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INNSPILL TIL BØP 2022-2025 FRA FAGFORBUNDET BÆRUM 
 
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 bemanningsreduksjonene som allerede er 
gjennomført, flere vedtatte budsjettreduksjoner 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 budsjettrammen 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. 
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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. 
 
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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