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– Jeg er glad for en full seier
etter over to års kamp. Samtidig
er jeg bitter på arbeidsgiver som
har spilt russisk rulett med helsa
mi. Jeg skal nå jobbe for å bli
arbeidsfør igjen og forutsetter at
arbeidsgiver gir meg en helt
annen behandling enn den de
har utsatt meg for de siste par
åra. Jeg er evig takknemlig for
alle dem som har støtta meg
gjennom dette marerittet. Uten
denne støtta hadde dette aldri
gått, skriver Berntsen i en kom-
mentar til PD. 

Startet i 2011

I november 2011 ble Berntsen
anklaget for overgrep mot to
beboere med demens ved Lin-
deberg omsorgssenter. Saken
ble henlagt av politiet, og Helse-
tilsynet ga ham autorisasjonen
tilbake. I en rapport fra Kom-
munerevisjonen, kom det fram
at det var store mangler i hånd-
teringen av saken i den innle-
dende fasen. Varslingsrutiner
ble ikke fulgt, saken var ikke
godt nok opplyst, og det var

ikke sørget for dokumentasjon
av vurderinger og beslutninger.
Likevel utestengte arbeidsgiver,
Oslo kommune representert ved
Sykehjemsetaten, Berntsen fra
jobben i over to år. Han har i
denne perioden vært sykemeldt
som følge av belastningen saken
har medført. 

Full seier

Etter andre runde med retts-
mekling, har altså Oslo kommu-
ne gjort retrett. I avtalen som ble
inngått og offentliggjort i dag,
fremkommer det at arbeidsgiver
ser at behandlingen av Berntsen
i den innledende fasen kunne
vært håndtert annerledes. Det
heter videre at de tar Kommune-
revisjonens rapport til etterret-
ning. Berntsen skal nå gradvis
forsøke å komme tilbake i full

stilling som hjelpepleier ved
Lindeberg omsorgssenter. Han
får i tillegg en økonomisk kom-
pensasjon for uteblitt lønn på
410.000 kroner. 

Glad for tilbaketoget

I en pressemelding skriver
Roy Pedersen, leder for Bernt-
sens støttekomité og LO Oslo,
at komiteen er glad for arbeids-
givers tilbaketog. 

– Vi håper at seieren kan sette
ei grense for hvor langt en
arbeidsgiver kan gå i å trakas-
sere en arbeidstaker på grunnlag
av usanne beskyldninger. Dette
kan få stor betydning, både for
arbeidstakere og faglige tillits-
valgte, avslutter Pedersen. 

– Glad for full seier etter over to års kamp

Berntsen fikk
jobben tilbake
Oslo kommune og Stig
Berntsen inngikk mandag
rettsforlik. Porsgrunns-
mannen får gå tilbake i
stillingen som hjelpepleier
ved Lindeberg omsorgs-
senter. To års mareritt er
endelig over. 

VIL BLI ARBEIDSFØR: – Jeg er evig takknemlig for alle dem som har støtta meg gjennom dette
marerittet, sier Stig Berntsen. 

FAKSIMILE: PDs førsteside
lørdag 22. juni.

FAKSIMILE: PD-oppslag
lørdag 12. oktober.
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 Big One 
 Velg mellom alle varianter i serien. 
Big One, 3 x 580-1000 g, 52,64-97,33/kg. 
Pris ved kjøp av én: 45,80-146,-/stk 

 Friele 
 Gjelder utvalgte varianter. 

Friele, 3 x 250-500 g, 63,73-78,53/kg. 

Pris ved kjøp av én: 23,90-58,90/stk   

 Kokesjokolade 
 Gjelder utvalgte varianter. Freia, 4 x 100 g, 125,-/kg. 

Pris ved kjøp av én: 15,40-22,90/stk.

SPAR minst kr. 11,60   

Ribbe
 Gilde/Smart365, fryst, 
pr. kg 

2990

Lave priser på alt 
som smaker jul!

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan 
være utsolgt. Kun for private husholdninger. 

Prisene gjelder t.o.m 30.11.2013.
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