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HANDLINGSPROGRAM 2019 – 2022
INNSPILL FRA FAGFORBUNDET BÆRUM
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.

Kapitel 6 organisasjon, styring og utvikling
Sykefravær
Det er et mål for oss alle at sykefraværet holdes lavest mulig. I den forbindelse vedtok
politikerne i Bærum i siste periode at sykefraværet skulle reduseres til 7 %. Et velment
vedtak, men et slikt vedtak i seg selv reduserer ikke sykefraværet. Det er derfor med
forundring Fagforbundet konstaterer at det ikke fulgte noen økonomiske midler med
vedtaket, slik at det kunne bli satt i verk nye tiltak for å kunne redusere sykefraværet,
for å oppnå målet på 7 %. Fagforbundet foreslår derfor at det i dette budsjettet settes av
2 millioner kroner til sykefraværsprosjektet for 2019 og 2020.
Heltid
I henhold til den inngåtte hovedtariffavtalen mellom Kommunens Sentralforbund og de
sentrale hovedsammenslutningene, skal partene arbeide for mest mulig heltidsstillinger.
I 2007 bevilger Kommunestyret 60 millioner kroner over fire år til et heltidsprosjekt.
Dette medførte at Bærum kommune, etter noen år, lå på topp blant ASSS kommunene.
Antall deltidsstillinger ble redusert betraktelig.
Utvalg for Samarbeid fikk for noen måneder siden en sak fra Rådmannen hvor det
fremkom en ny statistikk om heltidsstillinger som viste at Bærum nå var gått fra topp til
en bunnplassering blant ASSS kommunene. Fagforbundet foreslår i denne
budsjettperioden at det bevilges 10 millioner i fire år til et nytt heltidsprosjekt.
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Kapitel 3 Barn og unge
Skolebibliotekene
For elevene er skolebibliotekene en viktig institusjon som hører skolen til. Fagforbundet
anbefaler derfor at Rådmannens foreslåtte kutt strykes.
Haug skole
Tillitsvalgte og vernetjenesten henstilte i flere måneder skoleadministrasjonen å øke
bemanningen på Haug skole, da forholdene ved skolen var uakseptable. Da dette ikke
ble etterkommet, ble saken tatt opp i Utvalg for Samarbeid under økonomimelding II,
hvor det ble fremmet forslag om å øke bevilgningene til Haug skole.
Først da saken kom opp i Kommunestyret, kom Rådmannen på banen og foreslo 8 nye
stillinger ved Haug. Det ble også vedtatt å øke budsjettet med 1,8 millioner kroner.
Samtidig annonserte Rådmannen at han ville legge frem en tilleggsinnstilling til HP om
Haug som skulle innbefatte økte tilskudd. Uten å ha sett denne innstillingen, forutsetter
Fagforbundet at budsjettrammene for kommende fire år blir av en slik størrelse at
skolen igjen får den kvaliteten elevene har krav på. Åtte nye stillinger antas å utgjøre
nærmere 6 millioner kroner og som bør utgjøre budsjettøkningen.
Barnehagene
Som kjent, ble det i fjor vedtatt at dagarbeidstakerne i Bærum kommune skulle redusere
sin arbeidstid med en halvtime. Et forslag som for øvrig ikke kom fra fagforeningene.
Da grunnbemanningen i barnehagene ikke har økt, har det i realiteten medført til en
lavere i bemanning i alle kommunale barnehager. Fra barnehageårets begynnelse i høst
ble pedagogtettheten økt. Dette medfører også til ytterligere redusert ansikt til
ansiktstid mellom personalet og barna. Fagforbundet mener at bemanningen i
barnehagene må økes for å opprettholde kvaliteten.

Kapitel 4 Bistand og omsorg
Pleie og omsorg
Fagforbundet har over lang tid ment at budsjettene i PLO har vært for lave, noe som har
medført at bemanningen ved flere av institusjonene har vært for lav. Dette er etter vår
oppfatning også en av årsakene til det høye sykefraværet. Fagforbundet mener det er
uansvarlig av Rådmannen å foreslå ytterligere budsjettkutt, som vil medføre en
reduksjon på over fem årsverk. Vi mener tvert imot at budsjettet burde økes. Et
minstekrav må i alle fall være at budsjettene i PLO ikke reduseres. Fagforbundet
henstiller politikerne derfor på det sterkeste til å følge vårt råd på dette området.
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