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I høst forsøkte vi å arrangere et seminar 
for de plasstillitsvalgte, men etter hvert 
begynte smitten å spre seg raskt og vi 
valgte derfor å avlyse seminaret. Jeg er i 
etterkant glad for den avgjørelsen. Det 
ville vært et stort ansvar for fagforeningen 
hvis arrangementet skulle ført til et 
smitteutbrudd, med de konsekvenser det 
kunne fått.  Jeg mener at slike seminarer er 
viktige både faglig og sosialt, så jeg håper at 
det kan gjenopptas i løpet av våren. 

Fagforeningen hadde alle planene klare 
til endelig å få avholdt årsmøtet i siste 
halvdel av januar som er vanlig. Så kom 
Kommunedirektørens avgjørelse om 
hjemmekontor og stenging av kommunale 
lokaler frem til midten av januar. Deretter 
kom regjeringen med ytterligere 
anordninger om å redusere antallet 
deltakere på innendørsarrangementer. 
Samtidig har forbundet informert om at 
fagforeningene gis mulighet til å utsette 
årsmøtene frem til utgangen av mars. 

På denne bakgrunn har styret funnet 
det vanskelig å gjennomføre årsmøtet 
slik det var planlagt og har derfor valgt å 
utsette årsmøte til 8. mars. Så får vi håpe 
at pandemisituasjonen da gjør det mulig 
å møtes. For meg personlig er det svært 
viktig at vi får gjennomført et ordinært 
årsmøte så snart forholdene tillater det. 
 
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et 
fremgangsrikt nytt år, med håp om at vi 
snart er tilbake til mer normale tider.

Bjørn M Johnsen

Da jeg tenker et år tilbake, trodde jeg at 
vi på dette tidspunkt hadde vært tilbake til 
det normale. Men slik har det ikke gått. Vi 
har nå mer smitte enn noen gang tidligere 
og igjen stenges mye av samfunnet ned. 
Det vi spør oss om nå, er om vi må leve 
med denne pandemien i flere år fremover. 
Svaret er ikke gitt.

For mange av våre medlemsgrupper 
har dette vært, og er fortsatt, en svært 
krevende arbeidssituasjon. Det gjelder 
spesielt ansatte innen pleie- og omsorg, 
barnehage og skole. De er slitne, men 
de er uunnværlige. Problemet er også at 
de er uerstattelige, da det nesten ikke 
finnes vikarer å oppdrive. Jeg er svært 
bekymret over denne situasjonen og de 
helseproblemer dette kan påføre ansatte.  
Etter min oppfatning er det viktigste vi 
kan gjøre nå å øke grunnbemanningen på 
disse samfunnskritiske institusjonene. Det 
vil i første omgang redusere arbeidsbyrden 
for den enkelte og på den måten avhjelpe 
situasjonen noe. 

For fagforeningen har dette året vært 
svært likt det foregående. Selv om 
kontoret for en stor del av året har vært 
stengt for besøkende, har kontakten med 
medlemmer og tillitsvalgte vært god. Mitt 
inntrykk er at medlemmene har fått den 
bistand de har hatt behov for.

Møtefrekvensen med arbeidsgiver har 
økt betraktelig. Her har det heller ikke 
vært fysiske møter, men vi har nå god 
erfaring med Teams, slik at dette har gått 
relativt problemfritt. Det er både viktig og 
nødvendig med slike møter i disse tider 
med store forandringer.

Lederen har ordet

2021 BLE IKKE
SLIK VI HÅPET



 

Informasjon til de som hadde individuelle lønnskrav 
Det har vært store utfordringer i de lokale lønnsforhandlingene som nå er 
avsluttet. Det gjelder spesielt forhandlingene for de individuelle kravene. 

For i det hele tatt å få forhandlet disse individuelle kravene, sendte vi i sluttfasen 
følgende epost til Forhandlingsutvalget.  

Til kap 4.2.1 forhandlingene har Fagforbundet foruten gruppekrav, 64 individuelle krav. I løpet 
av forhandlingene har vi ikke fått noe reelt tilbud for noen av våre individuelle krav. Noe som vi 
har etterlyst. Vi anmoder arbeidsgiver nå i sluttfasen å gjennomgå disse velbegrunnede 
kravene, slik at vi får gjennomført seriøse forhandlinger også for disse kravene. Ansatte har 
nedlagt mye arbeid i sine lønnskrav og de må tas på alvor. Fagforbundet mener det ikke er blitt 
gjort. 

Denne eposten viser tydelig at vi under forhandlingene manglet tilbud på våre 
individuelle krav. Henvendelsen medførte at under de siste dagene av 
forhandlingene våre individuelle krav ble diskutert. Tilbakemeldingene var 
imidlertid at det meste av potten var allerede oppbrukt. 

Fagforbundet er av den oppfatning at det for disse kravene ikke har vært reelle 
forhandlinger. Det har vært mangel på seriøsitet i behandlingen.  

I slutten av forhandlingene da disse kravene ble diskutert, ble de fleste blankt 
avvist og blant forhandlingsutvalgets begrunnelser var at tjenesteleder ikke gikk 
inn for kravet. På de kravene det ble gitt noe tilbud var det stort sett bare noen få 
tusen kroner. 

Vi har i protokollen fra forhandlingene kommet med en protokolltilførsel, hvor vi 
fastslår at Forhandlingsutvalget har ikke behandlet disse kravene med den seriøsitet som slike 
forhandlinger krever.  Forhandlinger av de individuelle lønnskravene har ikke vært gjennomført 
etter hovedtariffavtalens retningslinjer for god forhandlingsskikk.  

Vi har under forhandlingene av disse individuelle kravene notert ned 
forhandlingsutvalgets begrunnelse for avslagene. Den enkelte kan på forespørsel 
få informasjon om begrunnelsen for avslaget.  

Etter disse forhandlingene, vil fagforeningen bringe våre erfaringer til forbundet, 
med oppfordring om at lønnstilleggene i fremtiden må forhandles sentralt.  
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Fagforeningen hadde alle planene klare til å endelig å få avholdt 
årsmøtet i siste halvdel av januar som er vanlig.  

Men i disse pandemitider forandrer alt seg utrolig fort. Vi fikk en 
ny smittebølge og myndighetene satte inn strakstiltak. Først var 
kommunedirektøren ute og stengte alle kontorlokalene for besøkene, 
beordret hjemmekontor og avlyste alle sammenkomster. Deretter kom 
regjeringen og reduserte antall deltagere på arrangementer. Vi vet ikke 
hvor lenge disse tiltakene vil vare denne gangen, men i første omgang 
frem til midten av januar. Men som det har vært i de siste to år så er 
det pandemien som avgjør mye.   

På bakgrunn av den situasjonen som har oppstått har forbundet 
informert om at fagforeningene gis anledning til å utsette årsmøtene 
frem til utgangen av mars.  Fagforeningsstyret har derfor bestemt at 
årsmøtet for fagforeningen forskyves frem til 8. mars 2022.

Det vil bli sendt ut invitasjon til årsmøtet slik vedtektene tilsier. Der 
vil det også informeres om møtested. Vi forsøker å booke flere steder 
og så må smittesituasjonen avgjøre hvilket lokale vi velger.  Vi vil også 
legge ut all ny informasjon på våre nettsider www.fagforbundetbaerum.
no   

Så hold derfor av 8. mars, hvor vi håper at vi endelig kan 
møtes til et årsmøte i fagforeningen.

ÅRSMØTET
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Fagforeningen brukte Fag-
forbundets bobil i sin valgkampanje 
foran årets Stortingsvalg.
 
Tirsdag 31. august startet vi kl 06.45 
med stand ved bedriftene på Rud. Der 
tok vi imot de ansatte som kom på jobb 
med bananer, sjokolade og brosjyrer 
med «Bruk stemmeretten». Det ble mange 
gode samtaler både med medlemmer og 
andre ansatte.

Deretter reiste vi rundt til alle syke-

hjemmene og flere barnehager.  Vi ble 
tatt godt imot av våre plasstillitsvalgte 
som fikk overlevert vår egen produserte 
konfekteske og valgmateriell til bruk på 
tjenestestedene.

Dagen etter fulgte de hovedtillitsvalgte 
opp med besøk på flere barnehager og 
andre pleieinstitusjoner.  

Dette var to svært vellykkede valgdags-
besøk som vi kan tenke oss ble med å 
bidra til en rød/grønn valgseier!

RUNDREISE MED
FAGFORBUNDETS BOBIL

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Et samlet LO er svært godt fornøyd 
med valgresultatet.  
 
Det ble en rød/grønn valgseier, og vi 
fikk en ny regjering og en ny kurs. Det 
trenger Norge. Vi hadde ønsket oss en 
trepartiregjering, men slik ble det ikke. 

«Uten innsatsen til Fagforbundet hadde 
dette ikke vært mulig. Jeg er utrolig stolt 
av den jobben vi har gjort som et lag,» 
sa forbundsleder Mette Nord etter 
valgseieren.

Vi i fagforeningen var også svært aktive 
i valgkampen og var ute på utallige 
arbeidsplasser, med oppfordring til 
å bruke stemmeretten. Der hadde 
vi med oss valgmateriell som blant 

annet plakater hvor det stod «Bruk 
stemmeretten», LO brosjyren «partiene 
svarer», Fagnytts valgblad og en Quiz.  
Fagforeningen hadde også fått laget en 
egen konfekteske med påskriften «Bruk 
stemmeretten» som også ble levert 
ut på arbeidsplassene sammen med 
valgmateriellet.

Ved siden av vårt valgblad som ble 
sendt medlemmene hjem i posten, 
sendte fagforeningen også SMS til alle 
medlemmene med oppfordring om å 
bruke stemmeretten. Sammen med 
arbeidsplassbesøkene ble disse vårt 
viktigste bidrag til en rød/grønn valgseier.

Derfor har også fagforeningen også all 
grunn til å feire valgresultatet.

RØD/GRØNN SEIER – NY REGJERING



8

Fagforbundet Bærum vil gi noen 
innspill til Kommunedirektørens 
Budsjett og økonomiplan 2022-2025, 
hvor vi har ansatte perspektivet i 
fokus.

Arbeidssituasjonen under pandemien 
har vært en stor belastning for 
ansatte i Bærum kommune, hvor det 
ble gjort en heroisk innsats både 
ved pleieinstitusjoner, barnehager og 
skoler. I tillegg var det svært mange 
som arbeidet på engasjement under 
pandemien og som nå går en svært 
usikker fremtid i møte. Det gjelder 
spesielt de som arbeidet i pleien. 
Etter å ha gjort en stor innsats, 
mener vi arbeidsgiver her har et 
spesielt ansvar for å ivareta disse. 

PLEIE OG OMSORG
Vi finner igjen å formidle vår 
bekymring for bemanningen både 
innen Baun og Biom. I pleie- og 
omsorg gjenstå det, de bemannings-
reduksjonene som allerede er 
gjennomført, flere vedtatte budsjett-
reduksjoner som overføres til neste 
år. Det fremkommer i BØF side 
92 og 93 at det forskyves tiltak 
om å redusere bemanningen ved 
pleieinstitusjoner på 3.55 millioner 
som skulle tilsvare en reduksjon på
5 til 6 årsverk. Det fremkommer
ikke hvor kuttene skal gjøres.

Vi noterer også på side 94 at av 
det vedtatte flate kutt på 0,5 %, er 
det foreslått å redusere budsjett-
rammen med 5 millioner, noe som 
vil redusere bemanningen med 
ytterligere 8 årsverk. Etter hva vi 
har forstått skal dette gjøres på 
sykehjemmene. Fagforbundet mener 
at bemanningen ved institusjonene nå 
er så lav, at det ikke er forsvarlig med 
nye kutt.

Fagforeningen synes det er svært 
positivt at pleie- og omsorg vil ha 
økonomiske støtteordninger til 
grunn-, videre- og etterutdanning, 
side 89.  Vi kan imidlertid ikke se 
at det er avsatt penger til det i 
budsjettet. 

Kommunestyret hadde i fjor et 
vedtak om heltidspolitikken. Etter 
hva vi har registrert har det ikke ført 
til færre deltidsstillinger.

BARNEHAGER
Det er positivt at det i barnehagene 
legges opp til å øke kompetansen 
til personalgruppen med mange 
ufaglærte. Det er derfor uforståelig 
at det i budsjett foreslås å avvikle 
støtte til utdanning med 2,1 millioner
i løpet av budsjettperioden. Se side 
73 og 79.

INNSPILL TIL BØP 2022-2025 FRA 
FAGFORBUNDET BÆRUM



9

Bemanningen i barnehagene i dag 
gir ikke grunnlag for ytterligere 
budsjettkutt på 2,7 millioner som er 
foreslått i det flate 0,5 % kuttet, side 
80.

Vi har notert at nærmere 60 % av 
barnehagene er privat drevet. Som 
kjent kan disse barnehagene ved 
inntak fritt velge hvilke barn som 
tas inn i barnehagen. Vi har registret 
at de kommunale barnehager ofte 
får de mest krevende barna, uten at 
det medfører økt bemanning. Noe 
som også er en belastning for de 
ansatte. Fagforbundet mener at nye 
barnehager må drives i kommunal 
regi. 

RESSURSPOOL
Det fremgår på side 87 at det er 
en utfordring å sikre tilstrekkelig 
godt kvalifisert arbeidskraft i pleie- 
og omsorg. Dette gjelder også for 
barnehagene.

Vi vet også at sykefraværet både 
i PLO og barnehager ligger på 
nærmere 10 %. Samtidig ser vi at det 
nesten er umulig å få tak i vikarer, 
noe som gjør at tjenestestedene ofte 
ikke har tilstrekkelig med bemanning.

Fagforeningen mener at tiden 
nå er overmoden for å opprette 
ressurspooler både i PLO og i 
barnehagen, med faste og hele 
stillinger og gjentar igjen derfor 
forslaget. 

INVESTERINGER
I Fagforbundets innspill til HP 
2019-2022 skriver vi: Fagforbundet 
noterer at Rådmannens forslag til 
Handlingsprogram, legger opp til et 
svært ekspansivt investeringsprogram for 
de kommende fire årene på rundt 10 
000 millioner kroner. Foruten at noe av 
dette blir lånefinansiert, vil mye av disse 
investeringene tas over driftsbudsjettet. 
Dette uroer Fagforbundet. Alle disse 
investeringene vil på sikt også medføre 
høyere driftsutgifter, noe som kan føre 
til ytterligere kutt i dagens kommunale 
tjenester.

I den nye LDIP som nå fremlegges 
viser et 15 % kutt i investeringene. 
Fagforbundet ser med bekymring på 
Kommunedirektøren prioriteringer. 
Etter vår oppfatning må kommunen 
prioritere de lovpålagte oppgavene. 
Det synes ikke å være tilfelle her.

Det er befolkningsveksten 
som fremkommer på side 14 
og 15 som er grunnlag for 
beregningen av fremtidens 
behov for nye sykehjemsplasser. 
Kommunedirektørens forslag 
om å forskyve byggingen av de 
nye sykehjemmene, vil etter 
vår oppfatning umuliggjøre full 
sykehjemsdekning i planperioden og 
er noe vi mener ikke er forsvarlig. 

Fagforbundet Bærum
Zlata Ljubicic,
koordinerende hovedtillitsvalgt
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Vi har fått tilbakemelding om at ikke 
alle er klar over at det året du fyller 62 
år, har du krav på en ekstra uke ferie 
i Bærum kommune. Dette er restene 
av vår seniorordning som ble redusert 
for noen år siden fra én fridag i uken, til 
dagens ordning med en ekstra ferieuke. 

Vanligvis har alle fem uker ferie. Da vi 
fyller 60 år får vi en uke ekstraferie og 
fra 62 år får de som er ansatt i Bærum 
kommune 7 uker ferie.

Er du usikker på hvordan denne 
ordningen fungerer, ta kontakt med 
fagforeningskontoret.  

62 ÅR – EN EKSTRA FERIEUKE

Grunnet pandemien fikk ikke pensjonist-
utvalget i fagforeningen anledning til å 
arrangere noen turer i 2021. Bussturer 
har vist seg å kunne være en kilde til 
koronasmitte og derfor var det ikke 

å anbefale. Vi må nå se fremover mot 
2022 og håpe at vi da er tilbake i en mer 
normal situasjon. Nye bussturer blir 
gjennomført igjen så snart forholdene 
tillater det.

DET BLE INGEN
PENSJONISTTURER I 2021

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforeningen avholdt sin første 
fysiske tillitsvalgtsopplæring i 
Kunnskapssenteret på nærmere to 
år i november.

Trettifem nyvalgte plasstillitsvalgte var på 
plass for å få sin første grunnopplæring 
i hovedtariffavtalen og fagforeningens 
vedtekter. I spissen for opplæringen sto 
vår egen nestleder Zlata Ljubicic.

Dette var første dag i en tredagers 
opplæring og er en viktig skolering for 
våre nyvalgte PTV i deres arbeid for å 

ivareta medlemmene på arbeidsplassen. 
Vi håper at vi får anledning til å gjennom-
føre de resterende dagene fysisk i 
nærmeste fremtid, for vi så viktigheten 
av tilstedeværelse og muligheten for å 
snakke både med HTV og andre PTV 
i pauser. Terskelen for å stille spørsmål 
er mye lavere og det sosiale bidrar til 
følelsen av samhold.  Dette er en veldig 
viktig del av forbundsarbeidet, og vi 
håper mulighetene for å gjennomføre 
flere slike sammenkomster vil komme så 
raskt som mulig.

FYSISK TILLITSVALGTSOPPLÆRING
VAR I GANG IGJEN

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Både brukere og ansatte ved syke-
hjemmene Berger og Østerås har nå 
flyttet inn i det nye sykehjemmet på 
Lindelia. Sykehjemmet ble offisielt åpnet 
av Ordføreren i slutten av november. 
Et flott sykehjem med fin utsikt over 
fjorden.
 
Lindelia var det sykehjemmet som Høyre 
og FrP ville privatisere. Dette var noe 
Fagforbundet kjempet hardt imot og 
til slutt snudde politikerne og det ble 
bestemt at sykehjemmet skulle drives av 

kommunen. Den prosessen var en stor 
belastning for alle de ansatte både ved 
Berger og Østerås.

Da flytteprosessen varavsluttet og 
driften av Lindelia var i gang for 
fullt, syntes fagforeningen de ansatte 
fortjente en påskjønnelse og brakte 
en marsipankake til hver av de åtte 
avdelingene. Vår PTV Candido sto 
for distribusjonen og vi har fått flere 
hyggelige tilbakemeldinger fra de ansatte.

LINDELIA SYKEHJEM I FULL DRIFT

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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I henhold til hovedtariffavtalens kapittel 
4.2.2 kan lønnstillegg kreves hvis noen av 
disse kriteriene foreligger: 

• at det er foretatt betydelige 
 organisatoriske og/eller 
 bemanningsmessige endringer

• at det er skjedd betydelige endringer
 i en stillings arbeids- ansvarsområde

• at arbeids- og ansvarsområder er
 endret som følge av at arbeidstakeren 
 har fullført kompetansegivende etter-/
 videreutdanning

Kravskjema finnes på vår nettside
www.fagforbundetbaerum.no.  

Medlemmer som har slikt krav, sendes 
kravskjema inn fortløpende etter at 
ett eller flere av disse kriteriene har 
blitt oppfylt. Kravene vil bli samlet på 
kontoret og oversendt arbeidsgiver når 
fristen for forhandlingene foreligger.

Forbundsstyret har oppnevnt en 
arbeidsgruppe som skal foreta en 
samlet vurdering av alle kontingenter 
i Fagforbundet. Arbeidsgruppen har nå 
avsluttet sitt arbeid. Det er lagt frem en 
anbefaling i 16 punkter til endringer av 
kontingenten, hvorav fem av punktene 
krever vedtektsendringer.

Anbefalingen er at kontingenten 
reduseres over fire år og at 
fagforeningen belastes for 20 % av 
kontingentreduksjonen. Den endelige 
avgjørelsen tas på Landsmøtet høsten 
2022.

MEDLEMSKONTINGENTEN
ER UNDER VURDERING

LØNNSKRAV 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fagforbundets medlemmer har innboforsikring
i LOfavør med i medlemskapet.

Fra 1. januar 2022 skjer det viktige endringer i vilkårene.

Husk at innboforsikringen er en del av ditt medlemskap. Hvis du har en 
innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to 
innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

• Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal,
 fra kr 30.000 til kr 100.000.

• Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst)
 på inntil kr. 500.000

• Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000.

• Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og 
 plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000.

• Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000.

• Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om
 “Annen skade”.

• Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000).
 Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er
 studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.

• I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder
 fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

ENDRING I VILKÅR FOR 
INNBOFORSIKRING

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Fra 20. september i år kunne våre medlemmer tegne 
en ny advokathjelpforsikring. Dette er en forsikring for 
privatlivet.

Den nye advokatforsikringen vil koste 79 kroner i måneden for 
medlemmer som velger å tilslutte seg den. Fagforbundet tilbyr 
forsikringen i samarbeid med LO Favør og Help Forsikring. 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Arbeidstakerne bør melde seg 
inn i LO er oppfordringen fra 
administrerende direktør i NHO, 
Ole Erik Almlid. Bedre kunne vi i 
fagforeningen ikke sagt det selv.

Det var på en konferanse i Elverum at 
NHO direktøren komme med denne 
uttalelsen: «Jeg «tvang» kona mi til å 

NHO-SJEFEN «TVANG» KONA TIL Å 
MELDE SEG INN I LO

Foto:
Leif Martin 
Kirknes.

melde seg inn i LO. Hun meldte seg 
inn med glede. Det er viktig å være 
organisert. Vi sparte forsikringspenger 
med en gang,» humret Almlid overfor 
forsamlingen, ifølge Østlendingen som 
først omtalte saken.

Almlid snakket til en forsamling, som 
i hovedsak besto av næringslivsledere 
og fortsatte: Organiser dere i NHO. 
Arbeidstakerne bør melde seg inn i 
LO. Sammen er vi sterke. NHO og 
LO samarbeider allerede på en rekke 
områder for å sikre kompetanse og 
utvikle nye arbeidsplasser, var Almlids 
budskap.

Dette er et budskap som alle arbeids-
givere bør merke seg. 

FAGFORBUNDETS NYE 
ADVOKATFORSIKRING
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I slutten av november oppfordret Private 
Barnehagers Landsforening (PBL) at 
private barnehager skulle stenge to 
timer tidligere enn normalt. Dette gjorde 
de i protest mot forslaget om å redusere 
pensjonsoverføringene til de private 
barnehagene. Fagforbundet mente det 
er problematisk at PBL dytter barn og 
foreldre foran seg i en budsjettkamp på 
denne måten, i et forsøk på å protestere 
mot myndighetene. 

PBL hevdet at myndighetenes 
pensjonsforslag ville ramme de private 
barnehagene. Sannheten er at de private 
barnehagene har fått langt større 
pensjonsoverføringer enn hva de har 
hatt i faktiske utgifter til pensjon. For 
regnskapsåret 2019 har revisorselskapet 
BDO og Telemarksforskning funnet at 
private barnehager totalt sett har fått en 
milliard mer i tilskudd enn de skulle hatt. 

Fagforeningen mente at disse 
pensjonsoverføringene skulle gå til 

pensjon til de ansatte. Det vi ser er at 
pengene isteden går rett i «lomma» 
til eierne.  De ansatte i de private 
barnehagene har en mye dårligere 
pensjonsordning enn de kommunale 
barnehagene, noe vi mener er svært 
urettferdig. Derfor jobber også 
Fagforbundet ved hvert tariffoppgjør å 
forbedre de private pensjonene.

Fagforeningen mener at bortfallet 
av disse pensjonsoverføringene bør 
være en gylden anledning for eierne 
til å øke pensjonene.  Etter hvert som 
pensjonene for de ansatte øker, vil også 
pensjonstilskuddet fra staten øke. Med 
denne nye ordningen, som for øvrig både 
den forrige og denne regjeringen var 
enige om, har eierne ingenting å tjene på 
å holde pensjonene nede.

Vi venter spent på de kommende 
lønnsforhandlingene.

STENGTE PRIVATE BARNEHAGER

Alle medlemmer kan selv bestille Fagforbundets 
almanakk i nettbutikken.

Almanakken vil bli 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.

GLEMT Å BESTILLE ALMANAKK?
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Mange av våre medlemmer har stillinger 
som har særaldersgrense på 65 år. Det 
gjelder følgende stillinger: 

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, 
vernepleiere, barnehagelærere, 
barnepleiere, sykepleiere, 
miljøterapeuter, helsesøstre, 
hjemmehjelpere, renholdere, 
husmorvikarer, fysioterapeuter og 
sjåfører. 

Særaldersgrense medfører at en kan tre 
av med tjenestepensjon fra 65 år. En kan 
også fratre tidligere. Aller tidligst ved
62 års alder, såfremt alder og tjenestetid 
til sammen er 85 - den såkalte

«85 års-regelen». Svært mange kan 
derfor gå av med tjenestepensjon fra 
62 år.  Ved full opptjening av tjeneste-
pensjon, som er 30 år i 100 % stilling, 
vil tjenestepensjonen bli 66 % av 
sluttlønnen. 

Mange er ikke klar over denne 
muligheten for tidlig pensjonering. 
Det gir også anledning til å ta ut delvis 
tjenestepensjon. Her finnes det flere 
alternativer. Er du i tvil om din stilling har 
særaldersgrense eller du ønsker flere 
opplysninger om ordningen, ta kontakt 
med fagforeningskontoret for ytterligere 
informasjon.

STILLINGER MED SÆRALDERSGRENSER 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Mens vi er i avslutningen av dette bladet 
har Kommunedirektøren besluttet 
nye pandemitiltak for ansatte i Bærum 
kommune, som skal gjelde fremover.

De nye smittevernsreglene gjelder 
ved sykdom, sammenkomster, møter 
og seminarer. Rådhuset og andre 
kontorer stenges for besøkende og 
det blir hjemmekontor for alle som 
ikke må være på kontoret. Det blir ikke 
fysiske møter, noe som betyr at det 

da nok en gang blir avholdt møter på 
Teams. Ordføreren har også besluttet 
at alle politiske møter skal på Teams. 
Karantenereglene skjerpes.

Fagforeningens kontor er derfor også 
stengt for besøkende, men kontoret er 
hele tiden betjent. Kontakten blir som 
tidligere på telefon, e-post og på Teams. 
Det er også satt opp en postkasse 
utenfor ytterdøren.

NYE PANDEMITILTAK
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Fagforeningsfradraget foreslås 
doblet. På to år vil regjeringen 
doble fagforenings-fradraget fra 
3.850 til 7.700 kroner.

Et av LOs krav til den nye regjeringen 
var at skattefradraget på fagforenings-
kontingent måtte øke. Det nye 
fagforeningsfradraget innebærer at 
dersom du betaler kontingent til 
fagforeningen, kan du trekke inntil 7.700 
kroner av det på skattemeldingen slik at 
du slipper å skatte av det.

Erna Solbergs regjering hadde som 
politikk å anerkjenne at mange arbeids-

takere velger å være uorganisert. Det er 
derfor på høy tid at fradraget blir økt, 
for summen har stått stille under åtte år 
med borgerlig styre.

Fagforeningen mener at en høy grad av 
organisering, blant både arbeidsgivere 
og arbeidstakere, er en forutsetning 
for at den norske samfunnsmodellen 
skal virke etter hensikten. Vi håper at 
økt skattefradrag vil være med å øke 
organisasjonsgraden i arbeidslivet.

Vi er derfor svært godt fornøyd med at 
fagforeningsfradraget nå økes.

MINDRE SKATT, FAGFORENINGS-
FRADRAGET DOBLES

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

I løpet av det siste året har svært 
mange av Bærum kommunes 
toppledere sagt opp sine stillinger.
 
Det gjelder Kommunaldirektøren 
for Velferd, Eiendomsdirektøren, 
Økonomidirektøren, IT-direktøren og 
Kommunalsjefen i Strategi og analyse. 
Den siste ut var Morten Svarverud som 
sa opp sin stilling som Kommunalsjef i 
Pleie- og omsorg og sluttet ved utgangen 
av november.

Ved legevakten har hele linjeledelsen 
nå sagt opp. Det gjelder Seksjonsleder 
i Helse og Sosial, tjenesteleder og en 
av to avdelingsledere. Det er også 
kjent fra offentlige søkerlister at andre 
av kommunens toppledere har søkt 
stillinger i andre kommuner.

Fagforeningen har ikke tidligere opplevd 
at så mange toppledere i Bærum 
kommune samtidig forlater sine stillinger. 
Samtidig har flere av de topplederne 
som er tilbake, relativt kort fartstid i 
kommunen.

Etter at denne saken ble publisert på 
våre nettsider, tok Budstikka opp denne 
problemstillingen i tre store oppslag. 

I en av dem skriver de at «politikerne i 
Bærum frykter viktig kompetanse forsvinner 
fra kommunen når en rekke ledere slutter i 
løpet av kort tid». 

For kommunens tillitsvalgte er det 
viktig at de nyansatte lederne får rask 
opplæring i kommunens reglement 
og med den tillitsvalgt- og med-
bestemmelsesordning som er politisk 
vedtatt. Det er faktisk slik at de erfarne 
tillitsvalgte ofte må forklare nye ledere 
hvordan reglene er her i kommunen. Slik 
bør det ikke være.

TOPPLEDERE FLYKTER
FRA KOMMUNEN



Viktig sak – viktig seier for 
Fagforbundet. Millionutbetalinger 
til de ansatte.
 
Borgarting lagmannsrett har gitt de 22 
omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i 
at de hele tiden har vært arbeidstakere, 
til tross for at de har blitt behandlet 
som selvstendige næringsdrivende/
oppdragstakere.

Fagforbundet har kjørt saken for 
de ansatte og forbundsleder Mette 
Nord sier i en uttalelse at «dette er en 
brakseier for våre medlemmer som har 
kjempet denne kampen i to rettsinstanser. 
Men det er også en uhyre viktig seier for 
Fagforbundet og andre som arbeider for et 
anstendig og regulert arbeidsliv».

De 22 omsorgsarbeiderne mottar 
betydelige etterbetalinger, og 
avslutningen av deres kontrakter er 
satt til side som ugyldig. Borgarting 
lagmannsrett utmåler også erstatning 
og oppreisningserstatning. Stendi blir 
dømt til å betale omsorgsarbeiderne 
24,1 millioner kroner, pluss betydelige 
forsinkelsesrenter. De tilkjennes også 
sakens omkostninger, på 17,5 millioner 
kroner.

Etter at dommen var falt, var det stor 
spenning om dommen ville bli anket 
til Høyesterett. Det ble den. Men siste 
dag i november kom beskjeden om at 
Høyesterett hadde avvist anken til Stendi 
og dommen blir dermed stående. Det 
medfører at omsorgsarbeidene får den 
millionerstatningen de krav på.

BRAKSEIER FOR FAGFORBUNDET
I LAGMANNSRETTEN
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Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Er du medlem i Fagforbundet, har du 
innboforsikring innbakt i kontingenten de 
betaler hver måned. Vi anbefaler å sjekke 
om du har en innboforsikring i tillegg til 
den du har gjennom medlemskapet i et 
LO-forbund.

Gjennom medlemskapet har du Norges 
beste innboforsikring, og du får ikke 
dobbel erstatning selv om du har to 
forsikringer. Det ligger en lenke på 
hjemmesidene til LOfavør hvor du kan 
klikke deg inn og få hjelp av oss til si opp 
den gamle forsikringen. Forsikringen 
er administrert gjennom selskapet 
Fremtind, men det er LO og forbundene 
selv som bestemmer vilkår og priser.

Hvorfor den er landets beste? Den har 
ingen øvre erstatningsgrense. Er 
du så heldig å ha innbo for 10 millioner 
kroner og så uheldig at du mister alt i en 
brann, får du erstatning for hele summen. 
Mange andre innboforsikringer har en 
øvre erstatningsgrense.

Fagforeningen er blitt kjent med at 
mange medlemmer har egen innbo-
forsikring utenom medlemskapet sitt. 
Det er bortkastede penger. Er du i tvil ta 
kontakt med kontoret.  

SJEKK OM DU ER DOBBELTFORSIKRET 
PÅ INNBO 

Fagforeningen ønsker at alle som skriftlig
tar kontakt med HTV og kontoret alltid 
oppgir sitt telefonnummer som de kan 
kontaktes på.

Det vil lette arbeide og medføre at det vil 
bli gitt raskere  tilbakemeldinger.

OPPGI ALLTID TELEFONNUMMER

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Besøksadresse:
Brambanigården
Kinoveien 4 D, 1.et.asje
1304 Sandvika

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

Tlf:  67 50 3121/ 3124 
    3126/ 3122/ 3127

Faks: 67 50 3024

Kommunedirektør Geir Bjørnar Aga
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær

Dato: 17.12.2021 
ARBEIDSSITUASJONEN I BARNEHAGENE  

Fagforbundet har daglig mottatt bekymringsmeldinger fra barnehagene og antallet har 
eskalert de siste dagene.   

Arbeidssituasjonen for de ansatte er nå så uholdbar at det er nærmest uforsvarlig. Det 
er stort sykefravær og mange er i karantene. Det er nesten umulig å få vikarer, noe 
som gjør arbeidsdagen svært vanskelig både for barna og de ansatte. Slik har 
situasjonen vært i lang tid, uten at det er tatt særlige aktive skritt for å forbedre denne. 

Dette har medført at de ansatte er utslitte og trenger absolutt en pause.  Vi minner 
også om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø. Det finnes 
ikke i barnehagene i dag. Dette gir i tillegg de ansatte psykiske helseproblemer.  
Slik forholdene er i barnehagene, kan ikke fortsette. Arbeidsgiver må sette inn tiltak 
både på kort og lang sikt.  Fagforbundet mener også at barnehagene må sidestilles 
med skole og SFO.  

Vi er oppgitt over at forholdene i barnehagene har vært nesten fraværende i den 
politiske debatten. Her omtales skole, mens forholdene i barnehagene i stor grad ikke 
er problematisert.   

Vi går nå mot en lengre jule- og nyttårshelg. Fagforbundet mener at barnehagene må 
stenges i romjulen og jule- og nyttårsaften, for alle andre enn barn av foresatte med 
samfunnskritisk personell og ekstra sårbare barn.  Som en kompensasjon for arbeidet 
under pandemien gis ansatte disse dagene fri med lønn. Det er flere grupper som har 
fått kompensasjon og er det noen som har fortjent det, så er det de barnehageansatte. 

Fagforbundet ser fram til en snarlig tilbakemelding. 

Fagforbundet Bærum 
Zlata Ljubicic 
Nestleder/koordinerende HTV 

FAGFORBUNDET BÆRUM 
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Fra eldre dag
er



POSTADRESSE:
Fagforbundet Bærum

Bærum kommune
1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no

Fagforbundet Bærum ønsker alle sine medlemmer 

en fredfull og smittefri høytid!


