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R E F E R A T 
 
 
 
 
Til stede: Tonni, Kim, Niels Peter K, Roger, Niels Peter N, Flemming, Torben og Lone  
Til stede: Dorthe Jørgensen (Suppleant for Susan)   
Fraværende m/afbud: Brita, Susan, Freddy, Erling, Sten, Bjarne, Kurt og Grethe  
 
År 2015, den 19. oktober blev afholdt ordinært bestyrelsesmøde i LO Sydfyn.  
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, men punkt 7 blev flyttet til drøftelse umiddelbart inden punkt 3, fordi Roger skulle gå kl. 
8.45. 
 
Ad 2 - Referat fra mødet den 17. august 2015 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3 – Gensidig orientering 
Tonni oplyste, at samarbejdsaftalen mellem jobcentrene og fagforeninger samt a-kasser er endelig 
godkendt. En væsentlig ændring er, at det fremover er arbejdsgiverne, som skal sende fleksjobaften 
til fagforeningen med den ansattes tilsagn. Det er årsagen til, at der ikke kommer mange aftaler til 
godkendelse i fagforeningerne, men det er derimod også arbejdsgiveren, som har evt. 
erstatsningspligt, hvis der er uoverenstemmelser på et senere tidspunkt. Det har tidligere været 
sådan, at løn- og arbejdsvilkår skulle matche aftalerne på pågældende branches overenskomst-
område, men denne regel er ændret, så der nu ikke er bestemmelser omkring løn- og arbejdsvilkår, 
såfremt der ikke er overenskomst. HK har ikke ressourcer til at gå med medlemmerne til fx 
rundbordssamtaler, og derfor er indføjet ”om muligt”. 
 
Tonni gennemgik kort status over ”LBR”, som blev taget til efterretning. 
 
Arbejdsudvalgets uformelle møder med henholdsvis borgmester Chr. Thygesen fra Faaborg-Midtfyn 
og Lars Erik Hornemann fra Svendborg sker i al fortrolighed og der er åbenhed mellem partnerne. 
Næste møde med Lars Erik Hormemann afholdes på Fremtidsfabrikken. Der fulgte en drøftelse af, 
hvor uheldigt det er for Svendborgs image, at der er så stor politisk uenighed i byrådet. 
 
Tonni oplyste, at LO Sydfyn fortsat arbejder på at finde ud af, hvordan ejerskabet i Arbejdernes 
Kulforretning fordeler sig. Blandt andet ved at tage udgangspunkt i Aktiebogen fra 1972. LO Sydfyn 
er noteret for godt 95% af aktierne. Freddy Knecht er indsat i bestyrelsen.  
 
Vedtægterne fra Arbejdernes Fællesbageris fond er udsendt til orientering, så fagforeningerne kan 
se kriterierne for at kunne søge midler fra fonden. LO Sydfyn har intet med fonden at gøre, den er 
funderet ved AOF Center Fyn, med Laila Hansen som bestyrer. 
 
Den 1. oktober blev afholdt infomøde for nye gæstelærere og LO Sydfyn fik 8 nye gæstelærere, 
hvoraf 2 ikke kunne komme til mødet. Alt i alt var det et rigtig godt møde og nogle gode folk, som 
med lidt sidemandsoplæring er fuldt ud egnede til arbejdet. Med den øgede interesse fra skolerne, 
og den kommende forestilling LIGSYN, forventes der en endnu større efterspørgsel fra skolerne. 
 
LO Sydfyns repræsentant i ankestyrelsen har opsagt sin stilling og er flyttet til region midtjylland og 
det har derfor været nødvendigt at suppleant Dorthe Jørgensen, FOA indtræder i stedet for. 
 

 



Niels Peter N gennemgik drøftelserne på RAR-mødet, som blev afholdt den 15 september og 
fremhævede, at der ikke længere er krav til kommunerne om at udarbejde en strategi for nyttejob. 
LO Danmark er ved at undersøge om det er korrekt, at RAR ikke længere har høringspligt og ingen 
indflydelse, med mindre der oprettes frivillige fora. Referat fra mødet udsendes senere. Svendborg 
kommune har, som den eneste kommune indtil videre, besluttet en strategi som involverer 
fagforeningerne.  
 
Torben oplyste, at den socialdemokratiske kredsbestyrelse har afholdt møde på Langelandsfortet, 
hvor de fik rundvisning. Der arbejdes på at finde en ny folketingskandidat til kredsen, og foreløbig er 
der høring om ønsker til en profil for den kommende kandidat. 
 
Flemming oplyste, at KPU FM har drøftet problematikker omkring tilskudsjob og brug af frivillige. Til 
næste møde vil der blive lagt vægt på, hvor og hvordan brugen af frivillige kan afgrænses. Der er 
konkrete eksempler på, at kommunen i langt højere grad nedsætter personalets ansættelsestid, og i 
stedet gør brug af tilskudspersoner og frivillige. 
 
Lone oplyste, at AOF netop har afsluttet et FOA-forløb med stor succes. Et forløb som afholdes 
under folkeoplysningen og FVU. Resultaterne gør, at flere a-kasser følger. Der afholdes møder med 
Svendborg kommune, fordi de sender færre kursister, end hvad der er aftalt i samarbejdsaftalen, 
selvom der 250 uddannelsesparate og tilsvarende mængde aktivitetsparate. AOF er bekymrede 
over, at der ikke er opfølgning på de unge, som kommer i nyttejob, hvis de er afklaret, indtil 
uddannelsen begynder, og frygter, at de vil falde fra. Der køres også traume-forløb på AOF. 3F har 
fået beviljet LKV2midler på 7,2 millioner til at højne niveauet for ansatte. Der er derfor mulighed for 
at få lavet noget god uddannelse på arbejdspladserne. 
 
Niels Peter K oplyste, at han er kommet med i TL’s regionale uddannelseudvalg for LO og FTF på 
akadamiskolerne, hviket falder godt i tråd med, at han også sidder med i erhvervspanel Lillebælt. 
Han finder det bekymrende, at lærerne ikke længere behøver at rette skoleelevernes opgaver, og at 
al undervisning fra 5. klasse og opefter foregår elektronisk, som led i øget digitalisering i 
skolereformen. Allerede nu, er der mange som ikke kan skrive i hånden så det er læstbart. Der er 
fortsat mange virksomheder, hvor varenumre m.v. skrives i hånden, men det er umuligt for 
modtagerne, at læse hvad der står. Burde LO sætte fokus på denne politiske problematik? Der var 
enighed om, at det ikke er LO’s opgave, men at der er mulighed for at presse på politisk. 
 
Dorthe oplyste, at KPU Svendborg har udarbejdet en kronik om nyttejob, og at næste kronik 
kommer til at omhandle ressourceforløb og jobcentrets brug af denne ”parkeringsplads”. FOA har 
travlt og netop vundet en sag i ankestyrelsen om ressourceforløb for et medlem. 
 
Tonni oplyste, at 3F Sydfyn har fået 55 ansøgere til 30 timers stillingen som socialrådgiver. Det har 
været svært for ansættelsesudvalget at udvælge, fordi alle ansøgere var gode, men 5 personer er 
indkaldt til samtale senere i dag.  
 
Ad 4 – Strategiplan/Arbejdsprogram 
Udkast til ændring af teksten om Uddannelsespolitikken blev gennemgået og kommenteret. Både 
input fra sidste bestyrelsesmøde samt input fra på repræsentantskabsmødet er medtaget. Det 
fremsendte forslag blev godkendt. 
 
Ad 5 – 125 års jubilæum 
Der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra fagforeningerne om hvor mange pladser de gør 
brug af til premieren på teaterforestillingen LIGSYN. EL-forbundet har meddelt, at de har 
Jubilarreception på samme tidspunkt og derfor kan ingen derfra deltage. Der blev derfor plads til 
Ivan Rix fra Radio Aktiv, som gerne vil have en plads. 
Der var ros fra bestyrelsen til spilleplanen. Hertil kunne Tonni oplyse, at vi har fået yderligere kr. 
5.000 i tilskud fra Faaborg-Midtfyn kommune.  
Hele ideen med teaterstykket har givet genklang i alle LO-sektioner, som roser initiativet. Niels 
Peter K foreslog, at teaterstykket optages på film, så den kan vises ved TR-møder og lign. Kontoret 
har undersøgelser i gang om dette, men mangler en tilbagemelding fra skolelederen på 
Nymarkskolen, som er forespurgt. 



 
Undervisningsmaterialet er blevet rigtig godt, og der er undersøgelser i gang omkring tryk. LO 
Danmark ville egentlig gerne trykke, men ressourcerne bruges lige nu på kongressen. Kontoret 
havde også spurgt på en lidt stor mængde – den er reduceret til 1.500 elevmaterialer og 150 
læreranvisninger. Vi kan også overveje, at udsende materialet elektronisk med mulighed for 
download fra LO Sydfyns hjemmeside. 
 
Jubilæumsarrangementet på Egeskov marked forløb også godt. Mere end 300 personer kom forbi 
til en snak og heraf indkom 266 besvarelser i konkurrencen. Næste gang skal mængden af 
personale koordineres bedre og der skal være stole, så det de faglige repræsentanter, som deltager 
hele dagen, kan sidde lidt ned. Generelt for LO Sydfyns arrangementer, så skal vi koncentrere 
kræfterne på, at få kontakt med folk i den arbejdsdygtige alder, men vi må bestemt ikke afvise 
nogen. Vi kan overveje, at lave konkurrencerne på en mobil-app! 
 
Ad 6 – LO Kongres 
Kongressen åbner på søndag, men LO sektionerne har ikke taleret, og kan derfor ikke komme med 
input. Efter, at også HK privat har meldt ud, kunne det tyde på, at Lizette Risgaard og Arne Grevsen 
vinder formands- og næstformandsposten, men spændende er det. 
 
Ad 7 – Struktur LO Fællessekretariat på Fyn 
Bestyrelsen besluttede, at LO Sydfyn gerne indgår et samarbejde med Fællessekretariatet om 
Tines arbejdskraft forstået på den måde, at Tine arbejder en dag om ugen i Odense for 
Fællessekretariatet. Bestyrelsen lægger vægt på, at Tines løn- og ansættelsesforhold sikres, så 
Tine ikke stilles ringere end hun er i dag. 
 
Ad 8 – Noget til pressen? 
Intet til dette punkt. 
 
Ad 9 – Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
Kommende aktiviteter: 
25.10.2015 kl. 13.00  Åbning af kongres i LO Danmark 
02.11.2015 kl. 19.00  Foredraget ”Forandringer med glæde og humor” 
03.11.2015 kl. 19.00  Teaterpremiere på Ligsyn 
27.11.2015 kl. 09.00  Arbejdsudvalgsmøde 
07.12.2015 kl. 09.00  Bestyrelsesmøde i LO Sydfyn 

 
Referent  

Tine Gaarslev 


