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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 7. oktober 2010 af Simon Strange vedrørende procedure for lukning af Sjællandsgade
Bad

Spørgsmål
Hvordan har forvaltningen forestillet sig proceduren ift. lukningen af
Sj.Bad? Jeg tænker eksempelvis på forholdene for de ansatte, den faktiske lukkedato for brugerne og kommunikation til ansatte og brugere.
Svar
Efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at indstille Sjællandsgade Bad til lukning tog forvaltningen allerede i sommer alle nødvendige skridt for at kunne gennemføre beslutningen - naturligvis med
forbehold for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen (BR).
I den forbindelse har forvaltningen taget højde for, at den fulde besparelse, jf. KFU's beslutning, skal kunne opnås allerede i budget 2011.
Badet må derfor nødvendigvis lukke før årsskiftet, så der er tid inden
for den eksisterende budgetramme til at gennemføre afvikling og oprydning.
BR har nu endeligt besluttet, at Badet skal lukke.
Der er afholdt informationsmøde med det faste personale i Sjællandsgade Bad, hvor HR-afdelingen har orienteret om processen om afskedigelserne.
Afskedigelse af medarbejdere i Sjællandsgade Bad sker pr. 1/11-10,
1/12-10 og 1/1-11, alt efter anciennitet. Der er tale om 7 månedslønnede og 22 timelønnede.
Den 3. og 10. juni 2010 har HR-afdelingen fremsendt breve med påtænkt afsked til de månedslønnede medarbejdere - med forbehold for
BR's beslutning den 7. oktober 2010.
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Side 2 af 2
Den 29. juni 2010 sendte HR-afdelingen brev om afskedigelse til alle
ansatte - igen med forbehold for BR's beslutning den 7. oktober 2010.
Lejemålet Sjællandsgade Bad er opsagt af forvaltningen i Københavns
Ejendomme med virkning pr. 31.december 2010.
Sjællandsgade Bad lukker for offentlig adgang den 31. oktober 2010,
således vil der være 2 måneder til oprydning og rengøring, så lokalerne kan overdrages til Københavns Ejendomme i ordentlig stand den
31. december 2010.
Daglig leder Anders Pettersson har opsagt lejekontrakter med diverse leverandører.
Information til brugerne om lukningen sker via opslag i Badet, på
hjemmesiden KUBIK samt annoncering i Nørrebro Bladet.

Venlig hilsen

Carsten Haurum

/Jens Ingemann

