Hei. Mitt innspill er på bemanning mm. I Staten, min arbeidsgiver snakkes det og planlegges
det med "effektivisering" av tjenester og produksjon. I mange, om ikke alle, er vi pålagt å
spare, effiktivisere og belaste budsjettene mindre. Dette er svært krevende da våre budsjetter i
det store og hele består av lønnsmidler. Nedbemanne, kutte stillinger og bruk av innleie fra
private er løsningene på dette i følge arbeidsgiver. Dette fører til usikre arbeidtagere til om vi
har arbeid i fremtiden. Samtidig får vi stadig flere oppgaver som selvfølgelig skal løses
innenfor budsjettene. Mer arbeid men mindre penger og mindre ansatte. Jeg kan ikke forstå at
dette passer inn i ønske om flere arbeidsplasser, lavere sykefravær, økt jobbtilfredshet og mer
produktive arbeidstakere. Vi har fått en kutt kultur som belønner ledere og administrasjoner
som "sparer" på budsjettene. Vi jobber skift, turnus eller hva annet det kalles rundt om, og
med en slags "minimumsbemanning" lar det seg ikke gå opp. Vi er ifølge årsverk
kalkulatorene mange nok ansatte men ifølge loven kan vi ikke ha en turnus som gjr bruk av
dette i praksis, og det er jo greit da vi slipper helseskader av denne verneloven. For å fylle inn
hullene i turnus benyttes innleie fra det private. Slik har det ikke alltid vært, vi har tidligere
hatt flere ansatte som ikke blir erstattet. I tilegg til denne flotte løsningen som ikke gir ønsket
resultat utløser enhver form for fravær, som sykdom, veldig ofte bruk av overtid og
merarbeid. Altså noe som er helt vanlig, at folk blir syk innimellom. Vi er har ett arbeide som
krever mennesker tilstede uavhengig av hvilke oppgaver som blir berørt av fravær. En syk
ansatt må erstattes, arbeidsoppgavene kan ikke vente eller pålegges andre. Dette er ett
sykdomstegn som bør tas på alvor. Slik er det mange steder i stat og kommune, helse og
omsorg spesielt. Bedre å dope ned enn å ha nok ansatte på jobb til å håndtere utagering og
vanskelig adferd. Vi trenger vel ikke renhold på sykehusene slik at det blir gjort rent hver
dag, når det skal effektiviseres. Leger og sykepleiere må kaste søppel og vaske selv. Da blir
det billig. Det virker som om det er gått sport i å kutte mest mulig. Gjør nå fremtiden en
tjeneste og bemann OPP slik at folk har arbeide og arbeidstid til å leve ett sunt liv med. Å
bygg nå for guds skyld NYTT og slutt å kladde på råttne bygg.

