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Vedtaget af SE-samarbejdsudvalget i MAN SE
Medlemmerne af SE-samarbejdsudvalget i MAN SE opfordrer MAN SEs ledelse til at bekræfte, at fabrikken i Schio 
også i fremtiden er en bestanddel af den nye koncern, MAN Deisel Turbo SE, der etableres i øjeblikket, og opfordrer 
også til omgående at indstille det planlagt 
frasalg og øvrige iværksatte tiltag.

Fabrikken i Schio udgør i dag en del af 
produktionsnetværket inden for MAN 
Turbo AG og er i rentabel drift. Der er 
et betydningsfuldt gensidigt samarbejde 
omkring leverancer mellem Schio 
og de øvrige fabrikker i koncernen, 
navnlig Zurich og Oberhausen. Ledelsen  
begrunder  frasalget af virksomheden 
med økonomiske argumenter, som efter 
vores opfattelse er uholdbare. Frasalget 
retfærdiggøres med et fald i omsætningen af kompressor- og turbinehuse betinget af nedgangen i konjunkturerne, 
men det er i strid med, at MAN Turbo AG har et behov for indkøbte komponenter fra underleverandører.  Det behov 
ville i fremtiden blive dækket af vores (forhenværende) kolleger, nu bare ansat hos eksterne ansvarlige. Her bedrives 
simpelthen outsourcing af ansvar på menneskers bekostning. SE-samarbejdsudvalget afviser kategorisk en sådan 
strategi. 

MAN Turbo AG (og efter fusionen, i MAN Diesel Turbo SE) har i stedet ledelsens til opgave at udvikle en bæredygtig 
strategi, der udnytter Schios kapaciteter og sikrer virksomhedens økonomiske styrke. 

En sådan strategi bør indeholde en optimeret kapacitetsudnyttelse, hvor alle koncerndele inddrages i en strategisk 
insourcing, en undersøgelse af strategiske kooperationer eller opkøb af passende virksomheder samt en defi nition af 
nødvendige investeringer. 

For at kunne kompensere den økonomiske krises korte eller mellemlange konjunkturelle påvirkninger skal den lokale 
ledelse her og nu gå i forhandling med de italienske samarbejdsudvalg og forhandle sig frem til egnede tiltag. SE-
samarbejdsudvalget støtter dette udtrykkeligt og har de italienske fagforbunds accept og støtte til en sådan konstruktiv 
proces.

SE-samarbejdsudvalget opfordrer ledelsen i MAN SE til igen at „drive virksomhed“ og ikke bare at administrere, 
skære ned og spare. MAN SE er teknologisk førende på sine forretningsområder med højt kvalifi cerede medarbejdere 
i virksomhederne. Der er brug for en målrettet, hurtig udbygning af disse styrker på alle produktionssteder, og det 
velfungerende produktionsnetværk skal videreudvikles konsekvent. Det den eneste strategi, der bringer MAN SE 
styrket gennem krisen. 

Det støtter samarbejdsudvalgene i MAN SE - sammen er vi stærke
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