
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn: Renhold, redusert bemanning tlsvv 1  rsverk/krv 600v000v-

Relatertes tl OU-rapport tltak TDERÅ, med en innsparing p  krv 
600v000,- i 2017v 
Kommunestyret 21v6v vedtok   følge r dmannens anbefaling om denne 
reduksjonenv

Oppstart: - Avslutning: 1v oktober 2016

Bestlling inklv 
form l/hensikt
:

Redegjør for hvordan renholdstjenesten løser en bemanningsreduksjon 
p  1  rsverk/krv 600v000,-, med siktem l om at en slik endring skal ha 
minst mulig negatve virkninger for brukere og ansatev Blvav;

1) Hvordan ivaretas renholdsoppgavene fremover?
2) Hvilke renholdsoppgaver prioriteres noe ned eller avslutes?
3) Ny organisering?
4) Andre faktorer i hvordan dete løses?

Ansvarlig: Per Olav, Astrid

Deltakere: HR, John

Aktviteter Frist Ansvarlig Status

Konklusjon/
Resultat:

Omlegginger vil umiddelbart  medføre en reduksjon p  0,54 % stllingv 
Det vil videre bli frigjort pga naturlig avgang 0,5 % stlling p  Landmo fra
1v novv 2016v Denne vil ikke bli erstatet og vi tenker   dekke opp denne
ved bruk av renholder fra sone R dhusv Vi vil da presisere at om denne 
reduksjonen tas ut med virkning fra november 2016 m  dete være et 
stort pluss for Kommunen, og at dete er   forskuddtere det som i OU 
prosessen er tenkt som reduksjon i stllinger for 2017 og 2018 da dete 
utgjør 1,04% stllingv  Dersom vi blir p lagt yterligere reduksjon vil det 
medføre redusert kvalitet, kvanttet og ikke minst, økt belastng p  de 
ansate (viser her tl pv2)v 



1v P  renhold har det over td blit set p  fere mulige endringerv 
Lean er gjennomført (med unntak av Torpa)v Det arbeidet har 
medvirket tl en felles forst else av mulige endringerv Personalet
vil forsøke   ivareta tlsvarende oppgaver som blir utørt i dag, 
men selvsagt med strengere vurdering av hva som tl tder kan 
setes p  ventv Om det da vil bli tat, ja det vil nok variere fra dag
tl dag og fra sted tl sted ih tl tlgjengelig tdv 

2v Å avslute noen oppgaver innen renhold synes vanskeligv Vi m  
ikke glemme at det over  r har blit strammet betydelig innv 
Bygg med 24/7 drift vil særlig merke om renholdet skulle bli 
vesentlig redusert utover det vi allerede har tat og det som 
foresl s tat n v Slitasjen vil bli større p  byggene med d rligere 
renholdv Med redusert tdsbruk m  vedlikeholdsoppgaver som 
maskinkjøring, boning, slukrensking og sjeldnere vask av 
fellesareal/kjelleromr der iverksetesv Videre m  det tas mindre
rundvask og mindre kontorvaskv Reduksjon av antall personer tl
  utøre renhold vil forøvrig øke belastningen og slitasjen p  de 
gjenværende renholdernev

3v Det jobbes kontnuerlig med organiseringen av renholdetv Som 
eksempel kan Landmo nevnesv De har nylig lagt om og det synes 
at dete har resultert i større efektvitetv Omleggingen ble ogs  
godt motat av de ansatev Renholderne vil bli brukt s  
feksibelt som mulig og m  regne med mere kjøring/fyyng 
mellom objektene f r   dekke opp behovetv
Antall lokasjoner fveksv antall barnehager er videre en faktor 
som spiller innv Om dete endres vil det virke inn p  antall 
personer over tdv Ved eventuell nyansetelse av renholdsleder 
eter Line vil ikke dete bli en ren administratv stlling , men 
deler av stllingen vil m te prioriteres ute i renhold  i de 
forskjellige sonene eter behov som fveksv ved kortere fravær 
hos de ansatev Dete igjen vil gi redusert bruk av innleide 
vikarerv

4v R dmannen har i tllegg tl det vi sendte inn som forslag i første 
fase, p lagt oss   se p  en yterligere reduksjon p  krv 600000v- 
( vi har allerede har sendt inn tl R dmannen kommentar p  
dete)
Dete finner vi ikke selv mulig slik situasjonen er n , og med 
fere og mange reduksjoner over lengre td s  m  noen da hjelpe
oss / p legge oss hva vi skal kute ut ! 
Å redusere p  oppgaver m  i tlfelle bli en beslutning som tas av 
administrasjonen/politsk og som da vil resultere i at vi m  si 
opp arbeidstagerev  
 




