Innspill til Handlingsprogram 2021-2024

Først vil jeg si takk for sist og besøket i klasserommet mitt på Levre skole! Det
var så hyggelig å ha besøk av deg og Siv og kunne vise dere hvordan vi jobber
på den nye skolen.
Jeg skriver til deg fordi du er en av de ledende politikeren i Bærum. Ditt
hovedområde er jo barn og unge, men jeg vet at du må forholde deg til de
andre delene av kommunen i budsjettforhandlingene nå. Jeg vil skrive om et
lite punkt i Handlingsplanen som få har fått med seg, men som betyr veldig
mye for veldig mange.
I HP er det foreslått å kutte i felles tiltak for de ansatte, som kommunerevy,
kommunekor, oppmerksomhet til ansatte som har jobbet lenge i kommunen og
pensjonisttreff. Dette vil gi en innsparing på 400 000 kr, som tilsvarer 0,01
prosent av kuttene. De nevnte tiltakene kommer mange av kommunens
ansatte og innbyggere til gode uten at det er altfor dyrt.
Vi ansatte i kommunen opplever at det stadig blir kuttet i arbeidsmiljøtiltak.
Tidligere har kommunen hatt en uke på høsten hvor det har vært ulike
aktiviteter på tvers av arbeidssteder. Revyen og koret var en del av dette. Nå
har det vært kuttet hvert år i tilbudet, nå er det bare revy og kor igjen.
Vi som jobber i kommunen, er lojale mot kutt og står på for at kommunen skal
være et godt sted å bo i. Hvis vi mister disse viktige arbeidsmiljøtiltakene, kan
det påvirke drivkraft og motivasjon.
Kor og revy er ikke bare viktige for de ansatte, men også for kommunens
innbyggere. Koret samarbeider med kommunale tilbake for folk innen psykiatri
og rus. Dette har vært positivt for de involverte. I tillegg er koret en flott arena
for å møtes på tvers av arbeidssteder for å drive helsefremmende arbeid, som
kor er. Både revyen og koret blir brukt som underholdning på arrangementer i
kommunen.
Kommunerevyen har holdt på i 15 år og har opparbeidet seg et godt rykte, også
utenfor kommunegrensen. De pleier å spille for fulle hus på kvelden, og mange
arbeidssteder har det som årlig tradisjon å se revyen sammen. Det hjelper til å
skape et godt arbeidsmiljø når ansatte kan le sammen, for revyen pleier å ha
skråblikk på kommunen både som arbeidsplass og bosted.
Hvis revyen skulle kuttes, er det mange prosjekter som stoppes. Bærumsrevyen
har inngått et samarbeid med andre revyer i Viken, dette i regi av Revy-Norge.

De har fått tildelt midler fra Viken teaterråd og skal ha flere samlinger våren og
høsten 2021.
«Winter i coming,» sa tidligere Rådmann. Vi har mer tro på at «Spring is
coming» og at høsten 2021 skal igjen fylles med trampeklapp og stående
applaus i Sandvika teater. Da skal vi se tilbake på en tøff tid med nedskjæringer
og smittevern, og vi skal le sammen over alt det rare vi har vært gjennom. Så til
neste høst skal du ikke bare på skolebesøk, men er herved invitert til premieren
på Bærumsrevyen 2021!
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