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Ny avgift
För TF68
På det senaste avdel-
ningsmötet beslutade
vi att höja avgiften
for TF68 med 10 kr.
Från och med den
fiirsta februari.

(sid3.)

Befatt-
ningsför-
handlingar-
na
Nu är de flesta fiir-
handlingamaklara
om befattningsfrå-
gorna, både i linjen
och lokalt.

(sid 3.)

Outsoursi ng av vakterna
Företaget har for avsikt attlågga vaktfunktionen på ett externt företag. Behovet
enligt dem är två vakter dygnet runt året runt for att uppfflla ställda krav enligt
hamnskyddsplanen samt bevakning av värt skalskydd. Denna bevakning har

ftiretaget tagit in anbud for och är deras grundförslag. (Sid 2.)
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Outsoursing av vakterna.
Företaget har for avsikt attlägga vakt-
funktionen på ett externt foretag. Beho-
vet enligt dem är två vakter dygnet runt
året runt for att uppf,rlla ställda krav en-
ligt hamnskyddsplanen samt bevakning
av värt skalskydd. Denna bevakning har
foretaget tagit in anbud for och är deras
grundftirslag.

Anbudet for denna verksamhet ligger
lägre än vad vi kan komma ner till med
våra ordinarie vakter, eftersom externfo-
retagets vakter går under ett annat av-
talsområde, där OB-ersättningen är lägre
och arbetstiden är 12 timmars skift. Av-
talet externfirman går under är transports
avtalsområde.
Med denna bakgrund gick vi in i for-
handlingen.

Vi tog in en löntagarkonsult till hjälp att
räkna fram ett alternativ som skulle kun-
na konkurera med foretagets grundfor-
slag. Målet var att fa fram ett motforslag
som var lägre samt bevarade så många
vakter som mojligt. Ett antal id6er disku-
terades men flertalet gav ett högre pris
än anbudet och forkastades därfor.

Det forslag vi gick till forhandling med
var foljande:
. 3,5 egna vakter samt en dagtidsgåen-

de 1:e man.
. 3,,5 externvakter.

Med detta upplägg så kommer man attha
dubbla vakter dock ej under nätter och for-
middagar på helger. Enligt vår bedömning
finns inget behov av dubbel vakt under
dessa tider eftersom vi har en ytterst väl
utbyggd optisk bevakning. Skulle behov
uppstå skall man kalla in resurs från ex-
ternfortaget. Eftersom hamnskyddsplanen
är hemlig så har vi stött vår bedömning på
foljade vis.

Vår bedömning grundar sig på den omfat-
tande undersökning vi har giort på samtli-
ga pappersbruk i koncernen samt våra
andra avdelningar i Pappers. Åven regi-
onalt har vi undersökt. Detta har legat till
grund for vår bedömning.

Kostnaden for vårt forslag ligger 1,3 miljo-
ner under flbretagets grundforslag.

Förtaget svarade på vårt forslag med ett
kompromissforslag där två externvakter
byttes ut under måndag till fredag for- och
eftermiddag. Skiftgången är intermittent
tvåskift. Detta skulle ge en lönesänkning
for de två vakter det skulle beröra.
Att ta kompromissforslaget skulle innebära
att vi inforde tvälägavlönade befattningar.
Styrelsen ansåg att det ekonomiska argu-
mentet är ett tungt argument eftersom det
hela tiden har diskuterats ekonomiska be-
sparingar och inte arbetslillfällen. Bespa-
ringsmålet var satt i pengar och inget an-
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(forts. från foreg. sida)

nat. Målet att dnva frågan vidare dtr attvt
kommer att fä betala ett högt pris for den
bevakning som vi bedömer ligger på fel
nivå.

Vårt forslagdr en ekonomiskt besparing
som upprätthåller servicen och ser till att
kompetensen finns kvar i fortaget. Därfor
överväger vi att driva frågan vidare på

central nivå. Vi kommer även att delge
våra fackliga representanter i koncernled-
ningen atttaupp frågan där.

Befattn i n gsförh an d I i n garn a

De flesta forhandlingarta år nu klara både i lin-
jen och lokalt.

Endast två ftirhandlingar återstår, båda berör
outsoursing.

Den ena är frägan om vakterna och den andra
är underhållsavdelningens fastighetsavdelning
och bygg. Den sistnämnda kommer att fiirhandlas
senare i år.

Av g ift§h öin i ng" fö i T F$ I
...1..', 4 ..r. ..

Avdelning@tet'den 2 5 februari beslutad€att
höja avgiften for TF 68 från 50 till 60 kr. från

låingre tidu.Efter@ februariavgiften (S re-

dan är, dra§en,' komrn' fi #§ffi ft en,,som'.dras,

de*27.febl ätt'bli 70,..1Jt0 +,604

och med den florsta februari.

Orseken är tig e likvidi under en

Tommy Falk

Joakim Eriksson

Börje Nordström

Annika Hernehult

Ulrika Enlund

J.E

T.F

B.N

A.H

U.E

Vi på redaktionen är:
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En fackförening
Ett samhälle

En fabrik
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Pappers avd. 68 Hallstavik
191§o75är.'1990
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DU VET VAL
Att du kon köpo ovdelningens historik

fAr 752- pä fockexpeditionen i Röda Villon.
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