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UTTALELSE FRA AMU ANG. BUDSJETTFORSLAG FRA FORMANNSKAPET.

AMU  er bekymret for formannskapets budsjettvedtak.
Vi ser at flere tunge investeringer er skjøvet frem i tid for å få budsjettet til å gå opp.
Problemet er at noen av disse prosessene blant kommunens ansatte  er kommet veldig langt. Dette gjelder særlig skole.
Her har det blitt ansatt nye rektorer ,og alle ansatte har gjennomgått en prosess med samtale om endring av arbeidssted.
Både ansatte og elever har vært i en prosess som har vært krevende.
Alle har gjort sitt for å gjøre denne prosessen så god som mulig. Ansatte har hver dag jobbet for å trygge foreldre og elever om at
denne prosessen skulle bli  forutsigbar og oppleves som trygg.
Både tillitsvalgte verneombud og ledelse har hatt en særs krevende oppgave og utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø.
Dersom vi nå utsetter / endrer planene vil de miste mye tillit fra ansatte, foreldre og elever og ødelegge prosessen med
omstrukturering av skolen.

Sykehjemmet har vært i diskusjon i Alstahaug kommune i mange år.
Vi vet at eldrebølgen kommer. De ansatte innen PLO må vite om de skal jobbe på et nytt sykehjem eller om kommunen tenker på en
alternativ organisering.

Ny barnehage. Her er det ansatt prosjektleder og prosjektet er kommet langt. 
De ansatte i kommunale barnehager må få endelig forutsigbarhet i hvordan barnehagestrukturen skal bli.

AMU mener at kommunestyret må gjøre endelige vedtak som er gjennomførbare slik at kommunens ansatte har en forutsigbar
hverdag.
Kommunens arbeidsmiljø må settes i høysete.
For å få et godt arbeidsmiljø trenger de ansatte å føle at de blir tatt på alvor.
De må føle at arbeidsgiveren deres er en seriøs aktør.
De må ha en forutsigbar hverdag.

Vi ber derfor kommunestyret om å vedta å gjennomføre prosjektene som er kommet lengst. Hvis prosjekter viser seg å ikke være
gjennomførbare ønsker vi at prosjektene skrinlegges, ikke utsettes.

På vegne av Arbeidstakersiden i AMU


