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KeldBach blev sendt i
jobtræning sompedel på
Bremdal Skole,og højst
usædvanligt resulterede
det i en fastansættelse.
Nu erKeldBach er enud
af femten fyredepedeller
fra Struer.
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Farvel til
drømme-
jobbet

Sådan er det i dag:
� 32 ansatte på det tekniske

område, heraf syv skåne-
eller fleksjob, svarende til
27,9 fuldtidsstillinger.

� De tekniske serviceledere
og medarbejdere er tilknyt-
tet de enkelte institutioner.

Sådan bliver det
1. januar 2012:
� 17 ansatte i fuldtidsstillin-

ger i en central enhed
under kommunens tekni-
ske forvaltning – plus to
personer i skånejob.

� Grønne områder, vinterbe-
redskab og udvendig vedli-
geholdelse overgår til Vej
og Park.

� Rengøring på skolerne udli-
citeres.

Besparelse: 0,8 millioner i
2013 og 2 millioner fra 2014

FOA søger aktindsigt
FOA Holstebro har søgt
aktindsigt i alle dokumenter
vedrørende drift af kommu-
nale bygninger i Struer Kom-
mune. FOA er især interes-
seret i at få lov til at se, hvor-
dan pedellernes arbejdstid er
opgjort under de fremtidige
arbejdsforhold sammenlignet
med tidsforbruget på de
arbejdsopgaver, der udføres
i dag.

Næstenhver andenpedel i Struer er væk,når
kommunenved årsskiftet indfører serviceteam.
I sommerferien holdt StruerKommune samtaler
med samtlige pedeller.17 ud af 32 har fået at vide,
at de kan fortsætte – resten er blevet fyret.Samti-
dig overgår det grønne arbejde til Vej og Park,og
rengøringen bliver privatiseret.Kommunen
regnermed at spare tomillioner kroner omåret på
omlægningen.
“Mange ledere vil få sig et chok over alt det,der

ikke bliver tid til fremover,” sigerMarinusNielsen,
formand for Teknik- og Servicesektoren i FOA
Holstebro.
Hanmener,at kommunen først har besluttet sig

for besparelsen og siden regnet baglæns for at
finde ud af,hvad der blev råd til.Kommunenhar
tilsyneladende ingen opgørelse af timetallene for
arbejdet i dag.
“Jeg ermeget i tvivl om,hvorvidt det kommer

til at hænge sammen,” sigerMarinusNielsen.
“Processen har været under al kritik.Vi har fået

skiftendemeldinger og ingenmødereferater trods
klager.”
MarinusNielsen har siddetmed i følgegruppen

og forhandlet for pedellerne.Det er et lille lys i
mørket, at de sytten tilbageværende stillinger er
på fuld tid,og at kun seks ud af de femten fyrede er
FOA-medlemmer.Endelig er det også lykkedes at
beholde to ansatte på skånejob uden for norme-
ringen.�
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Struer vil sparemillionerpå
omlægning af pedelarbejdet.
Det kommer ikke til at hænge
sammen,mener FOA.

AfMartinHammer

Kommune
fyrer hver
anden pedel
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Efter 20 år på slagteri og seks
operationer i knæet sagde
lægen tilKeld Bach, at han
skulle have en stilling,hvor
hanhverken stod, sad eller gik
hele tiden.Derfor var jobbet
sompedel som skabt for ham.
KeldBach blev sendt i

jobtræning påBremdal Skole
af Arbejdsformidlingen
tilbage i 2003.Efter nogle
småjob fik han først et sygevi-
kariat som teknisk servicele-
der på skolen i 2008 og blev
siden fastansat.Han komgodt
ud af detmedbørnene og
kollegerne og var glad for det
afvekslende job, somhan
havde håbet skulle blive en
livstidsstilling.Men sådan
skulle det ikke gå.Fyringen
komsomet chok, for kommu-
naldirektøren havde på et
møde forsikret pedellerne om,
at ingen ville blive fyret.
“Jeg blev så pissesur,da han

sagde,at 15 skulle fyres allige-
vel – han lød så overlegen,”
sigerKeldBach.

Merebureaukrati
Kommunenville først have
tre områdeledere blandt
pedellerne,men endtemed at
ansætte enny leder på rådhu-
set.
“Administrationen er blevet

øgetmed 30 procent,mens
manhar fyret 50 procent af de
arbejdende,” konstatererKeld
Bach.
I dag vedligeholder pedel-

lerne det grønne og laver
småreparationer.De opgaver
skal fremover varetages af Vej
og Park.
“Hvis en gynge skal skiftes

en fredag eftermiddag,ordner
vi detmeddet samme.Men
hvis det erVej og Park – får de
så tid næste onsdag?” spørger
han.

Tvivlsombesparelse
Når pedellerne reparerer
legepladsen, skal et firma
efterfølgende kontrollere
arbejdet på grund af sikker-
hedsregler.
“Vi får altid at vide,at det

ville de ikke have kunnet gøre
bedre end os. Ingen ved,hvad
det vil kostemedVej og Park,
men jeg tror ikke,at det bliver
billigere,” sigerKeldBach,
som selv er uddannet hånd-
værker.
Han tvivler på,omde vil

kunnenå det hele.Bremdal
Skole har to pedeller,men
fremover vil skolen kunhave
én,som tilmed skal tilse andre
institutioner i området.
“Skolen bruges til tider fra

6.00 til 22.00 omaftenen,og
det er svært at se,hvordan
under én pedel skal kunne
klare det,” siger han.�
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Keld Bach (tv.) er en af de fem-
ten fyrede pedeller i Struer. Både
han og Marinus Nielsen, formand
for Teknik- og Servicesektoren
i FOA Holstebro (th.), tvivler på,
om blodbadet vil give kommunen
de forventede besparelser.

Fremtiden bliver
serviceledere
uden service.

KELDBACH,FYRET PEDEL

FRABREMDAL SKOLE

16.08
Nye sosu’er
fortrænger ældre
I Aalborg betyder en job-
garanti for nyuddannede,
at ældre medarbejdere
mister jobbet. Aalborg
Kommune har i sommer
fyret 20 i hjemmeplejen
og har i stedet ansat ny-
uddannede. Garantien for
nyuddannede har kommu-
nen ophævet fra nytår.
I stedet vil de nye sosu’er
få tilbudt tre måneders
ansættelse.

16.08
Ramt af hærværk
igen og igen
I Kalundborg er hjemme-
plejens biler blevet hærget
over 20 gange. Senest blev
35 af bilerne punkteret eller
overhældt med syre på fire
forskellige steder, hvor de
holdt parkeret. Kommunen
har udlovet en dusør på
50.000 kr. for oplysninger,
der kan føre til opklaring.

15.08
Lukkedage slår
rekord
De ansatte har protesteret,
børnefamilier har klaget
deres nød, og regeringen
har kritiseret. Alligevel er
antallet af lukkedage
i daginstitutionerne steget.
I 2011 slår antallet alle
rekorder.

15.08
Nattevagter på job
i buldermørke
Haderslev vil droppe
gadebelysningen uden
for bycentrene fra nytår.
Kommunen regner med at
spare en million kroner om
året.

01.08
Nedskæringer ram-
mer kvinder hårdest
Løngabet mellem kvinder
og mænd er øget under
finanskrisen, advarer EPSU,
Sammenslutningen af
offentligt ansattes fag-
foreninger i Europa.

Læs flere nyheder
på foa.dk

Sakset
fra foa.dk


