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Forord
I marts 2005 meddelte virksomheden Unomedical, at virksomheden ville
lukke i løbet af en periode på 2 år, idet ledelsen havde besluttet at flytte
virksomheden til Slovakiet. Virksomheden er beliggende i en lille by på
Sjælland nær ved Køge og producerer udstyr til hospitals- og plejesektoren.
Der er tale om udpræget ensidigt gentaget arbejde og karakteristisk for virksomheden er, at medarbejderne helt overvejende er ikke-faglærte kvinder.
Det er konsekvenserne af meddelelsen om lukning af virksomheden og det
konkrete forløb for medarbejderne med hensyn til at finde ny beskæftigelse,
som er fokus i denne rapport. Derudover er det formålet at se på erfaringerne fra forløbet og pege på, hvilken rolle fagbevægelsen og tillidsrepræsentanten har ved virksomhedslukninger og særligt i forhold til flytninger til
andre lande.
Undersøgelser viser, at der i Danmark såvel som i andre industrialiserede
lande i løbet af de seneste år har fundet en stigning sted i udflytningen af
jobfunktioner og af virksomheder til lavtlønslande, og at der må forventes
yderligere stigninger de kommende år. Ikke mindst set i dette lys er det væsentligt at belyse, hvad der kan gøres for at afbøde konsekvenserne af denne
form for virksomhedslukninger.
CASA har i en årrække fulgt arbejdsmiljøet på virksomheden Unomedical
tidligere Maersk Medical, og i forbindelse med meddelelsen om lukningen
blev der etableret et samarbejde med 3F om at foretage en undersøgelse af
konsekvenserne af virksomhedslukningen, og hvad den betød for medarbejderne.
Undersøgelsen er gennemført i perioden 2006 til juni 2007. Den er baseret
på interview med de medarbejdere, som ophørte på virksomheden i perioden, fra meddelelsen om lukning blev givet, til nøglen blev drejet om den 1.
april 2007.
Vi vil takke 3F Køge Bugt og de mange medarbejdere, som har stillet sig til
rådighed for undersøgelsen – herunder tillidsrepræsentanten – som har stået
for organiseringen af kontakten til medarbejderne.
Undersøgelsen er finansieret af 3F.
Undersøgelsen er gennemført af Marianne Malmgren og Rikke Dalsted.
Rapporten er skrevet af Rikke Dalsted under ledelse af Finn Kenneth Hansen.
CASA
August 2007

Indholdsfortegnelse
1

2

3

4

5

Resumé...........................................................................................................5
1.1 Flytning af virksomhed til udlandet ......................................................5
1.2 Virksomheden Unomedical...................................................................5
1.3 Medarbejdernes reaktion .......................................................................5
1.4 Forhandlingsforløbet .............................................................................6
1.5 Hvordan reagerer medarbejderne – hvor går de hen? ...........................7
1.6 Hvor mange kommer i beskæftigelse, og hvor mange forlader
arbejdsmarkedet?...................................................................................7
1.7 Hvorfor bliver medarbejderne på virksomheden trods viden om
lukning?.................................................................................................8
1.8 Fagforeningens rolle – støtte til medarbejderne....................................9
1.9 Fordele og ulemper ved lang varsling ...................................................9
1.10
Opmærksomhedspunkter og perspektiver..............................11
1.10.1 Opbyggende og vedvarende uddannelses- og
kompetenceudvikling.............................................................11
1.10.2 Differentieret støtte ...............................................................11
1.10.3 Behov for detaljerede aftaler .................................................12
1.10.4 Fuldt beredskab klar ..............................................................12
1.10.5 Tilstrækkelig information......................................................13
1.10.6 Det særlige ved en flytning ...................................................13
Baggrund og formål med undersøgelsen ..................................................15
2.1 Casen Unomedical ..............................................................................15
2.2 Fremgangsmåde og metode.................................................................16
Globalisering og lokale sammenhænge.....................................................19
3.1 Globalisering .......................................................................................19
3.2 Det globale påvirker det lokale ...........................................................19
3.3 Konsekvenser for beskæftigelsen........................................................20
3.4 Globalisering og den lokale beskæftigelse..........................................21
3.5 Behov for mere viden om de lokale forhold – Hvad viser
erfaringerne? .......................................................................................22
Forløb...........................................................................................................23
4.1 Kronologisk beskrivelse......................................................................23
4.2 Medarbejdernes reaktion .....................................................................27
4.2.1 Oplæring af slovakiske medarbejdere og Slovakiet...............29
4.3 Meddelelse om lukning .......................................................................30
4.3.1 Den tidsmæssige placering af meddelelse .............................30
4.3.2 Er informationerne givet på en hensigtsmæssig måde? .........31
4.3.3 Har informationerne været tilstrækkelige? ............................32
4.4 Ophør...................................................................................................33
4.5 Opsummering af forløb .......................................................................35
Hvor går de hen? ........................................................................................37
5.1 Medarbejdergruppen i undersøgelsen .................................................37
5.2 Det gode og dårlige ved arbejdet ........................................................38
5.3 Troen på et nyt arbejde? ......................................................................39
5.4 Hvor mange er kommet i arbejde, og hvem er de? .............................41

5.4.1 Hvem finder nyt arbejde og hvornår?.................................... 42
5.4.2 Den nye beskæftigelse........................................................... 44
5.4.3 Hvordan har medarbejderne fundet nyt arbejde? .................. 45
5.5 Hvorfor vælger nogle at blive på virksomheden? .............................. 46
5.5.1 Fyret eller selv sagt op?......................................................... 46
5.5.2 Har den økonomiske bonus haft betydning? ......................... 47
5.6 Opsummering ..................................................................................... 49
6
Støtte til medarbejderne ............................................................................ 51
6.1 Medarbejdernes forventninger............................................................ 51
6.2 Tilbud om støtte.................................................................................. 52
6.2.1 Jobsøgningskursus................................................................. 53
6.3 Medarbejdernes oplevelse af støtte..................................................... 54
6.3.1 Tillidsrepræsentantens støtte ................................................. 56
6.3.2 Uddannet til at være arbejdsløs ............................................. 57
6.4 Opsummering ..................................................................................... 57
7
Perspektiver ................................................................................................ 59
7.1 Lang varsling om lukning................................................................... 59
7.1.1 Fordele................................................................................... 59
7.1.2 Ulemper ................................................................................. 60
7.2 Kvalifikation og kompetenceudvikling .............................................. 61
7.2.1 Opbyggende og vedvarende .................................................. 61
7.2.2 Differentieret støtte................................................................ 62
7.3 Behov for detaljerede aftaler .............................................................. 63
7.4 Hvordan skal medarbejderne forholde sig? ........................................ 63
7.4.1 Fuldt beredskab klar .............................................................. 63
7.4.2 Tilstrækkelig information...................................................... 64
7.4.3 Økonomisk bonus.................................................................. 65
7.4.4 Rammer for arbejdssøgende .................................................. 65
7.5 Det særlige ved en flytning................................................................. 65
7.5.1 Øget opmærksomhed............................................................. 66
Bilag ...................................................................................................................... 67
Bilag 1: Spørgeskema
Bilag 2: Tabeloversigt

4

1

Resumé

1.1

Flytning af virksomhed til udlandet

Denne undersøgelse sætter fokus på konsekvenserne af en virksomhedslukning. Hvad sker der med den arbejdskraft, som frigøres i forbindelse med
lukning af en virksomhed? Finder medarbejderne ny beskæftigelse og hvor
og på hvilke virksomheder? Hvor mange beslutter sig for at forlade eller
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvilken rolle spiller henholdsvis
fagbevægelse og tillidsrepræsentant ved virksomhedslukninger?

1.2

Virksomheden Unomedical

Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i virksomheden Unomedical.
Virksomheden producerer udstyr til hospitals- og plejesektoren. Virksomheden blev grundlagt i slutningen af 1960erne og blev senere til Maersk
Medical. I 2001 blev virksomheden opkøbt af det svenske investeringsfirma
Nordic Capital. Unomedical har produktion og salgsselskaber i flere lande
verden over.
Ledelsen af Unomedical i Hårlev – nær Køge – meddelte i marts 2005, at de
ville lukke virksomheden i løbet af 2 år, da man havde besluttet at flytte
produktionen til en endnu ikke nybygget virksomhed i Slovakiet.
Undersøgelsen omhandler virksomhedsforløbet, fra virksomheden meldte
ud om udflytningen, til selve lukningen skulle finde sted. På den måde har
det været muligt at følge konsekvenserne for medarbejderne og deres udviklingsforløb, fra beskeden blev givet, frem til tidspunktet hvor nøglen
blev drejet om for sidste gang 1. april 2007.
I perioden er der registreret oplysninger om 319 medarbejdere, som har forladt virksomheden. Heraf er der opnået telefonisk kontakt til alt 225 medarbejdere. Af disse har 177 medarbejdere deltaget i et personligt telefoninterview. Der er 48 medarbejdere, som af forskellige årsager ikke har ønsket at
deltage. Der er 38 medarbejdere, hvor det ikke har været muligt at få oplyst
telefonnummer, og det har ikke været muligt at opnå kontakt til 56 medarbejdere via telefon i den periode, undersøgelsen har stået på.

1.3

Medarbejdernes reaktion

Medarbejderne reagerede meget forskelligt på beskeden om lukningen.
Medarbejdere med mange års anciennitet reagerede med chok og vrede. De
var uforstående og skuffede over ledelsens beslutning og af den opfattelse,
at den information, de fik, var utilstrækkelig.
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En anden gruppe medarbejdere, der typisk har været ansat på Unomedical i
et par år, reagerede med accept. De var psykisk på vej ud og havde alligevel
tænkt sig at søge andet arbejde på et tidspunkt. De var ikke utilfredse med
den givne information og syntes, at den var tilstrækkelig.
En tredje gruppe medarbejdere havde på en eller anden måde en forventning om, at “noget ville ske”. De havde på fornemmelsen, at der ville ske et
eller andet – måske en lukning – i forbindelse med, at virksomheden var
blevet opkøbt at et investeringsselskab og de gentagne ledelsesudskiftninger.

1.4

Forhandlingsforløbet

Ved meldingen om lukningen var der stor lokal medieomtale, og 3F Køge
Bugt afholdt kort tid efter udmeldingen informationsmøder for medarbejderne, hvor der blev informeret om forhold og rettigheder i forbindelse med
ledighed og efterløn. Samtidig opfordrede 3F Køge Bugt medarbejderne til
at søge ny beskæftigelse så hurtigt som muligt.
Et halvt år efter udmeldingen udarbejdede hovedsamarbejdsudvalget en
overordnet skitse for de tiltag, der skulle sættes i værk for at afhjælpe konsekvenserne af lukningen. Skitsen indeholder en beskrivelse af en række tiltag i form af tilbud om individuel psykologhjælp, informationsmøder,
skriftligt materiale og jobsøgningskurser.
I samme tidsperiode forhandlede tillidsrepræsentanten og virksomheden om
en fratrædelsesgodtgørelse til de medarbejdere, der var ansat marts 2005, og
som bliver helt frem til lukningen. I forløbet aftales der ligeledes adskillige
bonusaftaler, der udbetales løbende.
Der var, hvad angår iværksættelse af uddannelse og jobsøgningskurser, i
høj grad tale om planer. Planer, som viste sig at blive centrale og problematiske omdrejningspunkter i det videre samarbejde.
Kommunikationen mellem Unomedicals ledelse og medarbejderne er foregået både via formelle og uformelle kommunikationsveje. Informationerne
er blevet givet til medarbejderne formelt og direkte fra ledelse til medarbejdere, fra tillidsrepræsentant til medarbejdere, og uformelt fra medarbejder
til medarbejder. Medarbejderne udtrykker, at der har været meget “sladder”,
og at de har været usikre på afsenderen af en given information. Denne
usikkerhed skabte mistro og modstand blandt medarbejderne over for ledelsen – også i de tilfælde, hvor informationen blev givet til dem på formel
og tydelig vis.
Planlægningen af medarbejdernes forhold til virksomheden har været præget af nogen “signalforvirring”. Inden for det førte halve år efter meddelel6

sen om lukningen valgte ca. 90 medarbejdere at forlade virksomheden, og
virksomheden valgte at afskedige ca. 45 medarbejdere. Samtidig med at
disse medarbejdere forlod Unomedical, oplevede virksomheden en uventet
høj efterspørgsel på deres produkter, og virksomheden kom derfor i akut
mangel på arbejdskraft og ansatte godt 100 nye medarbejdere.

1.5

Hvordan reagerer medarbejderne – hvor går de hen?

Undersøgelsen viser, at medarbejderne gør sig forskellige forhåbninger om
at finde ny beskæftigelse. Den samlede medarbejdergrupper deler sig i 3:
•
Medarbejdere, der ikke overvejer at søge ny beskæftigelse og forholder
sig passivt til situationen. Der er tale om medarbejdere, der typisk har
været ansat på Unomedical i mange år.
•
Medarbejdere, der tror, det er svært at finde ny beskæftigelse. Der er tale
om medarbejdere, der har været ansat på Unomedical i mange år eller
har været arbejdssøgende i en længere periode før deres nuværende ansættelse, og som ikke tror på egne kvalifikationer og kompetencer. En
stor del af denne gruppe er fysisk nedslidte og har smerter i bl.a. nakke,
skuldre og ryg af det ensidige gentagne arbejde.
•
Medarbejdere, der er overbeviste om, at det er let at finde arbejde. Der
er tale om medarbejdere, som enten har en erhvervsfaglig uddannelse eller har været ansat forskellige steder og er vant til at skifte arbejdsplads.

1.6

Hvor mange kommer i beskæftigelse, og hvor mange
forlader arbejdsmarkedet?

Ser vi på situationen kort efter, at medarbejderne har forladt virksomheden,
viser der sig følgende billede:
•
47 % er i beskæftigelse.
•
4 % er i gang med en uddannelse.
•
37 % er arbejdssøgende.
•
4 % har valgt at gå på efterløn.
•
8 % er sygemeldt, på barsel eller i praktik.
Den relativt høje beskæftigelsesprocent for medarbejderne i Unomedical
ligger i forlængelse af den generelt lave ledighed på Sjælland, og flere medarbejdere peger på, at deres nye arbejdsgiver direkte efterspørger mere arbejdskraft.
Medarbejderne finder ny beskæftigelse i forskellige brancher både inden for
det offentlige og det private, men primært inden for industri og fabriksarbejde. Overordnet er den nye beskæftigelse inden for områderne: Industri
og fabriksarbejde, transport og lager, daginstitutionsområdet (herunder enkelte inden for handicap- og plejesektoren), butik og handel, rengøring og
service.
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Hovedparten (81 %) ansættes i faste stillinger, i virksomheder eller institutioner i Hårlev eller i lokalområdet.
Medarbejderne finder primært beskæftigelse ved:
• Uopfordrede ansøgninger.
• Ved at søge på stillingsannonce.
• Gennem venner og familie. Medarbejderne hjælper hinanden til at finde
ny beskæftigelse og “hiver hinanden med” til de virksomheder, hvor de
finder arbejde.
Det er primært de 36 til 50-årige, der finder beskæftigelse. 75 % i denne aldersgruppe har fået nyt arbejde i modsætning til 39 % af dem under 35 år.
52 % af medarbejdergruppen over 51 år har fundet ny beskæftigelse.
En mindre gruppe medarbejdere på i alt 4 % vælger at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn. Denne andel er måske reelt en smule større, fordi
en del af de medarbejdere, der figurerer som arbejdsløse og syge, ikke regner med at finde arbejde grundet alder og helbred, og forventer at gå på efterløn inden for en kort periode. På den anden side er der en del af de medarbejdere, som har valgt at gå på efterløn, der havde håbet på at kunne blive
på arbejdsmarkedet nogle år endnu. De vælger ikke at søge ny beskæftigelse, fordi de synes, det er uoverskueligt at skulle starte nyt arbejde i så høj en
alder – måske kun for nogle få år.

1.7

Hvorfor bliver medarbejderne på virksomheden
trods viden om lukning?

Meldingen om lukningen af virksomheden får en række medarbejdere til at
søge væk meget hurtigt, og så snart de finder et job, siger de op på Unomedical. Andre bliver på virksomheden. Enten fordi de ikke finder et job, eller
fordi de gerne vil blive på virksomheden. Unomedical var stærkt interesseret i at fastholde så meget arbejdskraft som muligt og tilbød derfor en fratrædelsesgodtgørelse frem til lukningen og økonomiske bonusaftaler.
Ud fra de gennemførte medarbejderinterview fremgår det i midlertidigt, at
ingen af disse økonomiske bonusaftaler har fået et nævneværdigt antal medarbejdere til at blive på virksomheden. Medarbejderne mener gennemgående, at den økonomiske bonus var lille i forhold til en mulig lønstigning ved
at skifte job, og utilfredsheden over aftaler blev forstærket af, at der blev lavet individuelle større økonomiske aftaler uden om tillidsrepræsentanten.
Kendskabet til disse aftaler blev bragt op på et mæglingsmøde mellem 3F
Køge Bugt og ledelsen.
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Årsagen til, at medarbejdere valgte at blive på Unomedical, skyldes ikke så
meget de økonomiske bonusaftaler, men i højere grad at de var glade for det
kollegiale sammenhold, og at de boede i det nærliggende lokalområde.

1.8

Fagforeningens rolle – støtte til medarbejderne

Medarbejderne er blevet tilbudt støtte i form af ydelser, der er blevet forhandlet på plads mellem tillidsrepræsentanten og Unomedical. På hovedsamarbejdsudvalget blev der i august 2005 aftalt overordnede rammer for
den støtte, medarbejderne på Unomedical skulle tilbydes for at afhjælpe
konsekvenserne af lukningen i Hårlev.
Forhandlingerne mellem 3F Køge Bugt og virksomhedens ledelse har været
præget af konflikt. Omdrejningspunktet i forhandlingerne har været, hvorvidt medarbejderne skulle tilbydes støtte i form af uddannelse og kurser i
løbet af de 2 år fra udmeldingen om lukning til selve lukningen. 3F Køge
Bugt og tillidsrepræsentanten stillede krav om at kunne tilbyde uddannelse
og kurser så tidligt i forløbet som muligt. Unomedicals ledelse havde interesse i at fastholde medarbejderne i produktionen.
Forhandlingerne endte derfor med at bestå af: Fælles informationsmøder
med informationer fra ledelsen, informationsmøder med 3F Køge Bugt, akasse og jobcenter, tilbud om individuel psykologbistand, opslag på virksomheden om ledige job og adgang til computer samt jobsøgningskurser på
3 uger (2 uger for medarbejdere ansat efter beskeden om lukningen).
Den mest centrale del af støtten til medarbejderne har været jobsøgningskurset: “Styrk dine muligheder – Veje til nyt job eller uddannelse” arrangeret af AOF Greve i samarbejde med 3F Køge Bugt. Kurset var til stor utilfredshed for medarbejderne placeret i slutningen af deres ansættelser, og
flere udtrykker, at Unomedical trak kurset så langt hen i forløbet, fordi de
var interesserede i at beholde medarbejderne i produktionen så længe som
muligt.
For nogle medarbejdere har jobsøgningskurset ført til, at de har fået ny beskæftigelse, fordi de fik hjælp til at få sendt ansøgninger eller fik søgt praktikplads.

1.9

Fordele og ulemper ved lang varsling

Et helt naturligt spørgsmål i relation til udmeldingen omkring flytningen af
Unomedical er, hvorvidt en tidlig udmelding er hensigtsmæssig eller blot
skaber yderligere vanskeligheder og frustration.
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For medarbejderne giver den lange tidsperiode mulighed for at søge ny beskæftigelse løbende og dermed mindre risiko for at havne i arbejdsløshed. I
forhold til virksomheder med meget kort lukningsfrist står man ikke i den
situation, at der er en stor gruppe medarbejdere, der står uden arbejde på
samme tid. Ved løbende overgang til ny beskæftigelse kan de gradvis forlade virksomheden efterhånden, som de enten finder nyt arbejde eller vælger
at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn.
Den længerevarende tidsperiode gav ligeledes medarbejderne på Unomedical mulighed for at forhandle økonomiske fratrædelsesgodtgørelser og bonusaftaler og dermed stå i en valgsituation mellem højere løn og en senere
risiko for arbejdsløshed i forhold til et planlagt forløb med overgang til ny
beskæftigelse uden godtgørelse og bonus, men uden arbejdsløshed.
Forløbet på Unomedical viser, at en lang tidsperiode fra udmelding og til
lukning kan være slidsom for medarbejderne. Hvis der ikke sker tiltag i den
mellemliggende periode, og medarbejderne udsættes for bare at skulle vente
på, at deres arbejdsplads lukker, bliver det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden dårligt. Medarbejderne udtrykker, at uvisheden om egen situation
skabte utryghed og frustration: Hvornår bliver jeg måske fyret, og kan jeg
finde nyt arbejde?
Den lange varsling krævede kontinuerlig og tydelig kommunikation til
medarbejderne om processen med lukning af virksomheden. Hvad var tidshorisonten, og hvilke muligheder havde medarbejderne? I forløbet har kommunikationsvejene til medarbejderne ikke været tydelige, og den lange
varsling har været grobund for frustration og uenighed mellem de involverede parter.
Ud fra det samlede forløb på Unomedical vurderes det, at tiden fra udmeldingen i marts 2005 til lukningen 1. april 2007 kunne have været udnyttet
bedre til uddannelse og omskoling af medarbejderne. Det var ikke muligt at
komme igennem med dette over for ledelsen. På baggrund af manglende
enighed mellem 3F Køge Bugt og virksomhedens ledelse endte forhandlingerne med, at medarbejderne blev tilbudt 2-3 ugers jobsøgningskursus i
slutningen af deres ansættelse, men ingen kvalifikationsgivende uddannelse
forinden.
Medarbejderne har oplevet det som forvirrende og som et dilemma, at de på
den ene side fik mulighed for at opnå økonomisk bonus, hvis de blev på
Unomedical så længe som muligt, og at de på den anden side blev opfordret
af 3F Køge Bugt til at søge nyt arbejde så hurtigt som muligt. Beslutningen
om, hvorvidt de skulle vælge at blive – eller forlade virksomheden – blev
en afvejning af den økonomiske gevinst over for risikoen for at blive arbejdsløs, hvis de blev frem til lukningen.
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1.10 Opmærksomhedspunkter og perspektiver
Et centralt aspekt i undersøgelsen af Unomedical er 3F’s rolle i forbindelse
med flytning af produktionen til et andet land, og spørgsmålet er derfor,
hvilke erfaringer man kan drage af forløbet på Unomedical. På denne baggrund skal der peges på nogle opmærksomhedspunkter og perspektiver med
hensyn til fremtidige flytninger af produktionsvirksomheder.
1.10.1 Opbyggende og vedvarende uddannelses- og
kompetenceudvikling
3F Køge Bugt arbejdede for, at medarbejderne fik tilbud om uddannelser og
kurser. Når dette ikke blev tilfældet, hænger det meget sammen med traditionerne på virksomheden for uddannelse og kompetenceudvikling; Hvis uddannelse og udvikling af medarbejderstaben havde været en mere integreret
og naturlig del af dagligdagen på Unomedical, ville det have været lettere at
planlægge og gennemføre de nødvendige kurser.
Undersøgelsen viser, at hvis virksomheden havde lagt vægt på en opbyggende og vedvarende uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, ville medarbejderne være bedre forberedt i tilfælde af en virksomhedslukning. Medarbejderne ville være bedre stillet ved afskedigelse med bedre
kvalifikationer og kompetencer og dermed øget mulighed for at finde ny beskæftigelse.
1.10.2 Differentieret støtte
Arbejdet på Unomedical er kendetegnet ved ensidigt gentaget arbejde og
varetages af ufaglært arbejdskraft. Undersøgelsen viser, at medarbejderne
har meget forskellige kvalifikationer og kompetencer. Der er forskel på
medarbejdernes baggrund, uddannelse, deres erfaringer og dermed, hvad de
har behov for af uddannelse og vejledning.
Erfaringer fra forløbet på Unomedical peger på, at medarbejderne har brug
for differentieret støtte og vejledning afhængigt af deres aktuelle situation.
Medarbejderne fortæller, at de modtog information fra 3F Køge Bugt om
regler for efterløn og mulighederne for a-kasse ved ledighed. Ud over disse
oplysninger ville de gerne have haft modtaget information om konkrete jobmuligheder og have haft muligheden for kurser.
Erfaringerne fra Unomedical viser, at nogle medarbejdere har fuld tiltro til
at kunne finde nyt arbejde og ikke har brug for støtte, mens andre medarbejdere ikke har tillid til egne kompetencer og muligheder. For at kunne
løfte den samlede medarbejderstab til et højere kvalifikations- og kompetenceniveau er det hensigtsmæssigt, at der tænkes så differentieret som muligt, når der gennemføres kurser og uddannelse.
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1.10.3 Behov for detaljerede aftaler
Forløbet på Unomedical viser, at der ved udflytning og lukning af virksomheder er behov for lokalaftaler, som er formuleret klart og detaljeret fra starten. Eksempelvis blev der forhandlet overordnede rammer på plads på hovedsamarbejdsudvalget for, hvilken støtte medarbejderen skulle tilbydes,
men der var ikke enighed mellem parterne om det nærmere indhold.
Erfaringen viser, at man optimalt set skal sikre at have konkrete og detaljerede beskrivelser af, hvad man er blevet enige om i det konkrete tilfælde, fx
hvilken støtte medarbejderne ville modtage i forløbet, den tidsmæssige placering af kurser, uddannelse, størrelsen af en eventuel fratrædelsesgodtgørelse, bonus samt planer for afskedigelser.
Detaljerede lokalaftaler vil kunne være med til at skabe tydelige rammer for
det videre samarbejde mellem fagforening, tillidsrepræsentant, medarbejdere og virksomhed. Detaljerede lokalaftaler vil ligeledes være med til at skabe øget tryghed og sikkerhed for medarbejderne.
1.10.4 Fuldt beredskab klar
Erfaringerne fra Unomedical viser, at der er behov for et beredskab, der kan
træde ind ved en eventuel udflytning eller lukning af en virksomhed. En
lukning og omstrukturering er bl.a. en stor opgave for tillidsrepræsentanten
på virksomheden, som ved en lukning får akut brug for opbakning og støtte
dels i forbindelse med forhandlinger, dels ved konkrete tvivlsspørgsmål.
En del af et akut beredskab kunne bestå af personer i den lokale fagforening, der har overblik over konkrete muligheder for ny beskæftigelse i lokalområdet, herunder efterspørgslen for ufaglært arbejdskraft i andre industrivirksomheder i området. Kontakten til andre arbejdsplader i lokalområdet kunne skabes yderligere gennem kontakt mellem tillidsrepræsentanterne
i de respektive virksomheder, som kunne give det aktuelle billede af situationen.
Derudover kunne det være vigtigt at inddrage forbundet i et sådant beredskab med henblik på støtte og erfaringer fra andre virksomheder.
Tillidsrepræsentanten bliver i undersøgelsen fremhævet som en central figur af både medarbejderne og virksomhedsledelsen. Vedkommende er afgørende for, at et givent samarbejde mellem den samlede medarbejdergruppe og virksomheden fungerer. Tillidsrepræsentanten havde mere eller mindre ansvaret for forhandlinger af samtlige fratrædelsesgodtgørelser og bonusaftaler, og desuden var tillidsrepræsentanten et centralt bindeled mellem
virksomhed og fagbevægelse.
Undersøgelsen viser, at tillidsrepræsentanten havde brug for en stab af personer, der kunne træde ind og hjælpe med de mange arbejdsopgaver, der
opstod i forbindelse med lukningen. Tillidsrepræsentantens funktion betød,
at vedkommende stod alene i aktuelle situationer.
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1.10.5 Tilstrækkelig information
Medarbejderne i Unomedical var afhængige af løbende og tidssvarende information og konkrete oplysninger gennem hele forløbet. De havde behov
for at opleve tryghed og perspektiv på deres situation. Det forudsatte, at de
modtog konkret information om lukningen, og om hvordan processen skred
frem i såvel Danmark som i Slovakiet. De havde også behov for information om deres muligheder for ny beskæftigelse, uddannelse og praktikophold,
økonomi osv.
I forløbet på Unomedical var informationerne rettet mod såvel den enkelte
medarbejder som mod den samlede medarbejdergruppe. Medarbejderen udtrykker, at informationen var bedst, når den var udformet på en sådan måde,
at den var klar og let forståelig. Et godt og frugtbart samarbejde mellem
virksomhed, fagforening og medarbejdere forudsætter, at samarbejdsudvalget er velinformeret om virksomhedens konkrete forhold og udvikling.
1.10.6 Det særlige ved en flytning
Et relevant spørgsmål i forbindelse med en flytning er, om der er særlige
forhold, man skal være opmærksom på ved en udflytning i forhold til en
virksomhedslukning. Afvigelserne ved en udflytning i forhold til en lukning
er i dette forløb, at medarbejderne bl.a. blev tilbudt at tage del i oplæringen
af de udenlandske medarbejdere i enten Danmark eller i Slovakiet.
De danske medarbejderes udrejse og arbejde i Slovakiet stillede krav til
øget opmærksomhed på faktorer som løn-, ferie- og arbejdsforhold. Forløbet i Unomedical viser, at der var behov for klare lokalaftaler om, hvordan
medarbejdernes forhold var i tilfælde af arbejde i udlandet. Tilsvarende
gælder sikkerhedsforholdene i udlandet, og hvordan medarbejdernes vilkår
er i tilfælde af eventuelle arbejdsskader.
I forbindelse med udflytningen af produktionen fra Hårlev til Slovakiet har
der været tale om, at slovakiske medarbejdere kom til Danmark for at blive
oplært. Det rejste spørgsmålet, om de danske medarbejdere fx kunne forhandle tillæg for deres indsats, og hvordan de forholdt sig til både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på virksomheden.
Ved udflytning af produktionen fra Hårlev til Slovakiet har der været tale
om en glidende overgang fra dansk til udenlands produktion, som stiller
særlige udfordringer til tillidsrepræsentanten og samarbejdsudvalget og til
opmærksomhed på fx opsigelserne af de danske medarbejdere.
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2

Baggrund og formål med undersøgelsen

Denne undersøgelse handler om, hvor medarbejderne går hen, når en virksomhed lukker for at flytte produktionen til lande med lavere lønomkostninger.
Gennem de seneste år har CASA fulgt arbejdsmiljøet på industrivirksomheden Unomedical (tidligere Maersk Medical) og foretaget en evaluering af
projektet: “Bevæg arbejdspladsen – bevæg dig selv”.
Lukningen af Unomedical er blot et eksempel blandt flere på virksomheder,
som er lukket inden for de seneste år på grund af flytning af produktionen
til andre lande og et eksempel på de vilkår, mange industrivirksomheder –
ofte med ikke-faglært arbejdskraft – står overfor, nemlig udflytning til lande
med et relativt lavere lønniveau. Lukningen af virksomheden kan ses i lyset
af globaliseringen.
Undersøgelsen sætter fokus på konsekvenserne af en virksomhedslukning.
Hvad sker der med den arbejdskraft, som frigøres i forbindelse med lukningen af virksomheder? Finder medarbejderne ny beskæftigelse og hvor og på
hvilke virksomheder? Hvor mange beslutter sig for at forlade eller trække
sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvor mange ender i arbejdsløshedskøen
eller forlader arbejdsmarkedet med eller uden offentlige indkomstoverførsler? Hvilken rolle spiller henholdsvis fagbevægelse og tillidsrepræsentant
ved virksomhedslukninger? Hvilken støtte kan der gives til medarbejderne i
en sådan situation?
Undersøgelsen er en case-undersøgelse. Hensigten er at se på, hvilke erfaringer der kan drages af forløbet på Unomedical, og hvordan fagbevægelsens rolle kan tydeliggøres.

2.1

Casen Unomedical

Undersøgelsen er foretaget alene på Unomedical – som et case-eksempel på
hvad der sker i forbindelse med lukningen af en industrivirksomhed og her
specielt en industrivirksomhed med helt overvejende kvindelig ikke-faglært
arbejdskraft. Hvordan går det de ikke-faglærte arbejdere, og hvordan ser deres beskæftigelsessituation ud efter, at de forlader Unomedical? Undersøgelsen omfatter alle medarbejdere på virksomheden, såvel mænd som kvinder.
Ledelsen af Unomedical meddelte i marts 2005, at de ville lukke virksomheden i løbet af 2 år, fordi man ville flytte produktionen til en nybygget
virksomhed i Slovakiet. Med denne fremgangsmåde for lukningen af Uno-
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medical har det været muligt at følge medarbejdernes udviklingsforløb frem
til tidspunktet, hvor nøglen blev drejet om for sidste gang den 1. april 2007.
Formålet med undersøgelsen er for det første at belyse, hvor stor en del af
medarbejderne, der kommer i beskæftigelse, hvor stor en del der bliver arbejdsløse, og hvor stor en del der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
For det andet at belyse hvor mange som i perioden bliver tilbudt uddannelse, og hvor stor en del der benytter sig af sådanne eventuelle tilbud, samt
hvor mange der af sig selv går i gang med former for kurser eller uddannelse.
For det tredje er det formålet at belyse, hvad vi kan lære af erfaringerne fra
denne virksomhed angående:
•
Hvad skal der til af tiltag og indsatser i form af uddannelse og omskoling af medarbejdere?
•
Hvordan skal medarbejderne forholde sig til en situation, hvor virksomheden lukker?
•
Har tillidsrepræsentanterne de tilstrækkelige værktøjer i en lukningssituation?
•
Hvad kan de trække på af lokale kræfter?
•
Hvad kan de trække på af erfaringer fra forbundet/a-kassen?
Unomedical producerer udstyr til hospitals- og plejesektoren og blev grundlagt i slutningen af 1960erne af Svend Andersen. Virksomheden blev senere
til Maersk Medical og blev senest opkøbt af det svenske investeringsfirma
Nordic Capital. Unomedical har produktion og salgsselskaber i flere lande
verden over.

2.2

Fremgangsmåde og metode

Undersøgelsen har løbende fulgt bevægelserne på virksomheden i form af
løbende kontakt til tillidsrepræsentanter, 3F lokalt, medarbejdere og andre. I
perioden fra marts 2005 frem til selve lukningen er der foretaget registrering af de medarbejdere, der forlader virksomheden, og eventuelle nye som
ansættes.
For alle ikke-faglærte medarbejdere (medlemmer af 3F), der forlader virksomheden, er der gennemført individuelle telefoninterview med udgangspunkt i et spørgeskema, som er blevet udleveret til medarbejderen ved arbejdsophør. De gennemførte interview indeholder ligeledes en mere kvalitativ del omkring deres situation efter, at de forlader virksomheden.
I undersøgelsen er det valgt at foretage en løbende registrering af medarbejderne, når de havde forladt virksomheden. Denne fremgangsmåde har givet
mulighed for at danne et samlet billede af hele forløbet fra start til slut.
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Medarbejderinterviewene er blevet gennemført fra 1-3 måneder efter medarbejdernes ophør på Unomedical. Bestræbelsen har været at interviewe så
kort tid efter, at de er ophørt, for ikke at miste kontakten til dem, og for at få
indblik i medarbejdernes oplevelse i den aktuelle situation. Dette valg har
betydet, at vi spørger til medarbejdernes nye situation kort tid efter, at de er
ophørt på Unomedical, og for de enkelte medarbejdere kan der være en forskel på tidspunktet fra 1-3 måneder. Det kunne selvfølgelig have været optimalt at spørge til deres nye beskæftigelsessituation på samme tidspunkt og
med en ensartet tidsforskydning i forhold til deres ophør fx 3 måneder eller
6 måneder. Dette har dog ikke været muligt.
Der var ca. 230 medarbejdere på Unomedical marts 2005, og der er i forløbet blevet ansat ca. 130 medarbejdere som vikarer eller midlertidigt ansatte.
Dette skyldtes, at virksomheden blev ved med at producere på højtryk efter,
at den har givet meddelelse om lukningen. Da en del ansatte beslutter sig
for at forlade virksomheden, bliver virksomheden nødt til at ansætte flere
medarbejdere.
Hensigten har været at opnå løbende kontakt til alle afskedigede medarbejdere efterhånden, som de forlod virksomheden. Proceduren har været, at
den lokale tillidsrepræsentant på Unomedical har udleveret et spørgeskema
til hver medarbejder ved deres ophør på virksomheden, hvorefter de er blevet ringet op af en medarbejder fra CASA til et personligt interview. Selve
registreringen af medarbejdere har været afhængig af tillidsrepræsentanten,
og CASA har modtaget oplysninger om medarbejderne i form af tilsendte
lister med navne og telefonnumre. Til tider har disse lister ikke indeholdt
tilstrækkelige oplysninger til, at CASA har været i stand til at opnå kontakt
til medarbejderne, hvilket har kompliceret proceduren.
I alt har CASA fået tilsendt oplysninger om 319 medarbejdere, hvoraf der
er opnået telefonisk kontakt til i alt 225. Af disse har 177 medarbejdere deltaget i et personligt telefoninterview, 48 har ikke ønsket at deltage af forskellige årsager.
Ud af de 319 medarbejdere, CASA har fået oplysninger på via den lokale
tillidsrepræsentant, har der ikke været tilstrækkelige oplysninger på i alt 38
medarbejdere til, at vi har kunnet få oplyst telefonnummer på vedkommende. Desuden har det ikke været muligt at opnå kontakt til 56 medarbejdere
via telefon i den periode, undersøgelsen har stået på.
De 56 medarbejdere, vi ikke har opnået kontakt til, er for en stor del de
medarbejdere, der forlod Unomedical i starten af forløbet, lige efter beskeden om lukningen blev meldt ud. CASA påbegyndte undersøgelsen primo
2006 over et halvt år efter, at beskeden om lukningen var blevet givet. På
dette tidspunkt havde en stor gruppe medarbejdere på i alt ca. 100 personer
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allerede valgt at forlade virksomheden, og vi har kun opnået kontakt til ca.
halvdelen af disse.
Der har i projektet været oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra
medarbejderne på virksomheden, 3F Køge Bugt og med repræsentanter fra
forbundets industrigruppe, a-kasse og uddannelsesafdeling. Følgegruppen
har gennem det samlede projektforløb fulgt undersøgelsen, idet der løbende
er blevet afgivet status.
Undersøgelsen er ikke en totaltælling af samtlige medarbejdere og med
fuldt indblik i alle ca. 360 medarbejderes erfaringer i forløbet, men datagrundlaget giver et dybtgående indblik i et forløb, som peger på tendenser
og bevægelser, der måtte være i et lignende forløb i en anden industrivirksomhed.
Foruden medarbejderinterviewene er der gennemført individuelle interview
med: Tillidsrepræsentanter på virksomheden, personale fra 3F lokalt i Køge
Bugt, udvalgte personer med kendskab til globalisering i 3F centralt, kursusarrangører for jobsøgningskursus fra jobcenter i Greve, personer fra
Unomedicals ledelse og personaleafdeling.
Projektet er gennemført i perioden 2006-2007.
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3

Globalisering og lokale sammenhænge

3.1

Globalisering

Globalisering anvendes i den daglige debat i mange forskellige sammenhænge. Ofte hentydes til det forhold, at vi i højere grad mærker impulser fra
andre lande, og at verdens lande til stadighed bliver mere og mere afhængige af hinanden og er indbyrdes forbundne. Det gælder såvel økonomisk
gennem øget samhandel og konkurrence på både vare- og kapitalmarkedet
som kulturelt, hvad angår livsstilsforhold.
Globaliseringen har imidlertid også vist sig at slå igennem på mange forhold. Det gælder den øgede mobilitet af folk mellem forskellige lande fx
indvandrere og flygtninge samt øgede medie- og kommunikationspåvirkninger fx gennem tv og videnskommunikation og gennem internet. Og det
gælder ikke mindst økonomisk gennem den øgede konkurrence ikke blot fra
lande, vi normalt sammenligner os med og er i fællesskab med, men også
fjerne lande som vi normalt ikke sammenligner os med fx østeuropæiske
lande og lande i Asien.
Der er tale om en øget og tættere konkurrence, som påvirker den enkelte
virksomheds ageren og adfærd og har konsekvenser for produktion og arbejdskraft og altså for ansatte medarbejdere og borgere.

3.2

Det globale påvirker det lokale

Multinationale selskaber får større og større betydning, og de har mulighed
for at placere produktionen, hvor den er mest rentabel. Produktionsprocessen deles mere og mere op, og de enkelte dele placeres, hvor de giver størst
indtjening. Nogle dele i et land, andre dele i andre lande, og hovedsædet et
tredje sted. Produktionsprocessen bliver mere og mere global.
Et forhold som har både samfundsmæssige og lokale konsekvenser. Samfundsmæssigt påvirker det samhandel, produktion og beskæftigelse og lokalt de enkelte virksomheders produktion og dermed også de enkelte medarbejdere og deres beskæftigelse.
Men også for de enkelte virksomheder betyder den øgede og tættere konkurrence, at de overvejer, om dele af produktionen eller hele produktionen
kan flyttes til andre lande, hvor lønniveauet er lavere.
Udflytning af virksomheder er først og fremmest begrundet i et lavere omkostningsniveau, og her spiller lønniveauet en afgørende rolle. Det gælder
særligt for produktionsvirksomheder med en simpel produktion, som er arbejdsintensiv og med overvejende ikke-faglært arbejdskraft. Her kan det
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være en overvejelse at flytte hele eller dele af produktionen fra et land med
et relativt højt lønniveau til et land med relativt lave lønninger.
Hvad den øgede konkurrence konkret betyder for Danmark med hensyn til
virksomheder og beskæftigelse, er der mange meninger om både samfundsmæssigt og lokalt. Der er ikke tale om noget nyt fænomen. Konkurrence har
altid karakteriseret de kapitalistiske lande. Men med globaliseringen er der
tale om andre muligheder og dermed en tiltagende påvirkning.
Undersøgelser viser imidlertid, at der i Danmark såvel som i andre industrialiserede lande i løbet af de seneste år har fundet en stigning sted i udflytningen af jobfunktioner og virksomheder, og at virksomhederne forventer
yderligere stigninger i de kommende år. (Tænketanken Fremtidens Vækst.
Økonomi- og erhvervsministeriet: “Fakta vedr. udflytning af danske arbejdspladser, 2005”).
Omfanget af udflytning fra Danmark har tidligere ligget på en størrelsesorden på 5.000 job om året, men det må på baggrund af den konstaterede udvikling og meldingerne fra virksomhederne ligge på et langt større antal job
i dag og må forventes at stige.

3.3

Konsekvenser for beskæftigelsen

Ser vi på alene på påvirkningen af beskæftigelsen, viser en række undersøgelser, at der både er fordele og ulemper ved globaliseringen. Selvom flytninger mærkes, så viser undersøgelser, at udviklingen ikke nødvendigvis
kun har og har haft negative virkninger. Tab af arbejdspladser bliver erstattet af nye arbejdspladser og nye beskæftigelsesmuligheder.
Undersøgelse af effekten i Danmark af konkurrencen fra lavtlønslande viser, at den formodentlig er begrænset, men at den navnlig er koncentreret på
visse dele af industrien. (SFI-undersøgelse: Lukning og indskrænkning af
virksomheder, 2004).
SFI-undersøgelsen ender op med en forholdsvis positiv konklusion angående globaliseringens konsekvenser. Den påpeger således, at de forholdsvis
begrænsede konsekvenser af virksomhedslukninger og -indskrænkninger og
i særdeleshed konkurrence fra lavtlønslande indikerer, at det danske arbejdsmarked har været i stand til at afbøde de negative virkninger. Lønmodtagernes fleksibilitet og mobilitet kombineret med tilstrækkelig jobskabelse
har således bevirket, at fratrådte lønmodtagere i udsatte brancher opsuges i
andre brancher.
En yderligere forklaring på de forholdsvis begrænsede konsekvenser er, at
det nærmere er karakteristikaene ved arbejdsstederne, der spiller en rolle
for, hvem der fratræder, og ikke personkarakteristika. Det er således særlige
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brancher fx tekstil- og beklædningsindustrien og særlige industrivirksomheder karakteriseret ved produktionsvirksomheder med en simpel produktion, ensidigt gentaget arbejde og helt overvejende ikke-faglært arbejdskraft,
som har stor risiko for flytning af produktion til lande med lave lønninger.
Derimod er der ikke noget, der tyder på, at flytningen af virksomheder har
noget med medarbejdernes kvalifikationer at gøre og fx, at de har markant
svagere ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
Tænketanken Fremtidens Vækst peger i deres analyser på, at det danske arbejdsmarked historisk har været i stand til at tilpasse sig de ændringer, som
bl.a. den ændrede internationale arbejdsdeling har afstedkommet. De fleste,
der har mistet job pga. outsourcing eller andre forhold, herunder teknologisk udvikling, har været i stand til at finde tilbage til arbejdsmarkedet.
Med baggrund i en undersøgelse af tekstil- og beklædningsindustrien og
Tænketankens egne beregninger fremlægges talmateriale, der viser, at der
både for tekstil- og beklædningsindustrien og generelt for andre brancher
gælder det forhold, at omkring 80 % er i beskæftigelse, 10 % er stadig ledige, og 10 % er uden for arbejdsstyrken efter 5 år.

3.4

Globalisering og den lokale beskæftigelse

Regionale undersøgelser viser samme tendens. Ligesom der sker udflytninger, sker der også tilflytninger af virksomheder og dermed nye beskæftigelsesmuligheder. En undersøgelse af globaliseringens muligheder og konsekvenser for arbejdsmarkederne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
viser, at det særligt er industrivirksomheder og virksomheder, hvor der er en
stor andel af ikke-faglært arbejdskraft, der er hårdt ramt af udflytninger.
Undersøgelsen viser, at der er mange forskellige motiver og drivkræfter, der
spiller ind og skaber grundlaget for, at virksomhederne flytter aktiviteter og
produktion. I den forbindelse er et hovedresultat, at omkostningsreduktion,
både i form af lønomkostninger og af andre former for omkostninger generelt er det vigtigste formål med udflytningen.
Arbejdsformidlingen Fyn sætter i publikationen “Det fynske arbejdsmarked
2004-2007” fokus på konsekvenserne af outsourcing på det fynske arbejdsmarked. Analysen tager udgangspunkt i tre fynske virksomheder, der alle
har outsourcet hele eller dele af deres produktion til lavtlønslande. Analysen
viser her, at næsten halvdelen er i arbejde efter et halvt år. Det konkluderes,
at de personer, som mister deres arbejde som følge af lukning, har vanskeligt ved at finde arbejde inden for relativ kort tidshorisont. Analysen er baseret på 224 medarbejdere, hvoraf 143 var ikke-faglærte.
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Ser vi også på undersøgelse af enkeltvirksomheder, viser der sig forskellige
resultater af konsekvenserne for de ansatte med hensyn til at finde beskæftigelse. Det afhænger af området, men også af tidspunktet for opgørelsen af
beskæftigelsen for medarbejderne.
Ved lukning af slagteriet Danish Crown og Kiksfabrikken Bisca i region
Nordjylland blev der foretaget en undersøgelse af beskæftigelsen for de
medarbejdere, som stoppede på virksomhederne. Efter et halvt år viste der
sig følgende billede. Der var 57 % af de afskedigede, som var kommet i ordinær beskæftigelse, ca. 14 % havde påbegyndt et uddannelsesforløb, ca. 21
% var forsat arbejdsløse og altså hverken kommet videre på arbejdsmarkedet eller i uddannelse eller anden beskæftigelse, og ca. 7-8 % havde forladt
eller var på vej til at forlade arbejdsmarkedet. (Undersøgelsesrapport, “NNF
i forandring”, 2005).

3.5

Behov for mere viden om de lokale forhold – Hvad
viser erfaringerne?

Globaliseringen er en realitet. Lande med lavere lønninger er rykket tættere
på både bogstaveligt og også konkurrencemæssigt på grund af de lavere
transportomkostninger og de ændrede kommunikationsmuligheder. Globaliseringen har både nogle positive og negative sider, men med større viden
om konsekvenserne kan man afbøde nogle af de mere negative virkninger.
Det er også en realitet, at det primært er produktionsvirksomheder med typisk ikke-faglært arbejdskraft, som er i risiko for at flytte dele eller hele
produktioner til lavtlønslande. Også her kan man med større viden afbøde
nogle af de mere negative virkninger.
Det kræver viden om, hvad der sker på den enkelte virksomhed, og hvilke
forholdsregler og hvilken adfærd der er i forbindelse med en flytning af en
virksomhed. Det er bl.a. det, der er fokus for denne undersøgelse, hvor der
ses nærmere på konsekvenserne af en flytning af en virksomhed. Kan der
drages nogen erfaringer med hensyn til indsatser i forbindelse med en virksomhedsflytning, og hvad kan der gøres for medarbejderne for at afbøde
virkninger af en flytning af en virksomhed og produktion til andre lande?
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4

Forløb

Der har med lukningen af Unomedical i Hårlev været tale om et længerevarende forløb på 2 år, fra beskeden om lukning blev givet til medarbejderne,
til virksomheden lukkede. Der har været tale om en tidsperiode, hvor starten
var præget af særlig meget medieomtale og røre blandt medarbejderne,
hvorimod slutningen af forløbet og lukningen foregik mere eller mindre i
stilhed.

4.1

Kronologisk beskrivelse

For at give et billede af, hvad der er sket og hvornår, gives her en kronologisk beskrivelse af forløbet. Beskrivelsen er foretaget på baggrund af interview med nøglepersoner fra bl.a. 3F Køge Bugt, 3F centralt, personer fra
virksomhedens ledelse og personaleafdeling, medarbejdere, tillidsrepræsentant og kursusarrangører fra AOF Greve. Derudover er der anvendt dokumenter fra bl.a. pressedækningen af sagen i lokalpressen.
Marts 2005
Beskeden om udflytningen af virksomheden og lukning af Unomedical i
Hårlev blev givet til medarbejderne 2. marts 2005. Den første, der fik beskeden, var tillidsrepræsentanten, og et par dage efter blev der afholdt informationsmøder med koncerndirektøren for henholdsvis dag-, aften- og nathold. Den forventede lukning meldes ud til at blive ultimo august 2007.
Udmeldingen om lukningen skabte stor medieomtale i lokalområdet, og flere af medarbejderne samt tillidsrepræsentanten har bl.a. været interviewet til
både tv og avis.
Det fremgår af mødereferater, at der allerede 7. marts er forhandlingsmøde
mellem HSU og de lokale SU (Hårlev, Vassingerød, Hundested og Engmosen). Baggrunden for omstruktureringen fremlægges, og der oprettes et afbødeforhandlingsudvalg, der skal varetage forhandlingerne i forløbet.
Kort tid efter beskeden om lukningen er givet marts 2005, tager 3F Køge
Bugt kontakt til virksomheden og informerer alle medarbejderne på samtlige skiftehold om forholdene med jobsøgning og risiko for ledighed. Desuden tages der kontakt til uddannelseskonsulent for at sætte konkrete uddannelsestiltag i gang for medarbejderne, og der søges penge i EUs Socialfond.
Der er ca. 230 timelønnede medarbejdere i Hårlev på dette tidspunkt. Statistikker fra virksomhedens personaleafdeling viser, at ca. 911 medarbejdere
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Oplyst af Unomedical.
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vælger at opsige deres arbejde og forlade virksomheden inden for det første
halve år, efter meddelelsen om lukningen er givet.
Der udarbejdes en speciel aftale om fratrædelsesgodtgørelse – 1. juni 2005
– et halvt år efter beskeden om lukningen er givet. Aftalen laves i hovedsamarbejdsudvalget og gælder alle medarbejdere ansat i en sammenhængende periode fra 2. marts 2005, og som opsiges på grund af omstruktureringen efter 1. juni 2005. Godtgørelsen udbetales ved den sidste lønudbetaling og udgør 6. kr. i timen i perioden 1. juni og frem til fratrædelse. De
medarbejdere, der forlader virksomheden tidligere, opnår ikke mulighed for
fratrædelsesgodtgørelse.
Efterår 2005
Lukningen af virksomheden i Hårlev er en del af en samlet omstrukturering
af Unomedical. De fleste forhandlinger i forløbet er sket samlet for flere af
virksomhedens afdelinger. Ifølge referater af møder fra hovedsamarbejdsudvalget fremgår det, at de overordnede rammer for afbødetiltag er aftalt på
HSU-møde den 19. august. Her fastsættes de overordnede rammer og tiltag,
der skal mindske konsekvenserne af omstruktureringen. Der foreligger således en plan for det videre forløb med hensyn til medarbejderstøtte indeholdende følgende punkter:
• Generel støtte (tilbud om afklaringssamtale, fælles supportforløb med
psykolog og mulighed for at kontakte psykolog individuelt).
• Informationsmøder med a-kasse og jobcenter, informationspjece om aktiviteter ved afskedigelse, informationsmøde ugen efter afskedigelse med
a-kasse og jobcenter, mulighed for at de opsagte medarbejdere kan mødes på virksomheden, afskedigelse med henblik på gensidig støtte).
• Jobsøgning og jobformidling (adgang til computer, opsætning af tavler
med jobannoncer, hjælp til indtastning af CV, oprettelse af intern jobdatabase, fri med løn til dokumenterede jobsamtaler).
• Træning/uddannelse (tilbud om fritidsundervisning i dansk, matematik
eller fremmedsprog, refundering af gebyr for kvalificerende aftenskoleundervisning, tilbud om maksimalt 3 ugers kursus inkl. jobsøgningskursus efter afskedigelse).
Der var tale om beskrivelse af planer, og nogle af de nævnte tiltag blev ikke
konkret sat i værk før langt henne i forløbet. Parterne skriver under på, at
samtlige tiltag skal gennemføres, men lokalaftalen beskriver ikke det nærmere indhold af de enkelte tiltag eller den tidsmæssige placering – hvilket
viser sig at blive et vigtigt omdrejningspunkt i forløbet.
Den 13. september 2005 aftales en fastholdelsesbonus på 8 kr. i timen, der
udbetales løbende til samtlige medarbejdere ansat pr. 19. marts 2005 med
anciennitet over 4 måneder og gældende frem til marts 2006. Denne aftale
udspringer af et ønske fra virksomheden om at fastholde medarbejderne på
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grund af øget efterspørgsel, og udtrykker ligeledes tillidsrepræsentantens
ønske om bonusaftale på vegne af medarbejderne
Foråret 2006
Der udarbejdedes en overordnet uddannelsesplan mellem 3F Køge Bugt og
virksomheden for medarbejderne. Planen beskriver, at alle medarbejdere tilbydes et kursusforløb, der bl.a. indeholder træning i jobsøgning. Planen er
kun en overordnet skitse, og det nærmere indhold og den tidsmæssige placering af kursusforløbet aftales senere i forløbet.
Marts 2006 er fabrikken færdigbygget i Slovakiet, og de første maskiner
flyttes. Cirka 30 danske medarbejdere fra Hårlev tager med for at lære de
slovakiske medarbejdere op. Andre maskiner flyttes på samme tidspunkt til
Hundested og Rusland. Samtidig kommer den første gruppe slovakiske
medarbejdere til Hårlev.
Der arbejdes fortsat i 3-holdsskift i Hårlev, men weekendholdet er nu stoppet.
Den indgåede aftale om fastholdelsesbonus på 8 kr. i timen forlænges i 3
måneder frem til medio juni. Aftalen udvides til også at omfatte medarbejdere ansat efter juni 2006.
Sommer 2006
I juni 2006 hæves fastholdelsesbonussen til 10 kr. i timen og forlænges
frem til september. Bonussen udbetales i oktober, og aftalen udvides til også at gælde medarbejdere ansat september 2006.
Efterår 2006
Der sker i oktober 2006 den første fyringsrunde af medarbejdere, hvor 45
bliver sagt op. Der blev i forbindelse med fyringen af de 45 stillet spørgsmålstegn blandt medarbejderne om, hvorfor de skulle udfylde papirer og
tage stilling til, hvorvidt de ønskede at blive på virksomheden indtil lukningen, hvis der alligevel var taget stilling til deres fyring allerede på dette
tidspunkt.
18 medarbejdere er på dette tidspunkt rejst til Slovakiet for at arbejde med
opstart af fabrikken. Nogle af disse medarbejdere modtager deres fyring
skriftligt, mens de arbejder i Slovakiet, og modtager ikke tilsvarende tilbud
om psykisk støtte som kollegerne i Hårlev.
I samme periode kommer slovakiske medarbejdere til Hårlev for at blive
oplært.
Det første kursus i jobsøgning arrangeret af AOF Greve starter oktober
2006. Igennem forløbet har samarbejdet mellem virksomheden og 3F været

25

præget af visse uoverensstemmelser og interessekonflikter med hensyn til
indhold og den tidsmæssige placering af kursus og uddannelse af medarbejderne.
Unomedical havde på grund af øget efterspørgsel brug for medarbejdere til
produktion hele forløbet igennem og ønskede derfor kursusforløbet gennemført efter medarbejdernes fratrædelse. Derimod ønskede 3F at iværksætte både jobsøgning og uddannelse for medarbejderne så tidligt som muligt i forløbet.
Udfaldet blev, at medarbejderne fik 3 ugers kursusforløb efter afskedigelse
med fokus på jobsøgning gennemført af AOF Greve, Unomedical og 3F og
med økonomisk tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Selve indholdet af
kurset er fastlagt af AOF Greve i samarbejde med 3F, mens den tidsmæssige placering af kurset efter afskedigelse er besluttet af Unomedical.
Tredje bonusaftale etableres på 10 kr. pr. time for 3 måneder. Virksomheden har fortsat brug for nye medarbejdere for at kunne opretholde den ønskede produktion, og fastholdelsesbonussen hæves til 12 kr. i timen og forlænges indtil december 2006.
Alle medarbejdere opsiges 21. november 2006.
Forår 2007
Januar 2007 er der kun 3 maskiner tilbage på virksomheden, og resten af
produktionen er flyttet til Slovakiet.
De sidste 2-3 måneder før lukningen 1. april 2007 fritstilles mange af de resterende medarbejdere, eller de får lov til at gå hjem i resten af opsigelsesperioden, fordi der ikke er noget at lave på virksomheden. Dette aftales
mellem virksomheden, tillidsrepræsentanten og medarbejderne, og der findes ikke nogen skriftlig aftale på ordningen.
Fastholdelsesbonussen på 12 kr. i timen forlænges frem til marts 2007.
Ved udgangen af marts 2007 er der ingen medarbejdere tilbage i virksomhedens produktion, men kun i selve lagerafdelingen.
Tillidsrepræsentanten fyres 1. april og fritstilles til 31. august 2007.
Lukningen
Den endelige besked om datoen for lukningen bliver givet til medarbejderne i sensommeren 2006. Indtil dette tidspunkt har den konkrete dato været
ukendt.
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Lukningen sker officielt den 1. april 2007. På dette tidspunkt er der stort set
ikke flere medarbejdere tilbage på virksomheden, og langt de fleste har haft
fri den seneste måned, fordi alle maskiner er flyttet til Slovakiet. Lukningen
foregår med andre ord mere eller mindre i stilhed i modsætningen til starten
af forløbet, der var præget af stor mediedækning og aktivitet på virksomheden. Der bliver ikke taget officielt afsked med medarbejderne, og flere har i
interviewundersøgelsen påpeget, at det var mærkeligt bare at gå fra virksomheden efter mange års ansættelse uden, at nogen fra virksomheden sagde farvel på nogen måde.
I alt 3-6 personer bliver tilbage på virksomheden indtil ca. 1. juli 2007 for at
varetage den sidste oprydning og afslutning.
Ca. 10-15 medarbejdere er fortsat udstationeret i Slovakiet. Nogle for kortere perioder i nogle måneder og enkelte i op til 2 år.
Indtil 1. juli 2007 mødes en gruppe medarbejdere, der endnu ikke har fundet ny beskæftigelse, for at udveksle erfaringer med jobsøgning og for at give hinanden støtte. Gruppen mødes en gang om ugen hos 3F Køge Bugt
med en underviser eller vejleder fra AOF Greve.

4.2

Medarbejdernes reaktion

Da lukningen af virksomheden bliver meldt ud marts 2005, reagerer medarbejdergruppen meget forskelligt. Nogle reagerede med chok, andre accepterede umiddelbart meddelelsen som et faktum, mens andre medarbejdere allerede havde det på fornemmelsen. Tilsvarende var nogle medarbejdere tilfredse og positive med de informationer, de fik, hvor samtlige medarbejdere
var samlet i kantinen, mens andre oplevede denne måde at informere på
som meget barsk og kynisk og gerne ville have haft informationen personligt. Hvad angår holdninger til den tidlige udmelding 2 år før selve lukningen, er der ligeledes stor variation medarbejderne imellem.
På baggrund af de gennemførte medarbejderinterview er det muligt at kategorisere medarbejdernes reaktioner på beskeden om lukningen i 3 typologier: En gruppe der reagerer med chok og vrede, en gruppe som er kede af
lukningen, men som accepterer og en gruppe, som havde forventet det.
Reaktionen med chok og vrede kommer primært fra den stationære del af
medarbejdergruppen, som har lang anciennitet i virksomheden. En stor del
har været ansat i virksomheden i op til 25-30 år, og for nogle er deres ansættelse i Unomedical deres eneste erhvervsmæssige erfaring. Denne gruppe af medarbejdere udtrykker stor loyalitet over for virksomheden og glæde
ved deres arbejde. En medarbejder siger i forbindelse med beskeden om
lukningen:
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“Jeg fik et stort chok - og der er kun en virksomhed i Hårlev.”

Disse medarbejdere er ikke tilfredse med den information, der er blevet givet, og mener ikke, at de har fået tilstrækkelig med information forløbet
igennem. Ledelsens økonomiske begrundelse for udflytningen til Slovakiet
giver ikke mening for dem, og de stiller sig i det hele taget uforstående over
for lukningen. Disse medarbejdere mener desuden, at det ville have været
rimeligt, at de var blevet informeret tidligere og havde været inddraget i
beslutningsprocessen. En medarbejder udtaler i et interview:
“Vi fik ikke svar på, hvorfor det netop er os, der skal lukke. Vi havde
lige bygget en ny hal, og de udvider i Hundested. Vi mener, at vores
medarbejdere er gode og har erfaringer… Vi fik ikke svar på det. Og
det koster jo også ressourcer at flytte det hele til Slovakiet.”

Den anden type af reaktion hos medarbejderne er accept, som kommer fra
den mobile medarbejder, der ser meddelelsen om lukningen som en mulighed for at søge andet arbejde. Disse medarbejdere har typisk været ansat i
virksomheden et par år, og har ikke den samme tilknytning til virksomheden, som den medarbejdergruppe, der reagerer med chok. En medarbejder
siger:
“Der var ikke andet at gøre end at komme i gang med at søge noget
andet. Jeg var på det tidspunkt single og kunne lige så godt arbejde
det ene som det andet sted. Men jeg talte ikke så meget om det, fordi
jeg kunne komme til at såre dem, som var meget chokerede.”

Acceptgruppen er i modsætning til gruppen, der reagerer med chok og vrede, godt tilfreds med den information, der blev givet. De mente, den var
tilstrækkelig og var glade for, at udmeldelsen kom i så god tid. En af dem
siger:
“For vores skyld var det godt at få at vide, at fabrikken lukkede - i så
god tid i forvejen. Det gav os tid til, at meddelelsen kunne bundfælde
sig, og overvejelserne over hvad man så ville, og hvor man ville søge
andet arbejde.”

Foruden disse 2 medarbejderreaktioner, er der en gruppe medarbejdere for
hvem lukningen var forventet. Dette gælder specielt blandt nogle af “de
gamle” medarbejdere, som havde en fornemmelse og havde hørt rygter om
flytning. I 2003 sælges virksomheden (dengang Maersk Medical) til et investeringsfirma, og med salget sker et mærkbart skift i medarbejderforholdene. De hidtidige selvstyrende arbejdsgrupper, som medarbejderne var
glade for, blev stoppet, og i løbet af en kort periode er der tale om flere lederudskiftninger. Der kommer mere fokus på den økonomiske bundlinje og
mindre fokus på medarbejderforholdene. Da beskeden om lukningen kommer, er det med andre ord ikke nogen overraskelse. En medarbejder siger:
“Rygterne havde floreret – man vidste, hvor det bar hen, da salget til
investeringsvirksomhed fandt sted – de køber kun for at sælge igen.”
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4.2.1 Oplæring af slovakiske medarbejdere og Slovakiet
Oplæring af de slovakiske medarbejdere har haft stor indflydelse på arbejdsmiljøet i Unomedical. Dels var der tale om øget arbejdspres på grund
af den stigende efterspørgsel for virksomhedens varer, og samtidig skulle
medarbejderne oplære de slovakiske medarbejdere ved de enkelte maskiner.
Visse maskiner blev flyttet til Hundested og krævede ligeledes en del oplæring af medarbejdere.
Nogle medarbejdere ønskede ikke at deltage i oplæringen af de slovakiske
medarbejdere og oplevede det urimeligt at skulle oplære andre i det job, de
ikke ønskede at give fra sig. Flere af medarbejdere siger, at de ikke havde
noget imod de slovakiske medarbejdere som mennesker, men de mente ikke, at de skyldte virksomheden noget, når man valgte at lukke.
Trods modviljen mod udflytningen til Slovakiet tog de fleste medarbejdere
meget godt imod de kommende slovakiske medarbejdere. I de gennemførte
medarbejderinterview udtrykker mange en stor glæde og faglig stolthed ved
at kunne lære fra sig. Til trods for betydelige sprogvanskeligheder og den
manglende tid omtaler de fleste medarbejdere slovakkerne positivt.
En medarbejder fra Hårlev, som har arbejdet sammen med flere af de slovakiske medarbejdere, siger:
“De, som har været heroppe, har været utrolig søde. De kunne ikke
engelsk, men med fagter kan man komme langt. De kan jo ikke gøre
for det.”

Der har i forskellige perioder i forløbet været en stor gruppe slovakiske
medarbejdere på virksomheden samtidig med midlertidigt ansatte vikarer på
grund af personalemangel. Det har betydet splittelse og uro blandt personalet, og som en medarbejder siger:
“Kantinen var på et tidspunkt opdelt i en dansk og slovakisk del, hvor
man ikke kunne tale sammen på grund af sproget. Det var mærkeligt.”

Som en del af udflytningen har en gruppe danske medarbejdere været udstationeret i kortere eller længere tid i Slovakiet i forbindelse med opstart af
fabrikken. Alle medarbejderne blev bedt om at give tilsagn om, hvorvidt de
ønskede at rejse til Slovakiet, og der blev derefter valgt medarbejdere ud,
som skulle følge flytningen af de enkelte maskiner. En hel del ønskede ikke
at rejse bl.a. på grund af familie, mens en gruppe medarbejdere tilbød at
rejse til Slovakiet for at hjælpe med opstarten af fabrikken, men de kom ikke af sted.
Udstationeringen af medarbejdere i Slovakiet har medført forhandlinger
mellem virksomheden, medarbejderne og 3F Køge Bugt. Der har været tale
om uenighed om udbetaling af tillæg for bl.a. aftenarbejde, som medarbej-
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derne fik i Danmark, men ikke i Slovakiet, inddragelse af fridage til rejse,
eller uenighed om individuelle kontrakter.

4.3

Meddelelse om lukning

Der er 3 centrale spørgsmål i forbindelse med udmeldelsen om lukningen:
1. Har det været hensigtsmæssigt, at udmeldelsen blev givet så lang tid i
forvejen?
2. Er informationen givet på en hensigtsmæssig måde?
3. Er der blevet givet tilstrækkelig information til medarbejderne i forløbet?
4.3.1 Den tidsmæssige placering af meddelelse
Medarbejderne reagerer forskelligt på meddelelsen om lukning, og reflektorisk er der også forskellige meninger om den tidlige meddelelse.
En del af medarbejdergruppen synes, at det var for tidligt og fremhæver, at
den lange tidsperiode på 2 år skabte dårligt arbejdsmiljø på virksomheden.
Og der kom en dårlig stemning og manglende engagement.
2 medarbejdere, som synes det var for tidligt, siger:
“Lukningen blev meldt ud for tidligt – mange blev kede af det, og det
gav usikkerhed. Da meddelelsen om lukningen blev givet, var byggegrunden ikke engang købt. Det var som en joke. Intet var forberedt
end ikke, hvilke spørgsmål medarbejderne ville stille i den forbindelse.”

Den anden:
“Det var for hurtigt. Informationerne var o.k., men det skabte panik.
Vi fik at vide, at arbejdspladsen skulle lukke efter 2 år, men vi blev
mistroiske fordi – Hvorfor siger de det så tidligt? Måske fordi der alligevel ikke vil gå 2 år, og bliver jeg så fyret tidligere?”

Andre medarbejdere synes, at det var godt med en tidlig udmeldelse. Det
gav dem mulighed for at vænne sig til tanken og mulighed for at søge nyt
arbejde.
Det fremgår af samarbejdsaftalen omkring informationspligt fra ledelsens
side, at der skal orienteres så tidligt som muligt, og at medarbejdernes input
kan indgå i beslutningsgrundlaget. Ifølge medarbejdernes udtalelser, har en
del oplevet, at beslutningen om lukningen var et faktum, de ikke kunne påvirke på nogen måde. Der blev ikke spurgt til, om medarbejderne havde
eventuelle forslag eller input.
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4.3.2 Er informationerne givet på en hensigtsmæssig måde?
Meddelelsen om lukningen blev givet på et samlet møde for alle medarbejdere i virksomhedens kantine marts 2005. Mange medarbejdere oplevede, at
meddelelsen blev givet “koldt og kynisk”. En del medarbejdere har været
ansat i mange år og har en stærk følelsesmæssig tilknytning til virksomheden. Andre har desuden enten ægtefælle eller børn ansat samme sted, og
lukningen påvirkede deres livssituation i betydelig grad.
2 medarbejdere siger bl.a.:
“Den øverste chef fremlage regnskabet på overhead – koldt og kynisk,
og fortalte. at Unomedical på grund af regnskabstallene måtte lukke.
Jeg fik en sten i maven, og resten husker jeg ikke. Det var 2 indtægter,
der ville ryge, fordi min mand også arbejder på Unomedical som reparatør.”

Den anden:
“Det kunne ligeså godt have været en indkøbstur, han beskrev. Der
var ingen følelsesmæssig reaktion eller tilknytning til den besked, der
blev givet. Det var koldt og kynisk. Det handler jo kun om penge…Det
er jo kun en pengetank.”

I forbindelse med meddelelsen blev der sendt en skriftlig besked til de medarbejdere, der ikke var på arbejde den pågældende dag enten på grund af
længerevarende sygemelding eller barsel. Der er imidlertid medarbejdere,
som af en eller anden grund ikke har modtaget information om lukningen
fra virksomheden. De var ikke til stede på det afholdte møde og hævder, at
de ikke har modtaget skriftlig information.
En af disse medarbejdere siger:
“Jeg fik det at vide gennem tv-avisen. De skulle have samlet os alle,
inden vi fik det at vide gennem medierne, for det er en underlig måde
at få at vide, at ens arbejdsplads gennem mange år bare lukker.”

Ser man overordnet på, hvordan kommunikationen er foregået, tyder meget
på, at der har været tale om en stor del uformel kommunikation, som har
påvirket medarbejdernes opfattelse af situationen. Informationerne er blevet
kommunikeret af både formelle og uformelle veje, fra henholdsvis virksomhedens ledelse til samtlige medarbejdere, til tillidsrepræsentanten eller
til samarbejdsudvalget. Desuden har tillidsrepræsentanten kommunikeret
formelt til den samlede medarbejdergruppe, men der er også meget information, som er “sivet” uformelt til og mellem medarbejderne.
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Figur: Oversigt over kommunikationsveje

Medarbejderne udtrykker generelt, at de har været i tvivl om, hvad der skulle ske undervejs i forløbet. De ville gerne have modtaget mere konkrete informationer om, hvad der skete undervejs, hvor langt opbygningen af fabrikken i Slovakiet var kommet, og hvornår de kunne forvente at blive fyret. Medarbejderne har oplevelse af uklare meldinger og fremhæver, at der
har været meget “sladder” og usikkerhed om, hvad planerne egentlig var.
4.3.3 Har informationerne været tilstrækkelige?
Som en del af undersøgelsen er medarbejderne blevet spurgt om, hvad de
synes om den information, de fik under forløbet, og om den har været tilstrækkelig.
Virksomhedens ledelse har fra starten af forløbet valgt at være åben om
planerne, da man mente, at åbenhed ville være at foretrække, hvis oprettelsen af en ny fabrik i Slovakiet skulle forløbe bedst muligt. Spørgsmålet er,
om denne åbenhed har skabt mere usikkerhed og frustration blandt medarbejderne – måske på grund af uklare kommunikationsveje – eller om denne
usikkerhed ville være opstået uanset, hvor meget information medarbejderne havde modtaget.
For langt de fleste medarbejdere var det uforståeligt, at man valgte at lukke
fabrikken i Hårlev. Umiddelbart efter meddelelsen om lukningen forlod en
gruppe medarbejdere virksomheden, og for at opretholde den ønskede produktion blev der ansat nye medarbejdere og vikarer. Men derudover skete
der ikke noget konkret i løbet af det første år efter meddelelsen. Mange oplevede, at de ikke fik noget at vide, og at de ikke vidste, hvad der foregik.
Medarbejdernes udtryk for utilfredshed med informationsniveauet kan ses i
lyset af deres reaktion på situationen som helhed. I de gennemførte medarbejderinterview fremgår det, at en given besked til tider blev misforstået,
omfortolket og viderefortalt mellem medarbejderne. Nogle medarbejdere
var meget påvirkede af situationen og udtrykte deres frustration ved at være
mistroiske for den information, de fik fra ledelsen og deres kolleger.
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Hvad angår informationsniveauet, er det kendetegnende for forløbet, at der
blev givet mest information i starten, mens der til sidst i forløbet stort set ikke blev givet nogen oplysninger. Medarbejderne oplevede, at virksomhedens ledelse fik mere og mere travlt med udflytningen til Slovakiet, og at de
som medarbejdere i Danmark “betød mindre og mindre”.
En medarbejder siger:
“Informationsniveauet faldt efterhånden, som tiden gik, og ledelsen
lagde kræfterne i Slovakiet. De var ligeglade med os herhjemme, som
om det ikke betød noget.”

Informationer i forbindelse med lukninger gives formelt via samarbejdsudvalget, hvor tillidsrepræsentanten deltager. I Unomedical blev der i slutningen af forløbet ikke afholdt møder i samarbejdsudvalget.
Samarbejdet mellem virksomhed, fagbevægelse og medarbejdere har forløbet igennem været influeret af forskellige interesser. Det lader til, at virksomheden har haft sit primære fokus på at opretholde produktionen så langt
frem til lukningen som muligt, mens 3F Køge Bugt har haft interesse i, at
medarbejderne skulle finde ny beskæftigelse så hurtigt som muligt. Medarbejderne har oplevet disse modstridende interesser forvirrende og oplever
derfor, at de ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om, hvad der “egentlig”
foregik.

4.4

Ophør

Medarbejdernes reaktion afspejler sig bl.a. i, hvornår de vælger at sige op
og søge væk fra virksomheden, efter beskeden om lukningen er givet i starten af marts 2005.
Den samlede medarbejderstab var ca. 220, da beskeden om lukningen blev
givet, og det samlede antal medarbejdere er faldet jævnt gennem hele forløbet. Antallet af medarbejdere ligger omkring de 200 et helt år frem efter
meddelelsen, hvilket skyldes, at antallet af nyansættelser var tilsvarende
antallet af medarbejdere, der forlod virksomheden frem til foråret 2006.
Foruden de konkrete ansættelser af nye medarbejdere på virksomheden har
der også været tale om et stort antal vikarer. Det har ikke været muligt at
opnå det præcise antal vikarer, der har været ansat i forløbet, men ud fra
medarbejdernes udtalelser har der været tale om et betydeligt antal. Antallet
af vikarer indgår ikke i denne undersøgelse.
Årsagen til de mange nye ansættelser og antallet af vikarer skyldes, at en
stor gruppe medarbejdere vælger at forlade virksomheden umiddelbart efter
beskeden om lukningen bliver givet og samtidig med et øget produktionskrav på grund af øget efterspørgsel efter virksomhedens varer.
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Tabel 4.1 viser, at en stor gruppe medarbejdere på hele 91 personer selv
valgte at forlade virksomheden i andet halvår af 2005 lige efter meddelelsen
om lukningen (svarende til 41 % af den samlede medarbejdergruppe på det
tidspunkt). De fleste sagde selv op, fordi de havde fundet nyt arbejde.
Tabel 4.1: Antal timelønnede ansatte, der har forladt Unomedical pga. nyt job, opsagt eller andet samt antal ansættelser for perioden marts 2005 til 1. april 2007
Tidsperiode

Ultimo
perioden

Selv sagt op

Opsagt

Forladt

Ansættelser

Total

Nyt job

Anden
årsag

Total

Total

Total

Total

2. halvår
2005 ...........

220

65

26

91

25

116

108

1. halvår
2006 ...........

212

38

15

53

23

76

23

2. halvår
2006 ...........

159

17

4

21

39

60

÷4

2007
1. april.........

95

8

3

11

84

95

0

Kilde: Unomedical

Andelen af medarbejdere, der selv valgte at sige op, var størst i starten af
forløbet og blev mindre og mindre med tiden. Omvendt opsagde virksomheden flere og flere længere henne i forløbet. Det samlede antal medarbejdere, der ophører, er størst i starten og i slutningen af forløbet.
Samtidig med antallet af medarbejdere, der selv valgte at sige op, blev der
ansat tilnærmelsesvis ligeså mange nye medarbejdere i starten af forløbet,
hvorefter antallet af ansættelser er faldende. De ÷ 4 ansættelser i tabellen er
udtryk for forventede ansættelser, der ikke blev oprettet.
Medarbejderne har haft en oplevelse af “signalforvirring” i den måde, virksomhedens håndterede forløbet. Virksomheden melder ud om lukning marts
2005 og vælger at afskedige den første gruppe medarbejdere efteråret 2006.
Samtidig ansættes nye medarbejdere, og ledelsen udtrykker, at produktionen skal fortsætte så langt hen i forløbet som muligt.
Medarbejderne stiller spørgsmålstegn ved, om der har været tale om en
overordnet strategi og plan for lukningen hos Unomedical. De oplever, at
ledelsen er blevet overrasket, dels over den store medarbejdergruppe, der
vælger at stoppe umiddelbart efter meddelelsen om lukningen er givet, dels
over det øgede markedskrav til produktionen.
I de gennemførte interview fremgår det, at medarbejderne er uforstående og
utilfredse over for det beslutningsgrundlag, virksomheden har valgt at opsige dem på. I starten af forløbet fik de at vide af virksomhedens ledelse, at
de sidst ansatte medarbejdere ville blive afskediget først. Ifølge medarbejdernes udtalelser fremgår det imidlertid, at medarbejderne blev afskediget
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afhængig af, hvornår den maskine, de betjente, blev flyttet til enten Slovakiet eller Hundested. Medarbejdere, der blev ansat efter beskeden om lukningen, har fx været ansat på virksomheden frem til lukningen, mens medarbejdere med lang anciennitet er blevet opsagt tidligere.

4.5

Opsummering af forløb

Det samlede forløb på Unomedical strakte sig over godt 2 år fra ledelsens
udmelding om udflytningen af produktionen i marts 2005 frem til lukningen
1. april 2007.
I starten af forløbet er der stor lokal medieomtale, og 3F Køge Bugt afholder kort tid efter udmeldingen informationsmøder for medarbejderne, hvor
der gives besked om forhold og rettigheder i forbindelse med ledighed og
efterløn. Medarbejderne opfordres samtidig af 3F Køge Bugt til at søge ny
beskæftigelse så hurtigt som muligt.
Et halvt år efter beskeden er givet, udarbejder hovedsamarbejdsudvalget en
overordnet skitse for de tiltag, der skal sættes i værk for at afhjælpe konsekvenserne af lukningen. Skitsen beskriver en række tiltag i form af tilbud
om individuel psykologhjælp, informationsmøder, skriftligt materiale og
jobsøgningskurser. I samme tidsperiode forhandler tillidsrepræsentanten og
virksomheden om en fratrædelsesgodtgørelse til de medarbejdere, der var
ansat marts 2005, og som bliver helt frem til lukningen. I forløbet aftales
der ligeledes adskillige bonusaftaler, der udbetales løbende.
Hvad angår hensigterne med uddannelse og jobsøgningskurser for medarbejderne, opnås der ikke enighed om indhold og tidspunkt. Disse forhandlinger viste sig at blive et af de centrale og ikke helt uproblematiske omdrejningspunkter i det videre samarbejde.
Oplæring af de slovakiske medarbejdere har haft stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Dels kom der en stor gruppe slovakiske medarbejdere til Hårlev for at blive lært op i betjening af maskinerne, dels rejste en gruppe danske medarbejdere til den nybyggede fabrik i Slovakiet.
Oplæringen i Hårlev fandt sted samtidig med et øget produktionspres, og
medarbejderne syntes, det var svært at opretholde et kollegialt sammenhold
med de slovakiske medarbejdere, der ikke kunne tale engelsk. Udstationeringen af de danske medarbejdere i Slovakiet medførte desuden behov for
forhandlingsmøde mellem 3F Køge Bugt og Unomedical, fordi der opstod
uenighed om udbetaling af tillæg, fridage og individuelt udformede kontrakter.
Medarbejderne reagerede meget forskelligt på beskeden om lukningen afhængig af deres anciennitet og tilknytning til Unomedical. Gruppen af de
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stationære medarbejdere med mange års anciennitet reagerede med chok og
vrede. De var uforstående og skuffede over ledelsens beslutning og mente,
at informationsniveauet var utilstrækkeligt. En anden gruppe medarbejdere,
der typisk har været ansat på Unomedical i et par år, reagerede med accept
og havde alligevel tænkt sig at søge andet arbejde på et tidspunkt. De var
godt tilfredse med den givne information, og mener, at den var tilstrækkelig. En tredje gruppe medarbejdere havde forventet lukningen. Denne gruppe består dels af medarbejdere ansat efter udmeldelsen om lukningen og af
medarbejdere, der havde på fornemmelsen, “at et eller andet ville ske” efter,
at virksomheden var blevet opkøbt at et investeringsselskab.
Som en del af undersøgelsen blev medarbejderne spurgt, om den information de havde fået, var tilstrækkelig. Deres besvarelser viser, at de i udpræget
grad står uforstående over for beslutningen om lukningen, og at de modtog
mest information i starten af forløbet i modsætning til slutningen, hvor de
stort set ikke fik noget at vide.
Kommunikationen mellem Unomedicals ledelse og medarbejderne er foregået både via formelle og uformelle kommunikationsveje og i nogle tilfælde
samtidigt. Informationerne er blevet givet til medarbejderne dels formelt og
direkte fra ledelsen til medarbejder, fra tillidsrepræsentant til medarbejdere,
og uformelt fra medarbejder til medarbejder. Medarbejderne udtrykker, at
der har været meget “sladder”, og at de var usikre på afsenderen af en given
information. Denne usikkerhed har skabt mistro og modstand blandt medarbejderne over for ledelsen – også i de tilfælde hvor informationen har været givet til dem på formel og tydelig vis.
Planlægningen af afskedigelserne af medarbejderne har været præget af
“signalforvirring”. I starten af forløbet var der ca. 230 timelønnede ansatte
og inden for det førte halve år efter meddelelsen om lukningen, valgte ca.
90 medarbejdere at forlade virksomheden. Inden for tilsvarende periode
valgte virksomheden at afskedige ca. 45 medarbejdere.
Samtidig med, at disse medarbejdere forlod Unomedical, oplevede virksomheden en uventet høj efterspørgsel på deres varer, og virksomheden
kom derfor i akut mangel på arbejdskraft og ansatte godt 100 nye medarbejdere. Spørgsmålet er, om virksomheden blev overrasket over den store
medarbejdergruppe, der valgte at forlade virksomheden kort tid efter udmeldelsen om lukningen samtidig med det øgede produktionskrav og egen
fyring af medarbejdere.
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5

Hvor går de hen?

Et af de meget centrale spørgsmål er, hvor mange medarbejdere der er kommet i beskæftigelse efter lukningen. Hvor, hvordan og hvornår har de fundet
arbejde, og hvilke medarbejdere er der tale om?
Indeværende kapitel giver et svar på disse spørgsmål og beskriver medarbejdernes holdning og tro på at kunne finde ny beskæftigelse. Desuden er
der fokus på, hvordan medarbejderne har fundet ny beskæftigelse, og hvilken støtte de har fået under forløbet.

5.1

Medarbejdergruppen i undersøgelsen

Der var ca. 230 medarbejdere på Unomedical marts 2005, og der er i forløbet ansat ca. 130 medarbejdere som vikarer eller midlertidigt ansatte. CASA har fået oplyst navne på i alt 319 af disse medarbejdere, hvoraf der er
opnået kontakt til 225. 177 medarbejdere har deltaget i et personligt telefoninterview. Der er 48 medarbejdere, som ikke har ønsket at deltage. For 38
medarbejdere er der ikke oplyst adresser eller telefonnumre og for 56 har
det ikke været muligt at opnå kontakt til.
I det følgende er medarbejdergruppen beskrevet på baggrund af en række
baggrundsvariable. I bilag 1 findes oplysningerne angivet i tabelform.
Medarbejderne er helt overvejende kvinder (93 %). Aldersmæssigt er mindre end halvdelen mellem 35-50 år (45 %), en tredjedel er over 51 år (32
%), og en mindre gruppe medarbejdere er under 35 år (23 %).
Uddannelsesmæssigt har knap halvdelen (44 %) af medarbejderne afsluttet
deres skolegang med folkeskolen svarende til 10. klasse eller derunder, og
over halvdelen (66 %) har ikke nogen efterfølgende erhvervsuddannelse.
Af den samlede medarbejdergruppe, der er interviewet, har lidt over en
tredjedel (39 %) været ansat på virksomheden mere end 6 år (flere medarbejdere har været ansat i op til 35 år). Knap en tredjedel (31 %) har været
ansat mellem 2 og 6 år, mens en tredjedel (31 %) været ansat på virksomheden under 2 år.
De fleste bor tæt på virksomheden i lokalområdet i Hårlev og omegn og har
ikke meget transporttid til arbejdet. Lidt over en tredjedel (36 %) har under
10 minutters transporttid, mens lidt over en tredjedel (39 %) har mellem 1020 minutter. En mindre del bruger 20 minutter til en halv times transport
(15 %), mens et fåtal af medarbejderne kommer langvejsfra og har over en
halv times transporttid (11 %).
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Samlet set giver det en medarbejdergruppe bestående af hovedsagelig ufaglærte kvinder i lokalområdet, der har været ansat på den samme virksomhed
i mange år.

5.2

Det gode og dårlige ved arbejdet

Som en del af undersøgelsen er medarbejderne blevet spurgt om, hvad de
oplevede som godt og dårligt ved arbejdet på Unomedical. Medarbejdernes
svar skal ses i lyset af virksomhedens historie og de seneste års udvikling
med salget i 2003. I årenes løb er betingelserne for det fysiske arbejde blevet bedre. Det tidligere Maersk Medical udviste interesse i at forbedre de
fysiske arbejdsvilkår og gav mulighed for og bakkede op om bl.a. projektet
“Bevæg arbejdspladsen – bevæg dig selv”, som satte fokus på de fysiske arbejdsbetingelser. På baggrund af medarbejdernes udtalelser fremgår det derimod, at stemningen på virksomheden og de mere psykiske arbejdsbetingelser har forandret sig til det ringere.
Selve arbejdet på Unomedical kan betegnes som typisk ensidigt gentaget
arbejde, hvor medarbejderne ofte står ved den samme maskine og udfører
den samme opgave og bevægelse mere eller mindre hele tiden.
Medarbejdere med mange år på virksomheden kan huske, hvordan forholdene var tidligere. For dem har salget af virksomheden i 2003 og beskeden
om lukningen i 2005 betydet dårligere psykisk arbejdsmiljø. Til trods for de
seneste års udvikling fremhæver medarbejderne arbejdet som alsidigt, frit,
og ikke hårdt fysisk for at være fabriksarbejde. Gennemgående er medarbejderne meget positive og udtrykker en bemærkelsesværdig stor loyalitet
over for virksomheden.
En medarbejder, der husker tilbage i tiden, siger bl.a.
“Hvis man passede sit arbejde, så havde man det som blommen i et
æg, og åbnede de igen i morgen, så stod jeg klar.”

Af positive aspekter fremhæver medarbejderne særligt kollegerne og sammenholdet som de faktorer, der har fået mange af dem til at blive på virksomheden i mange år. Også den korte transporttid har haft stor betydning
samt muligheden for at vælge enten aften-, nat- eller weekendarbejde.
Selvom medarbejderne gennemgående er positive over for deres arbejde, er
det langt fra alle, der har været lige tilfredse. Af negative aspekter ved arbejdet nævnes særligt den lave løn, og for mange har arbejdet ved maskinerne i mange år været så fysisk hårdt, at det har medført smerte i skuldre,
nakke, ben og ryg. For flere har arbejdstiderne om aftenen og natten været
et problem, og de har ikke haft mulighed for at overgå til daghold.
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Lukningen af virksomheden har haft betydning for, hvordan medarbejderne
har oplevet deres arbejde særligt i den sidste tid. Efter virksomheden blev
købt i 2003, har der været gentagne ledelsesudskiftninger, som efter medarbejdernes udsagn bl.a. har betydet ringere arbejdsforhold.
En medarbejder siger:
“Al den udskiftning af ledere - der var 7 forskellige i løbet af de 2 år,
jeg var ansat. Det var som at starte forfra hver gang, der blev ansat
en ny.”

Virksomheden har gennem årene udviklet sig fra at være en familieejet
mindre virksomhed med tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere til at
være en større virksomhed, hvor personalekontakten blev mere distanceret
og upersonlig. Medarbejdere med mange års anciennitet i virksomheden
fortæller, at arbejdspresset langsomt er øget, og at organiseringen af arbejdet i selvstyrende grupper, som medarbejderne var glade for, blev nedlagt
til fordel for individuel rotation mellem maskinerne.
Til de personalemæssige forhold siger en medarbejder bl.a.:
“Personalemæssigt er det den dårligste arbejdsplads, jeg nogen siden
har været på, og jeg har været på en del. Efterhånden som ledelsen
blev skiftet ud, blev det dårligere, fordi produktionen bare skulle køres
igennem. Det drejede sig bare om at tjene penge.”

Udviklingen på virksomheden har desuden medført, at tidligere indgåede
lokalaftaler er blevet tolket forskelligt. Det fremgår af de gennemførte interview med medarbejdere og personale fra den lokale fagforening, at meget af samarbejdet mellem virksomheden, 3F og medarbejdere under forløbet har bestået af mæglingsmøder om bl.a. afholdelse af ferie og udbetaling
af tillæg.

5.3

Troen på et nyt arbejde?

Medarbejderne gør sig forskellige forhåbninger om at kunne finde ny beskæftigelse. Overordnet deler medarbejderne sig i 3 grupper. En mindre
gruppe, som mener, det er nemt at finde arbejde, og en større gruppe, som
tror, det er meget svært, og en mindre tredje gruppe, som ikke har gjort sig
nogen overvejelser.
Gruppen, som ikke har overvejet mulighederne for nyt arbejde, er typisk
medarbejdere med lang anciennitet i Unomedical. De forholder sig passivt
til det faktum, at virksomheden reelt skal lukke, og flere har valgt at vente
med at søge nyt arbejde indtil den dag, virksomheden lukker.

39

Gruppen, som tror, det er svært at finde nyt arbejde, består primært af de
medarbejdere, som har været på virksomheden i mange år, eller har været
arbejdssøgende i en længerevarende periode inden deres ansættelse på Unomedical. Selvom de har mange års erfaring og anciennitet, er det deres
overbevisning, at deres erfaring ikke umiddelbart er anvendelig på en ny arbejdsplads, og de føler sig derfor ikke klædt på til at søge nyt arbejde. De
har ikke kendskab til andre arbejdspladser og gør sig ikke mange overvejelser om en mulig ny beskæftigelse. For nogle af disse medarbejdere er Unomedical den eneste virksomhed, de har været ansat på siden 1960erne, hvor
de startede med at arbejde i en alder af helt ned til 14 år.
Behovet for tryghed ved at kunne arbejde med noget velkendt er stort
blandt disse medarbejdere, og tanken om at skulle miste de fast kolleger har
været skræmmende.
En medarbejder, der har fundet nyt arbejde, siger:
“Det har været svært at skulle stoppe på Unomedical, fordi det var
trygt og godt - og jeg havde gode kolleger og kendte hver en lyd fra
maskinerne… Men jeg har sluppet det så meget, som jeg kan – tænker
ikke så meget over det mere, som jeg gjorde i starten.”

Gruppen, som tror det er svært at finde arbejde, består også af medarbejdere, som er fysisk nedslidte pga. arbejdet. De lider ofte af smerter i arme,
skuldre, nakke, ryg eller har svært ved at stå op i mange timer, og de er klar
over, at deres fysiske gener begrænser dem i deres jobsøgning. Der er ofte
tale om medarbejdere, der har været ansat i mange år, og som havde håbet
på at kunne gå på efterløn inden for måske et par år. For disse medarbejdere
er det nærmest uoverskueligt at skulle starte nyt arbejde, og mange har enten slet ikke søgt nye stillinger eller har søgt ganske få.
En medarbejder der har været ansat i virksomheden siden tresserne siger:
“Jeg havde det rigtig skidt med tanken om at skulle finde arbejde. Jeg
havde set frem til, at der nu er så og så lang tid til, at jeg kunne slappe
af. Førhen kunne man gå hjemme, når man er så gammel. Jeg er slidt
op, har ikke kørekort, og man kan vel kalde mig en god gammeldags
fabriksarbejder. Jeg har lagt nogle ansøgninger ind på virksomheder
her og der i Hårlev. Det skal være noget med pakkearbejde, som ikke
er så hårdt. Men transporten er problemet. Jeg har jo ikke bil.”

Den mindre gruppe medarbejdere, som mener, det er let at finde arbejde, er
medarbejdere, som enten har været ansat flere steder, har en erhvervsfaglig
uddannelse eller kendte til lukningen ved ansættelsen på Unomedical. Der
er også tale om en gruppe ufaglærte, som “bare skal have sig et arbejde”, og
som er villige til tage hvilken som helst ny beskæftigelse.
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5.4

Hvor mange er kommet i arbejde, og hvem er de?

Et af de centrale spørgsmål i undersøgelsen er, hvor mange af medarbejderne der kommer i beskæftigelse? Og hvem er det, der kommer i beskæftigelse?
Vi har i undersøgelsen valgt at have løbende kontakt til medarbejderne.
Denne kontakt har givet mulighed for at danne et samlet billede af hele forløbet fra start til slut.
På grund af den løbende kontakt er medarbejderne blevet spurgt om deres
beskæftigelsessituation med forskellige intervaller efter deres ophør på
Unomedical (fra 1-5 måneder efter ophør). Tallene i tabel 5.1 er derfor et
udtryk for medarbejdernes beskæftigelsessituation på et givent tidspunkt i
forløbet, som varierer medarbejderne imellem, og som har medført, at de
har haft forskellige tidsintervaller til at søge nyt arbejde
Tabel 5.1: Nuværende beskæftigelse i procent. Særskilt for samtlige medarbejdere
og for medarbejdere ansat før beskeden om lukningen blev givet 20052
Alle

Ansat før besked

Beskæftiget ..................................

47

47

Studerende...................................

4

4

Efterløn.........................................

4

4

Arbejdsløs ....................................

37

35

Andet ............................................

9

10

I alt................................................

100

100

Antal .............................................

171

112

Tabellen omfatter alle medarbejdere, og det vil sige også dem, der er blevet
på virksomheden, indtil den lukkede.
47 % af samtlige medarbejdere, der deltog i interview, er kommet i beskæftigelse, mens 37 % var arbejdssøgende på interviewtidspunktet Der er 4 %,
som er gået på efterløn, og samme andel er under uddannelse som studerende.
Andre 9 % har angivet svarmuligheden “andet”, hvilket omfatter at være
sygemeldt, på barsel eller i praktik osv. Det er ikke muligt mere præcist at
sige, hvor stor en andel der vil vedligeholde deres arbejdsmarkedstilknytning, eller hvor stor en del der vil forlade arbejdsmarkedet. Det sidste gælder specielt dem, der er sygemeldt.

2

For samlet oversigt se tabeloversigt “Nuværende beskæftigelsessituation”.
41

5.4.1 Hvem finder nyt arbejde og hvornår?
Der er 75 % i aldersgruppen 36-50-årige, der er kommet i beskæftigelse. Af
medarbejdergruppen over 51 år har 52 % fundet ny beskæftigelse3. Af dem
under 35 år er det imidlertid kun 39 %, som er kommet i beskæftigelse. Den
mindre beskæftigelsesprocent for de unge skal ses i lyset af, at flere i denne
aldersgruppe vælger at tage uddannelse4. Den mindre beskæftigelsesprocent
for den ældre medarbejdergruppe er påvirket af, at nogle i denne gruppe på
60 og derover har valgt at gå på efterløn i forbindelse med lukningen.
De fleste medarbejdere, der er kommet i arbejde, har selv sagt op på Unomedical (58 % af de beskæftigede), mens der er tale om det omvendte for
dem, der er blevet fyret af virksomheden – hvor 71 % er arbejdsløse5. Denne fordeling skal ses i lyset af, at medarbejderne er blevet interviewet umiddelbart efter, at de har forladt Unomedical. For dem, der har fundet job og
selv har sagt op, skyldes det netop, at de har fået en ny beskæftigelse.
Derimod viser tallene, at fyrede medarbejdere kan have en periode med arbejdsløshed efter deres ophør. Flere medarbejdere udtrykker, at de havde
brug for “at se tiden an”, og at de har haft svært ved at søge nyt arbejde,
mens de fortsat arbejdede på Unomedical. I disse tilfælde er der ofte tale
om medarbejdere, som har været ansat mange år i virksomheden, og som
har været glade for deres arbejde og ikke kunne forestille sig noget andet.
En medarbejder siger:
“Jeg tager sommeren over, og så leder jeg efter noget andet. Jeg ville
være glad for at få et nyt job, men det er svært at finde noget i min alder, fordi jeg har været der længe og har haft så gode kolleger.”

En stor gruppe medarbejdere valgte at søge nyt job og forlade Unomedical
umiddelbart efter, at beskeden om lukningen blev givet i marts 2005.
“Jeg ville bare ud og finde noget andet med det samme og ikke vente
til sidst, når alle 300 skulle til at søge… så bliver det jo vanskeligt at
finde andet arbejde.”

Mange fik et job hurtigt, da beskæftigelsesmulighederne i området viste sig
at være relativt gode. Det viser sig imidlertid, at nogle af disse medarbejdere efterfølgende er vendt tilbage til virksomheden og har bedt om genansættelse, indtil virksomheden lukkede. De har ganske enkelt ikke kunnet finde
sig til rette i deres nye beskæftigelse og er derfor søgt tilbage til det kendte i
Unomedical.

3

For samlet oversigt over alder og beskæftigelse se tabeloversigt.
Kun 4 medarbejdere har valgt at tage uddannelse.
5
For samlet oversigt se tabeloversigt.
4
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3F Køge Bugt har i forløbet anbefalet medarbejderne til at søge nyt arbejde
så hurtigt som muligt, hvilket nogle medarbejdere har fundet svært, fordi de
var glade for at være på Unomedical, og “jo ligeså godt kunne være der,
hvor de var tilfredse, som de kunne være et andet sted”. Disse medarbejdere
har haft det svært med at forlade deres arbejdsplads gennem mange år og
har ikke kunnet se nødvendigheden af “alt det hastværk”.
Som det fremgår af tabellen nedenfor er der stor forskel på, hvordan beskæftigelsessituationen er for henholdsvis dem, der selv har sagt op, og
dem, der er blevet fyret.
Tabel 5.2: Nuværende beskæftigelsessituation, grund til ophør, og tid siden ophør.
Angivet i procent6

Selv sagt
op

Fyret

Blevet indtil 6.
måneder eller
derunder før
lukning

Beskæftiget ..............

73

23

27

56

Arbejdsløs ................

8

60

60

19

Studerende...............

5

2

-

7

Praktik, eller andet ...

6

10

4

14

Efterløn.....................

5

2

5

2

I alt – antal................

79

95

77

86

Procent .....................

100

99

100

100

Ophørt mere end
6. måneder før
lukning

Blandt de medarbejdere, der selv har sagt op, er der en meget stor andel,
som er i beskæftigelse, og meget få er arbejdsløse. Blandt dem, der selv har
sagt op, er der 5 %, som er gået på efterløn.
Blandt de medarbejdere, som er blevet fyret, er der en meget stor andel,
som er arbejdsløse, og en relativ stor andel er i praktik. Knap en fjerdedel er
i beskæftigelse, og få er gået på efterløn. Når der er så stor en del, som er
arbejdsløse, hænger det sammen med, at denne gruppe omfatter mange af
dem, der blev på virksomheden til det sidste, og en relativ stor del af dem
var endnu ikke kommet i arbejde på interviewtidspunktet.
De seneste opgørelser af medarbejdernes situation er interne oplysninger fra
3F, der viser, at der den 15. maj 2007 var i alt 50 medarbejdere fra Unomedical tilmeldt a-kasse, og som fortsat er jobsøgende.
Der er også stor forskel på medarbejdernes beskæftigelsessituation afhængig af, om de er holdt op i løbet af perioden eller har valgt at blive på virksomheden næsten til den lukkede.

6

For mere detaljeret tabel - se tabeloversigt.
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Blandt de medarbejdere, som er ophørt i perioden og 6 måneder før lukning, er der en relativ stor andel, som er i beskæftigelse, i praktik eller er
studerende.
Blandt de medarbejdere, som er blevet længst på virksomheden, er en stor
andel arbejdsløse og en relativ stor andel, som er overgået til efterløn.
Der er medarbejdere, som i interviewet fortæller, at de havde forventet og
håbet på at blive på Unomedical, indtil de skulle på pension, og at de ikke
havde planlagt at gå på efterløn allerede på nuværende tidspunkt. Lukningen af virksomheden har således betydet, at flere er gået på efterløn, end det
havde været tilfældet, hvis virksomheden havde fortsat sin produktion.
En medarbejder, der er gået på efterløn, siger:
“Nu er efterlønnen lige om hjørnet. Hvis de ikke havde lukket, var jeg
ikke gået på efterløn og havde gerne ventet 2 år.”

5.4.2 Den nye beskæftigelse
Medarbejderne har fundet ny beskæftigelse i forskellige brancher både inden for det offentlige og det private – dog primært inden for industri og fabriksarbejde. Overordnet kan deres nye beskæftigelse opdeles i områderne:
Industri og fabriksarbejde, transport og lager, daginstitutionsområdet (herunder enkelte inden for handicap og plejesektoren), butik og handel, rengøring og service.
Hovedparten har fundet ny beskæftigelse i industrien inden for fødevarer
(fx kan nævnes Toms, NNF lakrids og chokolade eller Haribo), inden for
medicinalindustrien (fx SPmedical eller Hexal) eller inden for elektronikområdet eller plastindustrien. En mindre gruppe har fået arbejde inden for
daginstitutionsområdet og plejesektoren, handel og rengøring.
Langt de fleste (hele 81 %) ansættes i faste stillinger, mens kun få enten
ansættes midlertidigt eller på prøvetid (11 %). I forbindelse med lukningen
blev der afholdt 3 ugers kursus for alle afskedigede medarbejdere, hvor de
bl.a. fik mulighed for at søge praktikophold i andre virksomheder eller inden for det offentlige. 8 % af de medarbejdere, der har fået ny beskæftigelse, var ansat i praktik eller som vikar7.
Et stort ønske hos medarbejderne til et nyt job er, at det som på Unomedical
ligger tæt på deres bopæl i Hårlev eller i lokalområdet. Mange har ikke selv
kørekort eller bil og ønsker ikke at bruge lang tid på transport. Flere interviewpersoner fra bl.a. fagforening og kursusarrangør påpeger, at det ikke er
et aktuelt problem pga. den lave arbejdsløshed generelt, men det er et

7

For samlet oversigt se tabel “Ansættelsesforhold på ny arbejdsplads”.
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aspekt, som er med til at mindske muligheden for beskæftigelse betydeligt,
fordi der ikke findes meget industriarbejde længere i Hårlev og omegn.
Det viser sig dog, at mange af medarbejderne har fået dette ønske opfyldt
og har været i stand til at finde arbejde i nærheden af deres bopæl. 35 % af
de medarbejdere, der har fundet nyt arbejde, har mindre end 10 minutter i
transporttid, 27 % har mellem 10 og 20 minutter, 16 % har mellem 20-30
minutter, og 23 % bruger mere end en halv time. Denne fordeling svarer
overordnet til fordelingen, da de var ansat på Unomedical8.
5.4.3 Hvordan har medarbejderne fundet nyt arbejde?
Der har i forløbet været arrangeret jobsøgningskurser for medarbejderne på
henholdsvis 3 uger for dem, der var ansat før marts 2005 og 2 uger for dem,
som blev ansat efter. På kurserne har medarbejderne bl.a. oprettet CV og
fået kendskab til de forskellige jobsøgningsmuligheder. Desuden har der
været ophængt stillingsannoncer på virksomheden, og medarbejderne har
haft adgang til computer til at søge stillinger online.
De fleste medarbejdere, der er kommet i beskæftigelse (29 %), har fundet
ny beskæftigelse ved at henvende sig uopfordret til arbejdspladsen enten i
form af personlig henvendelse eller skriftlig ansøgning eller ansøgningsskema.
25 % har fundet arbejde ved at søge opslåede stillinger i dagspressen eller
på nettet, og 20 % finder ny beskæftigelse gennem venner eller familie9.
I de gennemførte medarbejderinterview fremgår det, at medarbejderne “hiver hinanden med” til deres nye arbejde. Mange af medarbejderne har haft
kontakt til hinanden efter deres ophør på Unomedical og har meget konkret
hjulpet hinanden med at finde nyt arbejde. På grund af deres stærke kollegiale sammenhold, har de enten henvendt sig til virksomhederne som samlet
gruppe, eller de har kontaktet hinanden indbyrdes, når en har fundet arbejde, og der har været mulighed for flere ansættelser samme sted.
14 % har fundet arbejde på anden vis dvs. gennem praktikophold eller gennem vikarbureau. Særlig sidstnævnte måde gennem vikarbureauer har vist
sig at være en stor succes. Medarbejderne får mulighed for at starte i en
tidsbegrænset periode på den nye arbejdsplads, hvor de kan finde ud af, om
det er noget, de vil10.
Praktikophold af kortere eller længere varighed i andre virksomheder eller
inden for det offentlige har været medvirkende til, at nogle har fundet ar8

For samlet oversigt se tabel “Transporttid til ny arbejdsplads”.
For samlet oversigt over hvordan medarbejderne har fundet beskæftigelse – se
tabeloversigt.
10
For samlet oversigt se tabeloversigt.
9
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bejde. Nogle har været i praktik som fx servicemedarbejder på Køge Sygehus og er efterfølgende blevet kontaktet med tilbud om fastansættelse. Enkelte medarbejdere fortæller, hvordan deres praktikophold har fået dem til
at skifte branche. Medarbejderne er bl.a. blevet opfordret af fagforening og
jobcenter til at søge arbejde inden for plejesektoren på grund af den store
personalemangel på området, men det er et fåtal, der har ønsket det. Et
praktikophold har i enkelte tilfælde dog betydet, at ellers ikke-interesserede
medarbejdere nu er ansat inden for plejesektoren med stor tilfredshed.
Den høje genbeskæftigelse hos medarbejderne på Unomedical skal ses i lyset af den generelt samfundsmæssige lave arbejdsløshed på 3,9 %11. Selvom
der ikke er mange industriarbejdspladser i Hårlev lokalområde, så beskriver
flere medarbejdere fra Unomedical, hvordan deres nye arbejdsgiver meget
gerne vil have flere medarbejdere og ligefrem opfordrer dem til at kontakte
tidligere kolleger.
En medarbejder fortæller:
“På min nye arbejdsplads er de helt vilde efter at få flere medarbejdere, og de har spurg,t om jeg kender nogen, de kan ansætte. Jeg har
søgt uopfordret, og der er mange job at søge, synes jeg.”

5.5

Hvorfor vælger nogle at blive på virksomheden?

Udmeldingen om lukning blev givet til medarbejderne ca. 2 år før, selve
lukningen skulle finde sted. En stor gruppe medarbejdere på i alt 91 valgte
at forlade virksomheden umiddelbart efter, beskeden blev givet. Den resterende gruppe på i alt ca. 130 medarbejdere valgte derimod at blive. Hvorfor
valgte de at blive på Unomedical, og hvem var de?
Det kunne måske forventes, at de medarbejdere, der valgte at blive til sidst i
forløbet, var medarbejdere med lang anciennitet i virksomheden – men dette viste sig ikke at være tilfældet. Der er ingen sammenhæng mellem, hvor
lang tid medarbejderne har været ansat, og hvornår i forløbet de vælger at
forlade virksomheden (se tabel i bilag). I den forbindelse skal det nævnes,
at 56 medarbejdere i denne undersøgelse blev ansat efter marts 2005 og derfor var bekendt med lukningen, da de blev ansat12.
5.5.1 Fyret eller selv sagt op?
Cirka halvdelen af medarbejderne ophørte på virksomheden, fordi de selv
valgte at sige op (46 %) og ca. halvdelen, fordi de blev fyret (54 %).

11

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 138, 29. marts 2007.
For samlet oversigt om medarbejderne var ansat før eller efter besked om lukning se tabeloversigt.

12
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Tabel 5.3: Andel af medarbejdere, der selv har sagt op eller er blevet fyret. Særskilt
for samtlige medarbejdere og for medarbejdere ansat før beskeden om lukningen
blev givet 2005. Procent
Alle

Ansat før besked

Selv sagt op...............................

46

54

Blev fyret ...................................

54

46

I alt.............................................

100

100

Antal ..........................................

172

116

Der er flere grunde til, at medarbejderne selv valgte at sige op. For den store del var det ønsket om en ny beskæftigelse, og for en mindre gruppe ønsket om at gå på efterløn. For en stor del af gruppen var der dog også tale
om et ophør, fordi de oplevede, at arbejdsmiljøet på virksomheden blev dårligt – dårligt samarbejde og øget travlhed. Og medarbejderne udtrykker
gennemgående, at arbejdsmiljøet på virksomheden blev markant dårligere
efter meddelelsen om lukningen kom i marts 2005. Der var et øget arbejdspres dels på grund af det øgede produktionskrav, dels på grund af den samtidige oplæring af de slovakiske medarbejdere.
Nogle medarbejdere, der selv sagde op, udtrykker en vrede og bitterhed
over, at virksomheden skulle lukke, og rejste mere eller mindre “i vrede”.
2 medarbejdere siger:
“Jeg valgte at rejse, fordi jeg ikke fik noget ud af at være der - alle
var negative og jeg måtte prøve noget nyt inden jeg gik ned med flaget
også.”

Den anden:
“Jeg havde ganske simpelt ikke lyst til at være der… Der var uro
blandt mine kolleger, så jeg søgte andet arbejde med det samme. Der
var ingen glæde ved at være der, og jeg var ved at brække mig, når
jeg kørte på arbejde.”

Det er en gennemgående tendens, at medarbejderne var vrede og skuffede,
men det er dog langt fra alle, der forlod Unomedical på den måde. Andre
har selv sagt op med en accept og forståelse for, at sådan var realiteterne og
har blot ønsket at finde arbejde hurtigst muligt.
5.5.2 Har den økonomiske bonus haft betydning?
I løbet af foråret 2005 blev der aftalt en fratrædelsesgodtgørelse i HSU for
alle medarbejdere ansat i en sammenhængende periode fra 2. marts 2005,
og som opsiges efter 1. juni 2005. Godtgørelsen udbetales ved den sidste
lønudbetaling og udgjorde 6. kr. i timen i perioden 1. juni og frem til fratrædelse ved lukningen. Hensigten med godtgørelsen var bl.a. at fastholde
medarbejdere på Unomedical, indtil virksomheden lukkede 1. april 2007.
Det viser sig i midlertidig af interviewundersøgelsen, at denne fratrædelses-
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godtgørelse stort set ikke har haft nogen betydning for, hvorvidt medarbejderne har valgt at blive på virksomheden til sidst eller sige deres stilling op.
Foruden fratrædelsesgodtgørelsen, der blev udbetalt, hvis medarbejderne
blev på virksomheden frem til lukningen, var der aftaler om bonus på mellem 6 og 12 kr., som blev udbetalt løbende i forløbet. Heller ikke disse økonomiske bonusser har fået et nævneværdigt antal af medarbejdere til at blive på virksomheden.
En medarbejder siger:
“Hvis virksomheden er interesseret i at beholde os og skabe ro – så
må de vise, at de værdsætter deres medarbejdere med penge og uddannelse. Den godtgørelse, som er 6. kr. pr. arbejdstime - det er jo
smånødder.”

Hvis medarbejderne blev helt indtil lukningen, udgjorde fratrædelsesgodtgørelsen i alt ca. 20.000 kr., hvoraf de 8.000 kr. var skattefri. Medarbejderne oplever dette beløb som “latterligt lille” taget i betragtning af tidsforløbet
på 2 år og mulighed for lønforhøjelse ved ny beskæftigelse. Nogle af de
medarbejdere, som har fundet ny beskæftigelse, fortæller, at de har opnået
lønstigning i deres nye arbejde, som langt overskrider beløbet på fratrædelsesgodtgørelsen fra Unomedical.
I medarbejderinterviewene er det kommet frem, at enkelte medarbejdere har
aftalt yderligere individuelle bonusaftaler uden om fagforeningen og tillidsrepræsentanten. De oplyser, at virksomheden havde interesse i at fastholde
dem i deres stillinger, enten fordi de varetog en særlig afgørende funktion
eller havde en særlig viden og erfaring. Kendskabet til disse individuelle
aftaler blev til stor forargelse kendt blandt de andre medarbejdere og blev
forhandlet på et mæglingsmøde mellem virksomheden og 3F Køge Bugt.
Utilfredsheden med den udbetalte fratrædelsesgodtgørelse og bonusaftale
blev yderligere forstærket blandt medarbejderne på grund af en stor økonomisk forskel mellem det beløb, de fik, sammenlignet med andre faggrupper
i virksomheden. Medarbejderne fik i forløbet kendskab til, at andre faggrupper havde opnået betydelige højere fratrædelsesgodtgørelser og fandt
det urimeligt, at de ikke var i stand til at forhandle deres aftale. De oplevede, at de som “de laveste i hierarkiet” ikke blev værdsat for deres indsats og
blev opfattet som “maskinkraft”, der bare kunne skiftes ud.
Den økonomiske bonus var med andre ord ikke afgørende for medarbejdernes beslutning. Grunden til, at medarbejderne valgte at blive frem til slutningen, skyldes først og fremmest, at de var glade for deres arbejde og ikke
mindst værdsatte det kollegiale sammenhold højt. Desuden bor mange af
dem i det nærliggende lokalområde og har ikke kunne se nødvendigheden i
at søge andet arbejde, når de nu var glade for at være, hvor de var.
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5.6

Opsummering

Medarbejderne var gennemgående meget glade for deres arbejde på Unomedical, fordi de havde mulighed for at arbejde selvstændigt i et godt kollegialt sammenhold. Særligt de medarbejdere, der har været ansat i en længere årrække, husker, at arbejdsmiljøet på virksomheden havde været godt,
mens der i den seneste årrække havde været tale om adskillige lederudskiftninger og mindre godt arbejdsmiljø.
Med meddelelsen om lukning var der en del, der sagde op og forlod virksomheden og fandt beskæftigelse på andre virksomheder. Andre blev på
virksomheden og nogle helt frem til lukningen i 2007.
Af den samlede medarbejdergruppe var arbejdsmarkedssituationen kort efter, at de havde forladt eller ophørt på virksomheden, den, at 47 % af medarbejderne var i en ny beskæftigelse, og 37 % var arbejdssøgende. 4 %
valgte at gå på efterløn i forbindelse med lukningen, og 4 % var studerende,
mens 9 % var syge eller på barsel.
Den høje beskæftigelsesprocent for medarbejderne på Unomedical ligger i
forlængelse af den generelt lave ledighed på Sjælland på 2,6 %13, og flere
medarbejdere beskriver, at deres nye arbejdsgiver direkte efterspørger mere
arbejdskraft.
En stor gruppe medarbejdere vælger at forlade Unomedical umiddelbart efter meddelelsen om lukningen. Mange har fået nyt arbejde og kan ikke se
nogen grund til at blive på virksomheden, når den skal lukke.
Medarbejderne finder ny beskæftigelse i forskellige brancher både indenfor
det offentlige og private, primært indenfor industri og fabriksarbejde.
Overordnet er den nye beskæftigelse inden for områderne: Industri og fabriksarbejde, transport og lager, daginstitutionsområdet (herunder enkelte
inden for handicap og plejesektoren), butik og handel, rengøring og service.
Hovedparten (81 %) ansættes i faste stillinger, i virksomheder eller institutioner i Hårlev eller i lokalområdet.
Medarbejderne finder primært beskæftigelse ved:
• Uopfordrede ansøgninger.
• Ved at søge på en stillingsannonce.
• Gennem venner og familie. Medarbejderne hjælper hinanden til at finde
ny beskæftigelse og “hiver hinanden med” til de virksomheder, hvor de
finder arbejde.

13

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 138, 29. marts 2007.
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De fleste medarbejdere, der er kommet i arbejde, har selv sagt op på Unomedical (58 % af de beskæftigede), mens der er tale om det omvendte for
dem, der er blevet fyret af virksomheden – hvor 71 % er arbejdsløse14.
Fyrede medarbejdere har typisk en periode med arbejdsløshed umiddelbart
efter deres ophør på Unomedical, som skyldes, at de ikke finder ny beskæftigelse så hurtigt. Flere medarbejdere udtrykker, at de har brug for “at se
tiden an”, og har haft svært ved at søge nyt arbejde, mens de fortsat arbejdede på Unomedical. I disse tilfælde er der ofte tale om medarbejdere, som
har været ansat mange år på virksomheden, og som har været glade for deres arbejde og ikke kan forestille sig noget andet.
Det kunne måske forventes, at de medarbejdere, der blev på Unomedical,
var dem, som havde været ansat i mange år – men det viser undersøgelsens
resultater ikke, og der ikke sammenhænge mellem de ansattes anciennitet,
og hvornår i forløbet de forlader virksomheden.
På hovedsamarbejdsudvalget blev der aftalt en fratrædelsesgodtgørelse til
de medarbejdere, der valgte at blive på virksomheden frem til lukningen.
Der blev ligeledes forhandlet bonusaftaler, som blev udbetalt løbende, som
medarbejderne ophørte. Aftalerne havde både til hensigt at komme medarbejderne til gode, og samtidig var Unomedical interesseret i at fastholde så
meget arbejdskraft som muligt i produktionen.
Ud fra de gennemførte medarbejderinterview fremgår det i midlertidigt, at
ingen af disse økonomiske bonusaftaler har fået et nævneværdigt antal medarbejdere til at blive på virksomheden. Medarbejderne mener gennemgående, at den økonomiske bonus var lille i forhold til en mulig lønstigning ved
at skifte job, og utilfredsheden over aftaler blev forstærket af, at der blev lavet individuelle større økonomiske aftaler uden om tillidsrepræsentanten.
Kendskabet til disse aftaler blev bragt op på mæglingsmøde mellem 3F Køge Bugt og ledelsen.
Årsagen til, at medarbejderne valgte at blive på Unomedical, skyldes hovedsageligt, at medarbejderne var glade for det kollegiale sammenhold og
boede i det nærliggende lokalområde. De kunne ikke se nogen grund til at
forlade et arbejde, de var glade for og ville blive så længe, de kunne.

14

For samlet oversigt se tabel i bilag.
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6

Støtte til medarbejderne

Medarbejderne er blevet tilbudt støtte i form af ydelser, der er blevet forhandlet på plads mellem 3F Køge Bugt, tillidsrepræsentanten og Unomedical. Forhandlingerne har været præget af konflikt mellem virksomhedens
ledelse på den ene side og 3F og tillidsrepræsentanten på den anden og har
primært omhandlet, hvorvidt medarbejderen skulle tilbydes uddannelse og
kurser i løbet af deres ansættelse eller ved ophør.
Den 19. august 2005 ca. et halvt år efter meddelelsen om lukningen, forhandlede hovedsamarbejdsudvalget de overordnede rammer og tiltag for
den støtte, der skulle tilbydes til medarbejderne for at mindske konsekvenserne af omstruktureringen. Rammerne indeholdt en række tiltag, der tilsammen skulle hjælpe medarbejderne gennem perioden og til at finde ny
beskæftigelse. Planen var på det tidspunkt formuleret i store træk, og virksomheden og 3F skulle i fællesskab blive enige om det konkrete indhold af
bl.a. jobsøgningskursus og den tidsmæssige placering i forløbet.
Det viser sig i forløbet, at parterne ikke kunne opnå enighed, og at det ellers
så centrale samarbejde mellem virksomhed og fagbevægelse på et tidspunkt
blev sat lidt i bero på grund af uenigheden. 3F Køge Bugt ønskede uddannelse og jobsøgningskursus for medarbejderne så tidligt i forløbet som muligt, mens Unomedicals ledelse ønskede at fastholde medarbejdernes arbejdskraft i produktionen så længe som muligt.

6.1

Medarbejdernes forventninger

Det fremgår af de gennemførte medarbejderinterview, at medarbejderne
oplevede aftalen fra hovedsamarbejdsudvalget som “ren iscenesættelse” og
“tom luft” fra virksomhedens side. De tiltag, der blev fremsat i aftalen, blev
ikke til virkelighed. Medarbejdernes utilfredshed med tilbuddene om støtte
kan skyldes en uoverensstemmelse mellem medarbejdernes opfattelse og
forventninger til støtte, og hvad de har modtaget.
Medarbejderne fortæller, at der fra virksomhedens side blev meldt ud i starten af forløbet, at der ville blive givet stor støtte til medarbejderne i form af
uddannelse og kurser. Det blev ikke realiseret. I stedet for uddannelse og
fremadrettet støtte til medarbejderne har forløbet været præget af adskillige
mæglingsmøder mellem fagforening, medarbejdere og virksomhed for blot
at få gennemført de allerede indgåede aftaler om bl.a. ferie, rejsetillæg og
afspadsering.
Medarbejderne efterlyste gennemgående ikke støtte til at søge arbejde, men
forventede derimod information om konkrete jobmuligheder eller mulighed
for at tage konkrete kurser eller efteruddannelse.
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En medarbejder, der selv har fundet nyt arbejde via uopfordret ansøgning,
siger:
“Jeg har ikke brug for omsorg og skaffer selv mit job.. Fagforeningen
skulle i stedet for at formidle reglerne for dagpenge støtte en i at få
job og informere om beskæftigelsesmulighederne. Eller sende medarbejderne på kursus, som ville kunne forbedre vores chancer for at finde arbejde på langt sigt.”

Ud over forventninger til konkrete kvalifikationsgivende kurser eller efteruddannelse manglede nogle af medarbejderne information om, hvem de
skal henvende sig til i forbindelse med deres ønske om uddannelse. En
ufaglært medarbejder, som gerne ville tage uddannelse efter sin ansættelse
på Unomedical, siger:
“Jeg ville fx gerne tage arbejde som social- og sundhedsassistent eller
gartner, men ingen kunne vejlede mig om, hvad jeg skulle gøre og
hvor jeg skulle henvende mig.”

Medarbejdernes forventninger til støtte var, at den blev givet gennem hele
det samlede tidsforløb og særligt i starten lige efter, at beskeden om lukningen blev meldt ud. Flere udtaler, at de mener, at Unomedical har trukket
jobsøgningskurset og støtte til jobsøgning “i langdrag”, fordi ledelsen var
interesseret i at beholde deres arbejdskraft til produktionen så længe som
muligt.
Undersøgelsen på Unomedical peger på, at medarbejdernes forventninger
om støtte overstiger den støtte, de har fået tilbudt. I undersøgelsen har der
foruden de gennemførte medarbejderinterview været gennemført interview
med kursusarrangører, personale i a-kasse m.fl. og disse personer oplyser,
at kun et fåtal af medarbejderne har henvendt sig til dem for at få støtte.

6.2

Tilbud om støtte

På baggrund af forhandlingerne blev medarbejderne tilbudt støtte i form af:
fælles informationsmøder, hvor der gives besked om forløbet fra ledelsesside, informationsmøder med 3F Køge Bugt, a-kasse og jobcenter, tilbud
om individuel psykologbistand, opslag på virksomheden om ledige job og
adgang til computer samt et jobsøgningskursus på 3 uger (2 uger for medarbejdere ansat efter beskeden om lukningen). Støtten til medarbejderne har
været tilrettelagt i et samarbejde mellem 3F Køge Bugt, Unomedical, tillidsrepræsentanten, a-kassen og AOF Greve.
Informationsmøderne med 3F Køge Bugt, a-kasse og jobcenter har fundet
sted på Unomedical flere gange i forløbet, når der skulle gives information
om:
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•
•
•
•
•

Aktuelle problemstillinger.
Fyringer.
Generelle regler ved afskedigelser.
Vilkår for dagpenge og efterløn.
Mulighed for efteruddannelse.

3F Køge Bugt opfordrede medarbejderne til at søge ny beskæftigelse så
hurtigt som muligt.
Ud fra bevidstheden om, at en afskedigelse kan være en krise for mange,
inkluderede forhandlingerne tilbud om både individuel og kollektiv støtte
fra psykologer og terapeuter. Tilbuddet om individuel psykologbistand
(gennemført af psykoterapeut) blev givet til medarbejderne i form af opslag
på Unomedical med oplysninger om, hvor de kunne henvende sig, hvis de
havde behov for hjælp. Den kollektive støtte blev givet ved et fællesmøde
med oplæg fra erhvervspsykolog, der fortalte om de mekanismer, der træder
i kraft i svære situationer, og hvordan medarbejderne indbyrdes kunne hjælpe hinanden til at opretholde det kollegiale sammenhold på arbejdspladsen.
Mange af medarbejderne har gjort brug af den viden, de fik på fællesmødet
med erhvervspsykologen, og har været i stand til at forstå og bære over med
deres kolleger, som havde det svært. Tilbuddet om individuel psykologbistand er der til gengæld ikke mange medarbejdere, der har benyttet sig af.
Dels fandt de det mest naturligt at søge støtte hos hinanden eller deres familie – hvor de var “i samme båd”, og de syntes, det var grænseoverskridende
at skulle henvende sig til “en fremmed” i byen for at få løst deres problemer.
I slutningen af forløbet har 3F Køge Bugt tilbudt støtte til den gruppe af
medarbejderne, som fortsat var arbejdssøgende. Medarbejderne har haft behov for at mødes med ligeværdige, og 3F Køge Bugt har været med til at
danne rammerne for deres møder og tilbudt, at gruppen kunne mødes i deres lokaler en gang om ugen frem til juli 2007. Flere af disse medarbejdere
fortæller, at møderne med kollegerne i samme situation har været til stor
hjælp, og at det for dem har været den bedste støtte i forløbet.
6.2.1 Jobsøgningskursus
Det tilbud om støtte, der har fået mest bevågenhed i forløbet, har været tilbuddet om 2-3 ugers jobsøgningskursus: “Styrk dine muligheder – Veje til
nyt job eller uddannelse” arrangeret af AOF Greve i samarbejde med 3F
Køge Bugt og Unomedical med økonomisk støtte af den Europæiske Socialfond. Det første kursus blev afholdt oktober 2006 ca. 1½ år efter meddelelsen om lukningen og blev holdt med jævne mellemrum efterfølgende i
forbindelse med afskedigelserne af medarbejderne.
Kurset har haft til hensigt at afklare medarbejdernes individuelle behov og
hjælpe medarbejderne til at finde ledige stillinger og jobmuligheder på net53

tet. De har fået vejledning i at skrive ansøgninger og fået støtte til at lægge
deres CV ind på AF’s hjemmeside samt fået udarbejdet en handlingsplan
for det videre forløb.
En af kursusarrangørerne oplyser, at der var stor forskel på medarbejderne.
For det første havde nogle medarbejdere stor tiltro og gå-på-mod til at finde
et nyt arbejde, mens andre medarbejdere nærmest havde opgivet på forhånd. Vedkommende kursusarrangør fortæller, at en af de største opgaver
under kurset var at støtte disse sidstnævnte medarbejdere i at opnå selvtillid
og tro på egne færdigheder.
Der var desuden også stor forskel på medarbejdernes kendskab til edb og
færdighed i at skrive ansøgninger. Nogle medarbejdere havde stort set intet
kendskab til brugen af edb, mens andre havde stor erfaring. Den store
spredning i medarbejdergruppen stillede store krav til kursusarrangørerne.
En stor gruppe medarbejdere har været meget tilfredse med kurset og har
opnået større kundskab og selvtillid til at søge nyt arbejde. Tilsvarende er
der en stor gruppe medarbejdere, som har oplevet de 3 ugers kursus som
“spild af tid”, fordi de ikke lærte noget nyt. Eksempelvis kan nævnes, at
halvdelen af medarbejderne ikke har nogen form for kendskab til edb og
derfor havde brug for konkret hjælp til oprettelse af CV til jobsøgning,
mens andre medarbejdere har en erhvervsuddannelse med udførligt kendskab til edb. For at kunne løfte den samlede medarbejderstab mod øgede
jobmuligheder er det derfor nødvendigt at tænke differentieret og tilbyde
kurser, der er i overensstemmelse med medarbejdernes forskelligheder.

6.3

Medarbejdernes oplevelse af støtte

Som en del af undersøgelsen blev medarbejderne spurgt, om de havde fået
tilbud om støtte, vejledning, uddannelse eller andet fra henholdsvis tillidsrepræsentant, fagforeningen 3F, a-kassen, jobcenter eller fra virksomheden.
Besvarelserne på spørgsmålene viser, at medarbejderne gennemgående oplevede, at de ikke havde fået støtte – selvom de er blevet tilbudt jobsøgningskurser, psykologhjælp m.m. Årsagen til den gennemgående utilfredshed skal ses i lyset af medarbejdernes forventninger. De havde forventet og
håbet på at få tilbud om uddannelse og kurser i løbet af den 2-årige periode
fra beskeden om lukningen blev givet til selve lukningen, men blev tilbudt
2-3 ugers jobsøgningskursus i slutningen af deres ansættelse. Nedenstående
spørgsmål refererer til medarbejdernes oplevelser og ikke om de har modtaget tilbud om støtte eller ej.
Nedenstående tabel giver et overblik over den samlede svarfordeling.
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80 % af medarbejderne har ikke oplevet at få tilbud om støtte fra hverken akasse eller jobcenter, og 70 % har ikke oplevet at få støtte fra virksomheden, mens 63 % ikke har oplevet at få støtte fra fagforeningen.
Tabel 6.1: “Har du fået tilbud om støtte, vejledning, uddannelse eller andet fra henholdsvis tillidsrepræsentant, fagforeningen 3F, a-kasse, jobcenter eller fra virksomheden?” I procent
Ja

Nej

Fagforening 3F ........................

37

63

A-kasse ...................................

20

80

Jobcenter.................................

20

80

Virksomhed .............................

30

70

I alt...........................................

100

100

Antal ........................................

177

177

Det er primært medarbejdere, der forlod Unomedical i starten af forløbet,
der er utilfredse med den støtte, de har fået tilbudt. 17 % af medarbejderne,
der stoppede på Unomedical mere end et halvt år før lukningen, oplevede,
at de havde fået tilbud om støtte fra fagforeningen, mens 40 % af medarbejderne, der blev indtil et halvt år før lukningen, har svaret “ja” til at have
modtaget støtte fra fagforeningen. Tilsvarende tendens gør sig gældende for
tilbud fra a-kasse, arbejdsformidling og jobcenter15.
Sammenlignes medarbejdernes oplevelse af tilbud om støtte med de indsatser, der er sat i værk i form af jobsøgningskursus, økonomisk bonus og psykologbistand, så oplever medarbejderne ikke disse tiltag som “støtte”. De
udtrykker, at tilbuddene primært satte fokus på deres rettigheder til dagpenge, efterløn eller a-kasse, men ikke så meget satte fokus på deres muligheder for at finde nyt arbejde. Jobsøgningskurset blev tilbudt til medarbejderne i slutningen af deres ansættelsesperiode, og de medarbejdere, der forlod
Unomedical kort tid efter, at meddelelsen om lukningen blev meldt ud, fik
ikke dette tilbud.
I starten af forløbet meddelte Unomedical og 3F Køge Bugt medarbejderne,
at de ville modtage “massiv støtte”, men medarbejderne oplever ikke, at
dette blev en realitet.
En medarbejder, der forlod Unomedical i midten af forløbet, siger:
“Vi blev lovet uddannelse, kurser og efteruddannelse, men det blev
aldrig til noget. Det var kun tom snak for at få folk til at blive der.
Først da lukningen nærmede sig, kom der mere støtte.”

Selvom det samlede billede af medarbejdernes oplevelse af støtte er gennemgående negativ, så har jobsøgningskurset hjulpet en del medarbejdere
15

For en samlet oversigt over svarfordelingen opgjort i hvornår medarbejderne er
ophørt se tabeloversigt.
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til at få skrevet ansøgninger eller søgt praktikplads, som har ført til ny beskæftigelse. Desuden udtrykker medarbejderne, at kurset gav dem selvtillid
og tro på egne kvalifikationer og gav dem et overblik over, hvor de kunne
søge arbejde.
6.3.1 Tillidsrepræsentantens støtte
Tillidsrepræsentantens rolle i forløbet har været at:
• Varetage den samlede medarbejdergruppes interesser.
• Være formelt talerør mellem medarbejderne og Unomedicals ledelse.
• Indgå og deltage i forhandlinger med ledelsen om fratrædelsesgodtgørelser og bonusaftaler.
• Foranledige mæglingsmøder i tilfælde af, at indgåede aftaler ikke blev
overholdt.
Derudover har der været tale om en lang række mere uformelle opgaver,
såsom at være opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø og være klar over,
når medarbejderne havde det svært.
I undersøgelsen udtrykker medarbejderne gennemgående utilfredshed med
tillidsrepræsentantens opbakning. De oplevede, at vedkommende ikke havde tilstrækkeligt kendskab til at kunne gennemføre de nødvendige forhandlinger med fagforeningen og ledelsen og generelt ikke tog tilstrækkeligt
initiativ på medarbejdernes vegne.
En medarbejder siger:
“Tillidsrepræsentanten støttede kun sig selv og firmaet og kæmpede
ikke for os.”.

Medarbejdernes utilfredshed skal ses i lyset af, at tillidsrepræsentanten har
skullet varetage en stor omgave i forbindelse med omstruktureringen i Unomedical. I starten af forløbet var der en suppleant på virksomheden, der
støttede tillidsrepræsentanten i at varetage de mange opgaver forbundet med
de i alt 230 medarbejdere, men denne sagde op kort tid efter beskeden om
lukningen.
Tillidsrepræsentanten har varetaget en lang række opgaver alene og oplevede selv ikke at få tilstrækkelig opbakning fra medarbejdernes side. I tilfælde
af konflikter har tillidsrepræsentanten oplevet at stå alene “som lus mellem
to negle”, og har ikke vidst, hvor vedkommende skulle henvende sig med
konkrete spørgsmål og for at få aflastning.
Nogle medarbejdere fremhæver, at tillidsrepræsentanten var god til at informere dem løbende og siger, at heller ikke tillidsrepræsentanten fik meget
af vide fra ledelsens side – og derfor ikke kunne informere medarbejderne
mere, end vedkommende gjorde.
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6.3.2 Uddannet til at være arbejdsløs
Medarbejderne gennemførte jobsøgningskursuset helt i slutningen af deres
ansættelsesforløb efter, de var blevet afskediget. Forud for kurset var der tale om støtte i form af informationsmøder og psykologhjælp, men ikke støtte
rettet direkte mod søgning af ny beskæftigelse, omskoling eller uddannelse.
Ved ophør fra Unomedical har de med andre ord ikke opnået yderligere
kvalifikationer, der kunne hjælpe dem til at finde ny beskæftigelse.
De fleste medarbejdere undrer sig over, hvorfor det ikke har været muligt at
tage kurser inden de blev fyret, og oplevede, at kurset var placeret alt for
sendt i forløbet.
En medarbejder siger om jobsøgningskurset:
“Kurset var jo ikke nogen uddannelse, selvom de sagde det var… Det
eneste, det gjorde, var at uddanne os til at være arbejdsløse, fordi vi
jo allerede var blevet fyret.”

Forløbet i Unomedical og medarbejdernes reaktioner viser, at uddannelse af
medarbejderne optimalt set skal være en integreret del af virksomhedens
strategi allerede før en potentiel lukning kommer på tale. Forløbet peger på,
at denne strategi ikke har været Unomedicals. 3F Køge Bugt har ønsket at
iværksætte uddannelse og kurser for medarbejderne så tidligt i forløbet som
muligt, men har oplevet modstand fra ledelsens side.
Samarbejdet mellem 3F Køge Bugt og Unomedical har i høj grad været påvirket af forhandlingerne om, hvilken støtte og uddannelse medarbejderne
skulle modtage. Hvis disse elementer have været en allerede eksisterende
og integreret del af dagligdagen i virksomheden, havde det sandsynligvis
været lettere at planlægge og ikke mindst gennemføre de nødvendige kurser, der kunne hjælpe de afskedigede medarbejdere videre til ny og måske
bedre beskæftigelse. Virksomheden har forud for lukningen ikke haft en
vedvarende efteruddannelse og kompetenceudvikling af deres medarbejdere, hvilket har medvirket til, at kurser og uddannelse af medarbejderne i
forbindelse med selve lukningen har været et tungtvejende aspekt.

6.4

Opsummering

Medarbejderne er blevet tilbudt støtte i form af ydelser, der er blevet forhandlet på plads mellem 3F Køge Bugt, tillidsrepræsentanten og Unomedical. På hovedsamarbejdsudvalget blev der i august 2005 aftalt overordnede
rammer for den støtte, medarbejderne på Unomedical skulle tilbydes for at
afhjælpe konsekvenserne af lukningen i Hårlev.
Det nærmere indhold af de overordnede rammer skulle aftales på et senere
tidspunkt, og undersøgelsen viser, at forhandlingerne mellem 3F Køge Bugt
og virksomhedens ledelse har været præget af konflikt. Omdrejningspunktet
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i forhandlingerne har været, hvorvidt medarbejderne skulle tilbydes støtte i
form af uddannelse og kurser i løbet af de 2 år fra udmeldingen til selve
lukningen. 3F Køge Bugt og tillidsrepræsentanten har ønsket at kunne tilbyde uddannelse og kurser så tidligt i forløbet som muligt, mens Unomedicals ledelse har haft interesse i at fastholde medarbejderne i produktionen.
Medarbejdernes forventninger til støtte har været at få information om konkrete jobmuligheder og mulighed for at tage kvalifikationsgivende kurser
eller efteruddannelse. Undersøgelsen viser, at disse forventninger overstiger
den støtte, de er blevet tilbudt.
Som en del af den samlede støtte er medarbejderne blevet tilbudt kollektiv
og individuel psykologhjælp. Den fælles støtte bestod i et fællesmøde med
en erhvervspsykolog, der fortalte medarbejderne om de psykiske reaktioner,
medarbejderne kunne forvente at opleve, og hvordan disse reaktioner kunne
påvirke den samlede medarbejdergruppe.
Den fælles psykologhjælp viste sig at være til stor gavn for medarbejderne,
hvorimod den individuelle støtte ikke blev benyttet af særligt mange medarbejdere. De oplevede det som “pinligt” at skulle henvende sig til en fremmed person i byen med deres problemer og søgte i stedet støtte hos hinanden som kolleger i samme situation.
Den mest centrale del af støtten til medarbejderne har været jobsøgningskurset. For nogle medarbejdere har jobsøgningskurset ført til, at de har fået
ny beskæftigelse, fordi de fik hjælp til at få sendt ansøgninger eller fik søgt
praktikplads.
Som en del af undersøgelsen blev medarbejderne spurgt, om de var tilbudt
støtte, vejledning eller andet fra henholdsvis tillidsrepræsentant, fagforening, a-kasse, jobcenter eller virksomhed. Besvarelserne viser, at medarbejderne gennemgående oplevede, at de ikke havde modtaget tilbud om støtte –
selvom de er blevet tilbudt jobsøgningskursus, psykologhjælp m.m.
Denne oplevelse er påvirket af, at deres forventninger til støtte ikke blev
indfriet. De ville gerne have haft støtte i form af kvalifikationsgivende kurser eller efteruddannelse såsom truckkørekort, edb eller vejledning i at tage
uddannelse og mindre fokus på rettigheder ved ledighed og efterløn.
Der er stor forskel i medarbejdernes oplevelse af det gennemførte jobsøgningskursus. Ca. halvdelen af medarbejderne opnåede større kendskab til
edb og fik selvtillid i egne kompetencer og fik mere gå-på-mod til at søge
nyt arbejde. Den anden halvdel af medarbejdergruppen oplevede ikke, at de
lærte noget nyt, og oplevede det som “spild af tid”. For at få løftet den samlede medarbejdergruppe mod øgede jobmuligheder, er det derfor vigtigt at
tænke yderligere differentieret, når medarbejderne tilbydes kurser.
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7

Perspektiver

Formålet med undersøgelsen på Unomedical har været at undersøge, hvad
der sker med den arbejdskraft, som frigøres i forbindelse med lukningen af
virksomheden. De foregående kapitler belyser, hvor medarbejderne finder
ny beskæftigelse og hvordan. Hvor mange der beslutter at forlade eller
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvor mange der ender i arbejdsløshedskøen eller forlader arbejdsmarkedet.
Følgende afsnit er en perspektivering af de gennemgående aspekter i undersøgelsen, som kan være med til at pege på fagbevægelsens rolle i forbindelse med virksomhedslukninger eller udflytninger af produktionen til lande
med billigere arbejdskraft.

7.1

Lang varsling om lukning

Undersøgelsen omhandler et virksomhedsforløb, som er unikt i den henseende, at virksomheden meldte ud om flytningen ca. 2 år før, selve lukningen skulle finde sted. Spørgsmålet er, hvorvidt en tidlig udmelding er hensigtsmæssig eller blot skaber yderligere vanskeligheder og frustration.
En lang tidsperiode stiller krav til godt samarbejde mellem de involverede
parter, og at medarbejderne hele vejen igennem modtager tilstrækkelig information.
7.1.1 Fordele
Den gennemførte undersøgelse i Unomedical peger på, at et langt varsel om
lukning kun er en fordel, hvis tidsperioden fra meddelelsen til selve lukningen bliver brugt konstruktivt til at støtte den enkelte medarbejder i uddannelse og jobsøgning.
Forløbet i Unomedical har været præget af interessekonflikter mellem 3F
Køge Bugt og tillidsrepræsentanten på den ene side og virksomhedens ledelse på den anden. Der har været tale om forskellige interesser med hensyn
til, hvorvidt uddannelse af medarbejderne skulle finde sted løbende eller
sidst i medarbejdernes ansættelsesforløb. Interessekonflikten har bl.a. betydet, at den lange tidsperiode på over 2 år ikke blev udnyttet optimalt og har
påvirket, hvilken støtte medarbejderen har modtaget.
For medarbejderne kunne den lange tidsperiode give mulighed for at søge
ny beskæftigelse løbende og dermed mindske risikoen for at havne i arbejdsløshed. Dels fordi medarbejderne har haft længere tid til at søge arbejde i, dels fordi der ikke har været tale om en stor gruppe medarbejdere, der
står uden arbejde på samme tid. Med en løbende overgang til ny beskæfti-
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gelse kan medarbejderne gradvis forlade virksomheden efterhånden, som de
enten finder nyt arbejde eller forlader arbejdsmarkedet.
Erfaringerne viser, at en lang varsling giver mulighed for uddannelse og
omskoling af medarbejderne, så deres kvalifikationer og kompetencer forbedres til enten at finde ny beskæftigelse inden for industriområdet eller
overgå til anden branche. Medarbejderne på Unomedical ønskede tilbud om
uddannelse og kvalifikationsgivende kurser, der kunne hjælpe dem videre
til anden beskæftigelse. Hvis uddannelsen af medarbejderne var blevet organiseret i hele forløbsperioden, ville det give medarbejderne bedre chance
for naturligt at overgå til nyt arbejde. I stedet blev medarbejderne tilbudt
kurser i jobsøgning efter ophør fra virksomheden.
Den længerevarende tidsperiode gav ligeledes medarbejderne på Unomedical mulighed for at forhandle økonomiske fratrædelsesgodtgørelser og bonusaftaler. Her spiller tillidsrepræsentanten på virksomheden en afgørende
rolle, da det er vedkommende, der tager initiativ til forhandling og ser til, at
medarbejderne behandles ligeligt.
Ud fra de gennemførte medarbejderinterview fremgår det, at fratrædelsesgodtgørelser og bonusordninger over en længerevarende periode kan være
med til at sætte medarbejderne i et dilemma. På den ene side appellerer en
økonomisk fratrædelsesgodtgørelse og bonus medarbejderne til at blive på
virksomheden så længe som muligt, og på den anden side opfordres de til at
søge beskæftigelse så hurtigt som muligt. En længere varsling kan således
sætte medarbejderne i en tidsmæssig konflikt, hvor de ikke ved om, og hvor
længe de skal blive på virksomheden.
7.1.2 Ulemper
Forløbet på Unomedical viser, at en lang tidsperiode fra udmelding og til
lukning kan være slidsom for medarbejderne. Hvis der ikke sker tiltag i den
mellemliggende periode, og medarbejderne blot venter på, at deres arbejdsplads lukker, bliver det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden dårligt.
Medarbejderne udtrykker, at uvisheden om egen situation skaber utryghed
og frustration: Hvornår bliver jeg måske fyret, og kan jeg finde nyt arbejde?
Den lange varsling krævede kontinuerlig og tydelig kommunikation til
medarbejderne om lukning af virksomheden. Hvad var tidshorisonten, og
hvad er medarbejdernes muligheder? Forløbet i Unomedical viser, at kommunikationsvejene til medarbejderne ikke har været tydelige, og den lange
varsling har været grobund for frustration og uenighed mellem de involverede parter.
For medarbejderne har en lang varsling på Unomedical været personlig
svær for mange. Dels på grund af den uvisse situation og økonomiske konsekvenser af afskedigelse, dels fordi de oplevede deres kolleger forlade arbejdspladsen enten på grund af fyring, eller fordi de fandt nyt arbejde. Det
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kontinuerlige ophør af kolleger var med til at skabe et dårligt og anstrengt
arbejdsmiljø.
Ud fra det samlede forløb på Unomedical vurderes det, at tiden fra udmeldelsen marts 2005 til lukningen 1. april 2007 kunne have været udnyttet
langt bedre til uddannelse og omskoling af medarbejderne. Det var imidlertid ikke muligt at komme igennem med dette over for ledelsen.

7.2

Kvalifikation og kompetenceudvikling

Et centralt aspekt i undersøgelsen af Unomedical er 3F’s rolle i forbindelse
med kvalifikations- og kompetenceudvikling af medarbejderne i form af individuelle afklaringsforløb og jobsøgningskursus.
7.2.1 Opbyggende og vedvarende
Det var et ønske fra 3F Køge Bugt, at medarbejderne skulle modtage et tilbud om uddannelse og kurser tidligt i forløbet. Det har været fagforeningens opfattelse, at uddannelse af medarbejderne optimalt set skulle være en
integreret del af virksomhedens strategi allerede før en potentiel lukning
kom på tale. Hvis uddannelse og udvikling af medarbejderstaben havde været en integreret og naturlig del af dagligdagen på Unomedical, ville det have været lettere at planlægge og gennemføre de nødvendige kurser i forbindelse med lukningen. Medarbejderne ville være bedre stillet ved afskedigelse med bedre kvalifikationer og kompetencer og dermed øget mulighed for
at finde ny beskæftigelse.
I den seneste overenskomst på industriområdet mellem CO-Industri og
Dansk Industri blev der lavet aftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond. Alle ansatte i industrien har opnået ret til op til 2 ugers efteruddannelse årligt. Der er i forliget en aftale om, at virksomheder med mere end 100
ansatte kan lave deres egen pulje på virksomheden under forudsætning af,
at de nedsætter et uddannelsesudvalg til at administrere den. Alle medlemmer af arbejdsgiverne betaler ind til fonden fra næste år, og de ansatte kan
søge efteruddannelse fra 2009.
Efteruddannelsesreformen ligger i forlængelse af en udvikling af overenskomsterne, der går i retning af større bredde for fagbevægelsens medlemmer, hvor velfærdsaspekter, der ikke tidligere var en del af overenskomstforhandlingerne, nu indgår. Elementer som pension, barselsorlov, løn under
sygdom og uddannelse er de mest fremtrædende af de velfærdsopgaver, der
er blevet en del af overenskomsterne i modsætning til tidligere. Velfærdsaspekternes indtog i overenskomsterne har ikke kun direkte betydning for
fagbevægelsens medlemmer som sådan, men er også medvirkende til, at
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fagbevægelsen kan være med til at vedholde sin samfundsmæssige position
og tage en større del af ansvaret for udviklingen af centrale velfærdsgoder16.
7.2.2 Differentieret støtte
Størstedelen af arbejdet på Unomedical blev varetaget af ufaglært arbejdskraft. Selvom dette er tilfældet, så viser undersøgelsen, at medarbejderne
har meget forskellige kvalifikationer og kompetencer. Der er forskel på
medarbejdernes baggrund, uddannelse, deres erfaringer, hvor de søger og
finder ny beskæftigelse, og dermed hvad de har behov for af uddannelse og
vejledning.
Den samlede medarbejdergruppe kan opdeles i 4 forskellige typologier,
hvor hver type har behov for forskellig støtte:
•
Industri til industri: Medarbejdere, som har fundet ny beskæftigelse inden for industriområdet. De ønskede at finde nyt fabriksarbejde inden
for industrien eller at opnå yderligere uddannelse. De udtrykte ønske om
særlige kvalifikationsgivende kurser i fx edb eller truckkørekort.
•
Industri til andet ufaglært arbejde: En stor gruppe medarbejdere fandt
nyt ufaglært arbejde inden for andre brancher fx inden for sundhedssektoren som servicemedarbejdere eller inden for transportområdet. Disse
medarbejdere har været interesseret i at søge nye veje og havde stor
gavn af at modtage oplysninger om forskellige muligheder. Denne gruppe udtrykte ikke ønsker om særligt kvalifikationsgivende kurser.
•
Industri til faglært/uddannet arbejde: Medarbejdere, som valgte at tage
uddannelse eller allerede havde en erhvervsfaglig uddannelse før deres
nuværende ansættelse. De, som overgik til uddannelse, ønskede information om økonomiske muligheder for voksenuddannelse og videre muligheder. Medarbejderne, der allerede havde uddannelse, ville gerne
modtage støtte i form af individuelle jobsøgningsforløb.
•
Forlader arbejdsmarkedet: En mindre gruppe medarbejdere valgte at
forlade arbejdsmarkedet for at gå på efterløn. Denne gruppe havde ingen
eller kun få måneders ledighed, inden de gik på efterløn, og forventede
ikke støtte om hverken uddannelse, kurser eller hjælp til jobsøgning.
Medarbejderne fortæller, at de modtog information fra 3F Køge Bugt om
regler for efterløn og mulighederne for a-kasse ved ledighed. Ud over disse
oplysninger ville de gerne have haft modtaget information om konkrete
jobmuligheder og mulighed for kurser.
Undersøgelsen viser desuden, at nogle medarbejdere havde fuld tiltro til at
kunne finde nyt arbejde og ikke havde brug for støtte, mens andre medarbejdere ikke havde tillid til egne kompetencer og muligheder. For at kunne
løfte den samlede medarbejderstab til et højere kvalifikations- og kompe16

Due, Jesper og Madsen, Jørgen Steen: OK 2007: Reformforlig i industrien styrker den danske model. FAOS nr. 075 marts 2007.
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tenceniveau, er det derfor hensigtsmæssigt, at der tænkes så differentieret
som muligt, når der gennemføres kurser og uddannelse.

7.3

Behov for detaljerede aftaler

Forløbet i Unomedical viser, at der ved udflytning og lukning af virksomheder er behov for lokalaftaler, som er formuleret klart og detaljeret fra starten. Eksempelvis blev der forhandlet overordnede rammer på plads på hovedsamarbejdsudvalget, for hvilken støtte medarbejderen skulle tilbydes,
men der var ikke enighed mellem parterne om det nærmere indhold.
Erfaringer viser, at aftalerne optimalt set skulle have indeholdt konkrete og
detaljerede beskrivelser af, hvilken støtte medarbejderne ville modtage i
forløbet, den tidsmæssige placering af kurser, uddannelse, størrelsen af en
eventuel fratrædelsesgodtgørelse og bonus samt planer for afskedigelser.
Hvis aftaler, der udarbejdes i starten af et lukningsforløb, er for overordnede, giver det anledning for fortolkning fra de involverede parter, og der kan
direkte opstå risiko for uenighed om det konkrete indhold. Detaljerede lokalaftaler vil kunne være med til at skabe tydelige rammer for det videre
samarbejde mellem fagforening, tillidsrepræsentant, medarbejdere og virksomhed. Detaljerede lokalaftaler vil ligeledes være med til at skabe øget
tryghed og sikkerhed for medarbejderne, og de vil på et tidligt tidspunkt
være bekendt med deres muligheder og fordele.

7.4

Hvordan skal medarbejderne forholde sig?

I en situation med virksomhedslukning og udflytning kan fagbevægelsen
hjælpe medarbejderne på forskellig vis til at kunne forholde sig til den aktuelle situation.
7.4.1 Fuldt beredskab klar
Erfaringerne fra Unomedical viser, at der er behov for et fuldt beredskab,
der kan træde ind ved en eventuel udflytning eller lukning af en virksomhed. En lukning og omstrukturering er bl.a. en stor opgave for tillidsrepræsentanten på virksomheden, som ved en lukning får akut brug for opbakning og støtte i forbindelse med forhandlinger og ved konkrete tvivlsspørgsmål.
En del af et akut beredskab kunne bestå af personer i den lokale fagforening
med overblik over konkrete muligheder for ny beskæftigelse i lokalområdet, herunder efterspørgslen for ufaglært arbejdskraft i andre industrivirksomheder i området.
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Kontakten til andre arbejdsplader i lokalområdet kunne skabes yderligere
gennem kontakt mellem tillidsrepræsentanterne i de respektive virksomheder.
Derudover kunne der være behov for at inddrage forbundet i et sådant beredskab, idet forbundet kunne trække på erfaringer fra andre virksomhedsflytninger og bidrage med støtte og inspiration omkring fx uddannelse til
medarbejderne.
Tillidsrepræsentanten bliver i undersøgelsen fremhævet som en central figur af både medarbejderne og virksomhedsledelsen. Vedkommende er afgørende for, at et givent samarbejde mellem den samlede medarbejdergruppe og virksomheden fungerer. Tillidsrepræsentanten havde mere eller mindre ansvaret for forhandlinger af samtlige fratrædelsesgodtgørelser og bonusaftaler, og desuden var tillidsrepræsentanten et centralt bindeled mellem
virksomhed og fagbevægelse.
En tillidsrepræsentant varetager mange opgaver, og medarbejderne forventede, at vedkommende tog aktivt del i forhandlingerne af arbejdsvilkår, aftaler om tillæg, fridage osv. for eventuelle medarbejdere, der skulle arbejde
i udlandet og for de udenlandske medarbejdere, der kom til Danmark.
Undersøgelsen viser, at tillidsrepræsentanten kunne have haft brug for en
stab af personer, der kunne træde ind og hjælpe med de mange arbejdsopgaver, der opstod i forbindelse med lukningen. Tillidsrepræsentantens funktion betød, at vedkommende stod alene i de aktuelle situationer. Et beredskab kunne bestå af personer fra fx andre medarbejdergrupper, tillidsvalgte,
den lokale fagforening, forbundet osv.
7.4.2 Tilstrækkelig information
Medarbejderne i Unomedical var afhængige af løbende og tidssvarende information og konkrete oplysninger gennem hele forløbet. De havde behov
for at opleve tryghed og perspektiv på deres situation, og det forudsatte, at
de modtog tilstrækkelig og konkret information om lukningen, og om hvordan processen skred frem i såvel Danmark som i Slovakiet. De havde også
behov for information om deres muligheder for ny beskæftigelse, uddannelse og praktikophold, økonomi osv.
I forløbet på Unomedical var informationerne rettet mod såvel den enkelte
medarbejder som mod den samlede medarbejdergruppe, og medarbejderne
udtrykker, at informationen var bedst, når den var udformet på en sådan
måde, at den var klar og let forståelig. Et godt og frugtbart samarbejde mellem virksomhed, fagforening og medarbejdere forudsætter, at samarbejdsudvalget er velinformeret om de konkrete forhold i virksomheden og den
videre udvikling.
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Som tidligere nævnt blev tillidsrepræsentanten fremhævet i forløbet som en
central figur, og vedkommende kan være med til at sikre, at medarbejderne
modtager tilstrækkelig og korrekt information gennem hele forløbet. Det
stillede krav til, at vedkommende var et aktivt bindeled mellem den samlede medarbejdergruppe og virksomhedens ledelse.
7.4.3 Økonomisk bonus
Unomedical havde interesse i at fastholde medarbejderne i produktionen,
hvilket gav medarbejderne mulighed for at forhandle økonomisk fratrædelsesgodtgørelse og bonus. Denne bonus satte medarbejderne i et dilemma,
om, hvorvidt de skulle blive på virksomheden for at opnå økonomisk gevinst eller vælge at forlade Unomedical så hurtigt som muligt for at få ny
beskæftigelse. Medarbejderne oplevede “signalforvirring”, fordi 3F Køge
Bugt opfordrede dem til at søge arbejde hurtigst muligt, og samtidig fik de
mulighed for økonomisk bonus, hvis de blev, indtil virksomheden lukkede.
Der er dermed både fordele og ulemper ved økonomisk bonus til medarbejderne. Fordelen er selvsagt, at medarbejderne kan opnå godtgørelse for
eventuelle personlige eller økonomiske konsekvenser af virksomhedslukningen.
Ulemperne ved økonomisk bonus er, at der er risiko for, at nogle medarbejdere bliver på virksomheden længere tid end nødvendigt og fraholder dem
fra aktivt at søge ny beskæftigelse.
7.4.4 Rammer for arbejdssøgende
Case-undersøgelsen på Unomedical viser, at mange medarbejdere søgte
støtte til jobsøgning blandt deres kolleger. Det var afgørende for dem, at de
kunne være sammen med andre “i samme båd”, og det var til stor nytte, at
den lokale fagforening skabte rammerne for deres møder og støttede op om
det kollegiale sammenhold. I dette forløb har 3F Køge Bugt stillet lokaler til
rådighed frem til juli 2007 for de medarbejdere, der endnu ikke havde fundet nyt arbejde.

7.5

Det særlige ved en flytning

Denne undersøgelse sætter fokus på udflytning af en virksomheds produktion til et land med lavere lønninger, og et relevant spørgsmål i den forbindelse er, om der er særlige forhold, man skal være opmærksom på ved en
udflytning i forhold til en virksomhedslukning.
Afvigelserne ved en udflytning i forhold til en lukning var, at medarbejderne bl.a. blev tilbudt at tage del i oplæringen af de udenlandske medarbejdere i enten Danmark eller i Slovakiet.
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7.5.1 Øget opmærksomhed
De danske medarbejderes udrejse og arbejde i Slovakiet stillede krav til
øget opmærksomhed på faktorer som løn-, ferie- og arbejdsforhold. Ofte
flytter danske virksomheder produktionen til lande med lavere regulering på
disse områder, hvilket ikke bør have indflydelse på medarbejdernes vilkår.
Forløbet på Unomedical viser imidlertid, at der var behov for aftaler om,
hvordan medarbejdernes forhold var i tilfælde af arbejde i udlandet. Tilsvarende er det nødvendigt at sætte fokus på sikkerhedsforholdene i udlandet,
og hvordan medarbejdernes vilkår er i tilfælde af eventuelle arbejdsskader.
I forbindelse med udflytningen af produktionen fra Hårlev til Slovakiet har
der været tale om, at slovakiske medarbejdere kom til Danmark for at blive
oplært. Dette rejste spørgsmålet om de danske medarbejderes berettigede
krav om tillæg for deres ekstraordinære indsats. Tilmed rejste det spørgsmålet om de slovakiske medarbejderes forhold og rettigheder, hvad angår det
psykiske og fysiske arbejdsmiljø på virksomheden.
Ved udflytning af produktionen fra Hårlev til Slovakiet har der været tale
om en glidende overgang fra dansk til udenlands produktion, og tillidsrepræsentanten og samarbejdsudvalget skulle have øget opmærksomhed på,
hvordan opsigelser af de danske medarbejdere foregik. Medarbejderne på
Unomedical havde fået at vide, at de ville blive fyret i forhold til deres anciennitet på virksomheden, men undersøgelsen peger mere i retning af, at
medarbejderne i Hårlev blev fyret, efterhånden som den maskine, de arbejdede ved, blev flyttet til Slovakiet.
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Bilag 1
Spørgeskema til medarbejdere fra Unomedical
Spørgeskemaet udfyldes ved, at en medarbejder fra CASA ringer dig op i løbet af de
næste 14 dage. Vi håber, at du vil se spørgsmålene igennem inden da. Besvarelsen varer cirka 15 minutter. Det er CASA, som gennemfører undersøgelsen, og dine svar bliver
behandlet fortroligt. 3F får alene sammenfatninger af svarene og vil ikke kunne genkende
enkeltpersoner.

Spørgsmål om dit arbejde på Unomedical

1.

Hvornår blev du ansat på Unomedical? __________måned/år

2.

Var du på dag-, aften- eller nathold på Unomedical?
Daghold.................................................................................................................. 1
Aftenhold ............................................................................................................... 2
Nathold ................................................................................................................... 3
Weekendhold ......................................................................................................... 4

3.

Hvor i produktionen arbejdede du?
Hal-nr.:.................................................................................................................... 1
Maskin-nr.: ............................................................................................................. 2
Montering ............................................................................................................... 3
Pakmaskiner .......................................................................................................... 4
Lager:
Færdigvare................................................................................................... 5
Råvare.......................................................................................................... 6

4.

Hvor lang transporttid havde du fra din bopæl til Unomedical?
Cirka ______minutter

5.

Hvad var godt ved arbejdet på Unomedical? (fx løn, kollegerne, arbejdstiden,
afstanden mellem bolig og arbejde)

6.

Hvad var dårligt ved arbejdet på Unomedical?

1

Spørgsmål om lukningen af Unomedical i Hårlev
7.

Hvilke overvejelser om arbejde havde du, da du fik at vide, at Unomedical i
Hårlev skulle lukke i 2007?

8.

Hvad synes du om den information, du fik i forbindelse med meddelelsen om
lukning af Unomedical? (Var den tilstrækkelig?)

9.

Har du fået tilbud om støtte, vejledning, uddannelse eller andet fra?
TR
ja
nej
Fagforeningen 3F
ja
nej
A-kassen
ja
nej
AF
ja
nej
Virksomheden
ja
nej
Hvis ja, hvilken støtte (uddannelse, kurser, vejledning, psykologhjælp)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10.

Hvad synes du om den støtte, du fik?

11.

Hvilken støtte synes du, der er behov for, når en arbejdsplads lukker og flytter noget af produktionen til udlandet?

12.

Hvor mange sygedage havde du efter meddelelsen om lukning af Unomedical?
______cirka antal sygedage

13.

Var det en lang sammenhængende periode eller flere perioder?
En sammenhængende periode................................................................................. 1
Flere dage i perioder ................................................................................................ 2
Enkelte dage ............................................................................................................. 3

2

14.

Var dine sygedage begrundet i meddelelsen om lukningen?
Nej............................................................................................................................. 1
Ja ............................................................................................................................. 2
Hvordan_________________________________________

15.

Er du blevet tilbudt arbejde i Slovakiet?
Nej............................................................................................................................. 1
Ja ............................................................................................................................. 2

16.

Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
Helt enig

Lidt enig

Lidt uenig

Helt
uenig

Mange industriarbejdspladser vil forsvinde i Danmark, fordi lønnen er for høj
Det er nemt at finde job som ufaglært
Der bliver stillet større og større krav til
ufaglærtes kvalifikationer og kompetencer
17.

Hvornår stoppede du med at arbejde på Unomedical?
____________måned/år

18.

Sagde du selv op eller blev du fyret?
Jeg sagde selv op ..................................................................................................... 1
Jeg blev fyret............................................................................................................. 2

19.

Hvad var årsagen til opsigelsen/fyringen? (På grund af lønnen, arbejdsmiljøet.
Har tidligere søgt andet arbejde? Hvorfor søgte du andet arbejde på det pågældende tidspunkt? Usikkerheden omkring fremtidigt job på Unomedical. Fordele og
ulemper for dig m.m.).

20.

Hvad er din nuværende beskæftigelsessituation?
Beskæftiget ............................................................................................................... 1
Studerende .............................................................................................................. 2
Hvilken uddannelse_______________________________________
Efterløn ..................................................................................................................... 3
Arbejdsløs ................................................................................................................. 4
Andet ........................................................................................................................ 5
Hvad __________________________________________________

3

Spørgsmål, hvis du er i nyt arbejde i dag
21.

Spørgsmål vedrørende din nye arbejdsplads?
Hvilken branche er det?_____________________________________________
Hvordan er dit ansættelsesforhold (fastansat, midlertidig):___________________
Hvor meget tid bruger du på transport fra din bopæl til arbejdet, ca. ______minutter

22.

Hvordan fandt du dit nye arbejde?
Gennem AF............................................................................................................... 1
Gennem fagforeningen ............................................................................................. 2
Gennem jobannonce/stillingsopslag ......................................................................... 3
Kontakt til arbejdspladsen uopfordret ....................................................................... 4
Via familie og venner (netværk) ................................................................................ 5
Jeg blev headhuntet.................................................................................................. 6
På anden måde......................................................................................................... 7
Hvilken______________________________________________

23.

Er du fortsat medlem af 3F, efter at du er rejst fra Unomedical?
Ja............................................................................................................................... 1
Nej ............................................................................................................................ 2
Hvis nej, hvilken fagforening?__________________________________

Spørgsmål om dig
24.

Hvilken skoleuddannelse har du senest afsluttet?
8.klasse og derunder................................................................................................. 1
9. eller 10. klasse/mellemskoleeksamen/teknisk forberedelseseksamen ............... 2
Realeksamen/EFG/EGU ........................................................................................... 3
Handelsskolen........................................................................................................... 4
Gymnasium, HF, HH, HTX, HHX .............................................................................. 5

25.

Har du en erhvervsuddannelse?
Nej ............................................................................................................................. 1
Ja.............................................................................................................................. 2
Hvis ja, hvilke________________________________

26.

Har du fuldført nogen kurser da du var på Unomedical?
Nej ............................................................................................................................. 1
Ja.............................................................................................................................. 2
Hvis ja, hvilke________________________________

4

27.

Familiesituation?
Ægtefælle/samlever med børn ................................................................................. 1
Ægtefælle/samlever uden børn ............................................................................... 2
Alene med børn ....................................................................................................... 3
Alene uden børn ....................................................................................................... 4

28.

Hvis du har hjemmeboende børn, hvor gamle er de?
Antal
0-2 år................................................................................................................... ____
3-6 år................................................................................................................... ____
7-14 år................................................................................................................. ____
15-17 år............................................................................................................... ____
18 år og ældre..................................................................................................... ____

29.

Hvor gammel er du? ______år

30.

Er du kvinde eller mand?
Kvinde ....................................................................................................................... 1
Mand ........................................................................................................................ 2

31.

Øvrige kommentarer:

Tak for hjælpen

5
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Bilag 2
Tabeloversigt
Medarbejdergruppens kønsfordeling
Antal
Kvinde ..................................

165

Procent
93,2

Mand ....................................

12

6,8

Total .....................................

177

100,0

Medarbejdergruppens aldersfordeling
Antal

Procent

35 eller derunder..................

40

23,4

35-50....................................

75

43,9

over 50 .................................

56

32,7

Total .....................................

171

100,0

Anmærkning: 6 uoplyste

Medarbejdernes sidst afsluttede skoleuddannelse
Antal

Procent

8. klasse eller derunder................................

25

14

9. eller 10. klasse/-mellemskoleeksamen/teknisk forberedelseseksamen.....................

71

40

Realeksamen/EFG/EGU ..............................

20

11

Handelsskolen..............................................

24

14

Gymnasium/HF/HH/HTX/HHX .....................

17

10

Total .............................................................

157

100

Anmærkning: 20 uoplyste

Hvorvidt medarbejderne har erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelse

Antal

Procent

Ja .............................................................

56

33,7

Nej............................................................

110

66,3

Total .........................................................

166

100,0

Anmærkning: 11 uoplyste

1

Medarbejdernes ansættelsestid i Unomedical
Antal

Procent

Under 2 år.....................................

53

30

2-6 år ............................................

53

30

over 6 år .......................................

67

38

I alt ................................................

173

100

Anmærkning: 4 uoplyste

Transporttid fra hjemmet til Unomedical
Antal

Procent

10 min eller derunder....................

59

35

11-20 ............................................

65

39

21-30 ............................................

24

15

Over 30.........................................

18

11

Total..............................................

166

100

Anmærkning: 11 uoplyste

Tre udsagn om beskæftigelse
Svarfordeling på udsagnet: ”Mange industriarbejdspladser vil forsvinde i Danmark,
fordi lønnen er for høj”
Antal

Procent

Helt enig...................................

87

54,0

Lidt enig ...................................

36

22,4

Lidt uenig .................................

7

4,3

Helt uenig.................................

31

19,3

Total.........................................

161

100,0

Anmærkning: l6 uoplyste

Svarfordeling på udsagnet: ”Det er nemt at finde job som ufaglært”
Antal
Helt enig...................................

32

20,0

Lidt enig ...................................

24

15,0

Lidt uenig .................................

28

17,5

Helt uenig.................................

76

47,5

Total.........................................

160

100,0

Anmærkning: 17 uoplyste

2

Procent

Svarfordeling på udsagnet: ”Der bliver stillet større og større krav til ufaglærtes
kvalifikationer og kompetencer”
Antal

Procent

Helt enig ...........................

117

75,0

Lidt enig ............................

21

13,5

Lidt uenig..........................

8

5,1

Helt uenig .........................

10

6,4

Total..................................

156

100,0

Anmærkning: 21 uoplyste

Medarbejdernes ansættelsestid i Unomedical for alle ansatte
Antal

Procent

Under 2 år ........................

53

30,6

2-6 år ................................

53

30,6

over 6 år ...........................

67

38,7

Total..................................

173

100,0

Anmærkning: 4 uoplyste

Medarbejdernes ansættelsestid i Unomedical – for medarbejdere ansat før besked
om lukning
Antal

Procent

2-6 år ................................

53

44,2

over 6 år ...........................

67

55,8

Total..................................

120

100,0

Anmærkning: 1 uoplyst

Om medarbejderne er ansat før eller efter besked om lukning
Antal

Procent

Ansat før marts 2005........

121

68,4

Ansat efter marts 2005 .....

56

31,6

Total..................................

177

100,0

Medarbejdernes beskæftigelsessituation på interviewtidspunktet
Antal

Procent

Beskæftiget ......................

81

47,4

Studerende.......................

6

3,5

Efterløn .............................

6

3,5

Arbejdsløs ........................

63

36,8

Andet ................................

15

8,8

Total..................................

171

100,0

Anmærkning: 6 uoplyste

3

Ansættelsesforhold på ny arbejdsplads
Antal

Procent

Fastansat ...................................

70

81,4

Midlertidig ..................................

9

10,5

Vikar mm....................................

7

8,1

Total...........................................

86

100,0

Anmærkning: 91 uoplyste – medarbejdere, der ikke har fået nyt arbejde

Medarbejderens transporttid til deres nye arbejdsplads
Antal

Procent

10 min eller derunder.................

29

34,9

11-20..........................................

22

26,5

21-30..........................................

13

15,7

Over 30 min ...............................

19

22,9

Total...........................................

83

100,0

Anmærkning: 94 uoplyste – medarbejdere, der ikke har fået nyt arbejde

Fordeling af medarbejdernes alder og beskæftigelsessituation på interviewtidspunktet i antal og procent

35 eller derunder ................
35-50 ............
Over 50 .........
Total..............

Beskæftiget

Studerende

Efterløn

Arbejdsløs

Andet

Total

18

4

0

14

3

39

46 %

10 %

0%

36 %

8%

100 %

46

2

0

23

4

75

61 %

3%

0%

31 %

5%

100 %

16

0

6

24

6

52

30 %

0%

12 %

46 %

12 %

100 %

80

6

6

61

13

166

48 %

4%

4%

36 %

8%

100 %

Fordeling af hvorvidt medarbejderne selv har sagt op eller er blevet fyret fra Unomedical
Antal

Procent

Jeg sagde selv op......................

79

45,4

Jeg blev fyret .............................

95

54,6

Total...........................................

174

100,0

Anmærkning: 3 uoplyste

4

Medarbejdernes beskæftigelsessituation på interviewtidspunktet og om de selv har
sagt op eller er blevet fyret i antal og procent

Jeg sagde
selv op .............
Jeg blev fyret ...
Total ................

Beskæftiget

Studerende

Efterløn

Arbejdsløs

Andet

Total

58

4

4

6

5

77

75 %

5%

5%

8%

7%

100 %

22

2

2

57

10

93

22 %

3%

3%

61 %

11 %

100 %

80

6

6

63

15

170

47 %

4%

4%

37 %

8%

100 %

Medarbejdernes beskæftigelsessituation på interviewtidspunktet, deres opsigelsesgrund og tid siden deres ophør på Unomedical

Selv sagt op

Fyret

Uoplyst

Ophør 6 mdr.
eller derunder
før lukning

Ophør over 6
måneder efter
lukning

Uoplyst

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Beskæftiget............

58

73

22

23

1

33

21

27

48

56

12

86

Arbejdsløs..............

6

8

57

60

0

0

46

60

16

19

1

7

Studerende eller
andet......................

4

5

2

2

0

0

0

0

6

7

0

0

Efterløn ..................

4

5

2

2

0

0

4

5

2

2

0

0

Andet .....................

5

6

10

10

0

0

3

4

12

14

0

0

Uoplyst...................

2

3

2

2

2

67

3

4

2

2

1

7

I alt .........................

79

100

95

99

3

100

77

100

86

100

14

100

Hvornår medarbejderne ophørte på Unomedical, og om de selv har sagt op eller er
blev fyret
Måneder siden ophør
6 måneder eller
derunder
6
9%

Over 6 måneder
61
91 %

Total
67
100 %

Jeg blev fyret ................

70
75 %

24
25 %

94
100 %

Total .............................

76
47 %

85
53 %

161
100 %

Jeg sagde selv op ........

5

Fordeling af hvordan hvordan medarbejderne har fundet nyt arbejde
Antal

Procent

AF ...................................................

6

7

Fagforeningen ................................

1

1

Jobannonce/stillingsannonce .........

21

25

Kontakt til arbejdspladsen –
uopfordret .......................................

24

29

Familie/venner/netværk..................

17

20

Headhuntet .....................................

3

4

Anden måde ...................................

12

14

Total................................................

84

100

Anmærkning: 93 uoplyste – de medarbejdere, der ikke har fået nyt arbejde

Fordeling af medarbejdere ansat henholdsvis før eller efter beskeden om lukning
Antal

Procent

Ansat før marts 2005

121

68,4

Ansat efter marts 2005

56

31,6

Total

177

100,0

Fordeling af medarbejdernes alder og hvor mange måneder siden deres ophør på
Unomedical i antal og procent
Måneder siden ophør
6 måneder eller
derunder
10
29 %

Over 6 måneder
24
71 %

Total
34
100 %

35-50 ............................

31
44 %

40
56 %

71
100 %

Over 50.........................

36
68 %

17
32 %

53
100 %

Total..............................

77
49 %

81
51 %

158
100 %

35 eller derunder ..........

Fordeling af hvilken støtte medarbejderne er blevet tilbudt fra henholdsvis tillidsrepræsentant, fagforening, A-kasse, AK (nuværende job-center og virksomheden i
antal og procent gældende for samtlige medarbejdere.
Ja

Nej

Uoplyst

I alt

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

TR...........................

28

16

128

72

21

12

177

100

Fagforening.............

59

33

99

56

19

11

177

100

A-kasse...................

31

18

127

72

19

11

177

101

AF ...........................

31

18

128

72

18

10

177

100

Virksomheden.........

47

27

112

63

18

10

177

100

6

Fordeling af hvilken støtte medarbejderne er blevet tilbudt fra henholdsvis tillidsrepræsentant, fagforening, A-kasse, AK (nuværende job-center og virksomheden i
antal og procent gældende for medarbejdere ansat før beskeden om lukningen.
Ja
Antal

Nej
%

Antal

Uoplyst
%

Antal

I alt
%

Antal

%

TR............................

22

18

93

77

6

5

121

100

Fagforening .............

49

41

68

56

4

3

121

100

A-kasse ...................

26

22

91

75

4

3

121

100

AF............................

24

20

93

77

4

3

121

100

Virksomheden..........

30

25

85

70

6

5

121

100

Antal måneder siden medarbejderens ophør fra Unomedical og hvorvidt de har
modtaget støtte fra tillidsrepræsentant. Antal og procent
Ja

Nej

Total

6 måneder eller derover .....

16
22 %

56
78 %

72
100 %

Over 6 måneder .................

12
16 %

61
84 %

73
100 %

28

117

145

19 %

81 %

100 %

Total ...................................

Antal måneder siden medarbejderens ophør fra Unomedical og hvorvidt de har
modtaget støtte fra fagforening. Antal og procent
Ja

Nej

Total

6 måneder eller derover .....

40
56 %

32
44 %

72
100 %

Over 6 måneder .................

17
23 %

57
77 %

74
100 %

Total ...................................

57

89

146

39 %

61 %

100 %

Antal måneder siden medarbejderens ophør fra Unomedical og hvorvidt de har
modtaget støtte fra a-kasse. Antal og procent
Ja

Nej

Total

6 måneder eller derover .....

22
31 %

50
69 %

72
100 %

Over 6 måneder .................

7
10 %

67
90 %

74
100 %

29

117

146

20 %

80 %

100 %

Total ...................................

7

Antal måneder siden medarbejderens ophør fra Unomedical og hvorvidt de har
modtaget støtte fra jobcenter
Ja

Nej

Total

6 måneder eller derover .....

24
33 %

48
67 %

72
100 %

Over 6 måneder..................

6
8%

69
92 %

75
100 %

30

117

147

20 %

80 %

100 %

Total....................................

Antal måneder siden medarbejderens ophør fra Unomedical og hvorvidt de har
modtaget støtte fra virksomheden. Antal og procent
Ja

Nej

Total

6 måneder eller derover .....

38
51 %

36
49 %

74
100 %

Over 6 måneder..................

7
10 %

66
90 %

73
100 %

Total....................................

8

45

102

147

31 %

69 %

100 %

