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Eirik Lindstrøm
Yngve T. Ludvigsen; Bjørn Sigurd Hjetland
Geir Bjørnar Aga; Lisbeth Hammer Krog
SV: Bekymring
fredag 11. november 2022 14:21:14

Hei
Jeg viser til deres henvendelse nedenfor til ordfører og kommunedirektør. På vegne av ordføreren og
kommunedirektøren oversender jeg følgende uttalelse som et felles svar fra disse:
«Det vises til eposter fra Bjørn Sigurd Hjetland på vegne av Unio Bærum og fra Yngve Vethe Ludvigsen på vegne
av YS-K Bærum kommune, med krav om at Bærum kommune reagerer mot et facebook-innlegg publisert av
daglig leder i selskapet Centro Asistencial Noruego SLU (CAN).
Henvendelsen reiser spørsmål om ytringsfrihet. Bærum kommunes holdning til ytringsfriheten ble senest slått
fast av et samlet kommunestyre 25. november 2020. Alle ansatte står fritt til å meddele sine synspunkter og
meninger offentlig, innenfor de rammer som følger av lov og ansettelsesforholdet.
Som eier av CAN og andre selskaper, forventer kommunen at selskapene respekterer sine ansattes ytringsfrihet
på samme måte. Kommunen forsøker gjennom løpende kunnskaps- og holdningsarbeid å sikre ansattes
ytringsfrihet ved å bevisstgjøre våre ledere og andre ansatte om de rettslige rammene og ikke minst viktigheten
av en romslig ytringskultur med aksept for ulike syn.   
Uttalelsen som organisasjonene har meldt bekymring for, ligger etter vårt syn trygt innenfor ytringsfrihetens
rammer.
Vi ser at det kan virke uklokt å publisere kontaktinformasjon til en navngitt tillitsvalgt, men vi kan ikke se at
uttalelsen oppfordrer til trakassering, slik det hevdes av Unio. Ei heller gir den uttrykk for noen negativ holdning
til fagforeninger.
Vi kan heller ikke se at den på grunn av sitt konkrete innhold eller av andre grunner er egnet til å påvirke
Bærum kommunes budsjettprosess eller andre demokratiske prosesser på en negativ måte. Hvis
organisasjonene mener at uttalelsen er misvisende fordi den gjengir et sitat uten riktig kontekst, eller lignende,
må dette i tråd med ytringsfrihetens grunnprinsipper håndteres gjennom korrigerende ytringer eller lignende
og ikke ved sanksjoner mot den som ytrer seg.   
Vi ønsker å fremheve at de ansattes organisasjoner over tid har vært en viktig stemme for å løfte temaet om
ytringsfrihet for ansatte og viktigheten av en kultur der ytringer man ikke er enig i, ikke møtes av sanksjoner og
lignende negative reaksjoner. Mot dette bakteppet, er det overraskende å se at Unio og YS tar til orde for at
uttalelsen det her er snakk om, «må slås hardt og nådeløst ned på» og at kommunen bør vurdere sanksjoner
mot selskapet CAN. Bærum kommune kan ikke støtte en slik tilnærming til verken denne konkrete uttalelsen
eller ytringer i sin alminnelighet.
Med vennlig hilsen
Lisbeth Hammer Krog og Geir B. Aga
Ordfører og kommunedirektør»
Med vennlig hilsen
Eirik Lindstrøm
kontorsjef
Bærum kommune, Politisk sekretariat
mobiltelefon: +47 92 82 07 95
www.baerum.kommune.no/Politikk/Politisk-sekretariat/

Fra: Lisbeth Hammer Krog <lisbeth.krog@baerum.kommune.no>
Sendt: fredag 11. november 2022 07:57
Til: Eirik Lindstrøm <eirik.lindstrom@baerum.kommune.no>; Bente Skåret
<bente.skaret@baerum.kommune.no>
Emne: Fwd: Bekymring

Videresendt melding:
Fra: "Yngve T. Ludvigsen" <yngve.ludvigsen@baerum.kommune.no>
Dato: 10. november 2022 kl. 19:07:53 CET
Til: Bjørn Sigurd Hjetland <bjorn.hjetland@baerum.kommune.no>, Geir Bjørnar Aga
<geir.aga@baerum.kommune.no>, Lisbeth Hammer Krog <lisbeth.krog@baerum.kommune.no>
Kopi: Zlata Ljubicic <zlata.ljubicic@baerum.kommune.no>, Joe Christian Lie
<joe.lie@baerum.kommune.no>, Anne-Brit Olerud <anne-brit.olerud@baerum.kommune.no>,
Kathrine Selvikvåg Malme <kathrine.malme@baerum.kommune.no>
Emne: SV: Bekymring

Hei,
YS i Bærum kommune reagerer her på arbeidsgivers representanter og er av den klare oppfatning
at Unio-forbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF) her bidrar og opptrer politisk korrekt i begrepets
opprinnelige betydning og forstand.
Det er, etter YS’ syn, mer enn bare ugreit at arbeidsgivers representanter i Bærum kommune på
denne måten refererer/publiserer enkeltinnspill utenfor kontekst i en ordinær årlig åpen
demokratisk prosess i Bærumspolitikken; med alle de negative konsekvenser det potensielt vil
kunne få for demokratiske prosesser med særlig henblikk på det frivillige organisasjonslivet og det
organiserte arbeidslivet i vår kommune.
YS Bærum støtter derfor reaksjonen fra Unio Bærum i denne saken.
YS Bærum støtter også Unio Bærum på det prinsipielle grunnlaget vi kort har redegjort for over.
Av sistnevnte grunnlag anser vi derfor oppfølgingen av saken som like relevant for YS Bærum og
ønsker derfor å bli tatt med i den videre oppfølgingen av saken.
Hilsen
Yngve Vethe Ludvigsen
Fellestillitsvalgt YS-K, Bærum kommune
Fra: Bjørn Sigurd Hjetland <bjorn.hjetland@baerum.kommune.no>
Sendt: torsdag 10. november 2022 17:33
Til: Geir Bjørnar Aga <geir.aga@baerum.kommune.no>; Lisbeth Hammer Krog
<lisbeth.krog@baerum.kommune.no>
Kopi: Zlata Ljubicic <zlata.ljubicic@baerum.kommune.no>; Joe Christian Lie
<joe.lie@baerum.kommune.no>; Anne-Brit Olerud <anne-brit.olerud@baerum.kommune.no>;
Yngve T. Ludvigsen <yngve.ludvigsen@baerum.kommune.no>
Emne: Bekymring
Hei
Ble gjort oppmerksom på denne i dag. Har også blitt gjort oppmerksom på at Ordfører allerede er
orientert om innlegget. (Se vedlagt bilde)
Vi kan på ingen måte akseptere at Bærum kommune kan assosieres med «bedrifter» som har
ledere med slike holdninger til fagforeninger. Dette er en direkte oppfordring til trakassering og
må slås hardt og nådeløst ned på.
Jeg forventer at Bærum kommune kommer med en kraftig reaksjon på dette både fra
administrativt og politisk hold. Jeg forventer videre at Bærum kommunes samarbeid med denne
aktøren vurderes avsluttet.

Forventer oppdatering knyttet til videre håndtering av saken.
Lederne som sammenslutningene i Bærum er satt på kopi.

Bjørn Sigurd Hjetland
Unio Bærum
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