
SAMARBEJDS- OG FORSLAGSKONFERENCE 

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, LO og FTF i Kalundborg inviterer til konference for mere aktivitet til 
forbedringer af forholdene for borgerne i vores kommune.  
TIRSDAG DEN 29. JANUAR KL. 17.00 HOS 3F KALUNDBORG 
Efter spisning får I 2 runder ved temabordene. Temaerne omhandler børn og familie, miljø, sociale forhold, 
arbejdsmarked/overenskomster. Du kan kun nå at deltage i 2 runder ved temabordene. Gennem dialog og 
debat, skal deltagerne formulerer forslag som kan bruges til aktivitet, og til partierne som så kan rejse disse 
i kommunalbestyrelsen. Hvert temabord har en tovholder / referent. Tovholderen fortæller om bordets te-
ma. Referenten noterer deltagernes forslag. 
 
PROGRAM 

17.00 Vi starter med en sang, Bente Sorgenfrey indleder derefter 
17.30 Spisning 

18.30 Første runde ved temabordene. 
 
BØRN OG FAMILIE: Børnehaver, folkeskolen, fritid, kultur, foreninger. Desværre bliver vi mere usunde. 

Fx så har 22 % dårligt selvvurderet helbred mod 19% i 2013. I Folkeskolen er der også store udfordrin-
ger, fx er der 25 % af eleverne som ikke opnår karakteren 2 og dermed kan de ikke starte på gymnasiet 
eller i en erhvervsuddannelse. Vores børn skal kunne tage en uddannelse.  
SPØRGSMÅL TIL GRUPPEN: Kom med forslag til forebyggende indsats i daginstitutioner, folkeskolen 
osv. Kom med forslag til forebyggende sociale indsatser. Hvordan forbedrer vi Folkeskolen. Kom med for-
slag til forbedring af vores sundhedstilstand. Tovholder og referent: Karen og Susanna 

  
MILJØ: Klimaet, grøn omstilling, CO2 udledninger, mere skov, rent drikkevand.  
Allerede I 1998 blev det aftalt mellem stat, regioner og kommuner at afvikle sprøjtemidler på offentlige 
arealer. WHOs kræftforskningsinstitut mener der er en sandsynlig sammenhæng mellem kræft og 
Roundup. Vi skal have mere skov, vi skal nå et skovareal på 20 %, fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. 
Mere skov er godt for klimaet og det giver folk mulighed for at komme ud i den friske natur. 
Klimaforandringerne vækker bekymring. Kystbeskyttelse er en nødvendighed.  
SPØRGSMÅL: Hvordan sikrer vi rent drikkevand også for vores børnebørn. Hvordan får vi mere skov. 
Hvordan sikrer vi vores kyster. Hvordan bliver fagbevægelsen aktiv i miljøaktiviteterne? Hvad nytter sejre i 
arbejdskampen, hvis vi bliver oversvømmet grundet klimaforandringerne.  Tovholder og referent: Niels 
Erik og Thomas 

  
SOCIALE FORHOLD: Det gode liv, fælleskaber, tryghed, netværk, sundhed, motion, foreninger, frivillige. 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i rapporten "Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele 
landet" beregnet antallet af etårs-fattige børn i KK er der 540 etårs-fattige børn og det svarer til 5,6 pct.  
SPØRGSMÅL: Hvordan får vi regionen og kommunen til at arbejde bedre sammen, så vi undgår genind-
læggelser på hospital. Hvordan skaber vi bedre forhold for vores udsatte borgere. Kan foreningerne bidra-
ge til at inddrage de udsatte. Hvordan får vi flere arbejdspladser til vores medborgere med psykisk syg-
dom? Tovholder og referent: Gunver og Gitte. 
 
ARBEJDSMARKED OG OVERENSKOMSTER: Arbejde til alle, et sundt og sikkert arbejdsmiljø, trivsel på 
jobbet, livslang læring. En socioøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed - der tjener penge på 

almindelige markedsvilkår - med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale 

og samfundsgavnlige formål. Vi har igennem længere tid haft over 900 unge mellem 16-29 år på overfør-
selsindkomst, som ikke er i uddannelse eller har arbejde. Overenskomsterne er grundlaget for den danske 
model, fagforeningernes vigtigste værktøj. 
SPØRGSMÅL: Hvordan får vi flere socioøkonomiske virksomheder. Hvordan får vi flere uddannelsesinsti-
tutioner til Kalundborg. Kom med forslag til en kampagne for bedre arbejdsmiljø. Hvordan får vi de 900 un-
ge mellem 16-29 år der er på overførselsindkomst i arbejde? Hvilke aktiviteter kan vi skabe som opbakning 
til kravene og forhandlerne. Hvordan kan vi fremme solidaritet og fællesskab i den nye landsdækkende 
organisation? Hvordan udbreder vi kendskabet til overenskomsternes betydning, som et grundlag for den 
danske model?  Tovholder og referent: Poul Erik og Lone V. 
  
Gruppearbejdet fortsætter. Grupperne fremlægger deres forslag, som diskuteres i plenum. Afslutning, her-
under fremtidigt samarbejde.  Tilmelding: gunver.jensen@3f.dk - senest 24. januar 2019.  
 
 

mailto:gunver.jensen@3f.dk

