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2014 blev et år på godt og ondt. På det private arbejdsmarked fik vi nye
overenskomster, der på mange måder er bedre end dem, det lykkedes at
forhandle de forrige to gange. Forbundene anbefalede et ja, og
overenskomsterne blev vedtaget med stort flertal, uden at jeg dog vil betegne
stemmedeltagelsen som prangende.
Landspolitisk har det igen været et år, hvor fagbevægelsen flere gange har
måttet tale med store bogstaver til den socialdemokratisk ledede regering. Nu
er det valgår, og trods uoverensstemmelserne håber jeg, at vi kan fortsætte
med en socialdemokratisk ledet regering, der måske oven i købet fører
socialdemokratisk politik. Alternativet er for skræmmende.
Og så er der det lokale:
I Silkeborg har vi med en borgerlig borgmester i spidsen ikke har haft helt så
let ved at trænge igennem, som vi havde i forrige byrådsperiode, hvor Hanne
Bæk Olsen var borgmester. Nu sker det ofte, at vi simpelthen ikke får svar på
vores henvendelser og forslag, for borgmesteren ønsker først og fremmest at
skabe begejstring i den blå lejr – og det er lykkedes.
Der er dog på vores forslag oprettet et E-U-B udvalg. De tre bogstaver står for
Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse, og der er efterhånden - trods mange
uenigheder - kommet et helt godt samarbejde ud af det med borgmester
Steen Vindum.
I Favrskov Kommune er Nils Borring ved roret, som han var det i sidste
byrådsperiode. Vi kender hinanden og fortsætter det gode samarbejde.
I begge kommuner vil LO Silkeborg-Favrskov også i 2015 spille med, komme
med forslag, kritisere og rose - og som hidtil være aktiv og ikke kun stå på
sidelinjen og se på, hvad der sker. En forudsætning for det er, at
medlemmerne bakker vores initiativer op: Baglandet skal med på vognen, og
vi har i 2015 en udfordring i at forbedre samspillet og kommunikationen med
medlemmerne.
Dagpengeområdet
Da jeg sidst afgav beretning, fyldte dagpengespørgsmålet en del. Nu er der
gået et år, og det eneste, der stort set er sket, er, at endnu flere er faldet
igennem og har mistet retten til dagpenge. Konsekvenserne er katastrofale for
den enkelte – og for den enkeltes familie.
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Vi kan stadig kun sætte vores lid til, at der efter et valg er flertal for at få
halveret i genoptjeningsperioden, og at løntilskudsjob, jobrotation osv.
kommer til at tælle med i beskæftigelseskravet. Det er ufatteligt, at den slags
ansættelse ikke tæller med genoptjeningsretten – ikke mindst når man tænker
på, at antallet af løntilskudsjobs ødelægger arbejdsmarkedet, at de ledige
bruges som billig arbejdskraft, og at de pågældende jobs ikke fører til noget
som helst.
Vi har i LO-sektionen i 2014 været med til at sætte dagsordenen sammen med
de øvrige LO-afdelinger i Region Midtjylland. På initiativ af LO SilkeborgFavrskov er der rettet henvendelser til først Socialdemokraternes ledelse og
siden til de radikale kredsformænd, og LO Region Midtjylland tog også affære,
da statsministeren vendte tilbage fra sommerferie og frejdigt erklærede, at der
ikke ville ske noget på området, før dagpengekommissionen havde talt. Vores
breve var skrevet, så de ikke kunne misforstås, og de var med til at præge den
politiske debat i den landsdækkende presse.
Vi må desværre erkende, at det er alt, der kan gøres i den nuværende politiske
situation. Den radikale regeringspartner hænger i bremsen, og måske er viljen
til løsninger heller ikke lige stor blandt alle socialdemokratiske
regeringsmedlemmer.
Nu kommer der snart en valgkamp, og her vil LO Silkeborg-Favrskov igen
tydeligt gøre opmærksom på, hvad vi mener, og vi vil gøre vores til, at
dagpengeområdet bliver et tema i valgkampen. Dagpengereformen er dårligt
politisk håndværk. 60.000 familier betaler prisen.
Hvad betyder det, når man ryger gennem nettet? Hvad betyder det, når man
ikke mere kan få dagpenge, men må nøjes med noget, der svarer til 80 pct. af
kontanthjælpen?
Undersøgelser giver skræmmende svar. Selv børnenes fødselsdage går det ud
over, og mange melder deres børn ud af foreninger. Det er beskæmmende at
høre den slags beretninger, og det er beskæmmende at høre, at uligheden er
vokset under denne regering. Det er korrekt, at valgresultatet ikke var godt
nok til, at der kan føres ægte socialdemokratisk politik, men når man dropper
millionærskatten og gennemfører reformer, der rammer dem, der har det
sværest ekstra hårdt... - ja, så bliver resultatet en politik, der øger uligheden.
Vi har en stor opgave i at arbejde for, at vælgerne på valgdagen ikke glemmer,
at det er de radikale, der er skyld i denne udvikling.
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For der er brug for et samfund med faldende og ikke stigende ulighed. Den
sociale arv skal brydes, der skal tages håndfast fat om problemet med unge på
kanten, og flygtninge-indvandrere skal have nemmere ved at komme i
ordinær beskæftigelse for den måde at blive bedre integreret i det danske
samfund . Der er kort sagt brug for at løfte der, hvor det er nødvendigt at
løfte. Vi skal uligheden til livs i Danmark, og det får vi ikke, så længe så
mange er uden for arbejdsmarkedet og dermed uden for aktiv deltagelse i
samfundslivet.
Desværre er Danmark at finde blandt de lande, hvor fattigdom og ulighed er
vokset mest siden 2002. Arbejdet med at få vendt den udvikling, der tog så
voldsom fart i ti år med VKO ved roret, skal stå højt på de næste års politiske
dagsorden.
Uddannelse og kompetencegaranti
Den bedste og mest enkle vej ud af det morads, langtidsledige alt for let og alt
for hurtigt ender i, er skabelse er flere ordinære jobs. Og arbejde og
uddannelse hører sammen.
I LO Silkeborg-Favrskov havde vi i 2014 løbende fokus på uddannelse og
kompetenceudvikling, og det skal vi også have i 2015.
Det er afgørende, at flere unge vælger erhvervsuddannelserne og ikke
nærmest pr. automatik vælger det almene gymnasium. Dels fordi der bliver
brug for faglærte unge og dels fordi mange dropper ud, fordi de vælger forkert
i første omgang.
Vi har flere gange slået til lyd for, at 10. klasse-centret på Ungdomsskolen
knyttes tættere sammen med erhvervsskolerne, så de unge på den måde
lærer miljøet at kende og får viden om den mangfoldighed af uddannelser,
erhvervsskolerne tilbyder.
Uddannelse er nøglen til vækst. På mange offentlige arbejdspladser er der
store programmer for efteruddannelse. Det er noget, der rykker - men vi
oplever desværre ikke det samme på private arbejdspladser. Nogle er bedre til
det end andre, men generelt er der behov for at give efteruddannelsen et løft,
og det bliver et af vores fokuspunkter i 2015.
Silkeborg Kommune flirter med tanken om at afskaffe kompetencegarantien.
Beslutningen er foreløbig udsat, fordi vi har gjort indsigelse, men skulle det
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komme op igen, vil vi protestere voldsomt. Kompetencegarantien sikrer
bevilling af ét sammenhængende uddannelsesforløb inden for et år, og den
ledige kan frit vælge forløb. Erfaringerne er gode, og når politikerne siger, at
andre ordninger nu kan afløse kompetencegarantien, tager de fejl. Med denne
ordning behøver man ikke gå ind på en positivliste og vælge derfra, og dens
fleksibilitet og mange muligheder er netop styrken og det, der giver de gode
resultater.
Uddannelse er også efteruddannelse, og LO har gjort det dobbelte
kompetenceløft til en mærkesag. Vi kæmper fortsat for at få igangsat flere
rotationsprojekter på både det offentlige og det private arbejdsmarked, for det
er nu en gang et godt redskab til at få ledige i beskæftige eller uddannelse. I
2015 vil vi prøve at være fødselshjælper til at oprette lokale
virksomhedscentre, hvor der samarbejdes om disse vigtige opgaver.
Social dumping
Uddannelse og kompetenceløft gør det ikke alene. Der skal skabes jobs, og
arbejdet skal overenskomstdækkes. Ikke mindst inden for byggeriet er der
barske eksempler på social dumping, hvor skruppelløse mellemmænd groft
udnytter medarbejderne, der arbejder under forhold, der ikke har noget med
danske overenskomster at gøre. Metro-byggeriet i København og eksempler
fra havnen i Aarhus viser med al tydelighed, at selv i store prestigeprojekter
forekommer der social dumping.
Vi har allerede i dag mange byggerier i gang i lokalområdet, og flere er på vej.
For at få fingeren på pulsen med hensyn til arbejds- og
overenskomstforholdene, vil LO Silkeborg-Favrskov blandt andet være til stede
på disse byggepladser med et LO-skurvognskontor. Ved at være helt tæt på de
store byggerier, er vi bedst muligt klædt på til udfordringerne.
Det er nødvendigt hele tiden at være på vagt over for social dumping, og vi
skal ikke kun være på vagt, vi skal også være på forkant. Derfor henvender vi
os til begge kommuner og til de lokale boligforeninger med et brev, hvor vi
lægger op til direkte dialog og til aftaler mod social dumping. Aftalerne er en
vigtig forudsætning for at sikre os mod, at social dumping pludselig bliver en
realitet i vores område.
Frivillighed
Der er også dem, der mener, at frivillighed er en form for social dumping, fordi
der her er tale om en arbejdskraft, der arbejder gratis.
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Men der er forskel, for frivillighed må ikke betragtes som en ordinær
arbejdskraft. Tværtimod. Frivillige må aldrig tage arbejde, som udføres af
ansatte.
I visse offentlige institutioner, hvor der er blevet skåret ned, er der
efterfølgende blevet flere frivillige medarbejdere, og det er en farlig
balancegang og en udvikling, som vi skal holde nøje øje med.
Brugen af frivillige må ikke dække over nedskæringer, så hver gang en frivillig
varetager et stykke arbejde, som en fastansat kunne have udført, skal vi råbe
vagt i gevær. Det er vores medlemmer, der skal leve af arbejdet, og
frivillighed skal være godkendt af de ansatte. Der skal være præcise angivelser
af frivilliges arbejdsvilkår og ansvar, arbejdsopgaverne skal beskrives, og de
skal godkendes i organisationerne og i MED-udvalg.
Frivillighed er blevet et af tidens store mantraer, og vi hverken kan eller skal
forbyde det. Men vi kan sikre os, at det ikke tager arbejde fra dem, der skal
leve af arbejdet – og det vil vi gøre.
Vi er samtidig meget åbne over for, at de unge på kanten - som jeg før har
nævnt - får særlige arbejdsopgaver og dermed den tilknytning til
arbejdsmarkedet, der kan føre dem videre. Der må være særlige
arbejdsopgaver, disse unge kan udføre, og der må være mulighed for at
oprette mentorordninger, hvor fastansatte tager et ungt menneske under sine
vinger.
Men selv om vi i LO Silkeborg-Favrskov er åbne over for sådanne tiltag og
gerne tilskynder til dem, gælder det også her, at de unge aldrig må være en
billig arbejdskraft, der tager arbejde fra fastansatte. Der skal være tale om
helt særlige arbejdsopgaver.
Beskæftigelsesindsatsen og projekt én indgang
A-kasserne har i 2014 spillet en stor rolle i bestræbelserne på at få flere af
vores medlemmer i beskæftigelse. Vi lavede sommeren 2013 en aftale med
Silkeborg Kommune om projekt Én Indgang, som har fortsat hele 2014.
Aftalen betød, at a-kasserne overtog hele kontaktforløbet til de ledige i det
første halve år, og formålet var at udnytte a-kassernes store branchekendskab
til hurtigst muligt at få de ledige i gang igen. Resultaterne har været gode, for
de ledige oplevede en enstrenget, sammenhængende og kvalificeret
beskæftigelsesindsats. Det er nu en gang sådan, at a-kasserne har det store
kendskab til både arbejdsgivere, arbejdspladser og de enkelte medlemmer.
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Det skaffer flere i arbejde, og samtidig oplever det enkelte medlem en større
tilknytning til a-kassen.
Beskæftigelsesindsatsen har altså båret frugt, selv om politikerne på mange
måder har givet den svære betingelser at fungere under. En forudsætning for
det har også været det gode samarbejde, vi har haft med jobcentrene i de to
kommuner.
Nulvækst i det offentlige
Det offentlige har også en forpligtigelse til jobskabelse, og det harmonerer
dårligt med talen om nulvækst. Det burde være utænkeligt at sætte væksten
helt i stå, for det siger sig selv, at det vil betyde tilbageskridt og nye
nedskæringer, fordi opgaverne bliver flere.
Derfor vil vi med næb og klør bekæmpe alle ideer om nulvækst, og det skal vi
nok komme til i valgkampen.
Der er allerede skåret til benet, og prædiker man nulvækst, siger man
samtidigt, at man vil bombe velfærden yderligere tilbage. Der er allerede fart i
den negative spiral, hvor offentligt ansatte bliver syge, hvor det psykiske
arbejdsmiljø presses, og hvor raske kolleger derfor skal løbe endnu stærkere,
fordi andre bukker under. Resultatet er klart: Dårligere offentlig service.
Når grønthøsteren indstilles til at gå endnu mere i bund, betaler både ansatte
og borgere prisen. Specielt Silkeborg Kommune er kommet bagefter og ligger
på en lang række velfærdsparametre dårligere end de kommuner, vi
sammenligner os med.
Heller ikke udlicitering og privatisering harmonerer særlig godt med den
kommunale forpligtigelse til jobskabelse. Det er jo også for at spare penge,
man vil have offentlige opgaver i udbud, og skal der både spares penge og
være en fortjeneste for de firmaer, der vinder licitationen, betyder det færre
hænder.
Nu har man så fundet et nyt ord: ”konkurrenceudsættelse”. Det betyder det
samme, og virkningen er den samme.
Jeg forstår ikke, at politikerne på den måde tør spille hasard med velfærden.
Der er eksempler på private virksomheder, der er gået så langt ned i pris for
at få arbejdet, at de har måttet kaste håndklædet i ringen. Forinden har de
fået den kommunale service sat langt tilbage, og så er det kommunen, der
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skal redde stumperne. Udnyt da i stedet de kompetencer, der findes blandt de
eksisterende medarbejdere. Brug de ansattes viden og kunnen gennem øget
ansvar og giv dem mere indflydelse på arbejdet. Det resulterer i større
effektivitet og mere trivsel og dermed mindre sygefravær – og i sidste ende et
højere serviceniveau.
De offentligt ansatte har allerede betalt prisen gennem voldsomme
nedskæringer. Derfor er det uanstændigt at tale om ”konkurrenceudsættelse” i
blandt andet plejehjemssektoren.
EUB-udvalget
På LO Silkeborg-Favrskovs initiativ er EUB-udvalget blevet en realitet i
Silkeborg Kommune. Nu venter store opgaver på at blive løst, og det er
baggrunden for, at vi her umiddelbart efter repræsentantskabsmødet sender et
brev til borgmester Steen Vindum, hvori vi redegør for nogle af de
fokuspunkter, LO agter at tage op på de kommende møder:
 Konkrete uddannelsesinitiativer og jobrotationsprojekter.
 Jobrotation – hvad er i gang, hvad er på vej, og hvor kan der etableres nye
forløb?
 Praktikpladser – hvordan ser det ud, og hvad kan der gøres for at forbedre
situationen?
 Hvad kan vi gøre for ”de unge på kanten” – dem der hverken er i
uddannelse eller job?
 Hvilke initiativer kan udvalget tage for at sikre, at flere vælger
erhvervsuddannelse efter folkeskolen?
I Favrskov Kommune kan vi glæde os over, at der her ved starten af året er
blevet nedsat et udvalg, der skal tage sig af noget af det, det lokale
beskæftigelsesudvalg tidligere tog sig af. I dette udvalg arbejder vi sammen
for konkrete projekter, der kan få mere gang i hjulene, og vi kan opruste inden
for vigtige områder som uddannelse og jobrotation. Behovet er der – og det er
viljen heldigvis også.
Infrastruktur
Den lokale debat i Silkeborg har i 2014 handlet særdeles meget om parkering
under Torvet eller ej. Nu har politikerne truffet en beslutning, og så skal vi
videre derfra. LO Silkeborg-Favrskov har ydet sit bidrag til debatten, og det er
ikke nogen hemmelighed, at jeg personligt har haft det lidt svært ved, at
matriklen Torvet skulle sælges. Nu må vi så gå ud fra, at kommunen fortsat
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har råderetten over Torvet, sådan som politikerne flere gange har slået fast, at
den har.
Når vi nu skal se fremad, betyder det ikke, at debatten om Silkeborgs fremtid
er slut. Den er slut, når det gælder parkeringskælderen, og jeg ser frem til en
form for handelscenter, hvor også gågadesystemet får et løft til gavn for den
samlede handel. Men parkeringspladser under Torvet løser jo ikke i sig selv
problemerne, der skal også tænkes i løsninger for infrastrukturen.
Trafiktætheden er stor, og der bruges alt for mange timer med at holde i en
kø, der kun langsomt bevæger sig fremad.
Her bør politikerne have mod til at tænke utraditionelt så biltætheden bliver
mindre, og dermed færre biler i midtbyen. Antallet af biler vokser og vokser,
og gøres der ikke noget, kan vi komme i en situation, hvor det sander helt til,
så trafikken simpelthen i perioder går i stå.
Og hvad mener jeg så med at tænke utraditionelt? Ja, det kan for eksempel
være anlæggelse af opsamlingspladser ved motorvejen og i områder som for
eksempel Hvinningdal, hvor man kan parkere sin bil og så tage en shuttlebus
til midtbyen. Hvem vil ikke foretrække det frem for at sidde i en morgenkø,
der kun langsomt bevæger sig fremad?
Nogle vil måske ryste på hovedet af et sådant forslag, men virkeligheden kan
hurtigt gøre den slags tiltag nødvendige, og her kan Silkeborg Kommune for en
gangs skyld være på forkant med udviklingen. Det vil desuden sætte arbejde i
gang – og her som ved de andre store bygge- og anlægsprojekter går vi
selvfølgelig ud fra, at man overholder de sociale klausuler, så arbejdet udføres
af lokale til overenskomstmæssig løn. Vi vil ikke have nogen form for social
dumping i vores område.
Dækningsafgift – noget for noget
Med en borgerlig borgmester i spidsen for Silkeborg Kommune er planerne om
at afvikle erhvervslivets kommuneskat, dækningsafgiften, naturligvis en
realitet allerede her i 2015.
Argumentet for at fritage erhvervslivet for skat er, at det giver bedre råd til at
oprette nye arbejdspladser.
Men betyder lavere skat til erhvervslivet virkelig, at der kommer flere
arbejdspladser?
Eller bliver slutfacit mon, at pengene kommer til at mangle i kommunekassen,
og at der så skal skæres yderligere ned på den kommunale service?
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I LO Silkeborg-Favrskov vil vi følge nøje med i, om afskaffelsen af
dækningsafgiften virkelig bliver en god investering for kommunen - eller om
skattebesparelsen til erhvervslivet udelukkende bliver brugt til at øge
virksomhedernes overskud.
LO - Lokal Favrskov og LO-akse
Vi er gået ind i et spændende år med mange udfordringer. Det skal vi ruste os
til, og i den sammenhæng er der brug for nogle organisatoriske tiltag, der gør
os hurtigere og mere offensive, når der er behov for det.
I det daglige arbejde skal vi huske på, at LO Silkeborg-Favrskov dækker to
kommuner. Det bestræber vi os også på i dag, men hvis vi ikke passer på,
sker der nemt det, at den lille kommune, hvor der er et godt og etableret
samarbejde med den socialdemokratiske borgmester bliver sat i skyggen,
mens den store kommune med de mange udfordringer og et borgerligt flertal
får næsten al opmærksomheden.
Men der er også udfordringer og opgaver i Favrskov Kommune, der forlanger,
at LO kommer længere frem i skoen dér. Jeg kunne godt forestille mig, at vi
opretter et kommuneudvalg, et LO - Lokal Favrskov, der arbejder med
målrettede aktiviteter, selvfølgelig koordineret og i tæt samarbejde med
forretningsudvalget. Et sådant udvalg skal være løftestang for en opprioritering
af arbejdet i Favrskov Kommune, så der hele tiden er fokus på det faglige
arbejde i begge kommuner.
Også på et andet område er der behov for at løfte indsatsen. Med motorvejen
tager det kun kort tid at komme til Aarhus eller Herning. Hele området bliver
bundet sammen af motorvejen, og det skal også fagbevægelsen drage nytte
af. LO-sektorerne samarbejder i forvejen i hele Region Midtjylland, men med
motorvejen bliver der brug for at opprioritere og udvide det nære samarbejde
med afdelingerne på begge sider af Silkeborg. Motorvejen binder os sammen,
og det gør det oplagt for os at tage fælles initiativer inden for uddannelse og
beskæftigelse.
Jeg vil umiddelbart efter repræsentantskabsmødet tage initiativ til et møde
med LO-formændene i Herning og Aarhus, og så må vi se, hvad det kan føre
til.
Folketingsvalget
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Måske er det kommende folketingsvalg et godt sted at starte et sådant
samarbejde.
Vi ved, valget kommer - ikke hvornår.
Men vi skal være klar.
I valgkampen vil LO Silkeborg-Favrskov ikke støtte et enkelt parti eller
enkeltpersoner, men trække de emner ind i valgkampen, der betyder noget for
vores medlemmer. Jeg har nævnt nogle af dem i denne beretning:


Nulvæksten , for at tydeliggøre, hvad konsekvenserne bliver for ansatte og
for den kommunale service.



Dagpengespørgsmålet skal helt frem i forreste række,



Og vi skal slå til lyd for et samfund med mere lighed.

Der skal ikke være tvivl om, hvad jeg ønsker valget ender med: En
socialdemokratisk ledet regering der til forskel fra den nuværende regering kan
og vil føre socialdemokratisk politik.
Vi er parate.
Afslutning
Vi er i det hele taget parate til at gøre 2015 til et offensivt år. Der bliver brug
for det. Aktuelt har vi de offentlige overenskomster, der skal fornys, og ud
over den kommende valgkamp har vi mange andre opgaver, der kræver en
løsning.
For realiteterne er jo, at det mange steder halter – for at sige det mildt.
 Det halter med velfærden, der gang på gang har oplevet nedskæringer.


Det halter med ligheden, hvor flere skubbes ud i fattigdom, og hvor
reformer – ikke mindst dagpengereformen – har gjort hverdagen svær at
overskue for titusinder af familier.



Det halter med arbejdsmiljøet, hvor alt for stort arbejdspres mange steder
skaber den onde cirkel med sygdom, kolleger der skal løbe endnu stærkere
og deraf følgende dårligt psykisk arbejdsmiljø.



Det halter i indsatsen for dem, der har det værst, og som ovenikøbet skal
høre de ny-liberale fortælle dem, at ”de bare skal tage sig sammen”.



Det halter med humanismen i en tid, hvor flygtningedebat ikke handler om
at gøre noget godt for dem, der flygter fra krigen. Den handler om, hvordan
vi kan holde dem ude af vores land.
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Det er i det hele taget blevet almindeligt at sparke til dem, der ligger ned, men
det er ikke det Danmark, vi kender og har lyst til at bo i. Vi skal være en
modpol til denne tendens. Vi skal være en modpol til fremmedhad, og vi skal
være en modpol til liberale holdninger, der gør uforskyldt langtidssyge og
langtidsledige til syndebukke.
Vi skal fagligt, politisk og på det menneskelige plan arbejde for vores
holdninger og vores værdier.
Vi skal kort sagt gøre 2015 til det offensive år.
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