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Bästa Jyty Sibbo-medlem!

Året har bytt och det gågna året har varit minst sagt händelserikt. Jag vill till allra
först tacka er för det förtroende som visades mig när jag som nykomling valdes till er
ordförande, samt i slutet på förra året när det förtroendet förnyades. Jag har gjort mitt
allra bästa och jag hoppas att ni är nöjda med era förtroendevalda och det jobb vi gjort
för er. Vi kommer att fortsätta i minst samma takt under 2015.
Den stora elefanten i porslinsbutiken har ju detta år varit Operation Grytlock,
samt de sparåtgärder som kommit och kommer därav. Grytlocket handlar såväl om att
förbättra och effektivera arbetsrutinerna i hopp om mera hållbar inbesparing, som
även direkta sparåtgärder. Det går mycket rykten på fältet om att det kommer att sägas
upp eller permitteras anställda.
Jag kan givetvis inte lova att sådana extrema ingrepp inte kommer att stunda, det
beslutet är inte i mina eller ens våra (samarbetsgruppens) händer, men så mycket kan
jag säga att de inte en gång varit på förhandlingsbordet som inbesparingsmedel.
Samarbetsförhandlingarna fortgår tillsvidare i god anda och vi söker tillsammans
inbesparingar som är möjligast rättvisa, jämlika och följer alla regler. Det är ingen lätt
uppgift men ekonomin är dålig. Jag hoppas och tror att vi kommer att lyckas med den
bättre än i många grannkommuner.
Samtidigt pågår det stora förändringar på många avdelningar. Vår kommundirektör
drar ivrigt fram reformer med digitalisering och flyttande av rutinuppgifter till nätet.
Om du har frågor om vad som händer med din arbetsplats i denna stora förändring
kan du alltid ta kontakt med dina förtroendemän. Vi vet givetvis inte allt, men vi har
verktyg för utredning. Tyvärr är det för stunden väldigt klart att väldigt mycket
fortfarande är väldigt oklart.
Det som dock står väldigt klart är att just nu behövs sannerligen
fackföreningsverksamhet och fackföreningar, och vi i föreningarna behöver aktiva
medlemmar. Kom med och inverka, kom med och hjälpa, kom med och diskutera.
Kom med!

Gott (Nytt) År 2015!
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adress
Jyty SIbbo rf
PB 7
04131 SIBBO

e-post
mans.stenstrom@sibbo.fi
www.jytyliitto.fi

