Til: MED-Hovedudvalget
Fra: Koncern Service

Dato: 8. marts 2018
Koncern Service

Spørgsmål til nyt uniformskoncept

Alléen 15
4180 Sorø

På møde i MED-Hovedudvalget den 29. januar 2018, blev der peget på
følgende uhensigtsmæssigheder ved det nye uniformskoncept:
1. For noget tøj kan der udleveres ét styk - for andet er det muligt
at få tre stykker tøj.
2. Ansatte bliver afvist når de foreviser lægeerklæring, trods information om, at erklæring fra egen læge er tilstrækkelig.
3. Der mangler tøj på nogle områder.
4. Det nye stof giver hudgener for nogle.
Svar fremgår nedenfor:
1. I opstartsfasen har der været anbefalinger om at tage et mindre
antal varmedele i forhold til de øvrige dele. Forklaringen er, at
det indkøbte antal af varmedele var baseret på at opstart af uniformsdepoterne skulle ske i sommerhalvåret. Da uniformsdepotet først åbnede i slutningen af året var der et større behov for
varmedele end oprindelig kalkuleret med. Man måtte derfor anbefale at tage et mindre antal varmedele - og komme igen.
Varmeveste er der ikke mangel på, og der er bestilt ekstra cardigans, som er på vej.
2. Lægeerklæringen for udlevering bomuldsuniform, må ikke være
ældre end fra d.1.1.17, jf. information på intranettet:
”Du skal forevise lægelig dokumentation på, at du ikke kan
tåle at gå i en uniform, der indeholder polyester.
Den lægelige dokumentation skal være dateret efter 1. januar 2017.
Nyansatte skal fremvise dokumentationen ved første besøg
på Uniformsdepotet.
Når dette er opfyldt vil dine uniformsdele i 100 % bomuld
blive mærket med navn, og få tildelt en hyldeplads i depotet,
hvor du kan afhente dem i fremtiden”.
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3. Forbruget at de store og små størrelser har vist sig at være anderledes end forventet.
Derfor har Koncern Service Vask foretaget ekstra bestilling af de store og meget små
størrelser. Disse er undervejs fra leverandøren.
Hvis man oplever, at der ikke er præcis den model, man gerne vil have i den ønskede
størrelse, er der altid alternativer. En T-shirt kan midlertidigt erstatte en polo, en
blouson kan erstatte en tunika mm.
4. Alle dele af den nye uniform er helt nye. Inden de er lagt på hylderne er alle kemirester i tekstilerne vasket ud, men fibrene i stoffet vil være lidt ”stive” indtil de er blevet
vasket nogle gange. Derfor oplever nogle hudgener.
At udfordringen løser sig over tid, bekræftes af et faldende antal henvendelser til Koncern Service Vask om dette.
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