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Til stede: Tonni, Brita, Roger, Erling, Sten, Bjarne, Flemming, Torben og Lone  
Fraværende m/afbud: Susan, Freddy, Niels Peter K, Kim, Niels Peter N, Kurt og Grethe  
 
År 2015, den 7. december blev afholdt ordinært bestyrelsesmøde i LO Sydfyn.  
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2 - Referat fra mødet den 17. august 2015 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3 – Gensidig orientering 
Tonni orienterede fra det uformelle møde med borgmester Lars Erik Horneman, som blev afholdt på 
Fremtidsfabrikken. På mødet blev bla. drøftet manglende lære- og praktikpladser, hvilket 
kommunen vil sætte fokus på overfor virksomhederne i kommunen. 
Folkeafstemningsresultatet er skidt for fagbevægelsen, som i høj grad ønsker at være en del af 
både konkursforordningen og Rom2 forordningen. Danmark har tidligere fået afslag på en 
paralelaftale til konkursforordningen. Nej-stemmerne kan sættes i 5 grupper: Dem som ikke ønsker 
at afgive suverænitet, dem som ikke har tillid til politikerne, dem der ikke ønsker flere flygtninge, 
dem som synes det er vidtgående nok og så dem, som blot er generelt imod EU. SF afholder 
politisk møde senere i dag! 
Tonni oplyste, at det er tid til en udbudsrunde omkring revisionen, og at der pt. kun er 2 
revisionsfirmaer, hvor der har tegnet overenskomst. Disse vil blive bedt om et tilbud for en 3 årig 
periode.  
Tonni deltog i receptionen for den nye ledelse i LO Danmark. Morten Skov ønsker, at høre mere om 
Fællessekretariatet, hvorfor han er inviteret til at deltage i næste møde med de 3 fynske LO-
formænd i Fællessekretariatet.  
Der er udsendt indbydelse til faglig landskonference i Silkeborg, som afholdes 5. marts 2016. Det er 
mellem sektionsformændene i LO Danmark aftalt, at Fællessekretariatet står for arrangementet i 
2017, men kun hvis arrangementet får den rette tyngde. 
Arbejdsudvalget har drøftet Baltic Workforce, og mente umiddelbart ikke at der kunne gøres noget, 
men nu er 3Fs forbund gået ind i sagen. Tonni vil følge sagen.  
Der verserer rygter om, at kommunalbestyrelsen på Langeland har indstillet LBR til nedlæggelse, 
fordi a-kasserne ikke vil være med. Der er taget kontakt til relevante personer, for at gøre indsigelse 
herimod, og få stoppet rygterne om, at Fagbevægelsen ikke vil være med. Borgmesteren har 
meddelt Tonni, at der arbejdes på at etablere et andet udvalg, hvor borgmesteren sidder for 
bordenden. Både 3F og Metal vil få sæde i dette udvalg, som vil arbejde mere målrettet med det 
private arbejdsmarked.  
Der fulgte en drøftelse af ”LBR” eller mangel på samme, i de øvrige 3 sydfynske kommuner. 
 
Bjarne oplyste, at Svendborg kommune etablerer endnu en fremtidsfabrik, som skal lave innovation 
på det maritime område. 
Kompetencecenter Langeland fremstiller nisser til Handelstandsforeningen, hvilket 3F Sydfyn har 
indgivet kritik af. Der har efterfølgende været afholdt møde med Jobcentret, hvor tingene blev 
drøftet og afklaret. 
 

 



Torben oplyste, at socialdemokraterne har udset sig 2 yngre mænd, som potientille kandidater til 
folketinget i Svendborgkredsen. Begge er kvalificerede, men mangler erfaring. Nej’et til 
folkeafstemningen kan skyldes, at folk ikke har været oplyst nok, og det har været svært at tage 
stilling. 
 
Flemming oplyste, at KPU Faaborg-Midtfyn drøfter kommunens personalepolitik, eller mangel på 
samme. Kommunen sætter ansatte ned i tid, og det rammer både FOAs og 3Fs medlemmer. Det 
hænger slet ikke sammen med, at omprioriteringsbidraget kommer retur til kommunen, når der sker 
arbejdstidsnedsættelse på ældreområdet. På førtidspensionsområdet er landsgennemsnittet et fald 
på 2/3, efter den nye ændring kom i 2013. I FMK er faldet hele 93%, som skal i ressourceforløb 
inden der falder en endelig afklaring. Hans Stavnsager er valgt som Socialdemokraternes nye 
borgmesterkandidat. Han ønsker, ligesom den afgående Hans Jørgensen, et bredt samarbejde. 
 
Lone oplyste, at AOF har indgået landsdækkende aftale med flere fagforeninger. AOF Center Fyn 
har afsuttet forløb med både FOA og 3F, og flere af kursisterne har ønsket opfølgning. Kontrakten 
om Danskundervisning i Faaborg-Midtfyn kommune er forlænget, og AOF vil satse på, at 
undervisningen gøres så arbejdsmarkedsrelateret som muligt. De afventer svar om kontrakten med 
Langeland kommune forlænges. AOF skal til møde med Ærø kommune om afktiveringforløb for 
ledige, og har allerede forløb i gang med FVU og matematik. Alle medarbejdere med anden etnisk 
baggrund fra Danish Crown i Faaborg er screenet, og det er rystende, hvor dårlige de er til dansk, 
efter så mange år i Danmark.  
 
Sten oplyste, at 3F Byg tager fat i alle, som giver udtryk for, at de ikke kan få arbejdskraft. Alt for 
ofte viser det sig, at arbejdsgiveren ikke har gjort noget for at finde dem. Sten ønskede priser fra 
AOF på korte kurser for nyledige om joblog og it valg. Han frygter, at flere af 3F Bygs medlemmer 
kommer i knibe, når tingene gøres elektroniske. 3F Byg har lige afholdt generalforsamling med 
deltagelse af 97 medlemmer. Antallet er stigende og skyldes at GF laves med oplysende fagligt 
indhold. Den kombinerede ungdomsuddannelse KUU går rigtig godt, så godt, at lærerværelset er 
inddraget til undervisningslokale. Der er behov for mere plads, men udbygning vil der ikke blive 
taget stilling til endnu.  
 
Erling oplyste, at El-forbundet på Fyn fortsat har ca. 50 stk. ledige, selvom der på landsplan er 
mangel på elektrikere. Det ærger Erling, at det er et firma, som skal sidde på al elektrikerarbejdet i 
forbindelse med nybyggerierne i Odense, men han ser frem til, at der kommer mere arbejde. El-
forbundet arbejder med organisering og medlemsfastholdelse. De glæder sig også over, at der er 
stort optag på elektrikeruddannelsen i både Odense og Svendborg, men efterlyser praktikpladser. 
El-forbundet arbejder henimod et bofællesskab med Metal Odense, og har derfor sat huset i 
Hundetrupkvarteret til salg. 
 
Roger oplyste, at SL i fbm. generalforsamlingen fik 3 yngre medlemmer ind i bestyrelsen, hvoraf 
den ene dog er stoppet igen pga, at vedkommende fik arbejde i BUPL. SL fortsætter den interne 
kampagne ”Socialpædagogerne i fremtiden” – som berører udviklingen af indsatsen overfor 
borgerne samt for udviklingen faglighed og arbejdsliv for socialpædagoger. De offentligt ansatte er 
meget pressede. Roger trækker sig fra regionsudvalget i SL, både pga arbejdspres, men også fordi 
hans arbejdsplads fremover vil blive kommunal funderet og ikke regional. 
 
Brita oplyste, at HK fortsat kører kampagnen ”God kollegakarma”, og at HK netop har fejret 
kåringen af en statsansat HK fra Jylland, som årets kollega. HK har haft event ved SDU. Opstillede 
en pølsevogn ved OUH og inviterede til snak over en pølse. Der blev udleveret godt 500. HK har 
udleveret julekalender til medlemmerne, som bla. har konkurrence med billedopload osv. Der 
arbejdes ligeledes på, at lave en oversigt over jobtyper til de ægtefæller, som evt. flytter med, når de 
statslige arbejdspladser flytter fra København til Odense. 
Svendborg Erhvervsskole har ansat en ny dirketør Allan Kruse. En enig bestyrelse satser på, at han 
kan løfte arbejdsopgaven til glæde og gavn for både elever og ansatte på skolens 3 adresser. 
Skolen har lige nu et mindre optag, men glæder sig over, at frafaldet på skolen er mindre end 
tidligere. 
 



Tonni oplyste, at 3F Sydfyn har godkendt et udramatisk budget for 2016, hvor der er indregnet en 
mindre kontingentstigning. Organisering igennem Alkas medlemskontakt forløber godt, men er 
endnu ikke evalueret. Der er taget kontakt til gule medlemmer og ordinære medlemmer m.fl. Alle 
medarbejdere på 3F er involveret. 3F Sydfyn har ansat en ny socialrådgiver Charlotte Petterson, 
som har erfaring fra arbejdsskadeområdet i BUPL. 
 

Ad 4 – 125 års jubilæum  
De 10 teaterforestillinger er nu gennemført og med stor succes. De unge amatører var rigtig gode, 
og med et ganske anderledes sprogbrug end hvad fagbevægelsen nok selv ville vælge. Tonni så 
den sidste forestilling på Stenstrup Skole, og de 110 elever var meget fokuserede. BU-Teatret har 
ramt LO Sydfyns værdigrundlag uden propaganda. I alt har ca. 1380 elever set forestillingen. Der 
afholdes evaluering med jubilæumsudvalget samt teaterleder Preben Birkeholm på fredag. 
Tonni er blevet interviewet af DATS (landsforeningen for dramatisk virksomhed), som var overrasket 
over, at LO havde indgået samarbejde med BU-teatret.  
Undervisningsmateriale er omdelt af gæstelærerne til de lærere, som var til stede ved de enkelte 
forestillinger. Skolekontaktudvalget arbejder på at lave en seance, som kan udbydes til skolerne og 
arbejder videre på, hvordan materialet skal formidles til skolerne. Det af forfatter Rikke Birkeholm 
fremsendte forslag til en aftale om royaltis, hvis andre LO-sektioner gør brug af materialet, blev 
godkendt af bestyrelsen.  
Selvom pressen har været fraværende i forbindelse med teaterstykket, så gav receptionen 
anledning til meget presseomtale, og LO Sydfyns egen prioritering, at målgruppen - de unge - er 
nået. 
 
Ad 5 – LO Danmark 
Kongressen forløb godt, og der var tilfredshed med, at Lizette blev valgt. At hun valgte at skrifte dele 
af ledelsen, var nok en nødvendighed for, at kunne få indført nye initiativer og arbejdsgange. 
Målprogrammet for sektionerne var også med på kongressen og blev taget til efterretning. 
Midtvejsevalueringen af sektionsarbejdet blev ligeledes taget til efterretning. 
Tonni har været til et LO-sektionsmøde i Ålborg og fortælle om Fyns-modellen med Fælles-
sekretariatet, og der er ingen tvivl om, at i et sådant samarbejde er det vigtigste, at der er tillid til 
hinanden. 
 
Ad 6 – Struktur LO Fællessekretariat på Fyn 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Tine om nødvendigt nedsættes med 7,5 time ugentligt, 
for at varetage nogle udvalgte opgaver i Fællessekretariatet. LO Sydfyns revisor har efterfølgende 
tilkendegivet, at Fællessekretariatet ikke anses som en selvstændig juridisk enhed, der driver 
økonomisk virksomhed. Derfor er der ikke tale om momspligt ved ”udleje” af arbejdskraft mellem 
fællessekretariatet og den enkelte LO-sektion. Der ændres derfor ikke ved Tines ansættelse, men 
hun lånes ud til Fællessekretariatet en gang om ugen, mod at Fællessekretariatet lønkompenserer 
LO Sydfyn. 
 
Ad 7 – Budget 2016 
Budgettet blev godkendt. 
 
Ad 8 – Ansøgninger/bevillinger 
Arbejdsudvalget indstiller kr. 2.500 i støtte til ”Juleaften i Skallen” – det resterende beløb i 8% 
puljen. Kontakt Mellem mennesker skal dog have oplyst, at beløbet er ekstraordinært stort i år, 
således at de ikke budgetterer med det til det kommende års juleaften. Indstillingen blev godkendt. 
 
Ad 9 – Aflønning af gæstelærere, som er fastansat i fagbevægelsen 
Arbejdsudvalget indstiller til, at der laves en principbeslutning omkring gæstelærere, som er 
fastansat i fagbevægelsen. Der var enighed om, at fagforeningsansatte ikke skal have refusion fra 
skolekontaktpuljen, men at deres gæstelærerhverv indgår som en del af deres arbejde i fagfor-
eningen.  
 
Ad 10 – Arbejdernes Kulforretning, opfølgning 
Freddy oplyste på arbejdsudvalgsmødet, at der fortsat ikke har været afholdt møde i Arbejdernes 
Kulforretning, og at han vil tage initiativ til dette snarest, så der kan findes en løsning, hvor pengene 
kommer ud at arbejde. 
HK og 3F Byg har aktier i pengeskabet og vil sende aktienumrene og pålydende til LO-kontoret. De 
øvrige fagforeninger opfordres til at gøre det samme. 



Ad 11 – Noget til pressen? 
Tonni er blevet bedt om at skrive en nytårskronik til Fyns Amts Avis, som vil blive skrevet mere 
forudskuende end bagud. Deadline er den 15. december 2015.  
 
Ad 12 – Eventuelt 
Niels Peter N har fremsendt en opgørelse over antal aktiveringsforløb på AMU for årets første 10 
måneder. Det tages med til næste møde, hvor Niels Peter N er til stede. 
 
Kommende aktiviteter: 
08.01.2016 Arbejdsudvalgsmøde 
18.01.2016 Bestyrelsesmøde i LO Sydfyn 

 
Referent  

Tine Gaarslev 


