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håper at de finner sammen før eller 
senest under forhandlingene. Hvis det er 
noen som tjener på ytterligere splitting 
på arbeidstakersiden så er det kun 
arbeidsgiverne.  

Denne gangen er faren for streik 
større enn på svært lenge og vi har 
allerede startet med å oppdatere 
medlemsregisteret. Vi var jo i fjor tatt ut i 
første fase om det skulle blitt streik. Her 
fikk vi frisket opp de problemstillingene 
som kan oppstå under en streik og hvor 
arbeidskrevende det er. 

Etter min oppfatning er det viktig 
at lønnstilleggene blir gitt sentralt 
og helst som kronetillegg. Vi så i 
høst at arbeidsgiver ved de lokale 
lønnsforhandlingene gjorde en 
prioritering av høyskolegruppen. Da 
kommende forhandlinger ble behandlet 
i Formannskapet tidligere i år, stemte 
høyrepartiene for at disse gruppene også 
skulle prioriteres ved årets oppgjør. Derfor 
mener jeg det er viktig at lønnstilleggene 
gis sentralt.

Ellers håper jeg at vi i løpet av året 
kommer tilbake til det normale og at 
vi kan arrangere både seminarer og 
medlemsmøter som tidligere. De siste 
to årene har vært utfordrende, men jeg 
mener fagforeningen taklet dette godt og 
medlemmene har fått en god oppfølgning.

Men først skal vi ha et etterlengtet 
årsmøte! Jeg håper jeg ser flest mulig av 
dere på Thon hotel den 8. mars. Vel møtt!

Bjørn M Johnsen

Vi har gjennom hele fjoråret ventet på 
en åpning i regjeringens retningslinjer 
under pandemien for å kunne få 
mulighet til å avholde årsmøte. Men det 
lot seg ikke gjøre. Nå har regjeringen 
opphevet meter`n og det er igjen mulig å 
gjennomføre et så stort arrangement.

Jeg er glad for at vi nå kan avholde et 
årsmøte.  Som vi annonserte i siste utgave 
av Fagnytt blir det årsmøte tirsdag 8 mars.  
Årsmøtet blir i år avholdt på Thon hotel 
her i Sandvika. Der er lokalene store og 
luftige og er således mer egnet, da vi må ta 
hensyn til den smitten som er i samfunnet.  

Med unntak av lokalene blir dette et 
årsmøte etter vanlig mønster. Under-
holdning blir det også. Jeg ser frem til at 
vi igjen kan møtes fysisk. Denne gangen 
er det også mulighet for å melde seg på 
elektronisk. Prøv det, dette er fremtiden. 

Vi er nå inne i et år med flere utfordringer 
for Fagforbundet. Den største er nok 
vårens sentrale lønnsforhandlinger. 
Gjennom mange år har det vært et 
samarbeid mellom LO, Unio og Ys.  Vi ser 
at både lærerne og sykepleierne har gått 
ut offentlig og krevd at de skal prioriteres 
ved disse forhandlingene, noe vår 
Forbundsleder har reagert kraftig på med 
motkrav om at hele laget skal med.  

Denne pandemitiden har vist at våre 
medlemmer er minst like viktige som de 
grupper som UNIO representerer. UNIO 
har også gått ut med at de vurderer å 
bryte det årelange samarbeidet med 
LO og YS og heller samarbeide med 
Akademikerne. Forpostfektningene 
viser at forbundene har noen områder 
med forskjellige oppfatninger, men jeg 

Lederen har ordet

ENDELIG ÅRSMØTE



Vi minner med jevne mellomrom 
medlemmene på at endringer i enten 
adresse, navn eller arbeidssted må 
meldes ifra til oss på kontoret slik at vi 
kan få oppdatert medlemsregisteret vårt.

Ettersom vi ser at det er en stor 
sannsynlighet for at det blir streik til 
våren er det viktigere enn noensinne å 
ha korrekt og oppdatert informasjon 
på alle medlemmene våre. Vi har derfor 
opprettet et skjema for å fylle ut denne 
informasjonen som sendes direkte til oss. 
Dette skjema blir å finne på vår nettside, 
eller dere kan scanne QR koden på siden 
og bli sendt direkte til skjema.

De av dere som er usikre på hva som er 
registrert på dere kan undersøke dette 
på medlemsportalen.

https://minside.fagforbundet.no

OPPDATERING AV
MEDLEMSREGISTERET

Det er mange spennende seminarer 
for tiden, og mye av det er tilgjengelig 
digitalt. Både korte frokostmøter på en 
times tid og lengre dagsseminarer med 
interessante temaer dukker stadig opp 
på vår radar.

Vi har derfor opprettet en egen knapp/
fane som heter «Arrangement» 

på siden vår, hvor vi vil legge inn ulike 
arrangement som vi får høre om som 
dere kan melde dere på.

Denne oversikten kan være nyttig å 
sjekke med jevne mellomrom! Der 
vil dere også finne påmelding til det 
kommende årsmøtet.

WEBINAR, SEMINAR OG ANDRE
ARRANGEMENT 

Les mer på vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Årsmøte 

PROGRAM:
1: ÅPNING 
2: VALG AV 2.1 MØTELEDER 

2.2 REFERENT 

3: BERETNING 
4: HANDLINGSPLAN 
5: ØKONOMI  5.1 REGNSKAP 

 5.2 BUDSJETT 

6: INNKOMNE FORSLAG 
 FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP MÅ VÆRE STYRET I 
HENDE SENEST 3. MARS 2022 

7: VALG AV: LEDER 
OPPLÆRINGSANSVARLIG 

 SEKSJONSLEDER SKKO, SKA 
NESTLEDER SHS, SST 
NESTLEDER PENSJONISTUTVALGET 

    LEDER UNGDOMSUTVALGET 
SEKSJONSSTYRENE 

FORSLAG PÅ PERSONER TIL VERV SOM ER PÅ VALG SENDES 
TIL VALGKOMITEEN V/ TROND ØVERGAARD INNEN 3. MARS 2022. 
e-post: trondover@outlook.no
Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann. 
Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag 4. mars 2022.    
Påmelding ringes, sendes til kontoret eller gjøres via nettsiden vår.                      
Scan QR koden for å bli sendt til påmelding. 

Tlf: 67 50 31 22 
e-post: elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

FAGFORBUNDET BÆRUM INVITERER TIL 
ÅRSMØTE 

Dato: Tirsdag 8. mars 2022 
Tid: 18.00 
Sted: Thon Hotel Oslofjord
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Kjære medlem,

Vi vil gjerne ønske deg et riktig godt nytt år! 

Samtidig vil vi takke alle medlemmer for innsatsen i 2021. Året vi nylig har gått ut av, sluttet
ikke på den måten vi ønsket. For mange førte koronapandemien nok en gang til tøffe tak og
store belastninger på jobben. Pandemien er ikke over og Fagforbundets medlemmer gjør en
formidabel jobb med å skape gode tjenester og velferd for alle. Mange av våre medlemmer har
jobbet gjennom jula og romjula. Vi er stolte av innsatsen til hver og én.  

Vi vet også at Fagforbundets medlemmer er svært bekymret for de skyhøye
strømprisene vi har sett de seinere ukene. Mange sliter med å få lønna, pensjonen eller
studielånet til å strekke til når regningene blir for store. Jeg vil gjerne forsikre dere om at
Fagforbundet gjør alt vi kan for at regjeringa og Stortinget skal ta tak i de akutte
problemene vanlige arbeidsfolk, studenter og pensjonister nå står i. Dessuten jobber vi for at
myndighetene skal sikre stabile og rimelige strømpriser på lang sikt, til beste både for vanlige
folk og næringslivet. 

Når dette er sagt, kan vi også komme med en liten gladnyhet: Fra nyttår blir det
billigere å være medlem av Fagforbundet! Regjeringa vil over to år doble skattefradraget for
fagforeningsmedlemskap. Dette vil gjøre det lettere å være medlem av Fagforbundet, og flere
fagorganiserte gir arbeidstakerne mer makt i lønnsoppgjørene og et mer ordnet arbeidsliv.  

Fagforbundet skal jobbe for at hele laget får lønnstillegg i årets lønnsoppgjør. Både 
assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede må få økt kjøpekraft. Det er nemlig
hele laget, og ikke enkeltgrupper, som får jobben gjort. Vi er avhengige av hverandres arbeid,
og ute på arbeidsplassene drives det lagarbeid. Sammen utfører dere alle en uvurderlig jobb
for hele samfunnet, og hele dette laget må få styrket kjøpekrafta i årets lønnsoppgjør.   

Fagforbundet har hatt mange seire i året som har gått, la meg nevne to: Vi vant fram
med den rekordlange streiken i kultursektoren, og nå vil våre medlemmer få en kjønnsnøytral
pensjon som varer hele livet. Dessuten vant Fagforbundet en historisk seier i Stendi-saka, som
gikk helt til Høyesterett. Våre medlemmer i velferdsselskapet Stendi kjempet en heroisk
kamp for at de selv og alle andre i den private velferdsbransjen skal ha grunnleggende
arbeidstakerrettigheter. De vant en knusende seier, med alle oss andre i Fagforbundet i
ryggen!  

Som medlemmer av Fagforbundet er vi alle del av et stort fellesskap. 2022 er året
hvor vi kommer til å passere 400.000 medlemmer! Fagforbundet er et sterkt lag, og i året som
kommer skal vi drive lagarbeid. 

Med de beste ønsker for det nye året,

hilsen Mette Nord,
leder i Fagforbundet
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25-års jubileum

for røykeslutt
I januar, for 25 år siden (1997), ble det

forbudt å røyke inne i kommunale bygg.

Dermed ble det slutt på røyking inne på kontorer og

kantiner, og røykerom ble stengt. Balkongene ble

imidlertid flittig besøkt. Ordføreren hadde sin egen

terrasse. Med ny ordfører ble dette også et avsluttet

kapittel. Selv om det var mange som var misfornøyd

den gang, er vi i dag 25 år etter, fornøyd med den 

avgjørelsen og ingen tenker på å røyke innendørs mer. 

Luften har blitt bedre og huden er blitt friskere.

Vitsen ble kåret 

til årets vits i 

Budstikka den 

gangen.

Fra eldre dager
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