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Lønnsforhandlingene endte for 
Fagforbundet med en avtale med KS, slik 
at vi unngikk streik. Vi i Bærum var en av 
de fagforeningene som skulle fronte en 
eventuell streik, og det er ikke tvil om at 
en streik i disse pandemitider ville bydd på 
mange utfordringer. Fysiske streikemøter 
ville være umulig å gjennomføre og
dermed måtte kommunikasjonen med de 
streikende vært digital, noe som kunne blitt 
problematisk for noen av våre medlemmer. 
Vi var imidlertid klare til streik, men pustet 
nok lettet ut da partene ble enige om en 
ny avtale.

Resultatet av lønnsforhandlingene 
ble stort sett som forventet. Fagforbundet 
hadde på forhånd ikke skrudd opp 
forventningene, noe som var fornuftig. 
Andre gikk høyt på banen og dermed 
hadde medlemmene store forventinger 
som det viste seg ikke var mulig å innfri. Da 
vil det fort gå galt. Jeg støtter fullt ut vårt 
forbunds linje ved disse forhandlingene. Ved 
hovedforhandlingene neste år, mener jeg 
det bør være vår tur. Våre medlemmer har 
vært frontsoldatene under denne pandemien. 

Stortingsvalget blir årets viktigste sak. 
Vi har gjennom åtte lange år blitt styrt av 
en høyredominert regjering.  Dette har 
medført at vi har fått et samfunn med 
økende ulikheter og mer privatisering. 
Regjeringen har gjort de rike rikere og de 
fattige fattigere.  Skal vi kunne reversere 
noe av det som er gjennomført, må det skje 
nå. Forhåndsstemmingen starter allerede i 
juli. De rød/grønne er mitt alternativ.

Jeg ønsker dere alle en god og solrik 
sommer.

Bjørn M Johnsen

Etter et langt pandemiår synes det nå 
at det er lys i tunnelen. La oss håpe at det 
ikke blir nye tilbakefall, slik at vi kan komme 
oss videre. Alt blir nok ikke helt som før, 
men hverdagen vil bli mye lettere. Nå må vi 
se fremover. 

Mange av våre medlemmer har hatt 
et svært arbeidskrevende år. Ofte har de 
vært på jobb med fare for å bli smittet. 
Mange ble smittet, med de konsekvensene 
det har medført. Både Vallerhjemmet og 
Stabæktunet har vært spesielt utsatt. Jeg 
håper kommunen har lært noe av disse 
tragediene, slik at vi unngår slike hendelser 
i fremtiden.

For fagforeningen har det vært et år med 
nedstengt fagforeningskontor. Kontoret 
har hele tiden vært bemannet, men siden 
det ikke er mulig å ta imot besøkende, 
har mye av vår kommunikasjon ut mot 
medlemmene blitt forandret. Nå foregår 
det meste på e-post og telefon. Dette synes 
jeg har fungert etter forholdende svært 
bra og medlemmene har fått den bistand 
de har hatt behov for.  Det er tilfeller der 
det hadde vært ønskelig med fysiske møter 
med medlemmer og med arbeidsgiver, men 
her har Teams vært en fornuftig løsning. 
Det legges nå opp til en forsiktig åpning av 
kontorlokalene i august. La oss håpe at det 
blir mulig.

Ellers er jeg svært godt fornøyd med 
vår internettside som vi har oppdatert 
med nyheter flere ganger i uken. Denne 
siden har hatt stort besøk dette året 
og den er økende. Den er vår viktigste 
informasjonskanal ut mot medlemmene. 
Det at så mange bruker den, viser nytten og 
at den bør prioriteres også i fremtiden.   

Lederen har ordet

VEIEN VIDERE



På årsmøtene blir vanligvis vinnerne 
av årets vervekonkurranse hedret og 
premiene overlevert til de dyktigste 
ververne. Grunnet pandemien er 
årsmøtet i år utsatt og vi har derfor 
nå besluttet å annonsere resultatet av 
vervekonkurransen 2020.

Vi fikk to vinnere. Det er Michelle Buri 
Cabusao og Anne Mari Sandvoll som 
begge får et gavekort på kr 4.000. Denne 
gangen ble det også to på tredjeplass, 
Elin Eikevik og Rune Heien, som får 
gavekort på kr 2.000. Fagforeningen 
gratulerer vinnerne med strålende 
innsats.

Vi minner samtidig om årets verve-
konkurranse som startet ved nyttår. 
Medlemsverving er viktig. Skal vi 
gjenta bedriften fra i fjor da vi var den 
fagforeningen i Viken som fikk flest nye 
medlemmer, har vi alle en jobb å gjøre. 

RESULTATET AV VERVEKONKURRANSEN 2020

Kommunedirektøren har besluttet å videreføre 
nedstengingen av kontorlokalene frem til 23. august, 
og meddeler at det er realistisk å tro at dette er 
siste forlengelse av stengingen, med forbehold om at 
smittesituasjonen ikke forverrer seg. Det er mange 
hensyn å ivareta ved en slik gjenåpning og det er derfor 
nedsatt et eget tilbakekomstprosjekt for ansatte i regi 
av kommunedirektøren.

Videreføringen av nedstengelse medfører dermed at 
fagforeningskontoret fortsetter dagens praksis, hvor de 
hovedtillitsvalgte kan kontaktes enten på e-post eller på 
telefon. De HTV er delt inn i kohorter, slik at kontoret 
alltid er bemannet, og post kan også legges i postkassen 
ved ytterdøren i Bakgården eller ringe på for levering. 
HTV som ikke er på kontoret arbeider hjemmefra.

Vi gleder oss til forhåpentligvis å kunne gjenoppta 
normal virksomhet igjen den 23. august.

NEDSTENGINGEN VIDEREFØRES
FREM TIL 23. AUGUST
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Bærum skal være et samfunn for alle!

På lørdag 24. april kom organisasjonen 
SIAN til Sandvika for å avholde sitt 
arrangement. Dette var det mange 
som ikke kunne la stå uimotsagt. 
Derfor ble det arrangert en samling på 
elvepromenaden på motsatt side av elva 
fra byscenen for å spre kjærlighet, aksept 
og medmenneskelighet. Fagforbundet 

Bærum var med-arrangør og vi stilte 
også med vår fane sammen med mange 
andre organisasjoner og politiske partier.

Det var et stort oppmøte på 
markeringen, og det hele foregikk i 
verdige former og forløp helt udramatisk. 
Oppmøtet viste et stort lokalt 
engasjement mot rasisme og at Bærum 
skal ha et solidarisk standpunkt. Det var 
også et stort oppmøte fra politiet som 
fikk en svært rolig lørdag ettermiddag. 
 
Som med-arrangør er Fagforbundet 
Bærum svært godt fornøyd med 
arrangementet og oppslutningen fra 
Bærums befolkning. Det var også hyggelig 
at nærmere ti fagforeninger stilte opp 
med sine faner. Dette synliggjorde 
fagbevegelsens kamp mot rasisme.

BÆRUM FOR ALLE – FREDELIG OG
VERDIG MARKERING



6

Vår internettside
www.fagforbundetbaerum.no
er nå blitt fagforeningens viktigste 
informasjonskanal ut mot medlemmene. 
Her legger vi ut nyttig informasjon flere 
ganger i uken, både lokal informasjon 
og nyheter fra forbundet. Mange av 
innleggene har ofte underliggende 
artikler fra media. 

Problemet kan være at det til tider kan 
være lite nytt stoff å formidle. Dette 
gjelder spesielt i sommerferien, men 
også i andre ferieperioder. Siste halvår 
har vi hatt over 60 innlegg som tilsvarer
i snitt ett innlegg hver tredje dag.

Vi registrerer at det er en omfattende 
økning i besøk på siden. I mai måned 
var det registrert rundt 100 brukere 
hver eneste dag.  Det er svært gledelig 
og viser at informasjonen når ut til 
medlemmene.  Vi er også kjent med at 

den leses av utenforstående, noe som 
gjør at vårt budskap og våre synspunkter 
dermed blir formidlet til andre 
interessenter. 

Det er viktig at vi fortsetter å 
utvikle internettsiden, da vi der 
kommer raskt ut med informasjon. 
Vi så også hvor viktig denne kanalen 
var i vårt informasjonsarbeid opp 
mot de streikeuttatte, nå under KS 
forhandlingene. Her sendte vi SMS til
de aktuelle, med oppfordring om å lese 
siste nytt på nettet. 

Da forhandlingene var ferdig tidlig 
morgen den 27. mai, kunne resultatet 
leses på våre nettsider kun noen 
minutter etter at det var klart. Den 
enkelte ansatte kunne da se hvor mye 
vedkommende fikk i lønnstillegg. Her var 
vi før kommunens egen annonsering.
Det er vi godt fornøyd med.

WWW.FAGFORBUNDETBAERUM.NO

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



For noen uker siden kom vi i en 
veldig uvanlig situasjon, der det i et 
mellomoppgjør, hvor det i utgangs-
punktet bare skal forhandles om lønn, 
oppstod en så stor uenighet at det førte 
til brudd. Dette førte til at Fagforbundet 
og andre forbund begynte å gjøre seg 
klare for en mulig streik. Hos oss lokalt 
ble det overlevert en liste med navn på 
de av våre medlemmer som eventuelt 
skulle tas ut i streikens første fase til 
Kommunedirektøren den 20.mai.

Meklingen mellom KS og forbundene var 
satt til den 25 og 26 mai, med forståelse 
om at det ved fortsatt uenighet ville
være streik fra arbeidstidens begynnelse 
27. mai. Mens meklingen pågikk for-
beredte Fagforbundet seg til streik. 
Det ble opprettet en egen epost for 
kommunikasjon rundt streiken, og 
nettsiden vår ble brukt som en viktig 
informasjonskanal. De streikeuttatte 
ble varslet på forhånd og vi lagde 
streikeplakater og streikefolder til 
utdeling til publikum. Streikevaktene til 
første vakt var informert om tid og sted 
for oppmøte. 

Fagforbundet Bærum var av forbundet 
sentralt tatt ut i streikens første fase, og 
alle medlemmer i Fagforbundet Bærum 

som er ansatt i Bærum kommune fikk en 
SMS fra oss om mulig streik.

Uttaket var ment å ramme arbeidsgiver 
og i minst mulig grad skape problemer 
for innbyggerne.  Grunnet den pandemien
vi nå er inne i var bare en svært liten
andel av fagforeningens 4500 medlemmer
tatt ut i første fase. Fagforbundet 
besluttet å skjerme barn og unge, eldre
på institusjoner og andre svake grupper. 
Det ble derfor ikke tatt ut noen i pleie-
og omsorgsinstitusjonene eller i barne-
hager og skoler.  Vi unngikk også uttak
på områder som kultur og barne- og
ungdomsaktiviteter, samt Flyktning-
kontoret, NAV, badene, Isi og vann og 
avløp for å nevne noen. Dette uttaket 
skulle på ingen måte sette liv og helse i 
fare.

ET UVANLIG MELLOMOPPGJØR
– MED FARE FOR STREIK
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Seks timer på overtid ble det 
enighet i kommuneoppgjøret 
mellom KS og LOK, YS og Akad. 
Fagforeningen var klar til streik, men
var fornøyd med resultatet som ble 
oppnådd og at vi unngikk en konflikt 
i disse pandemi-tider. Vi mener at 
forbundet ved disse forhandlingene har 
holdt en realistisk linje og ikke skapt 
for store forventninger. Som kjent gikk 
UNIO ut i streik.

Fagforbundets medlemmer i kommunene 
er sikret kjøpekraft og et godt lønns-
oppgjør i 2021. Det er forhandlet fram 
et tillegg på mellom 10 000 og 22 
000 kroner i året for Fagforbundets 
medlemmer. I tillegg skal det gjennom-
føres lokale forhandlinger. Disse skal 
gjennomføres innen 15. oktober.

I årets forhandlinger krevde dessuten 
LO Kommune at oppgjøret i kommune-
sektoren skulle sikre likelønn og ha en 
god sosial profil. Det er viktig at folk 
får uttelling for økt formell og uformell 
kompetanse, og det er avtalt føringer for 
de lokale forhandlingene som vektlegger 
dette.

Ansatte i Oslo kommune forhandler 
selvstendig, og er ikke omfattet av denne 
avtalen.

Resultatet viser en god sosial profil og 
at medlemmene sikres kjøpekraften. Det 
ble også avsatt en lokal pott på 1 %.
Lønnstilleggene som nå er fremfor-
handlet gjelder fra 1.5.21 og blir 
etterbetalt sent på høsten.

ENIGHET I LØNNSOPPGJØRET
FOR KOMMUNALT ANSATTE

Ettersom det ble avsatt 1 % til en lokal 
pott, blir det lokale lønnsforhandlinger 
i kap 4 nå i høst. Det er også bestemt 
sentralt at disse forhandlingene skal 
være avsluttet innen 15. oktober, 
med virkningsdato fra 1. oktober. Det 
medfører at disse «pottforhandlingene» 
vil måtte starte medio september.

Fagforeningen vil som tidligere vurdere 
flere gruppekrav. De som ønsker å 
fremme individuelle lønnskrav, må sende 
sine begrunnede krav til fagforeningen 
senest innen 26. august. Kravskjema 
finnes på www.fagforbundetbaerum.no.

LOKALE FORHANDLINGER KAP 4

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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SENTRALE TILLEGG
GJELDENDE FRA 1. MAI 2021

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforeningen mottok i mars en strøm 
av bekymringsmeldinger fra ansatte i 
barnehagene. De hadde i over ett år gått 
gjennom en svært krevende tid. De gikk 
daglig i redsel for å bli smittet, da det 
er helt nødvendig å ha nærkontakt med 
barna. Tilbakemeldingene fra ansatte var 
blant annet at de var utslitte, redde og 
fortvilet. Det var også en frykt for at 
det vil bli et skyhøyt sykefravær, dyktige 
medarbeidere vil finne seg andre jobber, 
og dermed føre til at det ville bli enda 
vanskeligere å drive en barnehage med 
et godt pedagogisk innhold.

Fagforbundet hadde gjentatte ganger 
tatt dette opp med Kommunalsjefen 
uten at det hadde medført noen 
lettelser. Fagforeningen meldte 
derfor barnehagesituasjonen opp 
til medbestemmelsesmøte hos 
Kommunedirektøren.

Fagforbundets koordinerende HTV, 
Zlata Ljubicic siterte i dette møtet fra 
de tilbakemeldingene vi hadde fått både 
fra ansatte og tillitsvalgte, og henviste 
også til den eposten som var lagt ut på 
internettsiden vår den 23. mars, hvor 
det kom tydelig frem hvilke bekymringer 
som var rådende. Fagforbundet 
formidlet informasjon om den krevende 
arbeidssituasjonen som har vært det 
siste året og redselen for å bli smittet 
og oppfordret at barnehageansatte, 
som en samfunnskritisk gruppe, burde 
prioriteres for vaksinering.

Kommunedirektøren hadde full 
forståelse for de ansattes utfordringer
og tok med seg vår informasjon til
videre diskusjon i hans ledergruppe.
På bakgrunn av dette sendte barnehage-
sjefen deretter ut en omfattende
redegjørelse om situasjonen i barne-
hagene til de barnehageansatte, og denne 
ble også lagt ut på vår nettside.

BEKYMRINGSMELDINGER FRA
BARNEHAGEANSATTE TATT OPP I 
MØTE MED KOMMUNEDIREKTØREN
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Fagforbundet i Bærum har gjentatte 
ganger gjennom de siste ti årene tatt opp 
problemstillingen rundt rekrutteringen til 
yrkesfag og mangel på lærlingeplasser.

Vi deler fullt ut den bekymring som 
fremkommer på lederplass i Budstikka. 
Det er et stort behov for fagarbeidere 
i Bærum i dag, og det vil ikke bli mindre 
med årene. Da er det viktig at vi legger 
forholdene til rette for at ungdommen 
velger yrkesfaglig studieretning.

Utdanningen ender opp med et fagbrev 
etter fire år. To år med teori på skole og 
deretter to år som lærling. Problemet 
har gjennom flere år vært at det ikke 
har vært nok lærlingeplasser. De som 
velger denne utdannelsen, må være 
trygge på at forholdene er lagt til rette 
slik at de er garantert lærlingeplasser 
de siste to årene. Hvem vil starte på 
et fireårig studieløp og kanskje måtte 
stoppe etter to år på grunn av mangel på 
lærlingeplasser? 

Her må de lokale arbeidsgiverne følge 
opp og ta et ansvar. Det kan synes som 
om de private her er mer på tilbudssiden 
enn de offentlige.

Arbeidsgiverforeningen KS, som Bærum 
kommune er medlem av, anmoder 
kommunene om å ha lærlingeplasser 
som tilsvarer 0,2 prosent av antall 
innbyggere. For Bærum vil det være 250 

lærlingeplasser. I dag har kommunen bare 
rundt 80 lærlinger.

Det skulle være uproblematisk for 
Bærum å ha betydelig flere lærlinger, 
spesielt innen helsefag og barne- og 
ungdomsarbeidere. Kommunen har 
mange institusjoner innen pleie og 
omsorg og utallige barnehager som 
burde kunne ta imot langt flere lærlinger, 
bare forholdene legges til rette.

På dette området er Trysil en foregangs-
kommune. Etter endt læretid får alle der 
som har tatt sitt fagbrev, tilbud om fast 
stilling.

Her har innovasjonskommunen Bærum 
en jobb å gjøre.

DELER BUDSTIKKAS BEKYMRING

Zlata Ljubicic, nestleder/ koordinerende 
hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bærum.

Faksimile fra:

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Det er nå igjen mulig å søke om tid i 
Fagforbundets leilighet i Elviria. Her vil 
«først til mølla» prinsippet gjelde så langt 
det lar seg gjøre, og medlemmer bes ta 
kontakt direkte med bookingansvarlig på 
e-post: fagforbundetbaerum@gmail.com.

Vi minner om at det er gjeldende 
nasjonale retningslinjer som følges, og 
dersom det oppstår noen endringer i 
disse så er dette noe medlemmer må 
være forberedt på. Medlemmer reiser 
også på eget ansvar, da dette ikke er noe 
forbundet kan legge seg opp i.

Vi ber dere være trygge og ikke ta 
unødvendige risikoer. Utover dette håper 
vi dere forsiktig kan kose dere litt i 
varmere strøk.

ELVIRIA

Under streikeforberedelsene fikk 
vi bekreftet viktigheten av at vårt 
medlemsregister er oppdatert med 
riktige adresser, e-postadresser og 
telefonnummer. Dette er helt essensielt, 
spesielt under en streik, da dette blir 
viktige informasjonskanaler mellom 
forbundet og medlemmene.

Det er derfor viktig at dere melder ifra 
til kontoret dersom dere har endringer 
innenfor disse kategoriene, slik at dette 
blir registrert i systemet vårt.

E-POSTADRESSER OG
NYE TELEFONNUMMER

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Alle Fagforbundets medlemmer har 
anledning til å søke LOs utdannings-
stipend.

Søknad om stipend kan fremmes av 
enkeltmedlemmer som på søknads-
tidspunktet har hatt sammenhengende 
medlemskap de siste tre år. Du trenger
bare 1 års sammenhengende medlem-
skap hvis du skal ta allmennfaglig 
utdannelse som fører frem til studie-
kompetanse, eller praksiskandidat kurs 
etter § 3,5 i opplæringsloven.

Søknaden må fremmes før eller mens 
studiene er i gang. For studier som 
avsluttes med eksamen eller fagprøve 
anses denne som avslutning av studiet. 
Anmodning om utbetaling av stipend 
kan skje i løpet av skoleåret eller senest 
3 uker etter at det omsøkte tiltaket 
avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, 
fortrinnsvis elektronisk på lo.no og blir 
behandlet en gang i måneden.

LOS UTDANNINGSSTIPEND

Forskjellene har økt under Erna Solbergs 
regjeringstid, og det er villet politikk. Det 
hevder LO-topp Wegard Harsvik i hans 
nye bok «Arven etter Erna».

Harsvik var LO-leder Gerd Kristiansens 
nærmeste rådgiver og har også vært 
statssekretær og en sentral rådgiver i 
Fagforbundet som tidligere har skrevet 
flere bøker. For noen år siden var han 
også foredragsholder på et av våre HTV 
seminarer, der han blant annet snakket 
om sin bok «Ord er makt».

Erna Solberg økte forskjellene med vilje, 
skriver han i boka «Arven etter Erna» 
og feller en nådeløs dom etter snart 
åtte år med Høyre i regjering, hvor han 
skriver at de rikeste har fått mer makt 
og penger, mens det er kuttet milliarder
i ytelser og tjenester til vanlige folk. Denne boka bør leses før valget.

NY BOK:
DOMMEN OVER ERNAS ÅTTE ÅR
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Vi er ikke ferdig 
med det ene 
tariffoppgjøret, 
før vi begynner 
å arbeide 
med neste års 
hovedforhandlinger. 
Fagforbundet 
har nå laget et 
debatthefte for 
tarifforhandlingene 

2022, hvor forhandlingene for KS 
området starter i april neste år.

Tariffoppgjørene er blant de viktigste 
virkemidlene i kampen mot økt 
ulikhet og for å sikre at folk får en 

anstendig lønn å leve av, og ta del av den 
verdiskapningen både offentlig og privat 
sektor bidrar til.

Både våre tillitsvalgte og medlemmer 
har anledning til å komme med forslag til 
disse forhandlingene. Vi anbefaler at dere 
leser debatthefte og dersom dere har 
forslag må de sendes til fagforeningen 
innen 10. oktober 2021. 

Debatthefte finner dere på vår inter-
nettside www.fagforbundetbaerum.
no. De som ønsker en papirutgave kan 
sende en epost til kontoret så sender vi 
den til dere.

TARIFFKRAV 2022

Rekordvekst blant studenter og unge 
bidro til at LOs medlemstall passerte 
970.000 i 2020.

LOs medlemsforbund opplevde et jevnt 
tilsig av nye medlemmer i 2020. De siste 
tallene for fjerde kvartal 2020 viser at 
tross turbulente økonomiske tider så 
styrket LO-forbundene seg. Ved inngangen 
til 2021 var det samlede medlemstallet 
970.054 medlemmer, en vekst på 5.658 
fra samme kvartal 2020.

Det vi ser nå er at folk søker trygghet i 
urolige tider. Vi må tilbake til finanskrisen 
og til tiden da Einar Gerhardsen styrte 
landet for å se en tilsvarende vekst, sa 
daværende LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

LOS MEDLEMSTALL ØKTE
UNDER PANDEMIÅRET
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Det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsens plutselige bortgang, natt til
9. mars, bare 53 år gammel.

Gabrielsen ble valgt til LO-leder i 2017, 
og opparbeidet seg raskt en ledende 
rolle i norsk arbeidsliv. Han var svært 
kunnskapsrik og omgjengelig, kjent for 
sin redelighet og hadde stor tillit i alle 
samfunnslag. Han hadde et dypt og 
inderlig engasjement for arbeidsfolk.

Gabrielsen var godt kjent i Bærum 
kommune og for to år siden var 
han innleder på et HP seminar for 
Rådmannens ledergruppe. Her 
snakket han engasjert om fremtidens 
arbeidsplasser og viktigheten av å 
etterutdanne ansatte for på den 
måten å videreutvikle både ansatte og 

tjenestene. Hans hovedpoeng var at 
arbeidsgiver var best tjent med å sette 
inn kompetansehevende tiltak tidlig, for 
på den måten å møte fremtiden uten 
unødige oppsigelser. Dette var noe han 
var svært opptatt av.

Bare to uker før han gikk bort var 
Gabrielsen også innleder på Bærum 
Arbeiderpartis årsmøte, hvor han 
fremhevet at arbeiderbevegelsen måtte 
ha fokus på en politikk som betød noe 
for folk flest.  LO publiserte også et flott 
og sammenfattet portrett av lederen på 
sin hjemmeside som fremhevet hans liv 
som fagforeningsmann.

Med Hans-Christian Gabrielsens 
bortgang har fagbevegelsen mistet en 
ruvende lederskikkelse.

LO-LEDER HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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NY OG LAVERE BOLIGLÅNSRENTE 
PÅ LO FAVØR BOLIGLÅN
Rentene på LOfavør lånene er satt ned, og de er rekordlave.

Hvis du allerede er kunde i SpareBank 1 Østlandet må du ta kontakt med 
banken for å justere renten. Har du lån i andre banker, ta kontakt med 
Sparebanken og be om et lånetilbud. Her kan det være store penger å spare.

Ingen andre fagforeninger har tilbud om så lave renter som våre medlemmer 
tilbys gjennom LO favør.

Nye priser for LOfavør Boliglån fra 28. mai 2021:

LOfavør Førstehjemslån: 
Nominell rente fra 1,19 %.
Priseksempel: Effektiv rente 1,26 %. 2 mill o/25 år. Kostnad kr 328.348. Totalt kr 2.328.348.

LOfavør Boliglån Ung: 
Nominell rente fra 1,25 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1,32 %. 2 mill o/25 år. Kostnad kr 344.756. Totalt kr 2.344.756.

LOfavør Boliglån: 
Nominell rente fra 1,35 %. 
Priseksempel: Effektiv rente 1, 44 %. 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 378.166. Totalt kr. 2.378.166.

LOfavør Boliglån 50 % egenkapitalsdekning: 
Nominell rente fra 1,25 %.
Priseksempel: Effektiv rente 1,33 % 2 mill., o/25 år, kostnad kr 350.400, totalt kr 2.350.400.
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Etter å ha mottatt en anonym 
henvendelse om forholdene rundt 
håndteringen av smitteutbruddet ved 
Stabæktunet, publiserte Budstikka 
en artikkel om saken. Her ble også 
koordinerende hovedtillitsvalgt Zlata 
Ljubicic og plasstillitsvalgt Carlo 
Manzano intervjuet.

Flere HTV i Fagforbundet hadde vært 
i kontakt med ansatte som ønsket 
å formidle sine opplevelser rundt 
smitteutbruddet ved Stabæktunet. 
Nedtegnelser fra disse samtalene ble 
deretter sendt ledelsen, det samme 
gjorde PTV.

– Tilbakemeldingene fra ansatte var at 
Stabæktunet ventet for lenge med å 
sette inn tiltak, og på den bakgrunn er 
jeg kritisk til hvordan situasjonen ble 
håndtert, sier Ljubicic til Budstikka.

– Flere har grått og vært frustrerte. De 

følte seg helt klart ikke ivaretatt. Vi fikk 
for lite informasjon, noe som førte til 
at mange ble redde. Ledelsen har hatt 
sitt å bryne med, men responstiden var 
uakseptabelt lang, forteller Manzano. 
Han mener smittevernutstyret ikke 
var lett tilgjengelig ved starten av 
smitteutbruddet.

Pandemien gikk kraftig utover 
Stabæktunet sykehjem. I løpet februar/
mars ble over femti av sykehjemmets 
brukere og ansatte smittet av Covid-19.

De ansatte hadde i denne perioden 
stått på både natt og dag i en utrygg 
og belastende arbeidssituasjon. Som en 
liten oppmuntring i en vanskelig hverdag 
sendte Fagforeningen marsipankaker 
til hver av de tre avdelingene ved 
sykehjemmet, med påskriften:

«Dere gjør en kjempejobb, hilsen 
Fagforbundet Bærum.»

STABÆKTUNET: KRITIKK FRA ANSATTE 
OM SMITTEHÅNDTERINGEN

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no



18

Fagforeningen har gjennom flere år 
hevdet at det er for lang avstand mellom 
ansatte på gulvet og kommunens 
toppledelse. Nivåene er altfor mange. 
Gjennom de siste årene har nivåene 
blitt flere og det svømte over av 
nye direktører, men den tidligere 
Kommunedirektøren ville ikke høre på 
det øret. Han bare ansatte enda flere 
direktører.

Så snart han var ute av døren kom 
politikerne på banen og vedtok at 
vår nye Kommunedirektør måtte se 
på mengden av nivåer i kommunens 
organisasjon. Den prosessen har han 
nå igangsatt. Han har vært tydelig på 
at nivåene med tjenesteledere og 
avdelingsledere vil bestå som i dag. Det 
er nivåene over som nå skal vurderes. 

Fagforbundet støtter fullt ut opp om en 
slik gjennomgang.

Fagforbundet har besluttet å utsette 
landsmøtet til 2022 på grunn av smitte-
hensyn. Dermed følger forbundet både 
LO og andre fagforbund som også 
utsatte sine landsmøter.

Fagforbundet avholder landsmøte hvert 
fjerde år, sist høsten 2017. Det var 

planlagt avholdt nytt møte i oktober i år, 
men det blir nå utsatt ett år, etter vedtak 
fra landsstyret.

Dermed vil ledelsen og de øvrige som 
var på valg, få forlenget sin periode med 
ett år.

OMORGANISERINGEN AV
BÆRUM KOMMUNES LEDERNIVÅ

FAGFORBUNDETS LANDSMØTE
UTSETTES TIL 2022

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Det ble i januar brudd i lønns-
forhandlingene mellom Fagforbundet 
og NHO. Disse forhandlingene 
gjaldt 453 som omhandler private 
omsorgsvirksomheter. Rundt 50 av 
våre medlemmer er omfattet av denne 
tariffavtalen.

Det ble heller ikke oppnådd enighet 
mellom partene hos Riksmeglings-
mannen og dermed ble det streik fra 
arbeidstidens begynnelse 9. januar. 
Fagforbundet trappet opp streikeuttaket 
fra 14. januar og to av våre medlemmer 
ved Godthaab ble tatt ut i streik. 
Grunnen til at det ikke ble tatt ut flere 
fra vår fagforening er at de arbeider 
direkte ut mot brukerne i pleien, og det 
ville kunnet sette liv og helse i fare, og 
ble dermed bevisst unngått for å ikke gi 
arbeidsgiver grunnlag for å argumentere 
for tvungen lønnsnemd.

Fagforbundets forhandlingsleder foreslo 
å drøfte et helhetlig forslag som de 

mente ville avsluttet den pågående 
streiken i område 453 og avverget en 
ny konflikt i 481. Fagforbundet og FO 
mente at de to oppgjørene var knyttet 
sammen og at vi hadde en løsning 
som kunne brakt begge oppgjørene 
i havn. Det sa NHO/NHO Abelia og 
NHO Service nei til å snakke med oss 
om, til tross for at det var rikelig med 
tid innenfor rammen for meklingen. 
Dermed fortsatte streiken frem til den 
ble avsluttet med tvungen lønnsnemd i 
slutten av januar.

Fagforbundet Bærum var da både 
skuffet og overrasket over at 
regjeringen stoppet streiken med 
tvungen lønnsnemd, med tanke på at 
streikeuttaket var forsiktig og skulle 
ikke gi noen grunn for en slik avgjørelse. 
At regjeringen griper inn i en streik 
hvor det ble gjennomført et ansvarlig 
streikeuttak var vårt første tegn i år på 
at den frie streikeretten er under angrep. 

STREIKEN I NHO 453



Mange av våre pensjonister var i 
kontakt med fagforeningen etter at 
de hadde fått regningen med de nye 
prisene på Trygghetspakken. De var 
opprørte over den store prisøkningen. 
Månedsprisen økte fra kr 417 i 2020 
til kr 687 i 2021, en prisøkning på 68 
prosent. «Uhørt» var tilbakemeldingene 
vi fikk. Prisøkningen ble vedtatt i 
Kommunestyret før jul med stemmene 
fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre 
og Kristelig Folkeparti. Alle de andre 
partiene stemte mot den gigantiske 
prisforhøyelsen.

Etter utallige sterke protester fra 
pensjonister og foreninger fant 
Kommunedirektøren det nødvendig å 
sette prisøkningen på vent. Nå skulle det 
foretas en ny beregning. Gjennomgangen 
viste at beregningen var 50 kr for stor, 
dvs ny pris skulle da være kr 617 pr 
måned, likevel en økning på nær 50 %.
Da saken kom opp til ny behandling 
under Økonomimelding 1, i Kommune-
styret siste møte før sommerferien, 
hadde H, Frp, V og KrF snudd og 

det ble enstemmig vedtatt at prisen 
på Trygghetspakken blir på kr 417 
også for 2021. Dette er i samsvar 
med mindretallspartienes forslag fra 
budsjettbehandlingen i 2020.

Dette ble en gladdag for alle brukerne 
av Trygghetspakken og som samtidig 
er en påminnelse om at det er grenser 
for hvor store prisøkninger som kan 
aksepteres på nødvendige kommunale 
tjenester.

FAGFORENINGENS PENSJONISTER
OPPRØRT OVER PRISØKNINGEN PÅ 
TRYGGHETSPAKKEN
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Årets lokale forhandlinger i kapittel 
3 og 5 er utsatt til august. Disse 
forhandlingene gjelder ledere og stort 
sett andre akademikerstillinger. Våre 
medlemmer som dette gjelder har 

fått tilsendt informasjon via e-post om 
lønnsrammen for forhandlingene.  Disse 
vil også bli tilskrevet om resultatet etter 
at forhandlingene har blitt avsluttet.

LOKALE FORHANDLINGER I KAP. 3 OG 5
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Fagforbundet Bærum var den fag-
foreningen i Viken som fikk flest nye 
medlemmer i 2020. I følge oversikten 
vi mottok tidligere i år kunne vi se at vi 
fikk 371 nye medlemmer i fjor. Det er vi 
svært godt fornøyd med. Det vil si at vi 
har fått mer enn ett nytt medlem hver 
eneste dag.

Fagforeningen vokser raskt og vi hadde 
pr 31.12.20, 4425 medlemmer totalt. 

Vi er kommunens desidert største 
fagforening og forskjellen blir større 
år for år. Vi er på vei til å organisere 
halvparten av alle kommunens 
organiserte ansatte. Det gir oss større 
tyngde opp mot arbeidsgiver, samtidig 
som det også er et tegn på at ansatte 
er godt fornøyd med det arbeidet som 
fagforeningen gjør.

En stor honnør til HTV og PTV.

VI ER BEST I VIKEN

Nå kan du legge 
medlemskortet 
på hylla. Den nye 
medlemsappen 
er tilgjengelig! 
Nå kan alle 
medlemmene få 
hele medlem-
skapet sitt rett i 
lomma. 

I den nye appen
som ble lansert
i år, kan med-

lemmene for eksempel oppdatere sine 

personlige opplysninger, finne tillitsvalgte 
og leder i sin lokale fagforening, se 
hvilke forsikringer som gjelder for sitt 
medlemskap eller lese Fagbladet digitalt.

Fagforbundet-appen er tilgjengelig for 
iPhone og Android, og kan lastes ned fra 
App Store og Play.

BYTT MEDLEMSKORTET MED
FAGFORBUNDETS NYE APP

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fra eldre dag
er

Fest på Rådhustoalettet

for 40 år siden!
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Fagforbundet Bærum ønsker alle sine medlemmer 

en fredelig og solrik sommer!


