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Et organ for NTE-Klubb

Kontakt oss:

Omorganisering
NTE Elektro

Klubbleder:
Bjørn Roald Helmersen
Mob. 95052036
Mail
bjorn.roald.helmersen@nte.no
Hovedtillitsvalgt:
Svein Welde
Tlf. 74150591
Mob. 97519840
Mail svein.welde@nte.no
Elektro:
Geir Tore Mjønes
Tlf. 74273710
Mob. 91376614
Mail geir.tore.mjones@nte.no
Energi:
Knut Egil Sjøli
Mob. 91329139
Mail knut.sjoeli@nte.no

Nok en gang planlegges det en omorganisering av NTE Elektro.
Avdelingssjefene har informert de ansatte om den forestående
omorganiseringen. Mange har oppfattet at saken er vedtatt i
styret for NTE og at organiseringen vil bli slik som opplyst.

Dette er ikke riktig. EL & IT har gjennomført ett
drøftingsmøte og har avtalt nytt møte den 8. februar.
Vi har kommet med en skriftlig tilbakemelding på de forslag som er
presentert så langt. Dette dokumentet blir sendt ut til alle
gruppelederne slik at våre medlemmer får anledning til å lese
dokumentet. Hovedpunktene kan oppsummeres slik:

Felles:
Michael Kaldahl
Mob. 91851985
Mail michael.kaldahl@nte.no

•

Nett:
Tor Haltbrekken
Tlf. 74150451
Mob. 91353134
Mail tor.haltbrekken@nte.no

•

Bredbånd:
Lise Bruun
Mob. 47024591
Mail lise.bruun@nte.no
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•

•
•

Det mangler konsekvensutredning i forhold til forslag om ny
organisering. Dette må gjennomføres før endringer settes i verk.
Lokal produksjonsledelse må beholdes på flere av de stedene hvor
forslaget går ut på å fjerne denne funksjonen.
Lokale lager må beholdes på flere av de stedene hvor det er forslag om å
legge ned lager.
Bruk av kundeservice må testes ut i et pilotprosjekt.
Forslaget vil føre til lavere effektivitet blant montørene og
markedsandeler vil gå tapt. I verste fall vil forslaget kunne bety
nedleggelse av store deler av installasjonsvirksomheten i NTE.

Våre innvendinger og forslag til løsninger vil bli vurdert
sammen med innspill fra lokale avdelinger. Det er derfor viktig
at EL & IT sine medlemmer engasjerer seg i de prosesser som
nå skal foregå lokalt i de enkelte avdelinger.

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

