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Fagforbundet har gjentatte ganger 
tatt opp spørsmålet om det nå ikke er 
på tide å gi en ekstra påskjønnelse til de 
hardtarbeidende heltene som daglig står 
utsatt med fare for å bli påført smitte. 
Dette har fagforeningen tatt opp med 
arbeidsgiver både muntlig og skriftlig, men 
så langt har ikke det gitt ønskede resultater. 
Her bør det etter min oppfatning være 
grunnlag for en betydelig kompensasjon. 
Spesielt sett opp mot ledernes rause ekstra 
godtgjørelse. 
 
I denne pandemiperioden har mange 
av våre medlemmer blitt omplassert og 
fått nye midlertidige arbeidsoppgaver 
og arbeidsted. Mange sitter også på 
hjemmekontor med de utfordringer det 
kan medføre. Med alle disse forandringene 
som ofte skjer svært brått, har det vært 
et stort behov for kontakt med våre 
hovedtillitsvalgte som har gjort en særskilt 
god jobb. Selv om kontoret har vært 
stengt for publikum, synes jeg kontakten 
har fungert svært bra. Fagforeningen har i 
denne perioden også fått et betydelig antall 
nye medlemmer. Det synliggjør nok en gang 
behovet for en aktiv fagforening.

Jeg vil ønske dere alle en God Jul og et 
Godt Nyttår i håp om at vi raskt kommer 
tilbake til mer normale tider.

Bjørn M Johnsen

Vi er nå på slutten av et år som har 
vært det mest dramatiske året siden krigen. 
Hvem hadde trodd at vi skulle oppleve å 
ikke kunne ta hverandre i hånden, ikke gi 
hverandre en klem, hoste i albuekroken og 
sprite hendene flere ganger om dagen. Vi 
kan heller ikke ha nærkontakt med familie 
og venner, og går med munnbind i butikker 
og på reise. Alt dette har skjedd i løpet av 
noen måneder. Vår hverdag er blitt snudd 
på hodet. 

Det har også vår arbeidsdag. Mange 
av våre medlemmer arbeider i tjenester 
hvor de hver eneste dag står i fare for å bli 
smittet. Mange er blitt smittet og har sittet 
i karantene. Våre medlemmer står i front i 
de smitteutsatte yrkene. Det gjelder blant 
annet i pleien, barnehager, SFO og i renhold.  
Mange har vært redde for å gå på jobb, 
ikke bare for selv å bli smittet, men også 
å påføre smitte til familie og venner. Med 
denne pandemien har vi fått demonstrert 
hvor viktige disse funksjonene er og hvilke 
yrker som er samfunnskritiske og som vi er 
helt avhengige av. 

Men setter arbeidsgiver nok pris 
på den fenomenale innsatsen som disse 
gruppene gjør? Vi husker fra i våres at 
høytlønnede ledere fikk store ekstra 
overtidsbetalinger utover sin arbeidsavtale. 
I ettertid har det vist seg at noen fikk 
rundt 100 000 kroner i ekstra godtgjørelse. 
Dette var ledere som ikke var i nærheten 
av smitteutsatt arbeid, men ofte kunne sitte 
trygt hjemme bak sin PC.  

Lederen har ordet

2020 – ÅRET VI
IKKE GLEMMER
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Fagforbundet sentralt skriver i sitt 
rundskriv til fagforeningene: «Situasjonen 
rundt Covid-19 kan gjøre det utfordrende 
å gjennomføre årsmøter i fagforeningene 
på vanlig måte innen fristen, som i henhold 
til Fagforbundets vedtekter er 31. januar. 
Smittevernstiltakene som vedtas av sentrale 
og lokale myndigheter må følges, og det er 
grunn til å tro at disse også vil videreføres 
godt utover i første del av 2021.»

Forbundet skriver videre:
«Dersom fagforeningen vurderer at den ikke 
har mulighet til å gjennomføre årsmøtet 
på en god måte der de demokratiske 
prinsippene er godt ivaretatt, er det i 
henhold til vedtektene mulig å søke
forbundsregionen om å utsette årsmøtet 
til et senere tidspunkt i 2021 Dersom 
årsmøtet utsettes må styret i forbunds-
regionen gi fagforeningen fullmakt til å 
styre etter budsjett og handlingsplan som 
fagforeningsstyret foreslår lagt fram på 
årsmøtet i 2021. Alle verv i fagforenings-

styret prolongeres fram til årsmøtet faktisk 
kan avholdes.»

Fagforeningsstyret vedtok å søke 
Fylkesregionen om utsettelse av 
fagforeningens årsmøte med begrunnelse: 
«Smittesituasjonen gjør at det ikke er mulig 
å gjennomføre årsmøtet på en forsvarlig 
måte. På denne bakgrunn søker vi om en 
utsettelse».

Regionstyret behandlet søknaden i møte 
10. desember 2020 med følgende vedtak: 
«Regionstyret godkjenner søknaden om 
utsettelse av årsmøte til smittesituasjonen 
tilsier at det kan gjennomføres.»

Regionstyret har gjort tilsvarende vedtak 
for de fleste av de store fagforeningene 
i østlandsområdet. Fagforeningsstyret vil 
vurdere smittesituasjonen fortløpende 
med tanke på når årsmøtet vil kunne 
gjennomføres på en trygg måte og 
innenfor myndighetenes- og kommunens 
smitteråd. 

FAGFORENINGENS ÅRSMØTE UTSETTES

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Et par timer etter forhandlingsfristens 
utløp ble det klart at KS og de tre 
forhandlingssammenslutningene LO 
kommune, Unio og YS kommune er 
blitt enige om en ny hovedtariffavtale. 
Akademikerne brøt forhandlingene blant 
annet fordi det ikke ble enighet om 
kommunelegeavtalen.

Det ble et magert oppgjør 
og de fleste av Fagforbundets 
medlemmer får et tillegg på
1400 kr med virkning fra 1.9.20.

Resultatet i kommunesektoren har en 
samlet ramme på 1,7 prosent, det samme 
som resultatet i det såkalte frontfaget, 
altså privat konkurranseutsatt industri. 
Det var på forhånd klart at det var 
svært lite penger å forhandle om i årets 
hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, 
siden 1,6 prosent allerede var tatt ut 
som resultat av fjorårets oppgjør og 
andre tillegg. Siden overhenget fra i fjor 
spiste opp det meste av rammen, ble 
det derfor i årets oppgjør bare igjen 0,1 
prosent som dermed bare gav et svært 
beskjedent kronetillegg. Det blir heller 
ingen pottforhandlinger i kapittel 4 i år.

FAGFORBUNDETS MEDLEMMER 
SA JA VED URAVSTEMNINGEN                                                                         
Et tydelig flertall blant LO Kommunes 
medlemmer som stemte har sagt ja til 
årets lønnsoppgjør i kommunene. 
Samtidig var det et betydelig mindre-
tall som ikke var fornøyde med 
oppgjøret og stemte nei. Blant annet 

et stort flertall i Sykepleierforbundet. 
Også i Utdanningsforbundet ble 
resultatet forkastet. I alt 59 prosent av 
Fagforbundets medlemmer som stemte 
sa ja, mens et mindretall på 37 prosent 
stemte nei, i tillegg var det noen blanke 
stemmer.

Vi er glade for at flertallet av 
medlemmene har tatt inn over seg 
alvoret som pandemien har satt oss i 
og akseptert at dette ble et unntaksår, 
også lønnsmessig. Norsk økonomi 
har fått en alvorlig knekk, noe som 
merkes i hele arbeidslivet, også i 
offentlig sektor. Nå står kampen om 
å bevare arbeidsplassene og unngå 
nedskjæringer og permitteringer for 
så mange medlemmer som mulig, sier 
Fagforbundets leder Mette Nord.

Utdanningsforbundet og NSF sa ved 
avstemningen nei til oppgjøret og det 
skulle da til megling hos Riksmeglings-
mannen. I Kommunal Rapport den
10. desember fremkommer det 
imidlertid at Utdanningsforbundet 
«hadde krøpet til korset» og likevel
sagt ja.

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Lønnsforhandlinger 

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. 

Da 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, og resultatet vil bli publisert på vår nettside når 
det forekommer. De som har blitt berørt av disse forhandlingene vil få tilsendt brev i posten om 
dette.  

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 

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

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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For å skape nødvendig forutsigbarhet 
for kommunens medarbeidere besluttet 
kommunedirektøren å videreføre 
ordningen med hjemmekontor ut februar 
2021. Det skal etableres faste kohorter 
av medarbeidere der man maksimum 
benytter 50 % av kontorarbeidsplassene 
ved hver avdeling samtidig. Beslutningen 
om at publikum ikke har adgang til 
kontorene i Rådhuskvartalet, Eyvind 
Lyches vei og på Løkketangen har 
nåværende kommunedirektør Geir Aga 
bestemt skal videreføres inntil videre. 
Smittesituasjonen vil avgjøre hvor lenge 
dette vil være gjeldende.

Det medfører dermed at fagforenings-
kontoret fortsetter dagens praksis.  
Hovedtillitsvalgte kan kontaktes enten 
på e-post eller på telefon. De HTV er 

delt inn i kohorter, slik at kontoret alltid 
er bemannet. Post kan også legges i 
postkassen ved ytterdøren i Bakgården 
eller ringe på for levering.

HTV som ikke er på kontoret 
arbeider hjemmefra. Alle møtene med 
arbeidsgiver går på Teams. Grunnet 
Koronapandemien har det vært svært 
mye møtevirksomhet med kommunens 
ledelse og kommunalsjefene. Vi har også 
møter med medlemmene på Teams for 
de som har ønsket det. Det har frem til 
nå fungert utmerket.

Vår viktigste informasjonskanal vil
derfor fortsette å være vår internettside
www.fagforbundetbaerum.no som 
vil bli oppdatert fortløpende.

DRIFT AV FAGFORENINGSKONTORET 
OG DE HOVEDTILLITSVALGTE

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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30. oktober var siste arbeidsdag som 
kommunalansatt for kemnerkontorets 
medarbeidere. Fra og med mandag

SISTE DAG SOM KOMMUNALT ANSATTE

Kommunestyret behandlet onsdag
25. november en interpellasjon fra
Stein Stugu om ansattes ytringsfrihet i 
Bærum kommune.

I debatten var alle de politiske partiene 
unisont enige om at kommunens 
ansatte har full frihet til å fremføre sine 
personlige meninger. Det gjelder både 
internt i kommunen og eksternt i media. 

Kommunedirektøren fremhevet 
også dette og har opplyst at dagens 
arbeidsreglement vil bli forandret og bli 
tydeliggjort på dette punktet.

Ansattes rett til å ytre seg har 
Fagforbundet hevdet i lang tid og vi er 
derfor fornøyd med at våre standpunkt 
så tydelig ble bekreftet av et samlet 
Kommunestyre.

KOMMUNESTYRET HAR TALT:
KOMMUNENS ANSATTE HAR FULL 
YTRINGSFRIHET

FOTO: MATS JOHANNESEN

2. november ble de statsansatte med
Skatt øst som arbeidsgiver.

Som kjent vedtok stortingsflertallet 
regjeringens forslag om å statlig gjøre 
skatteinnkrevingen. Dette kjempet 
Fagforbundet imot, uten å nå frem. Nå 
er det slutt på Kemnerens hundreårige 
historie.

Fagforeningen ønsker våre medlemmer 
lykke til videre og er sikker på at de vil
bli tatt vel imot i deres nye fagforening
i NTL.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



9

I Fylkesmannens tilsynsrapport får 
Bærum kommune sterk kritikk for 
organiseringen av virksomheten ved 
Vallerhjemmet og for at håndteringen 
ikke var forsvarlig ved pandemiutbruddet. 
Rapporten konkluderer med at 
pasientene på Vallerhjemmet ikke 
fikk forsvarlig hjelp under starten av 
koronapandemien. 

Rapporten er tydelig på at ansatte ikke 
fikk tilstrekkelig opplæring og oppfølging. 
Fylkesmannen oppsummerer videre 
at de ansatte opplevde tiden etter at 
de første pasientene ble smittet som 
kaotisk. De opplevde stress, fortvilelse 
og redsel, en frykt for selv å bli smittet 
og å smitte andre både beboere og egen 
familie. Det var flere som sa de gruet seg 
til å gå på jobb i følge rapporten.

Ansatte Fylkesmannen har snakket med, 
forteller også om kaotiske tilstander 
rundt organiseringen.  De opplyser 
at det var dårlig planlagt hvem som 
skulle jobbe hvor og reagerte også på 
at personalet jobbet på tvers av flere 
avdelinger, altså avdelinger med og uten 
smitte. Det fremkommer i rapporten 
at ansatte opplevde at ledelsen var lite 
tilgjengelig for dem og at de så lite til 
ledelsen.

Fylkesmannen konkluderer med 
at kommunen har brutt plikten til 
å tilrettelegge tjenestene slik at 
helsepersonell kan overholde sine 
lovpålagte plikter, ved å ikke sikre at de 
ansatte fikk tilstrekkelig opplæring og 
oppfølging.

Kommunaldirektør Kristin Nilsen skriver 
i en pressemelding om Vallerhjemmets 
rapport at «Fylkesmannen retter kritikk 
mot Bærum kommune for brudd på 
plikten til å organisere sin virksomhet 
forsvarlig.  Dette er en alvorlig 
konklusjon, som preger oss alle». 

Fagforbundet er svært fornøyd med 
rapporten som viser at de ansatte ikke 
har noe skyld i denne tragedien. Dette 
har vi aldri vært i tvil om, men det 
er godt å nå ha dette bekreftet av et 
eksternt tilsyn.

FYLKESMANNENS RAPPORT OM 
VALLERHJEMMET FORELIGGER – 
KOMMUNEN FÅR STERK KRITIKK

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Et par timer før meklings-fristen gikk ut onsdag
2. desember, ble det inngått en avtale. Fra 1.1. 2023 vil 
det bli innført en såkalt barnehagepensjon i Norlandia-
barnehagene. Pensjonsordningen vil sikre de ansatte en 
god pensjon livet ut og like vilkår for kvinner og menn. 
Fagforbundet har kjempet for dette i mange år.

Dette er en seier for alle som hver dag gir barna trygghet og omsorg i Norlandia sine 
barnehager. De får nå like god pensjon som de som jobber i andre barnehager, sier 
lederen i Fagforbundet Mette Nord.

Fagforeningen hadde gjort alt klart til en konflikt, men er svært fornøyd med at 
det ble oppnådd enighet om en ny tariffavtale  og at vi dermed unngikk en streik. 
Fagforeningen brakte også ut en stor marsipankake til hver av barnehagene med 
påskriften «Vi gratulerer med en god barnehagepensjon».

DET BLE IKKE STREIK I
NORLANDIA-BARNEHAGENE

Det ligger an til at pensjonistene får redusert 
kjøpekraft. Helt uakseptabelt, sier LO sekretær 
Julie Lødrup til publikasjonen LO Norge i sin 
kommentar til pensjonistoppgjøret. Pensjonistene 
vil nå få redusert sin kjøpekraft for femte gang på 
de seks siste årene.

Oppgjøret viser at minstepensjonister får 130 
kroner mer i måneden. Enslige minstepensjonister 
lever for snaut 205.000 kroner i året. Det er godt 
under det som defineres som lavinntekt.

Tallenes tale:
Pensjonistene får en årlig økning av pensjonene på 1,2 prosent, mens prisveksten 
er beregnet til 1,4 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn resultatet i 
lønnsoppgjøret og 0,2 prosentpoeng under anslaget for prisveksten i år på 1,4 
prosent. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1.5.20. Grunnbeløpet i Folketrygden øker 
med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Pensjonistforbundet 
nekter å signere protokollen.

UAKSEPTABELT AT REGJERINGEN LAR 
PENSJONSTYVERIET FORTSETTE 
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Fagforeningen, representert ved 
nestleder i ungdomsutvalget Tia 
Isabel, stilte opp på skolebesøk i 
yrkesfagsklassene på Rud skole 30.11 
og 01.12. Fagforbundet Bærum ble 
opprinnelig invitert for å kort presentere 
fagforbundsarbeid og arbeidstakeres 
rettigheter og plikter i to klasser den 
30.11. Besøket var så godt mottatt at 
Tia ble invitert tilbake dagen etter for å 
snakke med en tredje klasse.

Det var stort engasjement, og mange 
gode spørsmål som tydet på at det er 
nok av ting som er utfordrende når 
en skal tre inn i arbeidslivets rekker 
for første gang. Spørsmålene var veldig 
varierte, fra «hvorfor bør en bli medlem 

i en fagforening hvis vi allerede har 
en arbeidsmiljølov som skal ivareta de 
grunnleggende behovene i arbeidslivet?» 
til «hva bør jeg gjøre dersom jeg vet at 
det forekommer brudd på arbeidsplassen 
men jeg ikke føler jeg kan gå til nærmeste 
leder?» til «kan Fagforbundet hjelpe meg 
med å få fast stilling hvis jeg har jobbet 
lenge i en deltidsstilling?» Det var rom 
for dialog og besøket opplevdes som 
givende for både oss og elevene. 

Det er viktig arbeid å kommunisere ut 
til unge arbeidstakere som er på vei inn 
i arbeidslivet hvilke rettigheter de har 
og hvor de kan henvende seg dersom 
de skulle ha behov. Vi setter alltid pris på 
muligheten til å sette dette på dagsorden.

FAGFORENINGEN PÅ SKOLEBESØK PÅ RUD

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



12

 
 

 
 
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 
 

 

 

                                         
 
 
 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Sektorutvalgene 
Utvalg for Samarbeid 

   
  
  
  
  

     
     
Deres ref.: Arkivkode:   Dato: 23.10.2020. 
      
HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2024 – INNSPILL FRA FAGFORBUNDET 
BÆRUM 
Fagforbundet Bærum vil gi noen innspill til Kommunedirektørens Handlingsplan for 
2021 – 2024, hvor vi har ansettelsesperspektivet i fokus. 
 
Vi vil innledningsvis vise til HPs side 26, 3.4.5 kostnadsreduserende tiltak. Her opplyses 
det at sektorene får et flatt rammekutt på 0,5 %, 39,9 millioner, uten at det 
fremkommer hvilke sparetiltak som dette vil medføre. Samtidig opplyses det at 
ansatte-ordninger vil bli redusert med 11,7 millioner, uten at det her heller ikke 
opplyses hvilke spesielle ordninger som skal avvikles/reduseres.  Siden dette beløpet er 
beregnet ned på desimaler så må det antas at konkrete tiltak allerede foreligger. Etter 
vår oppfatning burde tiltakene både for sektorene og for ansatte ordninger 
fremkommet i det fremlagte HP.  Slik det nå legges opp til, vil det føre til mye 
usikkerhet. 
 
Kapitel 7 Organisasjonen 
I forslaget til HP foreslår KD å spare kr 400.000 ved å avvikle felles arrangement for 25- 
og 40 års jubilanter og for avgående pensjonister, samt tilskudd til revy og kor. 
Fagforbundet finner nesten ikke ord for et slikt spareforslag.  Det er svært urimelig at 
felles arrangement for de ansatte som har gjort en innsats gjennom mange år ved 
jubileum og avgang, skal avvikles. 
 
Heltidskultur omtales i dette HP over fire linjer. Etter at det er politisk vedtatt at 
kommunen skal arbeide for en heltidkultur og heltidsstillinger, savner Fagforbundet en 
strategi for å få gjennomført vedtaket. Det fremkommer ingen nye tiltak på hvordan 
det er tenkt gjennomført. 
Det skrives i HP mye om kvalitet på tjenestene. Samtidig legges det ikke inn noen 
midler til videre- og etterutdanning for ansatte. Dette bør være en fast post i HP. 

FAGFORBUNDET BÆRUM  
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Kapitel 4 Barn og unge 
Reduksjon av barnehageplasser vil medføre kutt på 48 årsverk. Dette vil føre til store 
konsekvenser både for ansatte og brukerne.  
 
Som kjent er det mangel på pedagoger i barnehagene. Fagforbundet er forundret over 
at det ikke legges opp til tiltak som gjør det mulig for barne- og ungdomsarbeidere til å 
ta videreutdanning.  Den tilskuddsordningen som tidligere gjorde det mulig å ta denne 
utdanningen på deltid, bør gjeninnføres. 
 
Av andre forslag mener Fagforbundet at Akutthjelpen bør opprettholdes og at Ungdom 
og Fritid ikke reduseres ytterligere. Dette er tiltak som vil gå utover barn og unge. 
 
Kapitel 5 Bistand og omsorg 
Heller ikke i år har KD forslag til økt bemanning innen BIOM. Det er overraskende etter 
den revisjonsrapporten som kom sist år om bemanningen ved sykehjemmene. 
Rapporten viser at bemanningen er på grensen til det tilrådelige. 
PLO er den sektoren hvor deltidsstillinger er et stort problem. Her bør bemanningen og 
deltidsstillinger kunne sees i sammenheng.  Det vil være som et kinderegg: Bra for 
brukerne, ansatte og for kommunens ønske om kvalitetstjeneste. 
 
Det legges opp til økt direkte brukertid i omsorgsboliger.  Konsekvensene av dette 
tiltaket vil gi økt arbeidsbelastning for de ansatte. Med den minimumsbemanningen 
som er i dag, er dette ikke forsvarlig.  
 
Vi vil minne om vårt tidligere forslag om en ressurs/vikarpool. Vikar problematikken er 
nevnt i revisjonsrapporter og i den interne evalueringen av Vallerhjemmet. Her pekes 
det på problemet med å rekruttere vikarer og at det går utover kvaliteten på 
tjenestene. Vi mener at en slik pool vil redusere problemet.  
 
Fagforbundet er skeptisk til å redusere tilbudet ved Bærum kommunale dagtilbud. Vi 
er enige i det som står i HP at konsekvensen gjør det vanskeligere i møte med den 
kommende veksten blant yngre brukere. Budsjettreduksjon bør iallfall utstå til en ser 
om tiltaket lar seg gjennomføre. 
 
For øvrig er Fagforbundet urolig for den betydelige økningen av prisene på 
Trygghetspakken og daggruppetilbudet ved seniorsenteret.  Her er det fare for at dette 
reduserer muligheten for bruken av disse tilbudene.  Trygghetspakken er viktig og gjør 
at brukerne føler seg trygge til å bo hjemme lenger enn de ellers ville.  Derfor kan disse 
forslagene på sikt føre til økte utgifter. 
 
Zlata Ljubicic 
Nestleder/ Koordinerende HTV i Fagforbundet Bærum 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Kommunestyret behandlet den
1. oktober saken vedrørende krav om 
munnbind ved kollektivreiser. 

Kommunestyret vedtok et slik påbud.
I møtet fremmet Arbeiderpartiet forslag 
om gratis munnbind til alle ansatte i 
kommunen som reiste kollektivt. Dette 
forslaget fikk støtte av SV, Rødt, PP, KrF 
og Sp. Men forslaget oppnådde ikke 
flertall da H, FrP og V stemte imot. 
Dermed må ansatte selv betale sine 
munnbind da de reiser til og fra jobb.

Fagforbundet beklager at 
flertallspartiene ikke kunne være 
med på et så velbegrunnet forslag.

HØYRE, FRP OG VENSTRE SA NEI TIL 
GRATIS MUNNBIND TIL ANSATTE

Pensjonistutvalget i fagforeningen
besluttet å ikke arrangere noen turer 
i høst. Bussturer har vist seg å kunne 
være en kilde til koronasmitte og derfor 
var det ikke å anbefale. Vi må ta dette på 
alvor og heller se frem mot neste år og 

håpe at vi da er tilbake i en mer normal 
situasjon.

I mellomtiden er det viktig at vi alle 
følger de rådene som Folkehelse-
instituttet kommer med.

INGEN PENSJONISTTURER I HØST

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum 
kommune har ikke den kvaliteten på 
tjenestene som beboerne fortjener.

Det fremgår av de tre revisjons-
rapportene som Bærum kommunes 
kontrollutvalg har fremlagt for politikerne
og som i våres ble politisk behandlet i 
hovedutvalg for bistand og omsorg.

Rapporten «Aktiviteter på bo- og 
behandlingssentre» (sykehjem) viser at en 
av hovedutfordringene er at tilpasning 
og medvirkning til aktiviteter i for liten 
grad blir ivaretatt. Rapporten slår fast 
at det er brukere som ønsker å komme 
utendørs, men som sjelden eller aldri 
får anledning til det. Rapporten viser til 
en spørreundersøkelse blant ansatte, 
hvor manglende tid og ressurser blir 
oppgitt som årsak til at beboere ikke blir 
tilstrekkelig aktivisert.

Revisjonsrapporten «Forsvarlig 
bemanning?» ved sykehjemmene viser 
i hovedsak at beboernes basale og 
medisinske behov blir dekket.
Bemanningen er imidlertid ikke 
tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, 
sosiale og mentale behov. Det gjelder 
blant annet behov som aktivisering og å få 
frisk luft og hjelp til mestring. Revisorene 
av denne rapporten ba tjenesteledere 
og avdelingssykepleiere selv vurdere 
kvaliteten på sykehjemmene med dagens 
bemanning. På en kvalitetsindikatorskala 
fra 1 til 4, hvor 4 er best, fikk over 
halvparten av spørsmålene score på 
under 2,5.  På spørsmålene om å gi 
beboerne mulighet for å komme ut i 

frisk luft, gi dem tilstrekkelig aktivisering 
og stimulering var scoren helt nede på 
1-tallet.

Dette er svært urovekkende, men
ikke overraskende. I fjor høst gjorde
Arbeiderpartiet et forsøk på å gjøre
noe med saken, og la frem et forslag
om å øke budsjettrammen i pleie og
omsorg med 20 millioner kroner. Midlene 
skulle brukes til å øke heltidsstillinger 
og dermed bemanningen ved syke-
hjemmene. Hadde dette forslaget blitt 
vedtatt i kommunestyret ville det med-
ført at vi hadde styrket bemanningen ved 
sykehjemmene med nærmere 30 årsverk.
Revisjonsrapportene viser at det 
absolutt er et behov for dette. Her 
var det imidlertid ingen støtte å få fra 
flertallspartiene, og dermed ble alt ved 
det gamle.

Da disse revisjonsrapportene nå i 
våres ble politisk behandlet i hoved-
utvalg bistand og omsorg, fremmet 
Arbeiderpartiet forslag om at Kommune-
direktøren skulle fremme en egen sak 
som skulle omhandle bemanningen og 
kompetansen innenfor sykehjemmene. 

Målsettingen skulle være tiltak for å 
bringe dekningen av bemanningen opp på 
et ønsket nivå. Dette kunne heller ikke 
Høyre og Frp støtte, og forslaget falt.

Arbeiderpartiet gjorde et løfte om å
følge opp saken i årets budsjettbehandling.
Så får vi se om disse revisjonsrapportene 
ble en vekker for flertallspartiene.

BEMMANNINGEN I PLEIE
OG OMSORG MÅ ØKES

Les flere artikler

Annonse

Debatt Send inn debattinnlegg

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere. SEND INN INNLEGG

Ap vil der flertallet ikke får det
til

– Arbeiderpartiet kan love innbyggerne i Bærum kommune at denne saken vil bli fulgt opp også ved årets budsjettbehandling, skriver Bjørn Johnsen.
FOTO: KARL BRAANAAS

DEL

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den
kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener.

Bjørn M. Johnsen, kommunestyremedlem og fraksjonsleder i hovedutvalg bistand og omsorg for Ap

09. september 2020, kl 07:16

Det fremgår av de tre revisjonsrapportene som Bærum kommunes kontrollutvalg
har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for
bistand og omsorg.

Disse rapportene gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og
behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer
det at mye er bra, men at det er store forbedringspotensialer på flere områder.

Rapporten «Aktiviteter på bo- og behandlingssentre» (sykehjem) viser at en av
hovedutfordringene er at tilpasning og medvirkning til aktiviteter i for liten grad blir
ivaretatt. Rapporten slår fast at det er brukere som ønsker å komme utendørs, men
som sjelden eller aldri får anledning til det. Rapporten viser til en
spørreundersøkelse blant ansatte, hvor manglende tid og ressurser blir oppgitt som
årsak til at beboere ikke blir tilstrekkelig aktivisert.

Revisjonsrapporten «Forsvarlig bemanning?» ved sykehjemmene viser i hovedsak
at beboernes basale og medisinske behov blir dekket. 

LES OGSÅ

Forsvarlig bemanning ved sykehjemmene i Bærum?

Bemanningen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, sosiale
og mentale behov. Det gjelder blant annet behov som aktivisering og å få frisk luft
og hjelp til mestring. 

Revisorene av denne rapporten ba tjenesteledere og avdelingssykepleiere selv
vurdere kvaliteten på sykehjemmene med dagens bemanning. På en
kvalitetsindikatorskala fra 1 til 4, hvor 4 er best, fikk over halvparten av
spørsmålene score på under 2,5. 

På spørsmålene om å gi beboerne mulighet for å komme ut i frisk luft, gi dem
tilstrekkelig aktivisering og stimulering var scoren helt nede på 1-tallet.

LES OGSÅ

God kvalitet i hjemmesykepleien

Dette er etter Arbeiderpartiets mening svært urovekkende, men ikke overraskende.
Vi forsøkte å gjøre noe med det allerede under budsjettbehandlingen i fjor høst. I
Arbeiderpartiets forslag til budsjett for 2020 foreslo vi derfor å øke budsjettrammen
i pleie og omsorg med 20 millioner kroner.

Midlene skulle brukes til å øke heltidsstillinger og dermed bemanningen ved
sykehjemmene. Hadde vi fått vedtatt dette forslaget i kommunestyret, ville det
medført at vi hadde styrket bemanningen ved sykehjemmene med nærmere 30
årsverk. 

Dette er etter Arbeiderpartiets mening svært
urovekkende, men ikke overraskende.

Vi mente at dette var et absolutt behov, noe også disse revisjonsrapportene viser.
Her var det imidlertid ingen støtte å få fra flertallspartiene, og dermed ble alt ved
det gamle.

Da disse revisjonsrapportene nå i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg
bistand og omsorg, fremmet Arbeiderpartiet forslag om at Kommunedirektøren
skulle fremme en egen sak som skulle omhandle bemanningen og kompetansen
innenfor sykehjemmene. 

LES OGSÅ

God kvalitet i hjemmesykepleien

Målsettingen skulle være tiltak for å bringe dekningen av bemanningen opp på et
ønsket nivå. Dette kunne heller ikke Høyre og Frp støtte, og forslaget falt.

Arbeiderpartiet kan love innbyggerne i Bærum kommune at denne saken vil bli fulgt
opp også ved årets budsjettbehandling. Så får vi se om disse revisjonsrapportene
ble en vekker for flertallspartiene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.

SKRIV DEBATTINNLEGG

Annonse

Annonse

Annonse

Hasan (18) kan bli sendt ut av landet

Mest lest i desember:

Debatt

Sport

Julie (31) kjempet i to år for å
komme inn på boligmarkedet.
Så fant hun løsningen

Advarer mot glatte veier

Naboer gir opp kampen
mot husbygging

Innstilt som leder i boligstiftelse

BLA DEG GJENNOM – POSTNUMMER FOR POSTNUMMER

Her kan du se formuetoppene fra ditt nærområde
Annonse

Flere hundre møtte opp
under støttemarkering

POLITISK REDAKTØR:

Fremtredende politikerne
glimret med sitt fravær.
Til Mustafas beste.

Vil gjøre det mulig for
Hasan (18) å fullføre
skolen – fra Jordan

Vil ikke kalle opp skianlegg etter Hanevold

ANNONSØRINNHOLD FRA FAMILIEHJELP

Familien fra Asker feirer jul med
fosterbarna for tredje gang

ANNONSØRINNHOLD

SNUR ETTER MOTSTAND

Sjekk det nye nærskolekartet

ANNONSØRINNHOLD FRA VISIT ASKER OG BÆRUM

Julehandelen levert rett hjem på
døren. Helt enkelt.

ANNONSØRINNHOLD

Frykter at nabobarn ikke får drive
idrett med klassekameratene

VG:

Solbakken-sønn på vei til Stabæk Koronadødsfall på sykehjem

ALLE BÆRUM ASKER

Handle lokalt
Nå er det viktigere enn noen gang å
handle i de lokale butikkene og...

Gutta fra Havet
Vi lager fiskegrateng flere ganger i uka.
Kom innom for vår egen fiskegrateng...

Fredriksen på Bekkestua AS
#handlelokalt Vi holder åpent hver
Søndag (14.00-17.00) frem til jul...

Levert av innocode

FØLER SEG RUNDLURT:

Willy signerte – nå er
eiendomsinvestor arving

Født ni måneder etter
at Norge stengte ned

Meglertopp kuttet trær
– mener det er vedlikehold

BUDSTIKKA MENER:

De nye planene for Telenor
Arena fremstår som et riktig grep

FLERTALLSPARTIENE:

Et ansvarlig Asker-budsjett

MDG:

Bærer preg av oppblåste
investeringsplaner

JUL - ANNONSEMAGASIN FRA BUDSTIKKA

Det siste juletreet blir med Lars
hjem – og blir verdens vakreste!

ANNONSØRINNHOLD

Koronakonsert med Cecilie
C. Ødegården og Gabor Nagy

SE VIDEO

Annonse

Annonse

Fikk nei til tidlig kampstart
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Mette Nord ut mot NHO og Høyre: 
– Du skaper ikke verdier ved å flytte 
fra offentlig til privat sektor uttaler 
Fagforbundets leder, Mette Nord og 
etterlyser næringslivsledere som vil 
skape verdier, ikke bare bytte verdier
fra det offentlige. 

Den 10. september vedtok landsstyret 
i Fagforbundet en uttalelse der de går 
kraftig ut mot både NHO og Høyres 
«nye» privatiseringsplaner.

FAGFORBUNDET SIER NEI TIL NHO OG 
HØYRES NYE PRIVATISERINGSPLANER

Kommunegården er ikke i dag noe 
vakkert syn. Her står bare skallet igjen. 
Etter å ha revet alt innvendig, vil nå 
gjenombyggingen starte. Det er ventet 
at den nye bygningen vil stå ferdig i 
desember 2021 og at ansatte kan starte 
innflyttingen i januar 2022. I mellomtiden 
vil Eyvind Lyches vei fortsette å 
være tilholdssted for de fleste av de 
administrative støttefunksjonene. 

NÅ BEGYNNER GJENOPPBYGGINGEN 
AV KOMMUNEGÅRDEN

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforeningen vil i samarbeid med 
Sparebank1 Østlandet arrangere 
et eget webinar som bare er for 
våre medlemmer. Det vil bli et 
nettbasert Teamsmøte som går live 
og vil bli holdt 21. januar kl 12 og 
kl 19. Foredragsholdere vil være 
fra sparebanken og vil presetere 
alle fordelene med LO favør og de 
forandringene som har vært i den siste 
tiden. Samtidig vil de også fortelle noe 
om de lånevilkårene som nå er blitt 
forbedret.  Påmelding vil skje
gjennom vår internettside
www.fagforbundetbaerum.no 

Når påmeldingsfristen nærmer seg 
vil fagforeningen i forkant av møte 
sende en SMS til alle medlemmene om 
påmeldingen. Det er således ikke mulig
å melde seg på før en får SMS.

WEBINAR I SAMARBEID MED
SPAREBANK1 ØSTLANDET

På bakgrunn av FHI sine reiseråd, 
og faktum at Spania nok en gang er 
klassifisert som et «rødt» område, 
har søknad om opphold i leiligheten 
vært stanset siden høsten. Det er 
ingen mulighet for å bruke leiligheten i 
perioden fremover, men vi vil komme 
tilbake med en ny oppdatering når det 
oppstår endringer i situasjonen. 

Vi får regelmessig oppdateringer fra 
SEO, og leiligheten blir selvsagt fortsatt 

ivaretatt mens den er ute av bruk for 
medlemmene. Vi håper det vil være 
mulighet for å reise igjen snart, men vi 
må vente og se hva som skjer fremover.

STENGT FOR SØKNAD OM
OPPHOLD I ELVIRIA

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Både fagforeningene og vernetjenesten krever at 
tillitsvalgte blir med i Bærum kommunes kriseledelse. 
Kommunedirektøren hverken den forrige eller den 
nye vil etterkomme kravet. Han mener tydeligvis at 
de ikke har noe der å gjøre.

Det mener imidlertid Forbundsleder Mette Nord i 
Fagforbundet som til Fagbladet uttaler: «Vanskelig 
å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha 
med fagforeninger i korona-kriseledelse» og 
fortsetter «jeg mener de tillitsvalgtes rolle er helt 
avgjørende, spesielt under såpass store omveltninger som 
det har vært under koronakrisa. Også de tillitsvalgtes 
kunnskap er utrolig viktig»

Her er de tillitsvalgte og forbundsledelsen helt 
samstemte. De tillitsvalgte kjenner «grasrota» i 
kommunen og vil være et viktig supplement til 
ledelsen i kriseledelsens viktige arbeide. Vi får håpe at 
kravet modnes etter hvert. De tillitsvalgte vil forfølge kravet.

KOMMUNEDIREKTØREN VIL IKKE HA 
MED TILLITSVALGTE I KOMMUNENS 
KRISELEDELSE

I den sommerens utgave av Fagnytt 
utfordret vi medlemmene våre for å se 
hvor godt de kjenner Bærum kommunes 
historie! Vinnerne ble trukket ut på 
høsten, og publisert på vår hjemmeside, 
samt kontaktet for å få premien sin!
Førstepremien her var en lekker 
kabinkoffert og 10 flax lodd! Andre og 
tredjeplass har også fått tilsendt 10 flax 
lodd hver.

Løsningsordet var «FERIETID», og du 
kan se fasiten på vår nettside!

Gratulerer til: 
1. Daniel Liseth 
2. Cristina Jean Dazo Pettersen og
3. Kari Lørstad 

VINNERE AV
SOMMERQUIZEN 2020!



Fagforbundet tilbyr sine medlemmer 
videreutdanning innen ledelse i 
samarbeid med Høgskolen i Innlandet. 
Studietilbudet er et tilbud kun til 
Fagforbundets medlemmer.

I 2021 tilbyr vi studiet Ledelse
og digitalisering

Studiestart er 18. februar 2021.

Studiet er heldigitalt og nettbasert. 
Det utgjør tilsammen 30 studiepoeng 
og det er avsluttende eksamen i hvert 
emne. Undervisningen og går over to 
semestre og studiet består av følgende 
fire emner:

• Digitale arbeidsformer i
 organisasjoner (7,5 studiepoeng)

• Digital kommunikasjon og sosiale 
 medier (7,5 studiepoeng)

• Digital organisasjon og ledelse 
 (7,5 studiepoeng)

• Human Resource Management 
 og digital transformasjon
 (7,5 studiepoeng)

Søk opptak via Høgskolen sine nettsider: 
www.inn.no

Søknadsfrist er 21. januar 2021.

Krav til å søke:
• Du må være medlem av Fagforbundet. 

• Du kan søke på bakgrunn av generell
 studiekompetanse.

• Du kan søke på bakgrunn av
 godkjent realkompetanse. Det er
 opptakskontoret til Høgskolen
 Innlandet som vurderer hva som
 godkjennes som realkompetanse.

Pris
Fagforbundet finansierer hele det 
faglige tilbudet, som blant annet dekker 
kostnader til forelesere, lokaler/digital 
plattform, en del organisatorisk arbeid, at 
studiet er et deltidsstudie og at man kan 
søke på bakgrunn av realkomeptanse.

Du må selv dekke kostnader til 
pensumlitteratur og semesteravgift som 
deltidsstudent.

Halvparten av dokumenterte merutgifter 
ved opphold utenfor hjemmet (over-
natting) og halvparten av utgifter til 
studieavgift og pensum (inntil 15 000,-) 
kan dekkes av stipendordningen. 

NB! Det er begrenset antall
plasser på studiet.

FAGFORBUNDETS SAMARBEID MED 
HØGSKOLEN INNLANDET
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Kommunalsjef	Morten	Svarverud	 	 	 	 	 	 	

																																																																																																						Dato:	09.12.2020	

				Kompensasjon	+l		alle	medarbeidere	i	PLO	

Som	kjent	var	Fagforbundet	mot	at	ledere	i	Bærum	kommune	fikk	ekstra	
korona	godtgjørelse.		«...vi	mente	at	de	som	fortjente	en	påskjønnelse	var	de		
som	stod	i	smiFen	og	tok	de	tyngste	løHene	under	denne	pandemien.»	

Vi	er	nå	i	sluFen	av	et	år	hvor	denne	koronapandemien	har	vært	en	stor	
belastning	for	ansaFe	innen	Pleie-	og	Omsorg.		De	ansaFe	har	gjort	en	
formidabel	innsats	gjennom	hele	denne	Oden	siden	pandemien	traff	oss.		De	
har	høstet	stor	ros	og	erkjennelse	både	fra	innbyggerne	og	fra	våre	poliOkere.			

Fagforbundet	synes	at	Oden	er	overmoden	for	at	de	ansaFe	som	har	ståF	og/
eller	står	i	arbeide	med	fare	for	selv	å	bli	smiFet	får	en	ekstra	økonomisk	
godtgjørelse.	Det	er	ikke	tvil	om	at	deFe	året	har	vært	en	stor	påkjenning	for	
denne	gruppen,	og	deFe	bør	være	grunnlag	for	å	eFerkomme	Fagforbundets	
anmodning.	

Fagforbundet	ser	fram	Ol	en	snarlig	posiOv	Olbakemelding.	

Zlata	Ljubicic	
Koordinerende	HTV	og	nestleder	
Fagforbundet	Bærum	
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HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2024 – INNSPILL FRA FAGFORBUNDET 
BÆRUM 
Fagforbundet Bærum vil gi noen innspill til Kommunedirektørens Handlingsplan for 
2021 – 2024, hvor vi har ansettelsesperspektivet i fokus. 
 
Vi vil innledningsvis vise til HPs side 26, 3.4.5 kostnadsreduserende tiltak. Her opplyses 
det at sektorene får et flatt rammekutt på 0,5 %, 39,9 millioner, uten at det 
fremkommer hvilke sparetiltak som dette vil medføre. Samtidig opplyses det at 
ansatte-ordninger vil bli redusert med 11,7 millioner, uten at det her heller ikke 
opplyses hvilke spesielle ordninger som skal avvikles/reduseres.  Siden dette beløpet er 
beregnet ned på desimaler så må det antas at konkrete tiltak allerede foreligger. Etter 
vår oppfatning burde tiltakene både for sektorene og for ansatte ordninger 
fremkommet i det fremlagte HP.  Slik det nå legges opp til, vil det føre til mye 
usikkerhet. 
 
Kapitel 7 Organisasjonen 
I forslaget til HP foreslår KD å spare kr 400.000 ved å avvikle felles arrangement for 25- 
og 40 års jubilanter og for avgående pensjonister, samt tilskudd til revy og kor. 
Fagforbundet finner nesten ikke ord for et slikt spareforslag.  Det er svært urimelig at 
felles arrangement for de ansatte som har gjort en innsats gjennom mange år ved 
jubileum og avgang, skal avvikles. 
 
Heltidskultur omtales i dette HP over fire linjer. Etter at det er politisk vedtatt at 
kommunen skal arbeide for en heltidkultur og heltidsstillinger, savner Fagforbundet en 
strategi for å få gjennomført vedtaket. Det fremkommer ingen nye tiltak på hvordan 
det er tenkt gjennomført. 
Det skrives i HP mye om kvalitet på tjenestene. Samtidig legges det ikke inn noen 
midler til videre- og etterutdanning for ansatte. Dette bør være en fast post i HP. 

FAGFORBUNDET BÆRUM  

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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I MBM 15. desember hos Kommune-
direktøren fulgte Fagforbundet opp 
kravet om at alle ansatte som daglig har 
stått i smitteutsatt arbeid skulle få en 
kompensasjon. I tillegg til pleien, gjelder 

dette ansatte i barnehagene, skole/SFO 
og renhold. 

Noen tilbakemelding på kravet har vi 
foreløpig ikke fått.

KOMPENSASJON FOR ALLE ANSATTE I 
SMITTEARBEID

Nå kan alle medlemmer selv bestille Fagforbundets almanakk 
i nettbutikken. Adressen er https://nettbutikk.fagforbundet.
no/ og du må trykke på «profilartikler»

Almanakken har fra november av blitt sendt i posten til de 
som bestiller. Den er gratis for medlemmene, forbundet 
betaler også porto.

Det er også mulig å bestille på telefon 21 07 25 93.

FAGFORBUNDETS ALMANAKK 2021
KAN NÅ BESTILLES

Gode nyheter for medlemmer 
som vil søke om støtte til etter- og 
videreutdanning: Maksimalsatsen på 
Fagforbundets stipend økte fra 12 000 til 
15 000, med virkning fra 1. januar 2020. 
Ordningen gjelder for yrkesaktive 
medlemmer.

Fagforbundet delte til sammen ut
27 millioner kroner i stipend i 2019, 
fordelt på 4500 søkere. Nå har den 
allerede populære medlemsfordelen blitt 
enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 
12 000 kroner til 15 000 kroner til alle 

typer grunn-, etter- og videreutdanninger 
på hel- eller deltid som er formelt 
kompetansegivende (f.eks studiepoeng). 
Dette omfatter også yrkessertifikater. 
Stipendet dekker 50 prosent av søkers 
dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud 
gjelder en maksimal stipendutbetaling 
på kroner 3000, og  ordningen 
gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. 
Stipendet dekker 50 prosent av søkers 
dokumenterte utgifter.

FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING 
ER BLITT ENDA BEDRE!
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Det er har gått ut fra forbundet en 
henvendelse til alle fagforeningene om 
nødvendigheten av at medlemmene 
står oppført med riktig adresse og 
telefonnummer i medlemsregisteret. 
Det er viktig at nye opplysninger meldes 
til fagforeningskontoret. Den enkleste 
måten å gjøre det er å sende oss en 
e-post.

For øvrig da dere sender 
henvendelser til fagforenings-
kontoret oppgi alltid telefon-
nummer, det gjør det enklere og 
raskere å kontakte avsender.  

For de ansatte i kapittel 3 og 5 blir 
lønnsrammen som for kapittel 4. Disse 
fikk ingen sentrale tillegg.  Forhandlingene 

ble gjennomført i november og alle 
medlemmene har fått brev om resultatet. 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER
KAP 3 OG 5.

NY ADRESSE OG TELEFONNUMMER 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Mange er usikre på om lønns-
ansienniteten er riktig. Vi har besøk 
av mange som ønsker vår bistand til å 
sjekke om de får riktig lønn. Vi har funnet 
en del feil på ansiennitetsberegningen. 

Er du i tvil om din ansiennitet er riktig, 
ta kontakt med kontoret. For å kunne 
foreta en beregning er det viktig å ta 
med lønnslipp, attester/vitnemål og 
arbeidsavtale.

ANSIENNITET
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Fra eldre dag
er

Til alle som trodde at sparkesykkelen er en 
oppfinnelse av nyere dato: Her kommen-
terer Hvepsen de hyppige statsrådsskiftene i 
Gunnar Knudsens andre regjering: Nu blir der 
snart en anden fart i vort offentlige liv. De nye 
statsraader vil efter forlydende bli utstyrt med 
motortraller efter engelsk mønster. Fra venstre 
forsvarsminister Rudolf Elias Peersen, provian-
teringsminister Haakon Martin Henriksen Five 
og sosialminister Paal Berg. Tegning av Jens R. 
Nilssen, oktober 1919.
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Fagforbundet Bærum ønsker alle sine medlemmer 

en fredfull og smittefri høytid!


