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Til stede: Tonni, Brita, Susan, Kim, Sten, Niels Peter K, Roger, Freddy, Niels Peter N, Flemming, 
Torben, Kurt og Lone  
Fraværende m/afbud: Bjarne, Erling og Grethe  
Fraværende u/afbud: Frede 
 
År 2015, den 17. august blev afholdt ordinært bestyrelsesmøde i LO Sydfyn.  
 
Ad 1 – Morgengæst Else Aldahl 
Else Aldahl var inviteret som gæst for at give et oplæg om uddannelse, som kan lægge op til en 
diskussion i bestyrelsen om, hvordan vi bedst sikrer vore medlemmer uddannelse og hvilke 
muligheder der findes i det sydfynske område. LO Sydfyns udgangspunkt er, at alle medlemmer 
skal have mulighed for efter- og videreuddannelse – både medlemmer i arbejde, arbejdsledige samt 
læse-stavesvage medlemmer. Alle skal kunne ajourføre deres kvalifikationer for, at kunne klare sig i 
den fortsatte konkurrence om arbejdspladserne. 
Else er til daglig ansat på Svendborg Erhvervsskole, som har 1.900 årselever fordelt på 3 adresser i 
Svendborg. Skolen har både den tekniske del og handelsdelen. Med ca. 320 ansatte er skolen 
Svendborgs 3. største arbejdsplads. 
Else orienterede om EUD-reformen, som er strammet op og lægger op til, at udfordre alle på deres 
kompencer og løfte fx teknisk skoles images. Mulighederne for uddannelse er mange, der er 105 
forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem. Else orienterede også om det nye EUV 
(erhvervsuddannelse for voksne). Om mulighederne for videreuddannelse med en EUD (link til 
UG.dk), voksenlærlinge (positivliste), AMU-kurser (kompetencefonde), motivering af medarbejdere 
og ledere i virksomhederne til at fokusere på efteruddannelse samt fremtidens jobmuligheder.  
Alt blev gennemgået via powerpoint, som vedhæftes referatet til orientering. 
 
Bestyrelsen glædede sig over, at der er kommet mere struktur på tingene, og at der tages hånd om 
de elever, som endnu ikke er uddannelsesparate. At der stilles større krav til eleverne giver større 
status i at dygtiggøre sig, og de stærke elever kan trække de mindre gode opad. Karriere er vigtig 
for alle! Linket ug.dk giver et godt billede af, hvilke overbygningsmuligheder der er for hver 
grunduddannelse.  
 
Ad 2 – Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3 - Referat fra mødet den 18. maj 2015 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 4 – Gensidig orientering 
Tonni oplyste, at arbejdsudvalget har afholdt første uformelle møde med Faaborg-Midtfyns 
borgmester Christian Thygesen og at mødet forløb godt. Ligesom møderækken med borgmester 
Lars Erik Hornemann i Svendborg er møderne fortrolige. Hvis der skal refereres noget fra møderne 
vil det ske i enighed. Tonni lovede, at hvis der kom ”ting på bordet”, som er relevante i forhold til et 
enkelt forbund, som ikke er i arbejdsudvalget, så vil der blive taget kontakt til det konkrete forbund. 
 
Tonni orienterede ligeledes om, at han sidder i Faaborg-Midtfyns legatudvalg, som består af 
borgmesteren, LO-formanden samt formanden for Den socialdemokratiske byrådsgruppe. Der 
udloddes ca. 15 legater årligt a kr. 3.000-4.000 i uddannelsesstøtte til unge fra Faaborg-Midtfyn, 
yderligere kriterier: at den unge er medlem af DSU, forældrene er medlem af socialdemokraterne 
og/eller en fagforening. Fonden er etableret af DUI og Fagbevægelsen og funderet i Faaborg-
Midtfyn kommune. 

 



I denne sammenhæng kunne Tonni oplyse, at det nu nedlagte Arbejdernes Fællesbageri i 
Svendborg har et kulturlegat, hvorfra der uddeles nogle midler årligt. Midlerne er primært uddelt til 8. 
marts gruppen og puljen er opbrugt for 2015.  
 
Den 1. september kl. 18 er der fællesmøde for LO på Fyn, hvor LO’s sektions evalueringsrapport 
skal gennemgås og drøftes. Tilmeldinger fra LO Sydfyn er: Tonni, Susan, Brita, Freddy, Roger, 
Erling, Niels Peter K samt Tine. 
 
Tonni oplyste endvidere, at arbejdsudvalget har drøftet situationen på Svendborg Erhvervsskole. LO 
Sydfyns repræsentant i skolens bestyrelse er Peter Svensson fra 3F Byg. Brita fra HK Midt og 
Freddy fra Metal Sydfyn sidder også i bestyrelsen, som repræsentanter for deres respektive 
forbund. Der er indgået en aftale blandt Svendborg Erhvervsskoles bestyrelsesmedlemmer om, at 
det kun er formanden der udtaler sig. LO Sydfyn har tillid til, at Erhvervsskolens bestyrelse får løst 
problematikken på en ordentlig måde. 
 
Det faglige hus er kreative og hverver unge agitorer på uddannelsesinstitutionerne, fordi de gule 
fagforretninger ofte ikke har adgang til skolerne. Herudover forlyder det, at de giver tilskud til 
elevrådsfester. LO Danmark drøfter problematikken efter sommerferien og vi afventer evt. udspil 
derfra. 
 
Tonni oplyste, at Danmark har vundet 1 sølv og 2 bronzemedaljer ved VM i Skills, henholdsvis en 
murer (Skive), tømrer (Sakskøbing) og bager (Brædstrup). 8 danske opnåede mellem 500-600 
mulige point og fik en ”medal af exellence”. Herimellem er en møbelsnedker og en bygningssnedker 
fra Svendborg Erhvervsskole. 
 
Niels Peter N oplyste, at RAR ikke har afholdt møde, men derimod sagsudvalget under RAR. De 
har bla. sendt høringssvar om ansættelse af folk fra 3. lande. Det har vist sig, at fodermestre ofte er 
under uddannelse, når de tiltræder en ledende stilling. Der arbejdes for, at man på regionalt plan og 
landsplan udvider samarbejdet, således at holdninger og udmeldinger er ens.  
Praktikpladstallene er for opadgående, desværre er tallet faldet på Fyn, specielt i Odense og 
Svendborg. 
Der er stor forskel på, hvor mange % der er på jobafklaringsydelse i de fynske kommuner. Fx ligger 
Faaborg-Midtfyn på 16% og Kerteminde på 2%. Jobklaringsydelsen er på kontanthjælpsniveau, og 
kan gives såfremt det ikke er muligt, at forlænge sygedagpengeydelsen. 
KLV listerne over nyttejobs er ikke udsendt siden 3. kvt. 2014, fordi der er sket nogle tekniske 
ændringer. Der arbejdes på at få dette løst, så oversigten kan laves igen. 
 
Torben oplyste, at Frede Skaaning har valgt at trække sig som folketingskandidat i Svendborg-
kredsen. Socialdemokraterne fik et godt valg, men Frede havde det svært og var oppe imod flere 
kendte kandidater, hvilket kunne læses af det personlige stemmetal. Socialdemokraterne skal nu ud 
at finde en ny folketingskandidat. 
På baggrund heraf blev det besluttet, at Frede udtræder som tilforordnet til LO Sydfyns bestyrelse. 
 
Flemming oplyste, at KPU FM afholder møde på onsdag og skal bla drøfte vedligeholdelse af 
grønne arealer udført af frivillige. Et område som normalt er ordinært arbejde. Valgaktiviteter i KPU 
regi måtte opgives, da kun 2 fra 3F der mødte til det ekstraordinære KPU møde, hvor valgaktiviteter 
skulle planlægges. Herudover arbejder KPU med det kommende arrangement på Egeskov Marked. 
 
Lone oplyste, at AOF har lavet aftale med Svendborg kommune om, at afholde 4 ugers forløb for 
287 uddannelsesparate unge, som endnu ikke er i gang, fordi de har andre udfordringer. Herudover 
er der indgået aftaler med Faaborg-Midtfyn om sprogskole og FVU undervisning, Ærø og Langeland 
kommuner med kurser for langtidsledige og unge, samt aftale med screening af alle medarbejdere 
på FFV. 
 
Kurt oplyste, at enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i Langeland kommune arbejder for at 
udlicitere kompetencecenter Langeland, med den begrundelse at en privat aktør kan gøre det 
bedre. 
 
Susan oplyste, at FOA pt. har modtaget 125 ansøgninger til stillingen som formand/næstformands-
sekretær i FOA Sydfyn.  
 



Freddy oplyste, at Metal indkører nyt IT-system på landsplan og at dette giver store udfordringer i 
afdelingen. Metal har ca. 100 ledige, hvilket er lidt, og det skyldes primært, at arbejdsgiverne har 
svært ved at få faglært personale og derfor holder meget længere på folk i nedgangstider, end 
andre brancher. 
 
Brita oplyste, at kampagnen ”god Kollegakarma” forløber godt og næste step er kåring af den 
bedste kollega i samarbejde med andre organisationer. Flere meninge medlemmer tager kontakt til 
HK, når de deltager i events fx live-koncerter, rundt om i landet. Som udløber af konferencen 
”Staten i Danmark” er nedsat en arbejdsgruppe, som skal fortsætte arbejdet om placering af 
statslige arbejdspladser i Danmark. 
 
Sten oplyste, at 3F Bygs ledighed er faldende og at der er stor udskiftning. Indenfor murerne er det 
rigtig svært at få mandskab. Projektet med at inddrage unge i byggerierne går fint. Der er overskud 
af virksomheder, som gerne vil tage de unge med i opgaven og det er positivt. Der er flere 
tilsvarende projekter undervejs. 
 
Kim oplyste, at PMF / FOA har fået ny formand for pædagogiske faggrupper Mogens Bech Madsen. 
Langeland kommune har opsagt forhåndsaftalen. Der er ikke opnået enighed og aftalepunkterne 
skal nu til niveau 2 forhandling. Ærø kommune har også opsagt aftalen, fordi de mener, at færre 
hjælpere skal udmønte sig i mindre tid til TR-arbejdet. PMF spændt på, hvad der skal ske på 
lederplan I Faaborg-Midtfyn kommune og i Svendborg håber man, at de budgetterede besparelser 
rulles tilbage, eftersom kommunen modtog et langt større statstilskud end forventet. 
 
Roger oplyste, at SL afholder GF i september og der forventes genvalg til alle. Hvis Roger 
genvælges som HB-medlem delegeres han til LO-kongressen. Rogers arbejdsplads forventes i 
2017 at overgå fra regional til kommunal arbejdsplads, så han mister sin plads i regionsudvalget. SL 
arbejder videre med ”Socialpædagogerne i fremtiden”,  som sætter retningen for udviklingen af 
indsatsen overfor borgerne, for udviklingen af socialpædagogernes faglighed og for Socialpæda-
gogernes arbejdsliv. 
 
Niels Peter K oplyste, at TL holder åbent hus for medlemmerne på onsdag. Der er gang i mange 
aktiviteter, fx Globalt mindset, som skal give en forståelse af kulturen i andre lande. LO Plus har 
lavet en ny opdatering, som betyder, at de vil have adgang til flere personlige oplysninger. Dette 
medfører, at flere sletter app’en, incl. ham selv. 
 
Tonni oplyste, at 3F Sydfyns tema ”organisering” har betydet, at medlemstallet ikke er faldet så 
drastisk, som forventet. Hvis det fortsætter året ud, så vil 3F orientere LO bestyrelsen om, hvilke 
tiltag der er gjort for, at vende udviklingen. 
 
Ad 5 – Strategiplan/Arbejdsprogram 
Punktet blev udsat, således at arbejdsudvalget kan komme med et udspil til ændring af teksten 
under uddannelsespolitikken til førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad 6 – Halvårsregnskab 
Opdateret balance pr. 15.07.2015 udvisende et overskud på kr. 57.847,39 blev taget til efterretning 
og godkendt. 
Tonni orinterede fra mødet med AL-invest, som varetager godt 2,6 mill af LO Sydfyns formue. 
Risikoprofilen er 60-30-10, og der forventes et afkast på ca. 7,55% i 2015. Også dette blev taget til 
efterretning. 
 
Ad 7 – Arbejdernes Kulforretning 
Tonni oplyste, at han og Tine har afholdt møde med direktør Laila Hansen fra Arbejdernes 
Kulforretning. I LO Sydfyns regnskab har LO Sydfyn noteret andele for kr. 19.300. Det viser sig nu, 
at LO Sydfyns andel udgør kr. 100.600 af 105.000. Der er en formue i Kulforretningen på ca. 1,4 
mill, og heraf står LO Sydfyn noteret for 95,85%. Dette er LO Sydfyns nødt til at få tilrettet i det 
kommende regnskab. Niels Chr. Nielsen er udpeget af LO Sydfyn til at sidde i Kulforretningens 
bestyrelse, som kun består af 5 personer. Ifølge vedtægten skal bestyrelsen bestå af 6 personer. 
LO Sydfyns bestyrelse finder det rigtigst, at LO Sydfyn har et tættere tilhørsforhold til Kulforretningen 
og indstiller Freddy Knecht, som det manglende bestyrelsesmedlem.  



Kulforretningens forrentning af formuen er meget ringe, og derfor vil risikoprofilen blive ændret. 
Herudover arbejdes hen imod, at Kulforretningen kan få et årligt møde med AL-Invest, ligesom LO 
og FOA. AL har dog meddelt, at kulforretningens portefølje på 1,4 mill. kr. er for lille hertil. 
 
Ad 8 – Teaterforestillingen ”LIGSYN” 
Der er kommet mange tilbagemeldinger fra skolerne på tilbuddet om teaterforestillingen ”LIGSYN”, 
og 10 forestillinger kan sagtens gennemføres. Dermed kommer vi i kontakt med mindst 1.800 
elever. Tonni og Tine afholder møde med teaterdirektør Preben Birkeholm den 25. august og laver 
en spilleplan, så flest mulige skoler/elever kan blive tilgodeset. Evt. ved, at forestillingen afholdes på 
en skole, og naboskolerne inviteres med. 
Jubilæumsudvalget har foreslået, at der udarbejdes noget skriftligt undervisningsmateriale som 
opfølgning på teaterstykket, gerne i samarbejde med børnebogsforfatter Josefine Ottesen. Hun 
kunne desværre ikke og henviste til Jesper Wung-sung, som desværre heller ikke kan. Der var 
enighed om, at jubilæumsudvalget indkaldes igen, for at finde en alternativ løsning. 
 
Ad 9 – Evaluering af folketingsvalget og jubilæumsaktiviteterne 
Folketingsvalget gik ikke godt, selvom socialdemokraterne gik lidt frem. Der var ingen af de lokale 
kandidater, som blev valgt ind. Alle må evaluere på, hvad der skal gøres fremadrettet. 
Enkelte partiers hele/delvise aktivitetstilskud er endnu ikke udbetalt. 
 
Ad 10 – Samarbejdsaftale mellem fagforeninger og Jobcentre 
Samarbejdsaftalen har været sendt til høring og HK er kommet med ændringsforslag i sidste 
øjeblik, fordi HK ikke tilbyder samme service over for medlemmerne, som de øvrige fagforeninger. 
Samarbejdsaftalen vil blive tilrettet og arbejdsudvalget bemyndiges til at godkende tilretningen. 
 
Ad 11 – Udpegning til socialdemokraternes kandidatudvalg 
LO Sydfyn skal udpege en repræsentant til Socialdemokraterne i Svendborgs kandidatudvalg. Kim 
har tidligere haft posten, men kan ikke vælges igen, fordi han er formand for Fællesledelsen. Første 
møde i kandidatudvalget er den 28. september 2015 kl. 19.00. Susan Bøg Nielsen blev udpeget.  
 
Ad 12 – Noget til pressen? 
Der har netop været en omtale af teaterstykket ”LIGSYN” i Ugeavisen Svendborg. Der vil muligvis 
komme mere presseomtale herom. 
 
Ad 13 – Eventuelt 
Freddy udtrykte ønske om, at der planlægges en studetur for LO Sydfyns bestyrelse i 2016. 
 
Kommende aktiviteter: 
01.09.2015 kl. 18-21.30 Fællesmøde LO på Fyn 
16.09.2015 kl. 8-17  Jubilæumsaktivitet på Egeskovs Marked 
19.10.2015 kl. 8.00-10.00 Bestyrelsesmøde i LO Sydfyn 
19.10.2015 kl. 10.15-12.00 Møde med Jobcentercheferne 
25.10.2015 kl. 13.00  Åbning af kongres i LO Danmark 

 
Referent  

Tine Gaarslev 


