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INNSPILL TIL BØP 2023-2026 FRA FAGFORBUNDET BÆRUM

Fagforbundets hoved- og plasstillitsvalgte har hatt en gjennomgang av BØP 2023-2026 og
anbefaler å innføre følgende tiltak for ansatte som dermed bør styrkes i budsjettet for 2023.
Gjeninnføre tilskuddsordning for ansatte som tar relevant videre- og etterutdanning innen PLO
og barnehage. Dette vil også i større grad muliggjøre at fagarbeidere kan videreutdanne seg til
sykepleiere og barnehagelærere som det I dag er stor mangel på. Fagskolen vil også gi en
betydelig kompetanseheving for denne gruppen.
Gjeninnføre ordninger for tilskudd til sosiale tiltak for ansatte. Dette aktualiserer seg spesielt
nå etter år med pandemi.
Gjeninnføre ansvarsvakt godtgjøring for helsefagarbeidere på institusjoner som tar/pålegges
dette ansvaret kveld/natt. Dette er blitt mer vanlig i den senere år grunnet mangel på
sykepleiere. Sykepleiere som har bakvakt for ansvarsvakten får godtgjørelse, men ikke den
som har ansvarsvakt.
Opprette en ressurspool med faste ansatte både innen pleie- og barnehagesektoren. I dag er
det svært vanskelig, nesten umulig å få tak i vikarer. Problemet er størst l barnehagene. Dette
vil også redusere utgiftene til vikarer gjennom vikarbyråene.
Innføre godtgjørelse for ansatte som er mentorer for studenter og lærlinger. Tilsyn og
opplæring for disse gruppene er pålagt.
Styrke bemanningen både innen PLO og barnehage. Dette er tiltak som vil være med på å
redusere sykefraværet som nå er økende.
Etter år med pandemi mener for øvrig Fagforbundet det er viktig å styrke ungdoms- og
fritidsklubbene, skolebibliotekene, helsepersonell ved skolene og andre tiltak opp mot barn og
unge, samt et utvidet tilbud innen rus og psykisk helse.
Fagforbundet Bærum
Zlata Ljubicic
Leder/koordinerende HTV
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