22. december 2011
Produktion 2015
Spørgsmålet om hvor og hvordan klargøring af brevpost til omdeling på lidt længere
sigt skal foregå har været drøftet mellem 3F Post og Breve Danmark /Distribution.
Der er opnået enighed om nogle få, centrale principper, som det kommende arbejde vil
bygge på.
Slutklargøringen af post til omdeling foretages som udgangspunkt på et
distributionscenter/omdelingscenter (det sted, hvor postomdelingen starter og slutter).
Der vil blive søgt lokale løsninger ud fra ”pejlemærker”. Det betyder størst mulig lokal
indflydelse på at der findes løsninger der passer til behovene lokalt.
Der vil fortsat blive automatiseret og optimeret, herunder eventuel arbejdsdeling og
jobrotation lokalt.
Vi kender endnu ikke ”pejlemærkerne” præcist, men det kan være mange temaer som
arealudnyttelse, materiel, udlægning af ruter, ligesom der også vil være centralt
styrede elementer i Produktion 2015, for eksempel produkter og til- og afpostning.
Produktion 2015 omhandler hele Breve Danmark, og vil have betydning også i
pakkerne, PDK Transport og postcentrene. Produktion 2015 er ikke et egentligt projekt,
men nærmere en overskrift på de elementer, som virksomheden mener skal til for at
møde postfaldet i de kommende år. Horisonten er hele perioden 2012-14, så alle
forandringer kommer ikke nødvendigvis i 2012.
Der er enighed med Breve Danmark om at dialog og medarbejderudvikling er
afgørende for Produktion 2015 og ændringerne i virksomheden. I de nærmeste år vil en
ordentlig og ansvarlig håndtering af overtal og afskedigelser også fortsat være
afgørende vigtig.
Fællestillidsrepræsentanterne indkaldes til ekstraordinært møde d. 17. januar 2012,
hvor også det kommende lokale forløb vil blive diskuteret, og hvor Breve Danmark er
inviteret til at fremlægge de elementer Produktion 2015, der er på tegnebrættet. Emnet
vil blive dækket i Postbladet nr. 1 2012, og sikkert løbende fremover.
Etiske spilleregler ifm elektroniske registreringer
Emnet blev behandlet grundigt i Postbladet nr. 5 2011.
Der foregår p.t. drøftelser med Post Danmark om brug af data i tjenstlige sager. Når
disse drøftelser er afsluttet, vil denne del af emnet blive beskrevet igen i Postbladet.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår
Landsbrancheklubben 3F Post

