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Personalutskottets och landstingsstyrelsens behandling av konflikten på arbetsmarknaden våren 2008.

Bakgrund
Klockan 12 den 21 april gick personal tillhörande Vårdförbundet ut i strejk.
Den 29 maj klockan 10.00 återgick vårdpersonalen till sina arbeten sedan
arbetsgivarparten, SKL, och Vårdförbundet sagt ”ja” till medlarnas förslag
till uppgörelse.
Uppdrag
Revisorerna gav vid sitt möte den 24 april 2008 i uppdrag till revisionskontoret att ”följa personalutskottets beslut och åtgärder med anledning av
strejken”. Med anledning av revisorernas uppdrag redovisas föreliggande
dokument.
Ärenden vid personalutskottets möten
Av personalutskottets protokoll framgår att utskottet behandlat konflikten
vid två tillfällen.
Sammanträdet den 13 maj 2008
Vid mötet deltog samtliga ordinarie ledamöter (3) och ersättare (2).
Personalchefen lämnade information om den pågående konflikten med
Vårdförbundet.
Frågan om antalet skyddsarbeten i Värmland i förhållande till andra landsting togs upp. I protokollet konstateras att en orsak till detta kan vara att omfattningen av varslet i Värmland är större än i andra landsting.
Personalstaben fick i uppdrag att ta fram statistik över hur mycket skyddsarbete som övriga ”hårt drabbade landsting” har varit tvungna att utnyttja.
Sammanträdet den 4 juni 2008
Vid mötet deltog samtliga ordinarie ledamöter (3) och ersättare (2).
Vid sammanträdet informerades personalutskottet om det arbete som nu
kommer att påbörjas när konflikten med Vårdförbundet är över. Av proto-
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kollet framgår att lokala förhandlingar nu kommer att upptas omgående och
personalstaben kommer att erbjuda stöd till enheter som strejkat för att
”överbrygga eventuella motsättningar som uppkommit”.
Uppgiften om omfattningen av skyddsarbete i andra landsting har ej avrapporterats vid detta möte.
Ärenden vid landstingsstyrelsens möten
Vid landstingsstyrelsens möte den 17 juni lämnades information om konsekvenserna av arbetsmarknadskonflikten.
Övrigt
På landstingets intranät har funnits en samlad information om konflikten.
Dagsaktuell information har funnits tillgänglig löpande. Ett femtiotal ”nyhetsartiklar” har registrerats. På landstingets intranät har funnits löpande information om konfliktens påverkan i sjukvården. Allmänheten har också
haft goda möjligheter att följa konsekvenserna av konflikten. Efter det att
konflikten har avslutats redovisa information under rubriken ”vården efter
konflikten”.
Sammanfattande iakttagelser
Genomgången av protokoll från personalutskottet visar att utskottet behandlat konflikten/strejken vid två tillfällen. Utskottet har låtit sig informeras om
läget, diskuterat omfattningen på skyddsarbete samt givit i uppdrag till personalstaben att ta fram jämförande material angående skyddsarbete i andra
landsting. Av protokollen framgår inte att detta uppdrag avrapporterats eller
återtagits.
Landstingsstyrelsen har vid möte den 17 juni erhållit information om arbetsmarknadskonflikten.
Med utgångspunkt från konstaterandet att de direkta förhandlingarna förs på
central nivå, har personalutskottet och landstingsstyrelsen gjort vad som kan
begäras, dvs hålla sig informerade.
Den löpande informationen på intranät och internet har varit adekvat.
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