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I forbindelse med Frederikssund Kommunes høring om ændret organisering af teknisk 

service område, fremsendes hermed høringssvar fra de faglige organisationer 3F og FOA. 

Forudsætningen for den årlige driftsbesparelse på 4 mio. kr. finder vi ikke realistisk. Det er 
ikke klart konkretiseret, hvordan den fremtidige driftspris forholder sig mellem bygninger og 
pleje af ude arealer. Erfaringsmæssigt er det heller ikke vores opfattelse, at en central styring 
m.v. vil give økonomiske besparelser, da vi desværre ofte ser ressourcer fra udførerdelen 
blive overført til den administrative del. 

Vi er enige i nogle af punkterne vedr. overordnet organisering. Vi ser og opfatter dog ikke en 
harmonisering af service niveauet værende dækkende for den egentlige begrundelse, men 
også at det dækker over forringelser af serviceniveauet. 

For os er det et krav, at stillingsbetegnelserne følger overenskomstens bestemmelser. 

Ved opdeling i geografiske distrikter kan vi se følgende negative konsekvenser, mangelfuld 
faglig sparring, mistet engagement, mistet ejerskab og fravalg af ukendte kerneydelser. Det 
kan blive svært at skelne mellem ”kan” og ”skal” opgaver i forhold til ukendte ydelser.  

Hvis det besluttes at vælge en struktur, med opdeling i geografiske distrikter, skal der være 
særligt fokus på viden, faglighed, uddannelse og efteruddannelse. Der skal afsættes 
ressourcer særskilt hertil, ellers mister Frederikssund Kommune nuværende kompetencer og 
kapaciteter. Vi har observeret der er delte meninger om geografisk eller fagspecifik opdeling. 

MED – strukturen skal afspejle den nye organisation, derfor indstiller vi til, at der oprettes et 
lokaludvalg for teknik og serviceområdet, med reference til deludvalget for Arbejdsmarked, 
Erhverv og Teknik. 

Vi anerkender selvfølgelig Frederikssund Kommunes velvilje til at inddrage medarbejderne i 
analysen med nogle pladser i sparringsgruppen. Desværre er det ikke oplevet som at have 
særlig meget indflydelse, og det er ikke særligt hensigtsmæssigt, idet medarbejderne kunne 
få den opfattelse, at den færdige drejebog var udarbejdet inden. 

Vi håber på en konstruktiv videre proces. 
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