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RE: Høringssvar til udbud i rengøringafd.
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From: brit1959@live.dk
To: hellej@dragoer.dk
Subject: Høringssvar til udbud i rengøringafd.
Date: Mon, 11 Jan 2016 14:06:23 +0100
kære politiker i kommunalbestyrelsen
medarbejderne i Dragør kommunes rengøringsafdeling vil hermed give bud på hvorfor vi syntes at
i bør give os lov til
selv at finde de ønskede besparelser.
vi syntes at i bør bakke os op i dette fordi:
vi er en afdeling hvor de fleste medarbejdere har været her i flere år
flere af os arbejder og bor i Dragør, og er derfor også skatteyder i kommunen
vi har en god stabil og velfungerende afdeling
vi er en blandet skare med forskellige nationaliteter
vi er glade for vores arbejde og for at gå på arbejde hver dag
vi har et rigtig godt arbejdsmiljø
vi gør hvad vi kan, for at gøre alle tilfredse
vi har meget få arbejdsskader
vi har ordnede forhold for medarbejderne
vi er social ansvarlige, hvilket vil sige at hos os er der plads til medarbejde med nedsatte kræfter.
vi er ikke bange for at give en ekstra tørn og hjælpe ved ferie og sygdom
vi har også et godt samarbejde de fleste arbejdssteder
Hvis man vælger at sendes os i udbud/udlicitering vil det på længere sigt blive langt dyrere for et
privat firma
skal tjene penge og det kan de kun gøre ved at spare på timerne og på personalet. Så vi skal løbe
hurtigere.
mange vil derfor vælge at finde et nyt arbejde. Øget arbejdstempo betyder mange flere
arbejdsskader,
derfor vil rengøringen blive meget ringere og hver gang man skal have lavet noget ekstra koster
det.
det bliver svært at få nye medarbejdere, for selv vi har svært ved det.

Håber at dette kan få jer til at tænke positivt på de gode og stabile medarbejder.
venlig hilsen
Britta U. Nielsen
TR, rengøringsafd.

