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Danish Crown
fyrer 150
slagteri-ansatte
Medarbejdere på fire slagterier mister deres
arbejde som konsekvens af færre slagtesvin.
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Dårligt psykisk arbejdsmiljø
giver sygefravær
- og røde tal på bundlinien
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Flere sammen i ét stort selskab. Det er planen for affald, vand, spildevand og varne på Lolland-Falster.

Plan om LF-gigantfusion
for affald, vand og varme
BUSINESS Ét stort fæl-

les selskab for vand,
energi og affald kan blive
en realitet på LollandFalster inden for en meget
overskuelig fremtid.
Lolland Forsyning A/S,
Guldborgsund Forsyning
A/S, Refa Energi A/S og I/S
Refa har netop besluttet at
bede de to byråd i Lolland
og Guldborgsund kommuner om ja til at gå i gang
med detaljerede undersøgelser af mulighederne for
en fusion.
Bag ønsket står de to
borgmestre og de fire bestyrelsesformænd i selskaberne.
Får man ja fra byrådene
skal der nedsættes en initiativgruppe, som sammen
med specialister skal undersøge de praktiske muligheder og omfanget af
eventuelle gevinster ved
en fusion.
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- Der er en hel række forhold, som skal undersøges
meget nøje. Helt overordnet
mener jeg, at der er to meget klare forudsætninger,
som skal være opfyldt, før
vi eventuelt går videre med
at realisere fusionsplanen,
understreger borgmester
John Brædder, Guldborgsund Kommune.
- En fusion skal være til
gavn for os alle som forbrugere i form af højere effektivitet og dermed lavere
priser. Og som et naturligt
punkt to så skal undersøgelserne vise, at der er væsentlige synergigevinster
at hente ved en fusion, hvor
vi primært tror på at kunne
spare på ledelse og administration ved kun at have ét
selskab, tilføjer Guldborgsund-borgmesteren.
Men fusions-overvejelserne skal også ses som
et initiativ med henblik på

Tør DU lade være?

Vi hjælper
med ALT i sikring
- både privat og
erhverv

Vi gennemgår gerne dit
firmas behov for nye og
eksisterende anlæg
- og giver et uforpligtende
tilbud på ny løsning.
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Lolland Forsyning, Guldborgsund Forsyning og Refa i samarbejde

INDEHAVER OG VAGTANSVARLIG: THOMAS TLF. 22 26 59 78
INDEHAVER OG SALGSANSVARLIG: PALLE TLF. 40 14 70 85

Omkring 150 slagteriarbejdere i Blans, Faaborg,
Herning og Ringsted mister nu deres arbejde som
konsekvens af færre slagtesvin i de kommende måneder. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.
Tilførslen af slagtesvin til Danish Crowns slagterier ventes at falde yderligere i de kommende
måneder, og derfor tilpasses kapaciteten nu på fire
anlæg, lyder det.
På slagteriet i Blans ved Sønderborg mister 26
ansatte deres job, i Herning opsiges 29, mens 24
ansatte i Ringsted mister deres arbejde. De i alt 79
medarbejdere var fastansatte.
Nedgangen i antallet af slagtninger betyder, at
slagteriet i Blans har overkapacitet, så for at sikre
“den bedst mulige effektivitet” flyttes en del af den
nuværende produktion i Faaborg i stedet til Blans.
Det betyder, at op mod 80 medarbejdere i Faaborg
opsiges.
De 80 medarbejdere er ferieafløsere eller midlertidigt ansatte, som blev ansat, efter at lukningen af
slagteriet i Faaborg blev meldt ud, oplyser Danish
Crown. De berørte medarbejdere er derfor ikke omfattet af den såkaldte socialplan.
- Vi kunne se nedgangen komme allerede i foråret,
men de mange helligdage gjorde, at vi i første omgang undgik afskedigelser, udtaler produktionsdirektør Søren F. Eriksen.
- De seneste uger har det dog knebet med at holde
vores slagterier i gang om fredagen, så derfor ser vi
desværre ingen anden udvej end at skære i bemandingen, forklarer han.
De berørte medarbejdere opsiges i løbet af august
og september. Allerede i januar meldte branchegiganten ud, at de forventede 300 fyringer i løbet af
de næste par år som følge af en nedgang i antallet
af slagtninger.
Først på sommeren var medarbejderne på slagteriet i Rønne tæt på at miste deres job, da de nægtede
at acceptere en betragtelig lønnedgang, som slagterikoncernens ledelse havde stillet dem i udsigt.
De ansatte kæmpede med næb og kløer, og i ellevte time blev der skruet en aftale sammen, som
betyder, at medarbejderne fremover skal investere,
hvad der svarer til 3,5 procent af deres løn, i arbejdspladsens udvikling, mod at slagteriet ikke lukker i
de kommende fem år.
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En del af

at sikre, at Lolland-Falster
også har et lokalt styret og
ejet forsynings-, energi- og
affaldsselskab i fremtiden.
På Sjælland arbejder ni
kommuner netop nu med
at sammenlægge deres
forsyningsselskaber til en
fælles milliard-forretning.
Forbrugerne bliver stillet
årlige takstbesparelser på
tocifrede millionbeløb i
udsigt.
Med stadigt større fælles selskaber “lige uden for
døren” frygter forsyningsvirksomhederne på Lolland-Falster ganske enkelt
at blive “kørt over” på lidt
længere sigt.
- Vi er også i forhold til
forbrugerne forpligtede til
at se frem og etablere den
bedst mulige organistion.
Jeg ser personligt nødigt,
at stadigt flere funktioner forsvinder fra vores
landsdel for at blive styret

og ledet fra Sjælland eller
København. Det kan godt
være, at vi kan operere
med vores nuværende organisationer en håndfuld
år endnu. Men vi må se
længere frem. Og meget
tyder på, at vi skal have en
større og mere slagkraftig
selskabsdannelse, hvis vi
også vil være selvstændige
og i stand til at løfte opgaverne ude i fremtiden, siger
John Brædder.
Hvis de to byråd her i den
nærmeste fremtid imødekommer borgmestrenes og
bestyrelsesformændenes
ønsker om at granske fusions-tankerne nærmere,
regner man med, at det
egentlige analysearbejde
kan foregå i løbet af efteråret i år og være klar til
stillingtagen i foråret 2015.
HANS GANDRUP
hg@ftgruppen.dk
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Lolland-Falster Airport
Højbygårdvej 20B - 4970 Rødby
Tlf. +45 54 60 61 13 - lfair@lolland.dk
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