NOTAT

Dato: 23. oktober 2020

Høringssvar fra CMU i TMC
CMU i TMC har drøftet virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere fra Ringsted
Kommune til AffaldPlus.
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Vi er enige om følgende bemærkninger:













I forbindelse med udmeldingen af den beslutning, der blev taget i Byrådet
den 24. juni 2020 følte medarbejderne på affaldsområdet sig meget utrygge og udsatte. Utrygheden gik ud over arbejdsmiljøet.
Ledelsen tog hurtigt fat på problemet, og sørgede for at trygheden blev
genoprettet så vidt det var muligt inden medarbejderne gik på sommerferie.
Vi finder at beslutningen om at virksomhedsoverdrage 2 ud af 3 medarbejdere på affaldsområdet, vil få den betydning at sagsområdet i Ringsted
Kommunes administration bliver meget sårbart. I forbindelse med helt almindelig ferieafholdelse, men også i forbindelse med sygdom, overdragelse af opgaverne ved nyansættelse, og spidsbelastningssituationer vil det
blive vanskeligt at opretholde det samme serviceniveau som hidtil.
I en opstartsfase må det forventes at der sker et videnstab, og der vil
sandsynligvis også opstå forskellige indkøringsproblemer.
Vi finder også at serviceniveauet over for borgerne – i hvert fald i en periode – kan blive vanskeligt at opretholde. Det må forventes at serviceniveauet vil stige igen, men AffaldPlus vil ikke være underlagt de samme
sagsbehandlingsprocedurer, som gælder i Ringsted Kommune.
Når opgaven flytter, vil det være AffaldPlus, der prioriterer opgaverne. En
sådan prioritering vil ikke altid falde ud til fordel for de opgaver, der skal løses i forhold til Ringsted Kommunes borgere, samarbejde og sparring med
Ringsted Kommune, og Ringsted Kommunes opgaver.
Det samarbejde de øvrige sagsområder i Ringsted Kommune i øjeblikket
har ”in house” vil også blive ændret. I forhold til byggesagsbehandling og
lokalplanlægning er der p.t. et godt internt samarbejde omkring sikring af
den rigtige placering af affaldssortering – især på ejendommen med rækkehuse eller etageboliger. Dette samarbejde vil blive mindre tæt – ikke
kun på grund af fysisk afstand, men også på grund af andre måder at arbejde på og eventuelt andre medarbejdere hos AffaldPlus. Opgaven vil ikke nødvendigvis blive prioriteret på samme måde som i dag. Når der arbejdes med lokalplaner er der nogle skarpe deadlines, der kan bliver over-
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skredet, hvis AffaldPlus prioriterer anderledes. Der er mulighed for at AffaldPlus kan indsende bemærkninger i den offentlig høring, men det betyder at vi kommer til at planlægge på bagkant, og indeholder et potentiale
for en dårligere planlægning.
I forhold til opstart af byggeprojekter, hvor det gode samarbejde (dialog)
får en byggesag til at glide nemmere, er det vigtigt at opstartsmøder prioriteres, og at hver sag får en kontaktperson eller Ringsted Kommune får en
fast kontaktperson hos AffaldPlus. Men også i forhold til byggeprojekter er
det et spørgsmål om prioritering af opgaven, og det vil fremover være AffaldPlus, som står for det.
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