Politikerne
fik øjnene op
En synliggørelse af pedellernes arbejdsopgaver har betydet, at centraliseringen af drift og
vedligehold i Ringkøbing-Skjern Kommune
er blevet udskudt på ubestemt tid.
Af Martin Hammer

En plan om at spare spare to millioner kroner ved at
centralisere drift og vedligeholdelse af bygningerne i
Ringkøbing-Skjern Kommune, er taget af bordet.
Det skete efter indsigelser og protester fra pedellerne, der kunne påvise, at politikerne undervurderede
omfanget og kompleksiteten af deres arbejde.
John Lindekilde, tillidsrepræsentant for pedellerne
på skoleområdet, sendte et brev til politikerne, hvor
han oplistede 126 arbejdsopgaver, han varetager på
sin skole. Det fik politikerne til at sætte beslutningen
på pause.
“Pedellernes arbejde er blevet synliggjort, og det
har vist, at de er den lim, der får det hele til at hænge
sammen. Vi har lyttet til kritikken, så planerne er
syltet og bliver måske helt droppet,” siger Lone
Andersen, medlem af Erhvervs og Økonomiudvalget
for Venstre.
Planen lagt på is
Pedellerne var også bekymrede for, hvad det ville
betyde at miste tilknytningen til bygningerne, og de
indvendte, at det ville give en masse uproduktiv
transporttid, hvis institutionerne skulle rekvirere
pedeller hver gang, der skulle foretages noget.
“Vi er blevet klogere af de høringssvar. For mig er
det vigtigt, at kompetencen hos det tekniske personale ikke bliver udvandet, at de kan planlægge egne
opgaver, er tæt på deres arbejde og ikke får så meget
kørsel rundt i kommunen,” siger viceborgmester
Esben Lunde Larsen (V).
Planerne er udskudt, men kommunen ønsker
stadig at effektivisere bygningsvedligeholdelsen.
Pedellerne vil gerne diskutere nye modeller og har
tilbudt styregruppen at deltage.
“Jeg ser muligheder for en model med mere samarbejde på tværs af faggrænser og ressourcer og med
mere uddannelse. Og vi kan også rumme de institutioner, som i dag ikke har en pedel tilknyttet, hvis vi
altså får tilført det nødvendige personale,” siger John
Lindekilde. H
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årsværk – 50 på skoleområdet, 25 på plejeområdet og 5 på
rådhuset – så meget
summer pedelarbejdet cirka op til.

Mange
kvadratmeter
Ringkøbing-Skjern
Kommune har
bygninger på i alt
337.715 m2.

Taget af bordet
De centrale serviceteam skulle indføres
1. januar 2013, men
den forventede besparelse er nu taget
af næste års budget.

Vi var
rædde for, at
vi helt skulle
fjernes fra
den sociale
sammenhæng –
bundet op
i et andet
selskab.
JOHN LINDEKILDE, PEDEL

Johns 126
arbejdsopgaver
Pedel John Lindekilde fik
politikerne til at genoverveje deres spareplan for
bygningsvedligeholdet.
Af Martin Hammer H foto: Niels Åge Skovbo

På Videbæk Skole i Ringkøbing-Skjern
Kommune er teknisk serviceleder John
Lindekilde it-ansvarlig. Han skal sørge for, at

Sakset
fra foa.dk
8.11
Oﬀentlige fyringer
kunne have været
undgået
Tusindvis af afskedigelser
i det oﬀentlige kunne have
været undgået, hvis kommuner og regioner havde
brugt alle de penge, de
har lov til. Det viser en ny
analyse, som AE Rådet har
foretaget for FOA.

6.11
FOA’er melder
færre ulykker
Antallet af anmeldte
arbejdsulykker fra FOA-medlemmer er gået ned med
17 procent fra omkring
2.300 i 2006 til cirka 1.900
i 2010, viser en ny FOAundersøgelse.

30.10
Rygeforbud
i FOA-modvind

John Lindekilde er i
gang med at justere billedet på en af skolens
projektorer. Det er blot
én ud af 126 opgaver.
John Lindekilde hjælper
Magnus Poulsen fra 1.A
med at logge sig ind med
et password. John er en
dygtig pedel, synes Magnus. “Han reparerer ting og
hjælper, når bolden er ﬂad
eller får den ned fra taget
og ordner alle mulige ting,
så han er klog,” supplerer
kammeraterne.

skolens 225 pc’er
fungerer, og han
skal rense og
justere skolens 35
projektorer. Men
det er blot to af 126
opgaver, han
varetager på
skolen. John
Lindekilde har
også det grønne område, fører
tilsyn med rengøringen, deler
mælk ud og står for skolens
frugtordning. Og han vikarierer i sløjd.
Politikerne havde planer om
at spare penge ved at centralisere pedelarbejdet i serviceteam, men John Lindekilde var
ikke sikker på, at de kendte
omfanget af pedellernes
arbejde. Derfor sendte han
listen med opgaver til kommunens politikere.

“Jeg ville
synliggøre, hvad
vi faktisk bruger
tid på. Listen
viste, at vi
bruger meget
tid på en masse
små ting, der får
det hele til at
fungere,” for-

tæller han.
Og listen gjorde indtryk på
kommunens politikere, som
godt kunne se, at pedellernes
arbejde var mere komplekst,
end de først havde forestillet
sig.
Skolen er som mit andet hjem
John Lindekilde sætter en ære
i, at bygningerne på hans skole
er i orden, og at intet forfalder.
“Jeg behandler skolen, som
var det mit eget hjem. Efter

nytår kører jeg lige forbi for at
se, om alt er i orden, og i ferien
tjekker jeg lige ventilationen.
Sådan vil det ikke være med et
team med nogle udefra,”
mener han.
Børnene kender pedellen,
og elever, som har svært ved at
sidde stille, hjælper ham
gerne.
“Det er især de elever som
har svært ved det boglige, men
som godt kan bruge hænderne, som kommer til os. Det er
godt for inklusionen,” siger
han om endnu en fordel ved
den nuværende organisering.
”Hvorfor ødelægge en
organisering som fungerer
godt? Men man kan udvikle
den, og det vil vi gerne være
med til,” siger John Lindekilde. H

Så er det slut med at ryge
på arbejde, hvis man er
ansat på et hospital eller
en anden institution i Region
Midtjylland. Regionsrådet
har netop besluttet, at
regionens arbejdspladser
skal være røgfri. FOA Århus
er modstander af rygeforbuddet.

29.10
Maks. to
nattevagter på vej
Højst to nattevagter i træk.
Sådan lyder nu den oﬃcielle
anbefaling fra Arbejdstilsynet.

26.10
PenSam
meldt til politiet
Finanstilsynet har meldt
PenSam Liv til politiet for
ikke at have sendt årsopgørelser til en mindre gruppe
kunder. PenSam accepterer
en forventet bøde.

Læs flere nyheder
på foa.dk
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