Presseinformation
Skraldemænd ønsker arbejdsmiljø nævnt i udbud
Fra oktober ved de århusianske skraldemænd ikke længere, hvilke forhold de skal arbejde under. Onsdag
den 5. marts beslutter Aarhus Kommune nemlig, at aftalen med skraldemændenes fælles arbejdssted
Århus MiljøCenter ikke skal forlænges. Derfor håber skraldemændene, at Kommunen i stedet vil gøre
alvor af sin intention om at stille krav til arbejdsforhold i sit kommende udbudsmateriale.
Selvom der er gået næsten 20 år, står de århusianske skraldemænd stadig i skyggen af den skraldekonflikt,
der foregik i 1995-96. For nyligt skrev Jyllands-Posten eksempelvis en leder om ”at skraldemænd er et
ganske særligt følsomt folkefærd, hvis følsomhed kun overgås af deres selvforståelse”. Udtalelser som
denne ærgrer Bjørn Diedrichsen, der har været renovationsmedarbejder i seks år.
”Vi er faktisk rigtig stolte af at være skraldemænd og vil gerne gøre et godt stykke arbejde. Samtidig ønsker
vi at bevare de arbejdsforhold, vi har opnået – præcis ligesom lærere, sygeplejersker og journalister gerne
vil – uden at det har nogen sammenhæng med en 20 år gammel konflikt,” siger Bjørn Diedrichsen, som
bliver bakket op af kundetilfredshedsundersøgelser og flere undersøgelser af arbejdsglæde, hvor
skraldemændene ligger i top.
Godt arbejdsmiljø giver god service
En af de ting, der gør de århusianske skraldemænd glade for deres arbejde, er den sikkerhed de har for
deres arbejdsmiljøforhold. Siden 2001 er byens affaldsindsamling blevet udbudt i licitation, hvilket betyder,
at skraldemændene skifter arbejdsgiver alt efter, hvilken ekstern renovatør der vinder licitationen. Men
uanset hvilket firma de har kørt for, har de hele tiden haft fælles omklædning, kantine og garager hos Århus
MiljøCenter på Bautavej.
”Et godt arbejdsmiljø giver glade skraldemænd, som yder en god service. Desuden er jeg overbevist om, at
vi har undgået mange konflikter ved at være samlet, fordi vi har mulighed for at tale tingene igennem i
fællesskab og dermed undgå misforståelser. Jeg oplever faktisk dagens skraldemænd som meget
løsningsorienterede,” siger Bjørn Diedrichsen.
Fast arbejdssted øger konkurrenceevnen
Århus MiljøCenter har også huset en del af kundeservicefunktionen, hvilket har gjort dialogen mellem
skraldemænd og borgere nem og har klaret mange problemer i opløbet.
I det hele taget fungerer Århus MiljøCenter til stor tilfredshed – det viser den brugerundersøgelse, som
Kommunen selv fik gennemført i 2013, men som de har valgt at se bort fra i deres beslutning.
”Det undrer os, at de vil lave om på noget, som kører problemfrit og til stor tilfredshed for både kunder,
skraldemænd og renovatørfirmaer. Men vi ved godt, det hele bunder i økonomi,” siger Bjørn Diedrichsen.
Når Kommunens aftale med Århus MiljøCenter udløber i oktober 2014, bliver skraldemændene spredt ud til
de eksterne renovatørfirmaer, som så skal sørge for faciliteter til mandskab og biler.
”Det er vores store ønske, at Kommunen skriver ind i udbudsmaterialet, at vi stadig skal køre ud fra
Bautavej, ellers er det ikke muligt for renovatørerne at lægge det ind i deres tilbud. Byrådet lægger selv op
til, at der skal stå mere omkring arbejdsmiljø, når Kommunen udbyder opgaver, så det her er en oplagt
mulighed for at sætte handling bag ordene,” mener Bjørn Diedrichsen, der samtidig påpeger, at det vil give
en mere fair konkurrence på området.
”Hvis det er med i udbuddet, at vi har et lokalt, fælles udgangspunkt på Bautavej, er det nemmere for
renovatørfirmaer andre steder i landet at byde ind på renovationsopgaverne i Aarhus. Ellers vil det
sandsynligvis kun være de firmaer, der i forvejen har faciliteter i området, som vil byde,” vurderer han.
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Forslag til billedtekst:
Til oktober må skraldemand Bjørn Diedrichsen sige farvel til sit faste arbejdssted. Hans håb er, at Aarhus
Kommune gør alvor af intentionen om at stille krav til arbejdsmiljøet, når de udliciterer opgaver.
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Indsamlingen af dagrenovation i Aarhus er opdelt i fem områder.
Licitationen til affaldsindsamling i hvert område bliver udbudt hvert 6. år.
Desuden udbydes opgaverne med at indsamle storskrald og tømning af kuber og nedgravede
affaldscontainere til dagrenovation, glas og papir.
I øjeblikket er det MiljøTeam A/S, der har vundet licitationen på alle fem områder.
Område 1 (syd) og 2 (nord) udbydes i licitation i efteråret 2014.
De århusianske skraldemænd kører i toholdsskift, som deler den samme skraldebil.
I alt sørger ca. 60 skraldemænd for at indsamle århusianernes affald.
Se mere på MiljøTeam A/S’ hjemmeside: www.mtas.dk eller på Århus MiljøCenters hjemmeside:
www.aa-mc.dk

Dagsorden for byrådsmødet onsdag den 5. marts – punkt 22: ”Ophør af aftale med Århus MiljøCenter”:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Dagsorden-til-byraadsmoede/0e4b1cd7-e6d947c7-875a-623dfb6c35fd.aspx

