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Vi kan lære meget af hinanden, og derfor kan der være god grund til, at en kommune som Silkeborg arrangerer
studiebesøg både indenlands og udenlands. Og når der så er kommet en aftale i hus, eller en handel er
afsluttet til glæde for byens borgere, kan der også være god grund til, at samarbejdspartnere eller
forretningsforbindelser inviteres på en middag ude i byen.
Ligesom der i forbindelse med arbejdet i kommunens mange afdelinger og institutioner i øvrigt kan være gode
grunde til eksempelvis at leje en bus eller bestille catering mad.
Der er derimod ingen (god) grund til, at hverken studieture, restaurantbesøg m.v. medvirker til at dumpe priser
og lønninger. Det risikerer man at gøre, hvis man alene går efter den laveste pris. Men den kortsigtede
besparelse, man dermed kan opnå, kan føre til problemer for kommunen og dens borgere på lang sigt.
Hvis kommunen som områdets måske største handelspartner går efter at dumpe prisen, når eksempelvis
busser skal lejes eller restaurantbesøg aftales, kan det føre til negative konsekvenser for virksomhederne og
deres medarbejdere. Kommunen skal tjene borgerne, og det gøres bedst ved at forhandle sig frem til en god
pris under respekt for modpartens mulighed for at drive forretning og betale sine medarbejderne en
overenskomstmæssig løn. Således at arbejdspladserne fortsat kan eksistere og sikre kommunen
skatteindtægter i stedet for de sociale udgifter, som lave lønninger og høj ledighed vil føre med sig.
Går kommunen alene efter laveste pris indleder den en ukontrollabel konkurrence og et ræs mod bunden. De
første tabere bliver medarbejderne, som må betale med forringede løn- og arbejdsforhold mod at beholde
kommunen som kunde. Men på sigt vil også de mindre virksomheder blive truet på deres brød, fordi de ikke
kan blive ved med at skære i udgifterne. Tilbage står de virksomheder, der alene kan opnå en indtjening ved
at presse medarbejderne urimeligt meget og bevidst ser igennem fingre med love og regler, herunder
arbejdsmiljø og skattebetaling. Og man kan så spørge sig selv, om det vil være til gavn for kommunen. Det
mener vi ikke.
LO Silkeborg-Favrskov skal opfordre Silkeborg Byråd til at sikre, at kommunen i alle forhold, hvor det er muligt,
eksempelvis i forbindelse med buskørsel, studieture, udflugter for de kommunale institutionernes ansatte og
brugere samt restaurations- og konferenceaktiviteter, entrerer med virksomheder med løn- og arbejdsforhold,
som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i henhold til de kollektive overenskomster.
På den måde er der god mulighed for at gøre en god forretning og samtidig udvise respekt for virksomhederne
og deres ansatte. Til gavn for kommunen og dens borgere.
Jeg skal anmode om at kopi at nærværende brev tilstilles samtlige medlemmer af Silkeborg byråd.
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