtidig mener Arbeiderpar-
tiet at granskningsperioden må

rapportering.

kunne medføre smittefare.

Rapporten stiller også spørsmål
om det var tilstrekkelig beman-
ning til daglig. Det gjorde det eks-
tra vanskelig under en krise. Sam-
tidig var det mange deltidsansatte
som jobbet flere steder og dermed

er viktig med en ekstern uavhen-

Innledningsvis påpeker rappor-
ten at «intern revisjon eller
granskning med uavhengig fag-
ekspert kunne kanskje i enda
større grad avdekket konkrete
avvik». Arbeiderpartiet mener det

Vallerhjemmet

kommunestyrerepresentant og 
fraksjonsleder i BIOM for Bærum 
Ap.

aBjørn M. Johnsen,

karantene.

Kommuneledelsens sluttrapport
om hendelsene ved Vallerhjem-
met gjelder for perioden 1. mars
til 2. mai. I disse to månedene
døde 12 av sykehjemmets bru-
kerne. 35 ansatte ble smittet av
koronaviruset og 47 satt i to ukers

ansatte gikk fra avdeling til avde-

hørt.

Rapporten bekrefter det som
tidligere er nevnt av ansatte og
viser et sykehjem i kaos under
denne perioden. Det manglet
tydelig ledelse. Hyppige lederskif-
ter gikk ut over organiseringen.
Blant annet førte dette til at

ling uten smitteutstyr og at smit-
tede ikke ble skjermet i egen avde-
ling. Mangel på smitteutstyr med-
førte at det måtte spares, samtidig
som det var mangelfull opplæ-
ring. Ansatte forsøkte å varsle om
forholdene, men ble i liten grad

Noe av det alvorligste er at det
er avdekket en rekke systemfeil.
Det tok lang tid før informasjon
fra kommuneledelsen kom frem
til de ansatte, om de i det hele tatt
nådde frem. Dårlige systemer
gjorde at det var vanskelig med
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En hyllest til syklistene
Sykling

styreleder, Asker MDG
aSandra B. Sotkajærvi,

seg kraftig. En har dødd.

for hva som skulle skje med han.

merker og armen i gips?

Som liten gråt jeg, når pappa
var på sykkeltur. Jeg var livredd

Kom han hjem humpende på
krykker? Kom han hjem med blå-

Kom han hjem i det hele tatt?

sprekere enn de fleste.

Det er så fryktelig synd. For syk-
lingen er en av pappas største gle-
der, og det har gitt han en helse
som ikke ligner grisen. Han har
syklet seg vekk fra en rekke poten-
sielt arvelige sykdommer, og er

menneskelige verdier:

Jeg er heller ikke i tvil om at
hans kjærlighet for sykling har
bidratt til at hans grønne og med-

Der han sykler om kapp med
dyr og fugler kjenner han luften
kjærtegne huden, sola steike, reg-
net piske, snøen bite. Denne
unike nærheten og interaksjonen

nemlig pappa.

I dag er det verdens sykkeldag, og
jeg vil hylle alle syklister med en
historie om min favoritt-syklist,

hetskontroller.

Jeg kaller han bare RoboCop.
Utallige år på sykkelsetet har
medført en rekke ulykker - og
operasjoner. Halve mannen består
nå av plater og skruer. Seriøst, det
piper når han går gjennom sikker-

Vi kan spøke med det, men det
er blodig alvor bak hver centime-
ter av metall.

Han har blitt presset ut i auto-
vern, stupt av sykkelen i veihull,
og blitt påkjørt av både buss og
bil. Blant sykkelgjengen er han
intet unntak. Mange har skadet

et økosentrisk livsperspektiv.
med naturen er næringsrik mat til

meg, men det var aldri grandiose
ting. Nei, det var hårspenner han

ble reddet fra påkjørsel. Jeg verd-

Han har også en ydmyk hold-
ning til forbruk. Pappa kom alltid
hjem fra en sykkeltur med noe til

fant i grøftekanten. En veske som
var mistet på veien. En bamse som

satte det så høyt, fordi jeg visste at
pappa hadde tenkt på meg og
fordi hver ting hadde en unik his-
torie ved seg. En holdning til for-

sursutvinning eller antall kroner,
men om affeksjonsverdi.

bruk som ikke handler om økt res-

Til slutt: verdien om samhold.
På to hjul er det lett å bremse ned
og slå av en prat med andre.
Pappa har det største nettverket
jeg vet om. Han har alltid noen
som hjelper han når han trenger
det. Hadde han hatt det uten syk-
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ritere innsats for å sikre gang- og

tell ved alle jernbanestasjoner.

sykkelveier fra boligområder til
skoler og mellom tettstedene. Vi
vil sikre transportsyklister egne
merkede felt i kjørebanen på veier
med hastighet på 50 km/t eller
lavere. Og vi vil etablere sykkelho-

a

kelen?

Den gir renere luft, bedre helse -

med mindre det er trygt.

Sykkelen bidrar til mye godt.

og kanskje mer altruistiske og
økosentriske verdier? Men sykke-
len kan ikke bidra til alt dette,

Derfor jobber De Grønne for å
styrke innsatsen for å sikre syklen-
des vilkår i kommunen. Vi vil prio-

Ekstern granskning for trygg omsorg
Vi har nå fått slutt-
rapporten etter 
gjennomgangen av 
en av Bærum kom-
munes store trage-
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målet om tiltak for å forebygge
koronasmitte. Hvordan ble det
fulgt opp? Samtidig er det viktig å
undersøke hvordan forholdene
var på Vallerhjemmet før smitten

nisasjonen det sviktet. Det er vik-

Det lå ikke i mandatet for gjen-
nomgangen å vurdere hvor i orga-

tig at en ekstern granskning må
gjelde en lengre periode enn det

ker til at vi mener det er nødven-

fremkommer.

gig granskning. Det er flere årsa-

dig. De etterlatte har krav på en
granskning slik at ingen kan stille
spørsmål om habiliteten til grans-
kerne. Det er også viktig for de
nåværende brukere, de ansatte og
for de kommende pleietrengende.
Det er samtidig viktig at innbyg-
gerne er trygge på bruken av våre
institusjoner. Derfor må vi være
sikre på at alle fakta i tragedien

Samtidig mener Arbeiderpar-
tiet at granskningsperioden må

rapportering.

kunne medføre smittefare.

Rapporten stiller også spørsmål
om det var tilstrekkelig beman-
ning til daglig. Det gjorde det eks-
tra vanskelig under en krise. Sam-
tidig var det mange deltidsansatte
som jobbet flere steder og dermed

er viktig med en ekstern uavhen-

Innledningsvis påpeker rappor-
ten at «intern revisjon eller
granskning med uavhengig fag-
ekspert kunne kanskje i enda
større grad avdekket konkrete
avvik». Arbeiderpartiet mener det

Vallerhjemmet

kommunestyrerepresentant og 
fraksjonsleder i BIOM for Bærum 
Ap.

aBjørn M. Johnsen,

karantene.

Kommuneledelsens sluttrapport
om hendelsene ved Vallerhjem-
met gjelder for perioden 1. mars
til 2. mai. I disse to månedene
døde 12 av sykehjemmets bru-
kerne. 35 ansatte ble smittet av
koronaviruset og 47 satt i to ukers

ansatte gikk fra avdeling til avde-

hørt.

Rapporten bekrefter det som
tidligere er nevnt av ansatte og
viser et sykehjem i kaos under
denne perioden. Det manglet
tydelig ledelse. Hyppige lederskif-
ter gikk ut over organiseringen.
Blant annet førte dette til at

ling uten smitteutstyr og at smit-
tede ikke ble skjermet i egen avde-
ling. Mangel på smitteutstyr med-
førte at det måtte spares, samtidig
som det var mangelfull opplæ-
ring. Ansatte forsøkte å varsle om
forholdene, men ble i liten grad

Noe av det alvorligste er at det
er avdekket en rekke systemfeil.
Det tok lang tid før informasjon
fra kommuneledelsen kom frem
til de ansatte, om de i det hele tatt
nådde frem. Dårlige systemer
gjorde at det var vanskelig med
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En hyllest til syklistene
Sykling

styreleder, Asker MDG
aSandra B. Sotkajærvi,

seg kraftig. En har dødd.

for hva som skulle skje med han.

merker og armen i gips?

Som liten gråt jeg, når pappa
var på sykkeltur. Jeg var livredd

Kom han hjem humpende på
krykker? Kom han hjem med blå-

Kom han hjem i det hele tatt?

sprekere enn de fleste.

Det er så fryktelig synd. For syk-
lingen er en av pappas største gle-
der, og det har gitt han en helse
som ikke ligner grisen. Han har
syklet seg vekk fra en rekke poten-
sielt arvelige sykdommer, og er

menneskelige verdier:

Jeg er heller ikke i tvil om at
hans kjærlighet for sykling har
bidratt til at hans grønne og med-

Der han sykler om kapp med
dyr og fugler kjenner han luften
kjærtegne huden, sola steike, reg-
net piske, snøen bite. Denne
unike nærheten og interaksjonen

nemlig pappa.

I dag er det verdens sykkeldag, og
jeg vil hylle alle syklister med en
historie om min favoritt-syklist,

hetskontroller.

Jeg kaller han bare RoboCop.
Utallige år på sykkelsetet har
medført en rekke ulykker - og
operasjoner. Halve mannen består
nå av plater og skruer. Seriøst, det
piper når han går gjennom sikker-

Vi kan spøke med det, men det
er blodig alvor bak hver centime-
ter av metall.

Han har blitt presset ut i auto-
vern, stupt av sykkelen i veihull,
og blitt påkjørt av både buss og
bil. Blant sykkelgjengen er han
intet unntak. Mange har skadet

et økosentrisk livsperspektiv.
med naturen er næringsrik mat til

meg, men det var aldri grandiose
ting. Nei, det var hårspenner han

ble reddet fra påkjørsel. Jeg verd-

Han har også en ydmyk hold-
ning til forbruk. Pappa kom alltid
hjem fra en sykkeltur med noe til

fant i grøftekanten. En veske som
var mistet på veien. En bamse som

satte det så høyt, fordi jeg visste at
pappa hadde tenkt på meg og
fordi hver ting hadde en unik his-
torie ved seg. En holdning til for-

sursutvinning eller antall kroner,
men om affeksjonsverdi.

bruk som ikke handler om økt res-

Til slutt: verdien om samhold.
På to hjul er det lett å bremse ned
og slå av en prat med andre.
Pappa har det største nettverket
jeg vet om. Han har alltid noen
som hjelper han når han trenger
det. Hadde han hatt det uten syk-
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ritere innsats for å sikre gang- og

tell ved alle jernbanestasjoner.

sykkelveier fra boligområder til
skoler og mellom tettstedene. Vi
vil sikre transportsyklister egne
merkede felt i kjørebanen på veier
med hastighet på 50 km/t eller
lavere. Og vi vil etablere sykkelho-

a

kelen?

Den gir renere luft, bedre helse -

med mindre det er trygt.

Sykkelen bidrar til mye godt.

og kanskje mer altruistiske og
økosentriske verdier? Men sykke-
len kan ikke bidra til alt dette,

Derfor jobber De Grønne for å
styrke innsatsen for å sikre syklen-
des vilkår i kommunen. Vi vil prio-

Ekstern granskning for trygg omsorg
Vi har nå fått slutt-
rapporten etter 
gjennomgangen av 
en av Bærum kom-
munes store trage-
dier gjennom histo-
rien.

FOTO: KNUT BJERKE
En ekstern granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd på Vallerhjemmet, skriver Bjørn M. Johnsen (Ap).b
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gerne er trygge på bruken av våre
institusjoner. Derfor må vi være
sikre på at alle fakta i tragedien

Samtidig mener Arbeiderpar-
tiet at granskningsperioden må

rapportering.

kunne medføre smittefare.

Rapporten stiller også spørsmål
om det var tilstrekkelig beman-
ning til daglig. Det gjorde det eks-
tra vanskelig under en krise. Sam-
tidig var det mange deltidsansatte
som jobbet flere steder og dermed

er viktig med en ekstern uavhen-

Innledningsvis påpeker rappor-
ten at «intern revisjon eller
granskning med uavhengig fag-
ekspert kunne kanskje i enda
større grad avdekket konkrete
avvik». Arbeiderpartiet mener det

Vallerhjemmet

kommunestyrerepresentant og 
fraksjonsleder i BIOM for Bærum 
Ap.

aBjørn M. Johnsen,

karantene.

Kommuneledelsens sluttrapport
om hendelsene ved Vallerhjem-
met gjelder for perioden 1. mars
til 2. mai. I disse to månedene
døde 12 av sykehjemmets bru-
kerne. 35 ansatte ble smittet av
koronaviruset og 47 satt i to ukers

ansatte gikk fra avdeling til avde-

hørt.

Rapporten bekrefter det som
tidligere er nevnt av ansatte og
viser et sykehjem i kaos under
denne perioden. Det manglet
tydelig ledelse. Hyppige lederskif-
ter gikk ut over organiseringen.
Blant annet førte dette til at

ling uten smitteutstyr og at smit-
tede ikke ble skjermet i egen avde-
ling. Mangel på smitteutstyr med-
førte at det måtte spares, samtidig
som det var mangelfull opplæ-
ring. Ansatte forsøkte å varsle om
forholdene, men ble i liten grad

Noe av det alvorligste er at det
er avdekket en rekke systemfeil.
Det tok lang tid før informasjon
fra kommuneledelsen kom frem
til de ansatte, om de i det hele tatt
nådde frem. Dårlige systemer
gjorde at det var vanskelig med
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En hyllest til syklistene
Sykling

styreleder, Asker MDG
aSandra B. Sotkajærvi,

seg kraftig. En har dødd.

for hva som skulle skje med han.

merker og armen i gips?

Som liten gråt jeg, når pappa
var på sykkeltur. Jeg var livredd

Kom han hjem humpende på
krykker? Kom han hjem med blå-

Kom han hjem i det hele tatt?

sprekere enn de fleste.

Det er så fryktelig synd. For syk-
lingen er en av pappas største gle-
der, og det har gitt han en helse
som ikke ligner grisen. Han har
syklet seg vekk fra en rekke poten-
sielt arvelige sykdommer, og er

menneskelige verdier:

Jeg er heller ikke i tvil om at
hans kjærlighet for sykling har
bidratt til at hans grønne og med-

Der han sykler om kapp med
dyr og fugler kjenner han luften
kjærtegne huden, sola steike, reg-
net piske, snøen bite. Denne
unike nærheten og interaksjonen

nemlig pappa.

I dag er det verdens sykkeldag, og
jeg vil hylle alle syklister med en
historie om min favoritt-syklist,

hetskontroller.

Jeg kaller han bare RoboCop.
Utallige år på sykkelsetet har
medført en rekke ulykker - og
operasjoner. Halve mannen består
nå av plater og skruer. Seriøst, det
piper når han går gjennom sikker-

Vi kan spøke med det, men det
er blodig alvor bak hver centime-
ter av metall.

Han har blitt presset ut i auto-
vern, stupt av sykkelen i veihull,
og blitt påkjørt av både buss og
bil. Blant sykkelgjengen er han
intet unntak. Mange har skadet

et økosentrisk livsperspektiv.
med naturen er næringsrik mat til

meg, men det var aldri grandiose
ting. Nei, det var hårspenner han

ble reddet fra påkjørsel. Jeg verd-

Han har også en ydmyk hold-
ning til forbruk. Pappa kom alltid
hjem fra en sykkeltur med noe til

fant i grøftekanten. En veske som
var mistet på veien. En bamse som

satte det så høyt, fordi jeg visste at
pappa hadde tenkt på meg og
fordi hver ting hadde en unik his-
torie ved seg. En holdning til for-

sursutvinning eller antall kroner,
men om affeksjonsverdi.

bruk som ikke handler om økt res-

Til slutt: verdien om samhold.
På to hjul er det lett å bremse ned
og slå av en prat med andre.
Pappa har det største nettverket
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som hjelper han når han trenger
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ritere innsats for å sikre gang- og

tell ved alle jernbanestasjoner.

sykkelveier fra boligområder til
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a

kelen?
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Ekstern granskning for trygg omsorg
Vi har nå fått slutt-
rapporten etter 
gjennomgangen av 
en av Bærum kom-
munes store trage-
dier gjennom histo-
rien.
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En ekstern granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd på Vallerhjemmet, skriver Bjørn M. Johnsen (Ap).b
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Trenger staten med på laget
Klimakur 2030

direktør i Osloregionens 
sekretariat

aØyvind Såtvedt,

bl.a. anleggsmaskiner.

norske kommuner økte fra 2017
til 2018. De økte utslippene kom
hovedsakelig innen veitrafikk og
fra annen mobil forbrenning som

totale utslipp med 6,6 % fra 2017

utslippsfrie og fossilfrie alternati-

ter statlig drahjelp. Det må etter-

sin støtte til innkjøp av disse.

I Asker og Bærum økte de

til 2018. Veitrafikk og anleggsma-
skiner utgjør henholdsvis 71 % og
7 % av utslippene. Her er det store
muligheter for utslippskutt, ved
elektrifisering og økt tilgang på

ver. Det bør også stimuleres til
samarbeid om utslippsreduksjon
ved infrastrukturprosjekter, som
Bærum Ressursbank. Det forutset-

spørres lav- og nullutslippsløsnin-
ger for anleggsmaskiner, men det
trengs flere virkemidler. Staten
bør samordne etterspørselen på
tvers av forvaltningsnivåer og øke

gassutslippene i Norge og 50 pro-

er klare til å bidra, men er avhen-
gige av virkemidler fra staten.

Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen består av 68 kommuner
(inkludert Oslo) og fylkeskommu-
nene Viken og Innlandet, med
totalt 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har 23 prosent av klima-

sent av utslippene innen veitra-
fikk. Norge vil ikke nå sine klima-
mål uten innsatsen i vår region. Vi

Klimakur er et godt grunnlag
for å halvere utslippene innen
2030, men det er behov for mer
kraft, fart og tydeligere mål.
Utslippstallene fra Miljødirektora-
tet viser at utslippene i de fleste

Veksten i persontrafikk i byom-
rådene bør tas med kollektivtra-
fikk, sykkel og gange. Utbygging

FOTO: NYEBILDER

Artikkelforfatteren påpeker at 
utbygging rundt lokale sentra og 
knutepunkter reduserer reisebe-
hovet.

b

hydrogen.

gift på biodrivstoff må utsettes.
Det er også behov for et krafttak
for utbygging av ladeinfrastruktur
og energistasjoner for biogass og

kene i Klimakur 2030 igangsettes
snarest mulig, og at de blir inklu-

sen.

Osloregionen ber om at tilta-

dert i høstens Klimamelding.
Regjeringen bør fastsette et tall-
festet utslippsmål i 2030 og utar-
beide et nasjonalt klimabudsjett.
Da blir det enklere for norske
kommuner å bidra til måloppnåel-

Kommunene og fylkeskommu-

iverksettes.

nene i Osloregionen er klare for
en lokal klimakur. Vi har oppskrif-
ten, men mangler noen virkemid-
ler. De kommer forhåpentligvis
når tiltakene i Klimakur skal

a

planer legger dette til grunn. Sta-

i tråd med et slikt prinsipp.

rundt lokale sentra og knutepunk-
ter reduserer reisebehovet, samti-
dig som det gir buss og bane et
godt passasjergrunnlag. Osloregio-
nens strategier og andre regionale

ten har også et ansvar for å bygge

Flere byområder enn i dag bør
få byvekstavtaler og/eller beløn-
ningsmidler. Dette må også følges
opp i arbeidet med NTP. Statens
andel bør økes til minst 70 prosent
i de største kollektivprosjektene,
som for eksempel Fornebubanen.

utslippsfritt og fossilfritt. Satsene
i de strekningsbaserte bomstasjo-

Osloregionen er tungt belastet
med gjennomgangstrafikk. Mer
gods må fraktes med tog og skip
og det må lønne seg å velge

nene må miljødifferensieres.
Kjøretøy som går på biogass må
fritas for bomavgift og veibruksav-

Kaoset på Vallerhjemmet må
gjennomgås av eksterne
Dersom det er noe 
koronapandemien 
avdekket, mer enn 
noe annet, så er det 
hvor avhengige vi 
er av hverandre.

FOTO: PRIVAT
Nestleder av Fagforbundet i Bærum Zlata Ljubicic er sterkt kritisk til drifen av Vallerhjemmet under koronapandemienb

stress og tanker om at de kanskje

smittespredningen.

sitter i dag med synlig preg av

smittet brukere eller bidro til

var fraværende under hele perio-

ble tatt opp med ansatte.

De jeg snakket med sier at HMS

den, og at det tok flere uker før
flere av de nye tiltakene ble inn-
lemmet i deres smittevernrutiner.
For dem virket det som om ledere
ikke visste hvordan de skulle
håndtere situasjonen, og det var
ingen åpenhet eller løsning som

Spørsmålet mange stiller seg.
Hadde Bærum kommune noen
plan for smittearbeidet og ble det
i så fall formidlet til Vallerhjem-

De jeg snakket med 
sier at HMS var 
fraværende under 
hele perioden

met slik at det ble forstått. Det er

ikke i ettertid kunne stilles spørs-

tet. Det er ingen tjent med.

nå viktig at all fakta fremkommer,
det har de etterlatte og brukere
krav på. Det har også et krav fra
de ansatte. Dette er en av kommu-
nens største tragedier. Det må

mål om gjennomgangens habili-

skjedde på Vallerhjemmet.

Derfor krever Fagforbundet, på
bakgrunn av alle tilbakemeldinger
og samtaler med ansatte, en eks-
tern granskning av det som

a

de pasientene vi var hos.»
Jeg har fått høre mye, og noe av

det som jeg biter meg fast i er his-
toriene fra ansatte som ble smittet
selv, ble sendt hjem og ikke fikk
noe annet enn radiostillhet fra
ledere under tiden hjemme. Flere
var alene, ensomme og hadde det
vanskelig. De følte seg glemt. De

noe vi etterspurte, og vi måtte ta
fikk lite opplæring i smittevern,

to kurs på nett som var obligato-
riske. Beskjeder ble omgjort fra
dag til dag og det var vanskelig å
forholde seg til hva som gjaldt. Vi
jobbet på tvers av avdelinger og
fikk ikke lov til å bruke munnbind
da det ikke var påvist korona på

lemmer på Vallerhjemmet, både 
faglærte og pleiermedarbeidere. 
De gjorde en fantastisk jobb, men 
siden deres jobb ikke omfattet 
organisering eller ledelse av Val-
lerhjemmet, kom deres gode 
arbeid i skyggen av en fraværende 
ledelse.

Et medlem skrev til meg: «Vi

Koronavirus

nestleder Fagforbundet Bærum
aZlata Ljubicic,

Jeg har fått mange vitnesbyrd fra

kere ikke skulle utsettes for uhel-

dersom de ansatte kom i kontakt
med smittende på arbeidsplassen

planlegging og gjennomføring av

3–1 ber om, har blitt ivaretatt.

ansatte på Vallerhjemmet. Her
fremkommer det at ledere på Val-
lerhjemmet som hadde ansvaret
for å forsikre at ansatte og bru-

dige og uønskede hendelser, var
nærmest fraværende. De skulle
vurdere risikoen for smittefare på
arbeidsplassen, og planlegge tiltak

eller selv utgjorde en smittefare.
Vallerhjemmet hadde i en periode
utskiftning av fire ledere. Det er
vanskelig å tenke seg at den vur-
deringen som de skulle gjøre, som

tiltak rundt smittefare slik AML &

Vallerhjemmet hadde ikke vel-

kunne ikke sørge for at god og lik

som skulle ha den.

fungerende smittevernstiltak for å
kunne håndtere omfanget av
koronapandemien. Ledelsen var
ikke tilgjengelig for ansatte og

informasjon kom raskt ut til alle

Fagforbundet har mange med-
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mål om gjennomgangens habili-

skjedde på Vallerhjemmet.

Derfor krever Fagforbundet, på
bakgrunn av alle tilbakemeldinger
og samtaler med ansatte, en eks-
tern granskning av det som

a

de pasientene vi var hos.»
Jeg har fått høre mye, og noe av

det som jeg biter meg fast i er his-
toriene fra ansatte som ble smittet
selv, ble sendt hjem og ikke fikk
noe annet enn radiostillhet fra
ledere under tiden hjemme. Flere
var alene, ensomme og hadde det
vanskelig. De følte seg glemt. De

noe vi etterspurte, og vi måtte ta
fikk lite opplæring i smittevern,

to kurs på nett som var obligato-
riske. Beskjeder ble omgjort fra
dag til dag og det var vanskelig å
forholde seg til hva som gjaldt. Vi
jobbet på tvers av avdelinger og
fikk ikke lov til å bruke munnbind
da det ikke var påvist korona på

lemmer på Vallerhjemmet, både 
faglærte og pleiermedarbeidere. 
De gjorde en fantastisk jobb, men 
siden deres jobb ikke omfattet 
organisering eller ledelse av Val-
lerhjemmet, kom deres gode 
arbeid i skyggen av en fraværende 
ledelse.

Et medlem skrev til meg: «Vi

Koronavirus

nestleder Fagforbundet Bærum
aZlata Ljubicic,

Jeg har fått mange vitnesbyrd fra

kere ikke skulle utsettes for uhel-

dersom de ansatte kom i kontakt
med smittende på arbeidsplassen

planlegging og gjennomføring av

3–1 ber om, har blitt ivaretatt.

ansatte på Vallerhjemmet. Her
fremkommer det at ledere på Val-
lerhjemmet som hadde ansvaret
for å forsikre at ansatte og bru-

dige og uønskede hendelser, var
nærmest fraværende. De skulle
vurdere risikoen for smittefare på
arbeidsplassen, og planlegge tiltak

eller selv utgjorde en smittefare.
Vallerhjemmet hadde i en periode
utskiftning av fire ledere. Det er
vanskelig å tenke seg at den vur-
deringen som de skulle gjøre, som

tiltak rundt smittefare slik AML &

Vallerhjemmet hadde ikke vel-

kunne ikke sørge for at god og lik

som skulle ha den.

fungerende smittevernstiltak for å
kunne håndtere omfanget av
koronapandemien. Ledelsen var
ikke tilgjengelig for ansatte og

informasjon kom raskt ut til alle

Fagforbundet har mange med-
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sekretariat
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bl.a. anleggsmaskiner.

norske kommuner økte fra 2017
til 2018. De økte utslippene kom
hovedsakelig innen veitrafikk og
fra annen mobil forbrenning som

totale utslipp med 6,6 % fra 2017

utslippsfrie og fossilfrie alternati-

ter statlig drahjelp. Det må etter-

sin støtte til innkjøp av disse.

I Asker og Bærum økte de

til 2018. Veitrafikk og anleggsma-
skiner utgjør henholdsvis 71 % og
7 % av utslippene. Her er det store
muligheter for utslippskutt, ved
elektrifisering og økt tilgang på

ver. Det bør også stimuleres til
samarbeid om utslippsreduksjon
ved infrastrukturprosjekter, som
Bærum Ressursbank. Det forutset-

spørres lav- og nullutslippsløsnin-
ger for anleggsmaskiner, men det
trengs flere virkemidler. Staten
bør samordne etterspørselen på
tvers av forvaltningsnivåer og øke

gassutslippene i Norge og 50 pro-

er klare til å bidra, men er avhen-
gige av virkemidler fra staten.

Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen består av 68 kommuner
(inkludert Oslo) og fylkeskommu-
nene Viken og Innlandet, med
totalt 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har 23 prosent av klima-

sent av utslippene innen veitra-
fikk. Norge vil ikke nå sine klima-
mål uten innsatsen i vår region. Vi

Klimakur er et godt grunnlag
for å halvere utslippene innen
2030, men det er behov for mer
kraft, fart og tydeligere mål.
Utslippstallene fra Miljødirektora-
tet viser at utslippene i de fleste

Veksten i persontrafikk i byom-
rådene bør tas med kollektivtra-
fikk, sykkel og gange. Utbygging
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Artikkelforfatteren påpeker at 
utbygging rundt lokale sentra og 
knutepunkter reduserer reisebe-
hovet.

b

hydrogen.

gift på biodrivstoff må utsettes.
Det er også behov for et krafttak
for utbygging av ladeinfrastruktur
og energistasjoner for biogass og

kene i Klimakur 2030 igangsettes
snarest mulig, og at de blir inklu-

sen.

Osloregionen ber om at tilta-

dert i høstens Klimamelding.
Regjeringen bør fastsette et tall-
festet utslippsmål i 2030 og utar-
beide et nasjonalt klimabudsjett.
Da blir det enklere for norske
kommuner å bidra til måloppnåel-

Kommunene og fylkeskommu-

iverksettes.

nene i Osloregionen er klare for
en lokal klimakur. Vi har oppskrif-
ten, men mangler noen virkemid-
ler. De kommer forhåpentligvis
når tiltakene i Klimakur skal

a

planer legger dette til grunn. Sta-

i tråd med et slikt prinsipp.

rundt lokale sentra og knutepunk-
ter reduserer reisebehovet, samti-
dig som det gir buss og bane et
godt passasjergrunnlag. Osloregio-
nens strategier og andre regionale

ten har også et ansvar for å bygge

Flere byområder enn i dag bør
få byvekstavtaler og/eller beløn-
ningsmidler. Dette må også følges
opp i arbeidet med NTP. Statens
andel bør økes til minst 70 prosent
i de største kollektivprosjektene,
som for eksempel Fornebubanen.

utslippsfritt og fossilfritt. Satsene
i de strekningsbaserte bomstasjo-

Osloregionen er tungt belastet
med gjennomgangstrafikk. Mer
gods må fraktes med tog og skip
og det må lønne seg å velge

nene må miljødifferensieres.
Kjøretøy som går på biogass må
fritas for bomavgift og veibruksav-

Kaoset på Vallerhjemmet må
gjennomgås av eksterne
Dersom det er noe 
koronapandemien 
avdekket, mer enn 
noe annet, så er det 
hvor avhengige vi 
er av hverandre.
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Nestleder av Fagforbundet i Bærum Zlata Ljubicic er sterkt kritisk til drifen av Vallerhjemmet under koronapandemienb
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flere av de nye tiltakene ble inn-
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For dem virket det som om ledere
ikke visste hvordan de skulle
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smittet brukere eller bidro til

var fraværende under hele perio-

ble tatt opp med ansatte.

De jeg snakket med sier at HMS

den, og at det tok flere uker før
flere av de nye tiltakene ble inn-
lemmet i deres smittevernrutiner.
For dem virket det som om ledere
ikke visste hvordan de skulle
håndtere situasjonen, og det var
ingen åpenhet eller løsning som

Spørsmålet mange stiller seg.
Hadde Bærum kommune noen
plan for smittearbeidet og ble det
i så fall formidlet til Vallerhjem-

De jeg snakket med 
sier at HMS var 
fraværende under 
hele perioden

met slik at det ble forstått. Det er

ikke i ettertid kunne stilles spørs-

tet. Det er ingen tjent med.

nå viktig at all fakta fremkommer,
det har de etterlatte og brukere
krav på. Det har også et krav fra
de ansatte. Dette er en av kommu-
nens største tragedier. Det må

mål om gjennomgangens habili-

skjedde på Vallerhjemmet.

Derfor krever Fagforbundet, på
bakgrunn av alle tilbakemeldinger
og samtaler med ansatte, en eks-
tern granskning av det som

a

de pasientene vi var hos.»
Jeg har fått høre mye, og noe av

det som jeg biter meg fast i er his-
toriene fra ansatte som ble smittet
selv, ble sendt hjem og ikke fikk
noe annet enn radiostillhet fra
ledere under tiden hjemme. Flere
var alene, ensomme og hadde det
vanskelig. De følte seg glemt. De

noe vi etterspurte, og vi måtte ta
fikk lite opplæring i smittevern,

to kurs på nett som var obligato-
riske. Beskjeder ble omgjort fra
dag til dag og det var vanskelig å
forholde seg til hva som gjaldt. Vi
jobbet på tvers av avdelinger og
fikk ikke lov til å bruke munnbind
da det ikke var påvist korona på

lemmer på Vallerhjemmet, både 
faglærte og pleiermedarbeidere. 
De gjorde en fantastisk jobb, men 
siden deres jobb ikke omfattet 
organisering eller ledelse av Val-
lerhjemmet, kom deres gode 
arbeid i skyggen av en fraværende 
ledelse.

Et medlem skrev til meg: «Vi

Koronavirus

nestleder Fagforbundet Bærum
aZlata Ljubicic,

Jeg har fått mange vitnesbyrd fra

kere ikke skulle utsettes for uhel-

dersom de ansatte kom i kontakt
med smittende på arbeidsplassen

planlegging og gjennomføring av

3–1 ber om, har blitt ivaretatt.

ansatte på Vallerhjemmet. Her
fremkommer det at ledere på Val-
lerhjemmet som hadde ansvaret
for å forsikre at ansatte og bru-

dige og uønskede hendelser, var
nærmest fraværende. De skulle
vurdere risikoen for smittefare på
arbeidsplassen, og planlegge tiltak

eller selv utgjorde en smittefare.
Vallerhjemmet hadde i en periode
utskiftning av fire ledere. Det er
vanskelig å tenke seg at den vur-
deringen som de skulle gjøre, som

tiltak rundt smittefare slik AML &

Vallerhjemmet hadde ikke vel-

kunne ikke sørge for at god og lik

som skulle ha den.

fungerende smittevernstiltak for å
kunne håndtere omfanget av
koronapandemien. Ledelsen var
ikke tilgjengelig for ansatte og

informasjon kom raskt ut til alle

Fagforbundet har mange med-
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Klimakur 2030

direktør i Osloregionens 
sekretariat

aØyvind Såtvedt,

bl.a. anleggsmaskiner.

norske kommuner økte fra 2017
til 2018. De økte utslippene kom
hovedsakelig innen veitrafikk og
fra annen mobil forbrenning som

totale utslipp med 6,6 % fra 2017

utslippsfrie og fossilfrie alternati-

ter statlig drahjelp. Det må etter-

sin støtte til innkjøp av disse.

I Asker og Bærum økte de

til 2018. Veitrafikk og anleggsma-
skiner utgjør henholdsvis 71 % og
7 % av utslippene. Her er det store
muligheter for utslippskutt, ved
elektrifisering og økt tilgang på

ver. Det bør også stimuleres til
samarbeid om utslippsreduksjon
ved infrastrukturprosjekter, som
Bærum Ressursbank. Det forutset-

spørres lav- og nullutslippsløsnin-
ger for anleggsmaskiner, men det
trengs flere virkemidler. Staten
bør samordne etterspørselen på
tvers av forvaltningsnivåer og øke

gassutslippene i Norge og 50 pro-

er klare til å bidra, men er avhen-
gige av virkemidler fra staten.

Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen består av 68 kommuner
(inkludert Oslo) og fylkeskommu-
nene Viken og Innlandet, med
totalt 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har 23 prosent av klima-

sent av utslippene innen veitra-
fikk. Norge vil ikke nå sine klima-
mål uten innsatsen i vår region. Vi

Klimakur er et godt grunnlag
for å halvere utslippene innen
2030, men det er behov for mer
kraft, fart og tydeligere mål.
Utslippstallene fra Miljødirektora-
tet viser at utslippene i de fleste

Veksten i persontrafikk i byom-
rådene bør tas med kollektivtra-
fikk, sykkel og gange. Utbygging

FOTO: NYEBILDER

Artikkelforfatteren påpeker at 
utbygging rundt lokale sentra og 
knutepunkter reduserer reisebe-
hovet.

b

hydrogen.

gift på biodrivstoff må utsettes.
Det er også behov for et krafttak
for utbygging av ladeinfrastruktur
og energistasjoner for biogass og

kene i Klimakur 2030 igangsettes
snarest mulig, og at de blir inklu-

sen.

Osloregionen ber om at tilta-

dert i høstens Klimamelding.
Regjeringen bør fastsette et tall-
festet utslippsmål i 2030 og utar-
beide et nasjonalt klimabudsjett.
Da blir det enklere for norske
kommuner å bidra til måloppnåel-

Kommunene og fylkeskommu-

iverksettes.

nene i Osloregionen er klare for
en lokal klimakur. Vi har oppskrif-
ten, men mangler noen virkemid-
ler. De kommer forhåpentligvis
når tiltakene i Klimakur skal

a

planer legger dette til grunn. Sta-

i tråd med et slikt prinsipp.

rundt lokale sentra og knutepunk-
ter reduserer reisebehovet, samti-
dig som det gir buss og bane et
godt passasjergrunnlag. Osloregio-
nens strategier og andre regionale

ten har også et ansvar for å bygge

Flere byområder enn i dag bør
få byvekstavtaler og/eller beløn-
ningsmidler. Dette må også følges
opp i arbeidet med NTP. Statens
andel bør økes til minst 70 prosent
i de største kollektivprosjektene,
som for eksempel Fornebubanen.

utslippsfritt og fossilfritt. Satsene
i de strekningsbaserte bomstasjo-

Osloregionen er tungt belastet
med gjennomgangstrafikk. Mer
gods må fraktes med tog og skip
og det må lønne seg å velge

nene må miljødifferensieres.
Kjøretøy som går på biogass må
fritas for bomavgift og veibruksav-

Kaoset på Vallerhjemmet må
gjennomgås av eksterne
Dersom det er noe 
koronapandemien 
avdekket, mer enn 
noe annet, så er det 
hvor avhengige vi 
er av hverandre.
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andel bør økes til minst 70 prosent
i de største kollektivprosjektene,
som for eksempel Fornebubanen.

utslippsfritt og fossilfritt. Satsene
i de strekningsbaserte bomstasjo-

Osloregionen er tungt belastet
med gjennomgangstrafikk. Mer
gods må fraktes med tog og skip
og det må lønne seg å velge

nene må miljødifferensieres.
Kjøretøy som går på biogass må
fritas for bomavgift og veibruksav-

Kaoset på Vallerhjemmet må
gjennomgås av eksterne
Dersom det er noe 
koronapandemien 
avdekket, mer enn 
noe annet, så er det 
hvor avhengige vi 
er av hverandre.

FOTO: PRIVAT
Nestleder av Fagforbundet i Bærum Zlata Ljubicic er sterkt kritisk til drifen av Vallerhjemmet under koronapandemienb

stress og tanker om at de kanskje

smittespredningen.

sitter i dag med synlig preg av

smittet brukere eller bidro til

var fraværende under hele perio-

ble tatt opp med ansatte.

De jeg snakket med sier at HMS

den, og at det tok flere uker før
flere av de nye tiltakene ble inn-
lemmet i deres smittevernrutiner.
For dem virket det som om ledere
ikke visste hvordan de skulle
håndtere situasjonen, og det var
ingen åpenhet eller løsning som

Spørsmålet mange stiller seg.
Hadde Bærum kommune noen
plan for smittearbeidet og ble det
i så fall formidlet til Vallerhjem-

De jeg snakket med 
sier at HMS var 
fraværende under 
hele perioden

met slik at det ble forstått. Det er

ikke i ettertid kunne stilles spørs-

tet. Det er ingen tjent med.

nå viktig at all fakta fremkommer,
det har de etterlatte og brukere
krav på. Det har også et krav fra
de ansatte. Dette er en av kommu-
nens største tragedier. Det må

mål om gjennomgangens habili-

skjedde på Vallerhjemmet.

Derfor krever Fagforbundet, på
bakgrunn av alle tilbakemeldinger
og samtaler med ansatte, en eks-
tern granskning av det som

a

de pasientene vi var hos.»
Jeg har fått høre mye, og noe av

det som jeg biter meg fast i er his-
toriene fra ansatte som ble smittet
selv, ble sendt hjem og ikke fikk
noe annet enn radiostillhet fra
ledere under tiden hjemme. Flere
var alene, ensomme og hadde det
vanskelig. De følte seg glemt. De

noe vi etterspurte, og vi måtte ta
fikk lite opplæring i smittevern,

to kurs på nett som var obligato-
riske. Beskjeder ble omgjort fra
dag til dag og det var vanskelig å
forholde seg til hva som gjaldt. Vi
jobbet på tvers av avdelinger og
fikk ikke lov til å bruke munnbind
da det ikke var påvist korona på

lemmer på Vallerhjemmet, både 
faglærte og pleiermedarbeidere. 
De gjorde en fantastisk jobb, men 
siden deres jobb ikke omfattet 
organisering eller ledelse av Val-
lerhjemmet, kom deres gode 
arbeid i skyggen av en fraværende 
ledelse.

Et medlem skrev til meg: «Vi

Koronavirus

nestleder Fagforbundet Bærum
aZlata Ljubicic,

Jeg har fått mange vitnesbyrd fra

kere ikke skulle utsettes for uhel-

dersom de ansatte kom i kontakt
med smittende på arbeidsplassen

planlegging og gjennomføring av

3–1 ber om, har blitt ivaretatt.

ansatte på Vallerhjemmet. Her
fremkommer det at ledere på Val-
lerhjemmet som hadde ansvaret
for å forsikre at ansatte og bru-

dige og uønskede hendelser, var
nærmest fraværende. De skulle
vurdere risikoen for smittefare på
arbeidsplassen, og planlegge tiltak

eller selv utgjorde en smittefare.
Vallerhjemmet hadde i en periode
utskiftning av fire ledere. Det er
vanskelig å tenke seg at den vur-
deringen som de skulle gjøre, som

tiltak rundt smittefare slik AML &

Vallerhjemmet hadde ikke vel-

kunne ikke sørge for at god og lik

som skulle ha den.

fungerende smittevernstiltak for å
kunne håndtere omfanget av
koronapandemien. Ledelsen var
ikke tilgjengelig for ansatte og

informasjon kom raskt ut til alle

Fagforbundet har mange med-
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Trenger staten med på laget
Klimakur 2030

direktør i Osloregionens 
sekretariat

aØyvind Såtvedt,

bl.a. anleggsmaskiner.

norske kommuner økte fra 2017
til 2018. De økte utslippene kom
hovedsakelig innen veitrafikk og
fra annen mobil forbrenning som

totale utslipp med 6,6 % fra 2017

utslippsfrie og fossilfrie alternati-

ter statlig drahjelp. Det må etter-

sin støtte til innkjøp av disse.

I Asker og Bærum økte de

til 2018. Veitrafikk og anleggsma-
skiner utgjør henholdsvis 71 % og
7 % av utslippene. Her er det store
muligheter for utslippskutt, ved
elektrifisering og økt tilgang på
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ved infrastrukturprosjekter, som
Bærum Ressursbank. Det forutset-

spørres lav- og nullutslippsløsnin-
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tvers av forvaltningsnivåer og øke

gassutslippene i Norge og 50 pro-

er klare til å bidra, men er avhen-
gige av virkemidler fra staten.

Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen består av 68 kommuner
(inkludert Oslo) og fylkeskommu-
nene Viken og Innlandet, med
totalt 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har 23 prosent av klima-

sent av utslippene innen veitra-
fikk. Norge vil ikke nå sine klima-
mål uten innsatsen i vår region. Vi

Klimakur er et godt grunnlag
for å halvere utslippene innen
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Veksten i persontrafikk i byom-
rådene bør tas med kollektivtra-
fikk, sykkel og gange. Utbygging
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Det ble i midten av april publisert en 
artikkel i Budstikka hvor ansatte og 
tillitsvalgte ved Vallerhjemmet uttalte 
seg blant annet om mangel på ledelse 
ved sykehjemmet, at beboere med 
koronasmitte har fått bevege seg fritt 
rundt på avdelingen, og at ansatte 
pleiet smittede uten smittevernutstyr. 
Vallerhjemmet ble bildet på hvor hardt 
dette viruset kunne ramme oss, og det 
førte til at 34 ansatte ble smittet.
12 brukere gikk tragisk bort på kort tid.

Fagforeningen var tidlig i kontakt med
tillitsvalgte, og fulgte saken nøye. Vi ble
talerøret for de ansatte som hadde 
behov for svar på hvorfor dette måtte 
skje. Hvem skulle holdes ansvarlig? 
Fagforbundet var tydelig på at dette 
var noe kommuneledelsen måtte 
stilles til ansvar for. Bærum kommune 
tok det nødvendige steget og 
anmodet Fylkesmannen om tilsyn ved 
Vallerhjemmet.  Dette førte til en intern 
gjennomgang av hendelsesforløpet, 
gjennomført av en gruppe bestående 
av 3 interne ansatte; en kommunal 
prosjektleder, kommunalsjefen i helse- 
og sosial og kommunens kontroller. 
Fagforbundet mente dette ikke var 
tilstrekkelig, og har etterspurt en ekstern 
granskning. Det kan ikke være slik at 
ledelsen skal granske seg selv. Det skaper 
ikke tillit, og de er strengt tatt fullstendig 
inhabile i den forstand.

Den interne granskningen resulterte i en 
sluttrapport vi har publisert i sin helhet 
på vår nettside. I rapporten fremgår det 
at arbeidsgruppen «ikke har gått detaljert 
inn og undersøkt i praksis for å verifisere 
konkrete avvik på Vallerhjemmet ift gjeldende 

krav og prosedyrer på de ulike tidspunktene. 
Det har heller ikke vært foretatt befaring eller 
inspeksjon på Vallerhjemmet. Intern revisjon 
eller granskning med uavhengig fagekspert 
kunne kanskje i enda større grad
avdekket konkrete avvik»

Videre står det i rapporten fra arbeids-
gruppen at «dette er ikke en «granskning»
med fokus på lovbrudd og avvik» 

Fagforbundet var enig med arbeidsgruppen
om at en uavhengig fagekspert kunne 
avdekke større avvik. Dette bekreftet 
Fagforbundets krav om at det måtte 
nedsettes en ekstern ekspertgruppe til å 
gjennomgå hendelsene ved Vallerhjemmet. 
Det var således særlig viktig å gjennomgå 
avvikene med tanke på læring av 
hendelsene, slik at dette ikke gjentar seg 
ved senere anledninger.

I juni besluttet Fylkesmannen i Oslo og 
Viken å foreta et tilsyn. Fylkesmannen 
vil undersøke om pasientene har fått 
forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet 
gjorde de tiltakene som var forventet,
gitt de vanskelige rammene som 
var i starten av koronapandemien. 
Tilsynet vil blant annet undersøke 
hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, 
hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen 
og hvilke smitteverntiltak institusjonen 
satte inn overfor de smittede pasientene 
og hvordan de friske pasientene ble 
beskyttet mot smitte. Fylkesmannen 
vil også vurdere hvordan ledelsen ved 
Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen 
fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Vi vil fortsette å holde dere oppdatert 
om saken på vår nettside.

VALLERHJEMMET – KOMMUNENS TRAGEDIE
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FOTO: BÆRUM KOMMUNE

Erik Kjeldstadli slutter som Kommune-
direktør etter sju år i Bærum kommune.

Han har brukt mye av sin tid på 
fremtiden og Bærumsamfunnet frem 
mot 2040. Det er i hans tid blitt satt 
i gang mange prosjekter som ser på 
de utfordringene kommunen vil møte 
fremover. I disse årene har Bærum 
kommune fått mange nasjonale priser, 
deriblant innovasjonsprisen. Det er 
hans fortjeneste at mange i dag ser mot 
kommunens fremtidssynspunkter.

Naturlig nok er fagforeningenes 
medlemmer mest opptatt av dagen i dag 
og den daglige driften av de kommunale 
tjenestene på sitt tjenestested. Vi hadde 
nok sett at KD hadde prioritert dette 
høyere, uten at det nødvendigvis skulle 
gå på bekostning av fremtiden.

Erik Kjeldstadli var tydelig da han etter 
kort tid i stillingen ga uttrykk for at 
kommunens ansatte hadde for gode 
ordninger som burde avvikles. Dette 
var ordninger som tidligere rådmann 
Enger innførte i samarbeid med 
daværende ordfører Reinsfelt og som 
Kommunestyret gikk inn for. 

I Kjeldstadlis periode som Rådmann ble 
seniorordningen med en fridag i uken
avviklet. Samtidig ble ordningen med

kompetansepoeng ikke bare avsluttet, 
men opptjente poeng ble også inndratt. 
9 ekstra fridager for barnehageansatte 
ble avviklet. Rimelig leie av feriehytter 
skulle ikke lenger være tilfellet. 
Bevilgninger til heltidsstillinger uteble, og 
dermed ble fokus og prioriteringen av 
heltidskulturen redusert. 

Kommunedirektøren kunne nok fått 
en bedre avslutning av sin tjenestetid i 
Bærum kommune. Både tragedien på 
Vallerhjemmet og overtidsbetalingen til 
ledere er saker som har vært i fokus i 
den senere tid.

Fagforbundet ønsker Erik Kjeldstadli 
mange lykkelige år, da han nå går inn i 
pensjonistenes rekker.

STARTET SOM RÅDMANN,
AVSLUTTER SOM KOMMUNEDIREKTØR

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Digital feiring av
arbeidernes dag!
LO organiserte en landsdekkende 
markering av 1. mai – Arbeidernes dag. 
På nett! Arrangementet ble direktesendt, 
med åpning og kulturinnslag av Ole 
Paus. Det var mulig å gå i tog på nett 
fra klokken 14.00, og man kunne velge 
hvilket lokallag man ønsket å gå bak 

i toget, og også hvilke paroler man 
ønsket å vise sin støtte til.  Asker og 
Bærum hadde parallelt med dette egne 
lokale innslag som ble direktesendt 
på Facebook.  Arrangementet var 
en stor suksess, og det viser hvor 
tilpasningsdyktige vi virkelig er. Selv 
ikke et virus skulle få stå i veien for en 
markering av arbeidernes dag!

DIGITALE TIDER

Åge Konsert
I forbindelse med 1. mai-feiringa kunne 
Fagforbundet også by alle medlemmer på 
digital konsert med Åge Aleksandersen. 
Det var liveartisten sin streamingdebut, 
og den var så populær at han like gjerne 
gjennomførte enda en konsert senere i 
mai!

Informasjonsavdelinga i Fagforbundet 
meldte om enormt mange positive 
reaksjoner og nærmere 40 000 
medlemmer så konserten med Åge 
Aleksandersen. Det tilsvarer å fylle
Oslo Spektrum hele fire ganger!

Digitale )der 

Digital feiring av arbeidernes dag! 

LO	organiserte	en	landsdekkende	markering	av	1.	mai	–	Arbeidernes	dag.	På	ne9!	Arrangementet	ble	
direktesendt,	med	åpning	og	kulturinnslag	av	Ole	Paus.	Det	var	mulig	å	gå	i	tog	på	ne9	fra	klokken	14.00,	
og	man	kunne	velge	hvilket	lokallag	man	ønsket	å	gå	bak	i	toget,	og	også	hvilke	paroler	man	ønsket	å	vise	
sin	stø9e	Dl.	Asker	og	Bærum	hadde	parallelt	med	de9e	egne	lokale	innslag	som	ble	direktesendt	på	
Facebook.	Arrangementet	var	en	stor	suksess,	og	det	viser	hvor	DlpasningsdykDge	vi	virkelig	er.	Selv	ikke	
et	virus	skulle	få	stå	i	veien	for	en	markering	av	arbeidernes	dag!	

	

Åge Konsert 

I forbindelse med 1. mai-feiringa kunne Fagforbundet også by alle medlemmer på digital konsert 
med Åge Aleksandersen. Det var liveartisten sin streamingdebut, og den var så populær at han 
like gjerne gjennomførte enda en konsert senere i mai! 

Informasjonsavdelinga i Fagforbundet meldte om enormt mange positive reaksjoner og nærmere 
40 000 medlemmer så konserten med Åge Aleksandersen. Det tilsvarer å fylle Oslo Spektrum 
hele fire ganger! 
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SOMMERQUIZ

Finn det skjulte ordet i det uthevede feltet ved å svare på alle spørsmålene i 
kryssordet. Innsendte svar av riktig løsningsord vil være med i trekningen på en 
førstepremie bestående av en kabinkoffert og 10 flaxlodd! Andre og tredje plass 
vil motta 10 flax-lodd hver.

Sommerquizen kan du også finne og løse
på nettet og sende inn svar direkte derfra.

Frist for å sende inn svar er satt til 14. august.

1.  Eneste AP-ordfører i Bærums historie. Etternavnet er Larsen, hva er fornavnet?

2.  Tidligere Rådmann i Bærum kommune. Fornavnet er Arne, hva er etternavnet?

3.  Rådmann i kommunen fra 1930-1941 og så fra 1945-1960.
     Fornavnet er Ørnulf, hva er etternavnet?

4.  Rådmann i kommunnen fra 2008-2012. Etternavnet er Ege, hva er fornavnet?

5.  Første kvinnelige Rådmann i kommunen. Fornavnet er Elisabeth, hva er etternavnet?

6.  Bærum kommunes Rådmann som ble statsråd. Etternavnet er Sandman, hva er fornavnet?

7.  Ordfører i Bærum kommune 1992-2000. Fornavnet er Odd, hva er etternavnet?

8.  Rådmann i kommunnen fra 1961-1989. Fornavnet er Gunnar, hva er etternavnet?

LØSNINGSORDET KAN DU SENDE INN PÅ E-POST:
FAGFORBUNDETBAERUM@GMAIL.COM

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Eneste AP-ordfører i Bærums historie. Etternavnet er Larsen, hva er fornavnet?
2. Tidligere Rådmann i Bærum kommune. Fornavnet er Arne, hva er etternavnet?
3. Rådmann i kommunen fra 1930-1941 og så fra 1945-1960. Fornavnet er Ørnulf, hva er etternavnet?
4. Rådmann i kommunnen fra 2008-2012. Etternavnet er Ege, hva er fornavnet?
5. Første kvinnelige Rådmann i kommunen. Fornavnet er Elisabeth, hva er etternavnet?
6. Bærum kommunes Rådmann som ble statsråd. Etternavnet er Sandman, hva er fornavnet?
7. Ordfører i Bærum kommune 1992-2000. Fornavnet er Odd, hva er etternavnet?
8. Rådmann i kommunnen fra 1961-1989. Fornavnet er Gunnar, hva er etternavnet?

hidden wordhidden word www.edu-games.orgwww.edu-games.org

SOMMERQUIZ

Finn det skjulte ordet i det uthevede feltet ved å svare på alle 
spørsmålene i kryssordet.
Fyll ut skjema under quizen med løsningsordet for å delta i 
trekningen av en av tre premier på 10 flax-lodd!

LØSNINGSORDET KAN DU SENDE INN PÅ E-POST: FAGFORBUNDETBAERUM@GMAIL.COM
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De sentrale tarifforhandlinger som skulle 
startet nå i våres er utsatt til høsten. 
De antas å starte tidligst i september. 
Ved de sentrale forhandlinger i fjor ble 
det bestemt at det ved årets sentrale 
forhandlinger skulle settes av en 
betydelig «pott» til lokale forhandlinger. 
Dette gjelder ansatte som lønnes etter 
hovedtariffavtalens kap 4 og gjelder ca 
95 % av de ansatte i Bærum kommune. 
Mye har forandret seg siden i fjor, så 
her er mye usikkert. Disse lokale pott- 
forhandlinger i kap 4 vil først komme 
etter at de sentrale forhandlingene er 
avsluttet. De vil dermed komme tidligst 
mot slutten av året. 

Lokale forhandlinger etter HTA kap 3 
og 5 vil heller ikke kunne starte før de 
sentrale forhandlingene er avsluttet. Disse 
gruppene får ikke sentrale tillegg, men har 
en ramme for de lokale forhandlingene 
som er på linje med resultatet i kap 4.

Når det gjelder de lokale forhandlingene 
etter kap 4.2.2., fremmet fagforeningen 
sine lønnskrav i februar og forhandlingene 
skulle avholdes i mars. Disse 
forhandlingene ble også utsatt. Disse 
har nå blitt gjennomført. De som hadde 
lønnskrav ved disse forhandlingene har 
fått tilsendt brev i posten om resultatet. 

Ellers er det som alltid bare å sende inn 
krav vedr. 4.2.2 forhandlinger fortløpende 
etter hvert som det foreligger grunnlag 
for det. Skjema for dette finner dere på 
vår nettside www.fagforbundetbaerum.
no under fanen «Kravskjema». Vi samler 
inn det vi får tilsendt og sender krav til 
arbeidsgiver når den tid kommer.

LØNNSFORHANDLINGER
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Utpeking av HVO i Bærum kommune for 2020-2022  

Hovedsammenslutningene har utpekt hovedverneombudene for de neste to årene, 
gjeldende fra 1.8.2020. 

Område Navn

K-HVO og OSU, møter i Hamu, 100 % Gøril Wang Larsen

Teknisk, PMK og Eiendom, 100 % Stein Kristian Wiik

HESO, 100 % Anne Kari Baarli

PLO, 100 % John-Kenneth Svendsen

PLO, 100 % Simon Weden

Oppvekst barnehage, 100 % Kimmy Scott

Oppvekst skole, 100 % Håvard Skulstad
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Det har vært mange som har vært 
nysgjerrige på hva som skjer med 
muligheter for å reise til Fagforbundet sin 
leilighet i Spania fremover. 

All reise til Spania har blitt satt på vent 
som følge av pandemien, og det vil ikke 
være mulig å booke uker i leiligheten før 
situasjonen har blitt avklart og FHI samt 
spanske myndigheter gir klarsignal for at 
ferieopphold er trygt og forsvarlig. Vi vil 
komme tilbake til hvordan vi vil ordne 
dette når det foreligger mer informasjon. 
Nå ønsker vi å forholde oss til nasjonale 
og internasjonale retningslinjer. Vi ber alle
våre medlemmer om å være varsomme, 
og ta vare på seg selv og de rundt seg.

Våre samarbeidspartnere på service-
kontoret på Elviria del Sol har gitt 
tilbakemelding om at hele området har 
vært avlåst. Bassengene og restauranten 
er stengt, og kontorets ansatte arbeider 
hjemmefra og besvarer e-poster derfra. 
De har også hatt regelmessig tilsyn i 
leiligheten, og har meldt tilbake til oss om 
hvordan tilstandene er.

Det ble ikke foretatt noen fordeling for 
annet halvår, og de ønskene som ble 
sendt inn har bortfalt. Så snart vi har 
mer informasjon om situasjonen vil vi 
oppdatere våre medlemmer på nettsiden 
vår.

ELVIRIA OPPDATERING

Fagforeningen har registrert det 
fantastiske arbeidet Frelsesarmeens 
Varmestue har gjort ut mot sårbare 
grupper under pandemien.

Dette er grupper som nå har et utvidet 
behov for bistand og omsorg. Her er 
Varmestua en uunnværlig hjelper, og en 
ressurs for lokalmiljøet i Bærum.

Frelsesarmeen har sendt en epost hvor 
de oppsummerer det arbeidet de har 
gjort siden koronapandemien gjorde sitt 
inntog i Norge. Dette er ikke annet enn 
imponerende. Denne kan dere lese på

vår nettside, og se bilder av arbeidet de 
har gjort.

Styret i Fagforbundet Bærum bevilget 
på bakgrunn av dette 20.000 kr til 
Frelsesarmeens Varmestues arbeid for 
sårbare og trengende grupper i Bærum. 

VARMESTUA

Elviria oppdatering 

Det	har	vært	mange	som	har	vært	nysgjerrige	på	hva	som	skjer	med	muligheter	for	å	reise	9l	
Fagforbundet	sin	leilighet	i	Spania	fremover.		

All	reise	9l	Spania	har	bli?	sa?	på	vent	som	følge	av	pandemien,	og	det	vil	ikke	være	mulig	å	booke	uker	i	
leiligheten	før	situasjonen	har	bli?	avklart	og	FHI	samt	spanske	myndigheter	gir	klarsignal	for	at	
ferieopphold	er	trygt	og	forsvarlig.	Vi	vil	komme	9lbake	9l	hvordan	vi	vil	ordne	de?e	når	det	foreligger	
mer	informasjon.	Nå	ønsker	vi	å	forholde	oss	9l	nasjonale	og	internasjonale	retningslinjer.	Vi	ber	alle	våre	
medlemmer	om	å	være	varsomme,	og	ta	vare	på	seg	selv	og	de	rundt	seg.	

Våre	samarbeidspartnere	på	servicekontoret	på	Elviria	del	Sol	har	gi?	9lbakemelding	om	at	hele	området	
har	vært	avlåst.	Bassengene	og	restauranten	er	stengt,	og	kontorets	ansa?e	arbeider	hjemmefra	og	
besvarer	e-poster	derfra.	

Det	ble	ikke	foreta?	noen	fordeling	for	annet	halvår,	og	de	ønskene	som	ble	sendt	inn	har	borJalt.	Så	
snart	vi	har	mer	informasjon	om	situasjonen	vil	vi	oppdatere	våre	medlemmer	på	ne?siden	vår.	

Varmestua 

 

Fagforeningen har registrert det fantastiske arbeidet Frelsesarmeens Varmestue har gjort ut mot 
sårbare grupper under pandemien. 

Dette er grupper som nå har et utvidet behov for bistand og omsorg. Her er Varmestua en 
uunnværlig hjelper, og en ressurs for lokalmiljøet i Bærum. 

Frelsesarmeen har sendt en epost hvor de oppsummerer det arbeide de gjort siden 
koronapandemien gjorde sitt inntog i Norge. Dette er ikke annet enn imponerende. Denne kan 
dere lese på vår nettside, og se bilder av arbeidet de har gjort. 

Styret i Fagforbundet Bærum bevilget på bakgrunn av dette 20.000 kr til Frelsesarmeens 
Varmestues arbeid for sårbare og trengende grupper i Bærum. 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Faksimile fra:budstikka.no

Dugnad, ja, men det gjelder ikke alle

Kommuneledelsen i Bærum har talt: Dugnad for vanlig ansatte,
inntil 70.000 ekstra korona-kroner for ledere.

Regjeringen fronter århundrets dugnad. Ansatte følger opp.
Fagforbundet har samtaler med KS om noe bedre godtgjørelse for
arbeid i helgene. Arbeidsgiverforeningen avslår, med begrunnelse
om at dette er en dugnad.

Det er likevel slik at dugnad tydeligvis ikke gjelder alle, dersom vi
ser til kommuneledelsen i Bærum kommune. Der er det bestemt at
linjeledere kan få opptil 15 timer overtid for hver av de siste syv
ukene. Dette gjelder kommunalsjefer, seksjonsledere og
tjenesteledere. Altså skal de som fra før av er best betalt, nå også
få mer enn resten. Totalt kan det være snakk om inntil 70.000
kroner.

Vi sier ikke at disse ikke har jobbet ekstra i de siste ukene, men
dette er ledere som har overtid innbakt i ordinær lønn og som
vanligvis får to uker ekstra ferie i året. Hver gang vi tar opp
lederlønningene i kommunen, blir vi besvart med at dette ikke er
noen «8 til 16-jobb», og at det blir reflektert i den høyere
lønnsslippen. Det argumentet ser ut til å være glemt i disse dager.

Fagforbundet protesterte kraftig på avgjørelsen. Vi misunner ingen
noe tillegg, men da må det også gjelde dem som står i smitten hver
dag og tar de tyngste takene i disse koronatider. Det skal vel ikke
være slik at de som jobber i smitteutsatte yrker, skal greie seg med
kaffe og kake, mens ledere som i høyeste grad sitter hjemme bak
pc-skjermen langt borte fra smittefaren, skal høste saftige tillegg.

Mange av dem som har disse samfunnskritiske jobbene, er lavt
lønnede som vi er helt avhengige av. Disse hardtarbeidende
menneskene bør få et velfortjent tillegg først, så kan vi godt også
diskutere de høytlønnede senere. Det var i hvert fall Fagforbundets
respons på ledelsens forslag, men tilsynelatende talte vi for døve
ører.

Er det noen rettferdighet å finne her? Vi bare spør.
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Er det noen rettferdighet å finne her? Vi bare spør.

Zlata Ljubicic, nestleder i Fagforbundet Bærum
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Etter Zlata sin artikkel i Budstikka fikk 
fagforeningen mange henvendelser på 
lederes mulighet for ekstra betaling. 
Kommentarene underbygget det som 
hadde blitt sagt, om at de som har utsatt 
seg for fare bør få en påskjønnelse. 
Henvendelsene var både fra medlemmer 
og andre ansatte som berømmer 
Fagforbundet for at noen tør protestere.

Innlegget fikk sitt eget liv, og det skapte 
stort engasjement. Fagbladet skrev om 
saken, det samme gjorde nettavisen, og 
til slutt dukket saken opp på nytt på 
lederplass i Budstikka. 

Sitat fra lederartikkel i Budstikka: 
Også Fagforbundet i Bærum er kritiske. 
I et debattinnlegg i Budstikka skriver 
hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic at 
kommuneledelsen i praksis bevilger seg
ekstra lønn for jobbing under koronakrisen. 
«Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer
i en lignende situasjon igjen? Her snakker
alle om en dugnad og at vi må stå sammen. 
Da blir det uakseptabelt at noen ledere får 
ekstra betalt.»

Så fortsetter lederartikkelen: For egen 
del klarer vi ikke å hisse oss opp over at 
30 ledere får ekstra betaling for ekstra 
innsats. De har en fastlønn som også skal 
dekke overtid i en normalsituasjon, men 

her snakker vi om en unntakstilstand der 
enkelte har arbeidet opptil 70 timers uker. 
Vi kan heller ikke se at vedtaket innebærer 
forskjellsbehandling.

Foreningens nestleder tok til 
motmæle for å gjøre det klart hvorfor 
fagforeningen mener det er uakseptabelt 
med denne overtidsbetalingen.

På våre nettsider kan du se de ulike 
reaksjonene, både på ledelsens forslag, 
men også på nestleder sitt innlegg. 
Fagbladet, Nettavisen, Budstikka, 
Kommunal Rapport og LO Aktuelt har 
alle uttalt seg om saken, og det var 
åpenbart at dette var en problemstilling 
som engasjerte mange.

SØKELYSET SETTES PÅ
DUGNADSÅNDENS VIRKELIGHET

Søkelyset se*es på dugnadsåndens virkelighet 

Etter Zlata sin artikkel i Budstikka fikk fagforeningen mange henvendelser på lederes mulighet 
for ekstra betaling. Kommentarene underbygget det som hadde blitt sagt, om at de som har utsatt 
seg for fare bør få en påskjønnelse. Henvendelsene var både fra medlemmer og andre ansatte 
som berømmer Fagforbundet for at noen tør protestere. 

Innlegget fikk sitt eget liv, og det skapte stort engasjement. Fagbladet skrev om saken, det 
samme gjorde nettavisen, og til slutt dukket saken opp på nytt på lederplass i Budstikka.  

Sitat fra lederartikkel i Budstikka: Også Fagforbundet i Bærum er kritiske. I et debattinnlegg i 
Budstikka skriver hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic at kommuneledelsen i praksis bevilger seg 
ekstra lønn for jobbing under koronakrisen. «Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en 
lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det 
uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt.» 

Så fortsetter lederartikkelen: For egen del klarer vi ikke å hisse oss opp over at 30 ledere får 
ekstra betaling for ekstra innsats. De har en fastlønn som også skal dekke overtid i en 
normalsituasjon, men her snakker vi om en unntakstilstand der enkelte har arbeidet opptil 70 
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Faksimile fra:
budstikka.no

Urimelig kritikk av overtidsbetaling?

Jeg gjør Peer Gynts ord til mine: Det er ikke grejdt at forstaa, hvor 
Skoen trykker, naar en ikke har den paa.

I Budstikkas leder på lørdag, under overskriften "Urimelig kritikk av 
overtidsbetaling", omtales Fagforbundets kritiske synspunkter av 
forslaget om overtidsbetaling til ledere i Bærum kommune under 
koronapandemien.

Fagforbundets kritiske holdning har i utgangspunktet vært følgende: 
skal noen få en ekstra påskjønnelse for arbeid under denne krisen, 
må i så fall ansatte ved pleieinstitusjoner som daglig har pleiet våre 
eldre brukere prioriteres. Disse ansatte har i sitt daglige arbeid 
utsatt seg selv med fare for eget liv. Nærmere 100 ansatte i Bærum 
kommune ble smittet og var svært syke. De smittede lå syke 
hjemme i flere uker uten knapt å høre fra sine ledere, og mange av 
disse sliter i dag med posttraumatisk stress. Disse hverdagsheltene 
mener vi skulle få belønnes for omfanget av deres arbeid, fremfor 
kommunens ledere.

Budstikka skriver at vi her snakker om «unntakstilstand». Jeg er 
helt enig i at dette i alle fall er en nasjonal krisesituasjon. Regjering 
og Storting gjentar gang på gang at dette er en dugnad, og at vi alle 
må bidra. Statsråd Astrup (H) skriver i en god artikkel i LO Aktuelt 
om nettopp dette. Vi ser at ledere i det private næringsliv har 
frasagt seg bonus og tilbudt seg å gå ned i lønn. KS uttaler til 
Fagbladet at de ikke vil anbefale andre kommuner å gjøre 
tilsvarende vedtak som Bærum kommune har gjort. Dette er et 
sterkt signal fra en av Norges største arbeidsgiverforeninger som 
kommunen også er medlem av.

Vi er enig med Budstikka om at denne saken burde ha vært til 
politisk behandling før vedtak ble fattet. Jeg har stor nok tiltro til 
våre politikere til å anta at dette forslaget neppe ville fått flertall 
hverken i Formannskapet eller i Kommunestyret. Vedtaket har vært 
med på å svekke Bærum kommunes omdømme, noe vi alle 
beklager. Nok en gang vil jeg se til fremtiden og spørre «er det slik 
vi ønsker å male Bærum kommunes verdier i utfordrende tider?»
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frasagt seg bonus og tilbudt seg å gå ned i lønn. KS uttaler til 
Fagbladet at de ikke vil anbefale andre kommuner å gjøre 
tilsvarende vedtak som Bærum kommune har gjort. Dette er et 
sterkt signal fra en av Norges største arbeidsgiverforeninger som 
kommunen også er medlem av.

Vi er enig med Budstikka om at denne saken burde ha vært til 
politisk behandling før vedtak ble fattet. Jeg har stor nok tiltro til 
våre politikere til å anta at dette forslaget neppe ville fått flertall 
hverken i Formannskapet eller i Kommunestyret. Vedtaket har vært 
med på å svekke Bærum kommunes omdømme, noe vi alle 
beklager. Nok en gang vil jeg se til fremtiden og spørre «er det slik 
vi ønsker å male Bærum kommunes verdier i utfordrende tider?»

Zlata Ljubicic, nestleder i Fagforbundet Bærum
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Kommunestyret har nå ansatt Geir B 
Aga som ny Kommunedirektør. Han vil 
tiltre 17. august. Aga er 53 år gammel, 
jurist og bor på Stabekk.  Han er i dag 
kommunedirektør i byavdelingen for 
byutvikling i Oslo kommune, en stilling 
han har hatt i elleve år. Aga har tidligere 
vært leder av Oslo Kemnerkontor. Vi 
synes det er veldig positivt at han bor 

i Bærum, for dermed bør han kjenne 
kommunen godt og utfordringene den 
kan møte på i fremtiden. Fagforeningen 
ønsker Aga hjertelig velkommen, og ser 
frem til godt og åpent samarbeide til 
beste både for innbyggere og ansatte. 

Vi noterer også at den nye KD er 
advokat, som er noe fagforeningen 
er godt fornøyd med. Det er viktig at 
lover og regler etterleves og da er det 
betryggende at lederen har juridisk 
kompetanse. Fagforbundet håper også 
at han vil ha et større fokus på driften 
av kommunen og ser ansatte og ledere i 
deres daglige oppgaver.

Vi kan love Kommunedirektøren 
et konstruktivt samarbeide, hvor 
fagforeningens synspunkter vil bli 
fremført klart og tydelig, slik at 
misforståelser unngås. Vi vil fortsette 
å gi ros der det er naturlig og ris hvis 
det skulle være nødvendig. Vi mener 
at en Kommunedirektør fortjener 
ærlige og klare tilbakemeldinger fra sine 
tillitsvalgte. 

FAGFORBUNDET ØNSKER NY
KOMMUNEDIREKTØR VELKOMMEN

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



Koronasmitte og covid-19 var 
tidligere ikke omfattet av listen 
over de sykdommer som kunne 
godkjennes som yrkessykdom og gi 
rett til yrkesskadeerstatning. Nå er 
sykdommen oppført på listen, og 
de nye reglene vil også gjelde for 
yrkesskadeforsikringsloven. Loven har 
virkningsdato fra 1. mars.

Ettervirkningen av koronaviruset 
vet vi enda lite om, og det har 
derfor vært viktig å få på plass gode 
sikkerhetsordninger for de som i 
spesielt stor grad utsettes for smitten. 

Samtidig er det også lagt opp til at 
regelendringene også skal gjelde andre 
yrker der jobben gjøres i miljøer med 
særskilt sykdoms- eller smittefare, eller 
arbeidsområder hvor ansatte lett kan 
komme i kontakt med personer som er 
smittet av koronaviruset.

For øvrig dekker den generelle 
yrkesskadeforsikringen også 
hjemmekontor.

Hele pressemeldingen kan sees på vår 
nettside www.fagforbundetbaerum.no

YRKESSKADE
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Skattedirektoratet har 
anmodet Finansdepartementet 
om å utsette overføringen 
av skatteoppkreverne til 
staten grunnet den pågående 
koronapandemien. Dette 
har Finansdepartementet 
etterkommet og overføringen er 
nå utsatt til 1.11.20.

OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVER-
FUNKSJONEN UTSATT

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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«Som Hovedverneombud og 
fungerende øverste verne-
myndighet i vår kommune, tar jeg 
nå kontakt med deg i forbindelse 
med respektløs kommunikasjon fra 
Kommunalsjef i HESO.»  Slik starter 
HVO sitt brev til Kommunedirektøren.

Hun viser til en telefonsamtale med 
Kommunalsjef Syrdal samme dag og 
skriver videre: 
Bakgrunnen var en innkalling på 
e-post til ekstra O-AMU i forbindelse 
med coronaviruset.  Kommunalsjefen 
var tydelig irritert og sur og sa: «Ja, 
beklager, jeg ble sur i går og blir sur 

når jeg snakker med deg nå». Det 
var kjefting og «hysjing», og høy 
stemmebruk og anklagende. Det var 
en utskjelling som er helt uakseptabelt, 
og i en svært nedlatende tone. Det 
viste også total mangel på respekt for 
den rollen jeg er valgt inn i.

Hun fortsetter:
Men slik respektløs kommunikasjon 
kan vi ikke ha i Bærum kommune. Jeg 
ble direkte lei meg etter samtalen med 
kommunalsjefen.

Brevet fra HVO kan leses i sin helhet på 
vår nettside. 

HVO RESPEKTLØST BEHANDLET
AV KOMMUNALSJEF

Fagforeningskontoret vil være bemannet 
gjennom hele sommeren. Det er fortsatt 
stengt for besøk, men det er mulig å 
nå de HTV både på telefon og e-post. 
Vi henstiller også alle medlemmer 
om å oppgi sitt telefonnummer ved 
skriftlige henvendelser. Det er satt opp 
en postkasse ved ytterdøra hvor det er 
mulig å levere dokumenter ved behov, 
og det henger en oversikt på døra over 
kontaktpersoner og informasjon. 

KONTORET BEMANNET I SOMMER

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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LO- FAVØR
Gjennom LOfavør har SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet justert 
rentene for tredje gang på kort tid og gjør boliglånet for våre medlemmer 
enda billigere. Renteendringen skjer raskt med bakgrunn i den krevende 
situasjonen mange av våre medlemmer med boliglån er i, skriver LO i sitt 
ukesbrev. De skriver videre at med «førstehjemslån til 1,29 % nominell rente 
tilbyr vi et av Norges aller beste boliglånstilbud til medlemmer av LO-forbund. 
Våre nesten 960 000 medlemmer kan være trygge på at de som har boliglån 
gjennom LOfavør vil ha en av markedets beste boliglånsrenter, også over tid».

Sparebank 1 Østlandet har også satt ned rentene på alle sine låneprodukter. Har 
du lån i andre banker, ta kontakt med Sparebank 1 Østlandet og be om tilbud.

Nye priser for LOfavør Boliglån fra 15. mai 2020: 

LOfavør Førstehjemslån: 
Nominell rente fra 1,29 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1,36 %, kr 2 mill. o/25 år, kostnad kr 358.232, totalt kr 2.358.232. 

LOfavør Boliglån Ung: 
Nominell rente fra 1,39 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1,46 %, kr 2 mill. o/25 år, kostnad kr 386.080, totalt kr 2.386.080. 

LOfavør Boliglån: 
Nominell rente fra 1,49 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1,56 %, kr 2 mill. o/25 år, kostnad kr 414.132, totalt kr 2.414.132. 

LOfavør Boliglån 50 % egenkapitalsdekning:
Nominell rente fra 1,39 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1,46 %, kr 2 mill. o/25 år, kostnad kr 386.080, totalt kr 2.386.080. 
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Fra eldre dager

Forholdene har nok blitt 
noe bedre på 40 år. 
Likevel, do er do!



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 solfylt og smittefri sommer!


