■ Nammo Raufoss as

Permitterer 30

nødvendig: – Permitteringen er for å tilpasse bemanningen til ordremengden, sier adm.dir. Erland Paulsrud (til høyre). I midten klubb

leder Einar Linnerud, til venstre personalsjef Lars Harald Lied.

raufoss

– Vi fikk ikke de
ordrene vi hadde
håpet på, derfor må
vi permittere inntil 30
operatører i produksjonen, sier adm.dir.
erland paulsrud.
Jan frode simensen

De ansatte i Nammo Raufoss AS
fikk orientering om permitteringene i går.
– Siden sist høst har vi hatt en
løpende vurdering av bemanningen. Nå i januar ble det klart at vi
ikke fikk ordre vi hadde håpet på.
Derfor har vi i samarbeid med de
ansattes representanter besluttet
å permittere. Vurderingen er altså
å permittere, vi snakker ikke om
oppsigelser, sier Erland Paulsrud.

Paulsrud forteller at varsel om
permittering blir sendt ut fredag denne uke. Iverksettelse av
permitteringene vil skje fra 18.
februar i fire-fem puljer fram til
2. april.
30 av 681 ansatte
– Nå er det 681 ansatte i Nammo
Raufoss. Dersom disse permitteringene blir gjennomført fullt
ut, vil vi være 650 i sving her etter
permitteringene, legger Paulsrud til.
– Fra vår side mente vi at 30 er
et riktig antall nå, når ordre uteblir. Permitteringene skjer etter
ansiennitet i Nammo Raufoss,
uansett hvor i bedriften man
jobber. Vi er uenige med ledelsen
om fem personer, når det gjelder
ansienniteten. Den saken sender
vi videre i våre respektive organisasjoner, sier Einar Linnerud,
klubbleder i Fellesforbundet.
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– Interne rokeringer i Nammo
rundt hvem som jobber hvor, er
vi godt vant med, sier Linnerud.
De som permitteres kan bli
det for inntil 32 uker.
– I Raufoss industripark har vi
også god erfaring med å låne ut
medarbeidere mellom de ulike
bedrifter. Så det kan godt hende
at flere av de 30 kan få jobbe i andre bedrifter under permitteringen fra Nammo, legger Paulsrud
og Linnerud til.
Ordre på ammunisjon
Det er ordrer innen mellomkaliber ammunisjon som nå ikke er
kommet inn som ønsket. Dette er
blant annet flyammunisjon.
– Et viktig område for Nammo.
Årsaken til at ordrene ikke kommer på vårt bord, kan være å finne i finanskrisen, sier Paulsrud.
– Det er jo stater som kjøper
denne type ammunisjon. Og ser

vi ute i Europa, er det mange som
kutter i utgiftene, sier Linnerud.
– Også den finansielle situasjonen i USA kan være medvirkende årsak, sier Paulsrud.
– Eller at de aktuelle kontrakter har havnet hos andre
produsenter?
– Det kan også være, sier
Paulsrud.
Håper på bedring
– Blir situasjonen med nedbemanning langvarig?
– Siden vi velger å permittere,
så tror og håper vi ikke det. Da
ville vi si så fall valgt andre virkemidler. Situasjonen kan fort endre seg igjen, svarer Paulsrud.
Nammo Raufoss AS utvikler
og produserer innen to hovedområder, ammunisjon og rakettmotorer. Adm.dir. Paulsrud
sier at det fortsatt går bra innen
rakettmotorer.

