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Berntsen fortsetter kampen mot Oslo kommune
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Med Fagforbundet i ryggen har
porsgrunnsmannen stevnet
kommunen for å få gå tilbake i
jobben som hjelpepleier ved
post 5 på Lindeberg omsorgs-
senter. Det er varslet rettsmek-
ling 12. november. Hvis kon-
flikten ikke løses ved mekling,
kan saken ende i rettssalen.

Saken henlagt
Det er snart to år siden Bernt-
sen ble utestengt fra jobben ved
Lindeberg omsorgssenter etter
påstander om overgrep mot en
beboer med demens. Sykehjem-
setaten anmeldte ham for vold-
tekt, med politiet henla saken et
halvt år seinere, og Helsetilsy-
net gav ham autorisasjonen som
hjelpepleier tilbake.
I forkant av overgrepssaken
hadde Berntsen, som fagfore-
ningsmann, blant annet påpekt
dårlig behandling av ekstravak-
ter og varslet om uforsvarlig
medikamenthåndtering ved post
5.
Nylig ble en omfattende rap-
port fra Kommunerevisjonen
offentliggjort. Den belyser saks-
behandlingen i de såkalte Lin-
debergsakene, det vil si saken
om påståtte overgrep og saken
om medikamenthåndtering. I
overgrepssaken mot Berntsen
kommer det fram at det var sto-

re mangler i håndteringen av
saken i den innledende fasen.
Varslingsrutiner ble ikke fulgt,
saken var ikke godt nok opplyst,
og det var ikke sørget for doku-
mentasjon av vurderinger og
beslutninger.
Berntsen ble sykemeldt som
følge av belastningen saken
medførte. I denne perioden har
Oslo kommune forsøkt å
omplassere ham til andre kom-
munale institusjoner.
– Det finnes ikke saklig grunn
for å omplassere meg. Arbeids-
giver vil nekte meg å gå tilbake
til jobben med begrunnelse i
denne saken, men det er de som
har gjort noe galt, ikke jeg. For
å bli arbeidsfør igjen er jeg
avhengig av å komme tilbake til
et kjent arbeidsmiljø, sier Bernt-
sen.

Politisk engasjement
Oslo bystyres representanter,
Carl I. Hagen (Frp) og Bjørnar
Moxnes (Rødt), har engasjert
seg i saken og fremmet et for-
slag om å instruere byråd for
eldre, Aud Kvalbein (KrF), til å
gripe inn og gi Berntsen jobben
tilbake.

– Jeg vil ikke være med på en
så dårlig behandling av en av
våre medarbeidere. Oslo kom-
mune skal være en god arbeids-
giver. Det medfører å si unn-
skyld når feil blir begått, men
jeg er skeptisk til om forslaget
vårt vil gå gjennom, sier Hagen.
– Jeg er redd det blir nedstemt
fordi det er mangel på mot til å
instruere byråkratiet i kommu-
nen fra politisk ledelse og
bystyreflertallet, avslutter
Hagen.
Frp, SV og Rødt har så langt
gått inn for forslaget. Det er
Arbeiderpartiet som nå avgjør
om det blir flertall i bystyret.
– Et slikt forslag vil spare
skatteyterne for å betale enda
flere unødvendige utgifter. Det
vil dessuten spare alle involver-
te for enda flere langvarige
påkjenninger. Da tenker jeg
både på Berntsen, men også på
alle de i Sykehjemsetaten som
vet at beskyldningene er grunn-
løse, men ikke har funnet det
mulig å si ifra offentlig, sier
Erling Folkvord (Rødt).
Han er forfatteren bak boka
«Byråden mot hjelpepleieren».
Den omtaler overgrepssaken

som det så langt verste enkelt-
overgrep mot en ansatt og fag-
foreningsaktivist. Folkvord
antar at det er en kombinasjon
av to forhold som har ført til at
Oslo kommune har hindret
Berntsen i å gå tilbake på jobb.
– Fra personalavdelingen i
Sykehjemsetaten og opp til
byrådsleder Stian Berger Røs-
land (H), preges saken av at
overordnede ledere konsekvent
støtter opp og opprettholder de
feil de nærmeste underordnede
leder har begått. Dernest ser det
ut til at byrådet syns det aller
viktigste er å knuse en varsler
og fagforeningsaktivist. De skal
statuere et eksempel og dekker
over feil i stedet for å forbedre
eldreomsorgen.

Opprettet støttekomité
Sammen med leder av LO
Oslo, Roy Pedersen, etablerte
Folkvord denne uka en støtte-
komité for Berntsen.
– Etter alt som har skjedd,
antar vi at en gjeninntreden i
egen jobb på post 5 ved Linde-
berg omsorgssenter er Bernt-
sens eneste mulighet til å kom-
me tilbake i arbeid som hjelpe-

pleier, uten fortsatt å ha arbeids-
givers produserte rykter og mis-
tanker hengende over seg, sier
Folkvord.
Pedersen mener det er rimelig
at Berntsen også får en unn-
skyldning for de feil som er
begått mot ham og dekning av
økonomisk tap.
– I komiteen skal vi først og
fremst støtte Stig i den vanskeli-
ge situasjonen han har kommet.
Det er viktig at fagforeningsfolk
støtter opp. I tillegg skal vi støt-
te forbundet hans, Fagforbun-
det, som har kjørt saken til Stig
og tatt ut stevning mot Oslo
kommune, forklarer Pedersen.
Han tror manglende løsning
har rot i at det har gått prestisje i
saken.
– Flere parter er innblanda og
ingen vil stå igjen som Svarte-
per. Derfor er det desto vikti-
gere at man nå på politisk hold
griper inn og skjærer gjennom,
sier Pedersen.
Byråd for eldre i Oslo kommu-
ne, Aud Kvalbein, og direktør
for Sykehjemsetaten, Per Johan-
nessen, har så langt ikke svart
på henvendelser fra PD om
kommentar til saken.

Får støtte fra
mange hold

Overgrepssaken mot Stig
Berntsen ble henlagt, men
Oslo kommune gir ham
ikke jobben tilbake. – Det
har gått prestisje i saken,
mener leder for LO Oslo,
Roy Pedersen.

VIL TILBAKE I JOBB: – Oslo kommune har ingen saklig grunn til å omplassere meg, sier Stig Berntsen.

DELTAR I STØTTE-
KOMITÉ: Erling Folkvord har
engasjert seg i saken til Stig
Berntsen.


