Tar vare på de ansatte
Kommunestyret skal mandag behandle et av forprosjektene for
Værnesregionen. Hovedtillitsvalgt Bente Nilsson, er godt fornøyd med at
rettighetene til de ansatte er sikret, samt at prosessen har vært åpen og
meget god.
Jon Håkon Slungård, Malvik-Bladet

I 2003 kom de første tankene om et samarbeid i regionen rundt Værnes. I dag er kommunene Tydal,
Selbu, Meråker, Frosta, Stjørdal og Malvik med i samarbeidet, og formålet med regionsamarbeidet var å
finne samarbeidsmuligheter som kunne styrke kommunene, samt gjøre det lettere å få godt kvalifisert
fagfolk til stillingene i disse seks kommunene. Hovedtillitsvalgt i Malvik kommune, Bente Nilsson, har
vært med i prosessen hele tiden, og Nilsson er godt fornøyd med måten prosessen er gjennomført på.
- Det har vært en åpen og ryddig prosess fra dag en. Jeg er en av to tillitsvalgte som har sittet i
regiongruppen fra starten av, og vi har hele tiden vært bestemt på å få en omstillingsavtale på plass. Den
er nå behandlet av alle seks kommuner, og det betyr at ansatte som eventuelt vil få en annen
arbeidskommune, kan få en annen jobb i egen kommune. Dette var en avtale vi skulle få på plass, sier
Bente Nilsson, som sier at en slik avtale gir arbeidstakerne større trygghet og forutsigbarhet.
Mandag skal politikerne i Malvik behandle framtiden for arbeidstakerne innen lønn, skatt og regnskap.

Riktig retning
Nilsson er av den oppfatning av et større samarbeid mellom kommunene vil styrke hver enkelt kommune.
Hun mener oppriktig at dette er riktig tankegang, og sier at dette på sikt vil skape tryggere arbeidsplasser
og bedre fagmiljø på de enkelte feltene.
- Dette er en riktig måte å tenke på, ikke minst for de minste kommunene. Hovedmålet med dette
samarbeidet er å styrke eksistensen som egne kommuner, og det gjør vi med å samarbeide på felt vi finner
det hensiktsmessig og mulig. Vi arbeidstakerorganisasjonene mener det er riktig å se på støttefunksjonene
i første omgang, og selv om forslaget som er på bordet nå ikke er det optimale, mener vi at dette er en god
løsning, fortsetter Bente Nilsson.
- Hva har de ansatte i Malvik kommune sagt?
- Naturligvis er ikke alle enig i det som er foreslått her. Men vi har vært opptatt av å gi all informasjon
underveis, og føler at vi har tatt med oss deres meninger inn i det arbeidet vi som tillitsvalgte har gjort.
Men naturligvis er det nok noen som føler at situasjonen er utrygg, og det er naturlig i en slik prosess,
avslutter Bente Nilsson.
FORNØYD: Hovedtillitsvalgt i Malvik kommune, Bente Nilsson, er godt fornøyd med at de har fått en
omstillingsavtale på plass i forbindelse med samarbeidet for Værnesregionen.

