Repræsentantskabsmøde i SF Nordjylland, den 11. september 2017 kl. 19:00 i Løkkesgade.
Tilstede:
Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Thomas Krogh, Frank Østergaard, Laurits Larsen, Erik Holm, Erik Busse
Jimmi Sørensen, Dorthe Bager, Aino Linkhorst, Ove Albrektsen, Erik Ingerslev, Thorkil Olesen, Janni Styhr,
Arthur Corneliussen, Benny Mikkel Skov, Lasse Hjortshøj, Lars Hoffmeyer, Lene Linnemann, Raider
Krogstad. (3F fagforening).
1) Godkendelse af dagsorden: Ingen bemærkninger, vedtaget.
2) Oplæg ved Reidar Krogstad: 3F vil gerne have flere lærlinge med i klausuler (uddannelse er vigtigt.
Han kom ind på mangel på murersvende allerede nu. Tømrerfaget har det knapt så mangelfuldt.
Men de sorte fag med især vvs faget mangler svende nu. Stort problem med mangel på elektrikere.
Eneste fag med folk nok, er malere og struktører – her er nok uddannede svende.
3F er ikke dybt imponerede af arbejdsgiverforeningers vilje til at indgå aftaler(klausuler).
Lærlinge inden for byggefagene: Der er her et efterslæb generelt – størst for murere og vvs lærlinge
lidt bedre for tømrerfaget. Hvis manglen på folk stadigvæk vil forefindes, frygter fagbevægelsen at
alternative arbejdsmarked vil tage over. Med dårlig rekruttering af folk med lav løn og dårlige
arbejdsforhold til følge. Trygheden findes kun hvis folk bliver organiseret med fagforenings medlem
-skab. Klausuler fungerer godt inden for sygehusbyggeriet i Nordjylland. Ingen problemer her.
Boligbyggeri; Boligforeningen Himmerland – også i orden. Foruden klausuler om lærlinge
ansættelser, så kan de også omhandle ”fastholdelse” og ”mod virkning af nedslidning”.
3 steder med OK klausuler: Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Himmerland Boligselskab.
Forsat vigtigt er x egenkontrol, x kontrolbesøg af revisionsfirma, x sociale klausuler m.
fagforeninger.
Der er 2 slags entreprise former: Total entreprise og Fag entreprise. Total entreprise = kædeansvar
virker bedre. Bedre for den lokale arbejdskraft. Ikke over grænse – arbejdskraft. Total entreprise
bedst med de rigtige klausuler - (beskrivelsen skal være omhyggelig).
Fag entreprise = Er en arbejdskrævende form. Svært for de mindre virksomheder at komme til. I alt
dårligere for arbejdstagere generelt.
3) Spørgsmål til oplægsholder:


Der var spørgsmål om rummelighed i klausuler?



Handicaps og sygdomsramte; hvordan her med klausuler?



Partnerskabsaftaler, dur de? (arbejdsgiverne er lune på dem).



Bemærkninger om at Total entreprise virker bedst i kommunale forhold!



Udenlandsk/kontra dansk arbejdskraft – hvad gør man her i klausuler?



Hvad med kontanthjælpsmodtagere? Kan klausuler gøre en forskel? (her mente
oplægsholderen at de lavt hængende frugter for længst var plukket.
Svarene var selvindlysende og der blev godt afsluttet på dette spændende emne!

4) Drøftelse/koordinering – regionsråd/byrådsvalget!
Orientering v. Jørgen Grøn:


Tingenes tilstand; Mathias ikke A kandidat, men stadigvæk så vil han godt stille op som B
kandidat. Så Rebild er stadigvæk repræsenteret. Han bliver nummer 14 på listen og Lasse
Hjortshøj indtrådte som ny B kandidat som nummer 15.



Stadigvæk et hængeparti angående kandidater på Mors!



Erik Busse og Laurits Larsen meldte sig som uddelere af pjecer i Aalborg og nærområdet
hertil. (Andre hjælpere vil man prøve at råbe op i især Aalborg).



I koordinering af valgkampen; partiforeningerne er ude omkring vigtige spillere og især
regionskandidaterne skal gøre stærkt brug af dem i valgkampen.



Jørgen Grøn: Er det i orden at regionskandidaternes e – mailadresser er offentliggjort?
Forsamlingen var stemt herfor!



Spørgsmål stillet om hvornår fælles/og personlige flyers er færdige – svar højst en uge fra
nu.



Sygehuspjece om overbelægning? -Hvem sørger for at den bliver færdiggjort? Og er der
problemer på andre sygehuse i Nordjylland?



Jimmi Sørensen lovede at ville prøve at lave planlægningskalender til fælles brug i
valgkampen! Der bliver helt sikkert brug for den!



Eventuelt: Ingenting! -referent Ove Albrektsen

