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År 1 efter erhvervsskolereformen. 
Frafaldet er minimeret på TECH-
COLLEGE, men – som direktør  
Michael Johansson siger – ”Ikke 
alle detaljer er på plads”. 
Læs interviewet på side 8
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Bestyrelsen.

Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.

BLAD 
DEADLINE

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde
Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du 
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe 
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud 
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.

Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed. 
Voergaardvej 2  .  9200 Aalborg SV  .  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

Mindre, mellem 
      eller stor virksomhed. 
  Hos os vil du altid 
         være nummer 1

BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � � 98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � � 40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Kasserer Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41

SEKRETARIATETS 
tlf� 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor� 

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR  
2016 -2017:
Henrik Pedersen  
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 12 00 02

Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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LEDER

”Selvfølgelig  
er jeg medlem”

Eftersom premieren fandt sted, samti-

dig med foreningens reception i anled-

ningen af formandens 70 års fødselsdag, 

blev den set af et sagkyndigt publikum, 

og siden er den blevet spredt bl.a. via 

Facebook. Hvis du endnu ikke har set 

den, så klik ind på www.aalborg-hvf.dk.

”Selvfølgelig er jeg medlem” er endnu 

et led i bestræbelserne på at udbrede 

kendskabet til Nordjyllands største, er-

hvervspolitiske forening. Vort medlems-

netværk har rundet de 1.800, og det må 

gerne blive endnu større. Jo flere vi er, 

desto stærkere står vi, når vi kæmper for 

de små og mellemstore virksomheders 

ramme- og livsvilkår. Men det er ikke et 

mål i sig selv at være størst. Hvis vi ikke 

til stadighed beviser den 168-årige fore-

nings aktuelle berettigelse, har antallet 

af medlemmer mindre betydning.

Aalborg Haandværkerforening er offen-

siv, og ofte har vi markeret synspunkter, 

der endnu ikke var synlige i debatten. 

Det gælder ikke mindst i ”hjertesagen”: 

De unges håndværkeruddannelse.  

Det er snart ti år, siden vi første gang 

gjorde opmærksom på, at samfundet om 

få år vil mangle faglærte i takt med, at 

det almene gymnasium suger eleverne 

fra folkeskolens afgangsklasser til sig (i 

år 74,3 % af årgangen). I dag står politi-

kerne i kø for at være enige med os.

I stort set hvert eneste udgave af for-

eningens medlemsblad har vi beskre-

vet og dokumenteret konsekvenserne 

af den svigtende tilgang til erhvervsud-

dannelserne. I Aalborg Erhvervsråd har 

vi kæmpet mod den kommunale beslut-

ning om sociale klausuler, der bl.a. inde-

bærer, at virksomhederne skal have et 

vist antal lærlinge for at deltage i kom-

munale opgaver. Vi tror ikke på tvang. 

Mestrene vil gerne etablere uddannel-

sesaftaler, for de har brug for ny, unge 

håndværkere.

Aalborg Haandværkerforenings for-

mand er med i ledergruppen for Aalborg 

Kommunes Ungestrategi, og efter flere 

års pres er det lykkedes os at få Aalborg 

Kommune til at sætte et mål for til-

gangen til erhvervsuddannelserne: 25 

% af en årgang i 2020. Det skete, inden 

samme tal af folketinget blev gjort til et 

landsdækkende mål.

Aalborg Haandværkerforenings legatfest 

er hvert år et højdepunkt. Her belønnes 

dygtige, unge håndværkere med legater 

op til 10.000 kr.. I mange år var beskat-

ningen af legatforløbet et usikkerheds-

moment – ikke blot i Aalborg, men på 

landsplan. Via vort medlemskab af SKAT 

udvalget i Nordjylland får legatmodta-

gerne nu papir på, at legaterne er skatte-

fri. Det nyder modtagere nu også gavn af 

på landsplan.

Det er kun få uger, siden en markant 

folketingspolitiker luftede tanken om 

at inddrage P-vagter i bekæmpelsen af 

det tiltagende affaldssvineri på gader og 

pladser. Den idé var Aalborg Haandvær-

kerforening fremme med allerede i 2008 

under overskriften ”Min By – Ren By”. 

Vort konkrete forslag til Aalborg Kom-

mune var, at ”parkerings- og miljøobser-

vatører” kan notere husejere/lodsejere, 

der undlader at følge reglerne for ren-

holdelse af f.eks. fortove. Som det kan 

ses i Aalborgs midtby, er den tanke ikke 

kommet længere, men vi har ikke opgi-

vet den.

7. juni havde Aalborg Haandværkerforening premiere på videofilmen  
med titlen ”Selvfølgelig er jeg medlem”. På 2 minutter og 15 sekunder 
præsenterer den billedsmukke film foreningen som den tværfaglige  
netværksdanner med uddannelse som den dominerende hjertesag. 

!
  Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

- fortsættes side 4 
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Slagtermester Jesper Albin, 
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg 

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Konsulent Per Bang, 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Ole Mors Larsen 
Birke Allé 39, 9200 Aalborg SV

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe 
Under Lien 5, 9000 Aalborg

Maleroldermand Jess Pedersen 
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

I foreningens periodisk udgivne ”sta-

tusfoldere” som f.eks. ”Ideer, knofedt og 

resultater” har vi beskrevet initiativer, 

netværkssamarbejder og resultater af 

vores indsats. Lad os kort nævne nogle 

markante eksempler:

•  Synliggørelse af Aalborg Kommunes 

udbud på Aalborg Haandværkerfor-

enings hjemmeside og aktiv deltagelse 

i bestræbelserne på, at alle kommu-

nens byggesager er blevet samlet på ét 

sted, og at der satses på større tilgæn-

gelighed for små og mellemstore virk-

somheder.

•  Fra den første dag i 2011 blev hånd-

værksmestre og entreprenører i Aal-

borg kommune pålagt en ny afgift ”for 

råden over vejareal i Aalborg Kommu-

ne” – populært omtalt som ”stillads-

afgiften”. 18 dage senere blev afgif-

ten taget af rådmanden bord, efter at 

håndværkerforeningen med juridisk  

bistand fra Håndværksrådet havde ar-

gumenteret imod.

•  I 2008 medvirkede foreningen til en 

tydeliggørelse af reglerne for holdetil-

ladelser til håndværksbiler i midtbyen, 

og på foreningens hjemmeside blev 

indlagt et link til ansøgninger. Ved 

flere følgende lejligheder har Aalborg 

Haandværkerforening haft skærpet fo-

kus på håndværkerbilernes ophold så 

tæt på arbejdsstedet som muligt.

•  I 2011 indgik foreningen en aftale med 

Aalborg Kongres og Kultur Center om 

lanceringen af en ”håndværkergade” 

på forårsmessen. Stande til fordelagtig 

  fortsat fra side 3...

medlemspris har været en stor succes 

for mange håndværksvirksomheder.

•  Med TRYG har foreningen indgået en 

samarbejdsaftale, der har givet med-

lemmerne meget betydelige rabatter 

på forsikringsaftaler. Fordelene er så 

store, at vi alene i kraft af dem har fået 

tilgang af ny medlemmer.

Og så er der alle de sociale arrangemen-

ter i ”en fornøjelig erhvervspolitiske 

forening”. Her opstår uformelle netvær-

ker på tværs af brancher. Næste med-

lemsarrangement i Håndværkerhuset er 

”Sild & Jazz” 15. oktober. Jazzen leveres 

af New Orleans Four og silden af den 

nordiske sildemester, Henning Barmer 

Jensen. Deltagerantallet er begrænset af 

pladsen.
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VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.

Mens disse linier skrives, er vi i gang 

med at planlægge ny aktiviteter. Vi ser 

det som en forpligtelse hele tiden at 

være på forkant med temaer, der har 

indvirkning på de små og mellemstore 

virksomheders liv og muligheder. Det 

er et sejt træk, og ikke alle resultater 

opnås fra den ene dag til den næste, 

men medlemmerne skal vide, at Aal-

borg Haandværkerforening er der for 

dem.

Svend Aage Suhr, formand

Aalborg Haandværkerforening

PS: Husk at se videoen ”Selvfølgelig 

er jeg medlem”. Vi er stolte af den og 

taknemmelige for, at Pension for Selv-

stændige har støttet dens tilblivelse.
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I videoen har fotograf 
Torben Jensen blandt 
andet fulgt en række unge 
håndværkere på job
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til Beier-
holms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende revisi-
onsvirksomheder med 650 medarbejdere� I 
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du 
kan også få hjælp  
til andre ydelser, f.eks.

 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm�dk – eller  
ring på tlf� 98 18 72 00 til en af de  
tre kontaktpersoner:

Statsaut� revisor 
Niels Jørgen Kristensen

Statsaut� revisor 
Thomas Nic� Nielsen

Statsaut� revisor 
Jesper M� Møller

Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161 
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

FÅ NYE SKILLS

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk

Er du håndværker med mod på lidt flere skills til hverdagen, så 
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge 
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler til 
visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr på  
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf�dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

 28. oktober: Torskegilde
 7. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
 19. september: Fyraftensmøde
 25. oktober: Fyraftensmøde
 16. november: Fyraftensmøde

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

Mød Aalborgs stærke erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

Spar Nord Aalborg Erhverv

 Østerågade 12, 9000 Aalborg
 96 30 26 20

 osteraa@sparnord.dk
 sparnord.dk/oesteraa

Kom og smag lækre danske klassikere 
f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252

www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

glenholm.dk

Besøg én af danmarks
ældste vingårde, og få 
en unik oplevelse

Rundvisning · fRokost · gåRdbutik 

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfir-
maet Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau�

Som medlem af Aalborg Haandværkerfor-
ening får du et gratis formøde, og klar be-
sked på din juridiske udfordring�

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl�a� har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på  www�vingaardshus�dk�

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen el-
ler advokat Henrik Søndergaard, telefon 
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde 
med oplysning om, at du er medlem af 
Aalborg Haandværkerforening�”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

”Ikke alle detaljer er på plads”
Det første år med erhvervsskolereformen har budt på 
betydelige udfordringer. Intentionerne er rigtige, men 
der er nogle fejlkonstruktioner, mener direktøren for 
TECHCOLLEGE, Michael Johansson.

 Af Poul Krabbe

”For et år siden var jeg meget positiv over 

for reformen, men efterhånden, som den 

er kommet i spil, har der vist sig nogle 

fejlkonstruktioner. Ikke alle detaljer er på 

plads”.

Sådan vurderer direktør Michael Johans-

son, TECHCOLLEGE, det første år efter 

erhvervsskolereformen, men han kan også 

se en positiv effekt: Frafaldet af elever på 

skolen er faldet fra 34 til 12 %, og inten-

tionen er, at endnu flere, der indleder en 

uddannelse, også gennemfører den.

-De elever, der går i grundforløb direkte 

fra folkeskolen, er mere afklarede og en-

gagerede end tidligere. Der er stadig nogle, 

der vælger forkert første gang, men der 

findes ikke noget ”hamsterhjul” som tid-

ligere. Måske er folkeskolen blevet bedre 

til at vejlede, og måske har indførelsen af 

adgangskravet på karakteren 2 i mate-

matik og dansk betydning. Om de også er 

dygtigere, kan jeg endnu ikke bedømme, 

men de er i hvert tilfælde mere målrettede 

og virker mere engagerede.

Samlet set har TECHCOLLEGE nu 3.200 

årselever. Det er et fald på 200, som kan 

begrundes i de faldende ungdomsårgange 

og det generelle fald af søgningen til er-

hvervsuddannelser og i, at 70 af de elever, 

De elever, der går i 
grundforløb direkte 
fra folkeskolen, er 
mere afklarede og 
engagerede end tidli-
gere, mener Michael 
Johansson, direktør 
på TECHCOLLEGE
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”Ikke alle detaljer er på plads”
der gik til optagelsesprøve på grund af 

det manglende 2 tal, ikke kom ind på 

skolen. Men der er også et fald i den – 

primært ældre – elevgruppe, der ikke 

kommer direkte fra folkeskolen og kan 

begynde uddannelsen på grundforløb 

2. Nogle har aldrig bestået en afgangs-

prøve, andre har mistet dokumen-

tationen, og hvis papirerne ikke er i 

orden, kommer de ikke ind. Der kan 

gå nogle år, inden det budskab om 

opstrammet dokumentation trænger 

igennem.

Den svære overgang
Som Michael Johansson oplever re-

formens effekt, er den største fejl-

konstruktion overgangskravene fra 

grundforløb til hovedforløb.

-Det er blevet meget sværere at af-

stemme meriter og overgangsforløb. 

Der er mange boglige krav, og der 

er bygget så megen faglighed ind, 

at eleverne har svært ved at nå det 

på grundforløbet, som nu i modsæt-

ning til tidligere skal gennemføres 

på fast tid. Nogle elever har ligefrem 

valgt at gå på VUC om aftenen for at 

kunne leve op til kravene inden for 

den fastsatte tid. Vi skal tænke en 

ny konstruktion ind i reformen, hvor 

eleverne får mere tid til at leve op til 

overgangskravene; at det hele ikke 

nødvendigvis skal opnås i grundforlø-

bet, men at noget af det kan fortsættes 

over i hovedforløbet. 

Overgangskravene er udtryk for, at 

barren er blevet løftet. Overordnet set 

er det fint nok, når et af formålene 

med reformen er at forbedre erhvervs-

uddannelsernes image og erkendelsen 

af, at kravene for at kunne gennem-

føre en erhvervsuddannelse er steget 

i takt med erhvervslivets krav. Vi skal 

holde fanen højt, men vil stadig have 

jordforbindelse i den praktiske ud-

møntning af reformen, mener Michael 

Johansson.

Også på EUX har reformen givet ny 

udfordringer. De forskellige uddan-

nelsesretninger kan ikke samlæse fag. 

Resultatet er, at der skal etableres flere 

hold, og det påvirker økonomien. Som 

Michael Johansson siger: ”De faglige 

udvalg tænker ikke fagintegration på 

tværs af fag som en mulighed. Det 

kan være fint nok, men det er svært at 

iscenesætte, når man ikke kan læse 

f.eks dansk, matematik og sprog sam-

men på tværs af uddannelse. Samtidig 

har udvalgene ikke synkroniseret, 

hvornår i uddannelsen disse fag ligger.

Sæt måltal på
-Mange politikere er blevet meget 

aktive, efterhånden som fremtidens 

mangel på faglærte er gået op for dem. 

De står nærmest i kø for at fortælle, at 

flere skal tage en erhvervsuddannelse. 

Men konkret: Hvad vil de så gøre ved 

det? Folketinget har en målsætning på 

- fortsættes side 10 

TECHCOLLEGE har 3.200 årselever. 
Det er 200 færre end for et år siden, og 
det er der flere årsager til

Der er stadig nogle, der vælger forkert første gang, 
men der findes ikke noget ”hamsterhjul” som 

tidligere. Måske er folkeskolen blevet bedre til at vejlede, og 
måske har indførelsen af adgangskravet på karakteren 2 i 
matematik og dansk betydning. Om de også er dygtigere, 
kan jeg endnu ikke bedømme, men de er i hvert tilfælde 
mere målrettede og virker mere engagerede.

Michael Johansson,  
direktør, TECHCOLLEGE
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter�  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg

30 % af en årgang i 2025. I Nordjyl-

land savner jeg, at der er flere kom-

muner, der sætter tal på.

Frederikshavn kommune har som 

målsætning, at 45 % af en ung-

domsårgang skal fortsætte på en 

erhvervsskole. Aalborg kommune 

ligger væsentligt lavere med en 

aktuel overgangsfrekvens på måske 

15 %. Det er lavt, men dog over de 

andre universitetsbyer Aarhus, Odense 

og København.  Aalborg Kommune 

har efter pres fra ikke mindst Aalborg 

Haandværkerforening sat et mål på 25 

% i 2020. Så er det noget at løbe efter. 

Det er i sig selv et incitament at skulle 

leve op til en målsætning, for ud fra 

den kan man under vejs vurdere, om 

der skal speedes op eller sadles om. 

Regionen har tidligere udtalt, at dens 

målsætning er den samme som den 

nationale – nemlig 25 % i 2020 og 30 % 

i 2025.

  fortsat fra side 19...
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Erhvervsrettet 10. klasse
Efter sommerferien blev TECHCOL-

LEGE hjemsted for et af Aalborg Kom-

munes 10. klasse centre. Centret er 

decideret erhvervsrettet. De 79 elever 

kommer nogle uger på den tekniske 

skoles værksteder, andre får uger på 

handelsskole eller på SOSU Nord. Det 

er Aalborg Kommune, der administre-

rer centret, og ledelse og lærere er fra 

folkeskolen.

-Det er spændende, at 10. klasse også 

bliver erhvervsrettet, og der er i det 

hele taget behov for nytænkning. En 

ting er, hvad UU, som TECHCOLLEGE 

har et fortrinligt samarbejde med 

om elevrådgivningen i 8., 9. og 10. 

klasse, kan udrette for eleverne i 8. 

og 9. klasse, men hvad sker der fra 0. 

klasse? Der mangler i de yngre klasser 

undervisningsmateriale, der er mere 

erhvervsrettet, og som i de tidlige 

skoleår kan flytte nogle tankegange. 

Det materiale skal vi være med til 

at ”tygge”, så det bliver brugbart for 

grundskolelærerne. Det er fint nok, at 

vi kommer ud i folkeskolen, men det 

var bedre, hvis den kom ud til os for at 

opleve den erhvervsrettede undervis-

ning i de rette rammer.

Vi får i dag på TECHCOLLEGE mange 

flere elever, der aldrig har haft en 

skruetrækker eller en hammer i hån-

den. I folkeskolen er alle prøver møn-

tet på det boglige, og det er naturligt, 

at lærere, som aldrig selv har oplevet, 

hvad en erhvervsuddannelse kan føre 

til, tilrettelægger undervisningen ud 

fra det, eleverne efterfølgende bliver 

målt på.

Det udfordrende miljø
Intentionerne i erhvervsskolereformen 

er rigtige, og hvis vi får overgangs-

kravene jævnet ud, skal vi nok klare 

resten. Folkeskolereformen er endnu 

ikke slået igennem, men den elevtype, 

vi får ind i dag, er ikke den samme 

som for fire-fem år siden. I 2013 havde 

vi på TECHCOLLEGE en elev-gennem-

snitsalder på 22. Nu ønsker vi, at flere 

kommer direkte fra folkeskolen, og så 

er de 17 år. Det er elever, der aldrig har 

prøvet andet end folkeskolens verden.

Vi skal vænne os til igen at være en 

ungdomsinstitution, der er gearet til 

et andet ungdomsmiljø, end vi er vant 

til. Eleverne skal mærke et paradig-

meskift, når de kommer fra folkesko-

len til en erhvervsskole, men de skal 

stadig være i et ungdomsmiljø, der 

matcher dem. Vi er ikke en uddan-

nelsesfabrik og at skabe et nyt miljø 

for flere yngre, end vi er vant til, er en 

stor udfordring. Både fysisk og pæda-

gogisk. Vores store konkurrent er de 

almene gymnasier, og de er gode til at 

sælge deres sociale miljø. På erhvervs-

skolerne kan vi ikke blot genbruge 

gymnasiets argumenter, for hos os 

kommer eleverne for at få en specifik 

erhvervskompetence, som efterføl-

gende giver direkte beskæftigelse. På 

gymnasiet er det primært et tre års 

studieforberedende forløb forud for 

et endeligt karrierevalg, konstaterer 

Michael Johansson.

”Vi skal vænne os til igen at være en 
ungdomsinstitution, der er gearet til et 
andet ungdomsmiljø, end vi er vant til”, 
siger Michael Johansson
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Der er plads 
til forbedring

 Af Poul Krabbe

Som overlærer Andersen sagde: ”Der 

er plads til forbedringer – masser af 

plads”. Det samme kan siges om Aal-

borg Kommunes rangering på Dansk 

Byggeris seneste analyse af de 98 

danske kommuners erhvervsvenlig-

hed. Pladsen som nr. 91 er ikke pran-

gende. Det er dog en forbedring på 

tre placeringer i forhold til 2015, men 

stadig langt fra 23. pladsen i 2013 og 

nr. 81 i 2014.

Ifølge Dansk Byggeri er Danmarks tre 

mest erhvervsvenlige kommune Ve-

jen, Billund og Holstebro. Odense er 

nr. 24, Randers nr. 43, Esbjerg nr. 49, 

mens Aarhus Kommune er faldet fra 

nr. 49 i 2015 til nr. 79 i år. I Region 

Nordjylland har Thisted som nr. 15 

ifølge Dansk Byggeri det bedste er-

hvervsklima. Mariagerfjord er gået 

fra nr. 62 til nr. 21. De store tabere er 

Morsø Kommune, der var nr. 3 i fjor 

og nr. 71 i år, og Jammerbugt Kom-

mune, der er dumpet fra nr. 34 til nr. 

65.

Analysen er baseret på 29 erhvervs-

politiske indikatorer. På to kriterier 

indtager Aalborg førstepladsen: ”Ud-

budspolitik” og ”Kontrol af Kædean-

svar” (økonomisk hæftelse for un-

derentreprenører ansatte). Lige den 

førsteplads anser Dansk Byggeri for 

at være alt andet end positiv.

På ”Sagsbehandlingstider” er Aalborg 

rykket 7 pladser frem til nr. 32. På ge-

byrstørrelser er fremskridtet fra 88 til 

33 og på ”Tilgængelighed og åbnings-

tider” fra 96 til 62. Allerede igang-

satte forbedringsinitiativer viser sig 

at bære frugt, og som det fremgår af 

artiklen i dette blad om rammeafta-

len mellem Aalborg Kommune og en 

række erhvervsorganisationer (blandt 

I Dansk Byggeris 
2016-analyse af de 
danske kommuners 
erhvervsvenlighed er 
Aalborg rykket fra nr. 
94 til nr. 91. På væsent-
lige parametre er der 
sket en tydelig forbed-
ring, men meget tyder 
på, at alene dæknings-
afgiften spænder ben 
for en mere ambitiøs 
placering

12

KOMMENTAR
Svend Aage Suhr, formand for
Aalborg Haandværkerforening
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Der er plads 
til forbedring

dem Aalborg Haandværkerforeninger) 

er ny initiativer på vej for at sikre en 

endnu bedre erhvervsservice.

Ikke Overraskende anser Aalborgs 

borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, 

Dansk Byggeris analyse for at være 

misvisende og for at forfølge Dansk 

Byggeris egne, politiske mål. I pres-

sen kommenterede borgmesteren:

”I Aalborg Kommune har vi en årlig 

vækst på omkring 2.000 i antal be-

skæftigede. Det er bevis på, at det går 

godt for erhvervsvirksomhederne. 

Analysen handler om, at de (Dansk 

Byggeri, red.) vil have fjernet er-

hvervsskatter, og at der ikke skal væ-

re overenskomstkrav ved større kom-

munale udbud, og at man ikke må 

stille krav om, at firmaet tager lær-

linge, hvis de skal arbejde for kom-

munen”.

På kriteriet ”Dækningsafgift” er 

Aalborg rangeret som nr. 71; en 

plads dårligere end i 2015. Dæk-

ningsafgiften (en afgift på erhvervs-

bygninger) er budgetteret til at ind-

bringe Aalborg Kommune 87,3 mio. 

kr. i 2016.

Der er i 2016 41 af de 98 kommuner, 

der opkræver dækningsafgift. I Jyl-

land er det blot 7, og i Region Nordjyl-

land er Aalborg den eneste.

I Aalborg Kommune er dækningsaf-

giften 5,35 o/oo. Højst i Jylland lig-

ger Fredericia med 8,7 o/oo , Kolding 

5,8, Aarhus 5,75, Randers 4,5, Vejle 

4,25 og Horsens 1,5. Odense har lagt 

sig fast på 3,6 o/oo, mens Ebjerg (som 

Aalborg betragter som en væsentlig 

konkurrent på især offshore indu-

strien) helt undlader at opkræve dæk-

ningsafgift. De højeste satser, 10 o/

oo, eksisterer i hovedstadsområdet og 

Nordsjælland.

Fra 2015 til 2016 har 13 kommuner 

sænket satsen, og en enkelt, Middel-

fart, har helt afskaffet den. I Dansk 

Byggeris analyser er Middelfart avan-

ceret fra en placering som 32 til nr. 4. 

Om dette spring siger Middelfarts so-

cialdemokratiske borgmester, Steen 

Dahlstrøm:

”Vi ved, at dialog er afgørende, og her 

kvitterer virksomhederne i undersø-

gelsen. Vi har fjernet dækningsafgif-

ten, sagsbehandlingstiden på bygge-

sager er lav, ledige kommer hurtigt 

i job, og der bliver skabt mange ny 

virksomheder”.

13

Udsigten over ”Eternit-
grunden” med det 
omfattende nybyggeri  til 
erhvervs-og boligformål 
taler sit tydelige sprog om 
Aalborg i udvikling

- fortsættes side 15 
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, senio-
rer, integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores ny-
hedsbrev og netværk på www�cabiweb�dk�
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C 
/ cabi@cabiweb�dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS  
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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15
  fortsat fra side 13... Jeg tør godt vove den påstand, 

at alene dækningsafgiften har en 

negativ, psykologisk indflydelse på de 

svar, der gives på undersøgelsens øv-

rige 28 erhvervspolitiske indikatorer.

Aalborg – og kommunens erhvervsliv 

– fortjener ikke den aktuelle bundpla-

cering. At den – alt efter  politisk pla-

cering i byrådssalen – kan forklares 

eller bortforklares med ét ord, DÆK-

NINGAFGIFT, er et uambiøst plaster 

på såret.

Med projektet ”Én indgang – bedre er-

hvervsservice” har Aalborg ambition 

om at blive den bedste blandt Dan-

marks seks største kommuner med 

hensyn til sagsbehandlingstid. Der 

mangler ikke meget. Kun én af de 

seks er bedre placeret: Esbjerg er nr. 

12. Derefter følger Aalborg som nr. 32, 

Randers 37, Odense 50, Aarhus 69 og 

København nr. 83. Skønt borgmester 

Thomas Kastrup-Larsen anser Dansk 

Byggeris rapport for at være misvi-

sende, ser han sikkert gerne, at Aal-

borg også avancerer på andre af un-

dersøgelsens kriterier.

I Aalborg Haandværkerforening ser 

vi Dansk Byggeris hitliste som et af 

organisationen valgt sammenlig-

ningsgrundlag og ikke som en enty-

digt dækkende rangering af det kom-

munale erhvervsklima. På en række 

betydningsfulde områder klarer Aal-

borg sig godt, og bundplaceringen af-

skrækker tilsyneladende ikke virk-

somheder fra at etablere sig og skabe 

job i Aalborg.

Middelfart er årets eksempel på, hvor 

højt Dansk Byggeri vurderer fjernel-

sen af dækningsafgiften. Tankeeks-

perimentet er interessant: Hvilken 

placering kan Aalborg opnå, hvis alle 

de eksisterende præmisseer fasthol-

des, og kun dækningsafgiften fjer-

nes?



Det er ikke blot  
en rundvisning  
med en cola

 Af Poul Krabbe

Når Danmarks første er-

hvervsplaymaker, Aalborg 

Kommunes Thomas Over-

gaard, ser tilbage på sit første 

år som brobygger mellem folke-

skolen og erhvervslivet, er hans 

erfaring ”at det er noget virk-

somhederne gerne vil være med 

til, men de skal overbevises om, 

hvorfor de skal gøre det”. Indtil nu 

har 20 virksomheder involveret sig. 

Nogle har sagt ja til 50 besøg 

Næsten 4.000 folkeskoleelever fra Aalborg 
kommune har på initiativ af erhvervsplay-
maker Thomas Overgaard været på virk-
somhedsbesøg for at opleve skolens teori 

give mening i praksis – og for at blive 
inspireret til en erhvervsuddannelse

af folkeskoleklasser, andre til 4, men 

det typiske er 8-10. 49 af kommunens 

50 ordinære folkeskoler har deltaget i 

samarbejdet, og op mod 4.000 elever 

fra Aalborgs 7., 8. og 9. klasser har væ-

ret på besøg ”ude i virkeligheden”.

-Min største udfordring er, at jeg ikke 

har tilstrækkelig tid til at gøre det så 

hurtigt, som jeg gerne vil. Jeg forhand-

ler lige nu med 15-20 virksomheder, 

der har udtrykt interesse for at være 

med, men det kræver tid at tilrette-

lægge et kvalificeret besøg. Det er ikke 

en rundvisning med en cola. Alle be-

søg kræver forberedelse og efterbe-

handling, for der skal være noget rele-

vant at arbejde videre med, så den 

teori, de lærer i skolen inden for 

f.eks. matematik, samfundsfag 
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   15. september kl. 18.00 
Medlensarrangement 
Ølsmagning

   21. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   15. oktober kl. 13.00 
Medlemsarrangement 
Sild & JAZZ

   26. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   17. november kl. 19.00 
Andespil

   23. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   21. december kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

AKTIVITETER  

og sprog giver mening, siger Thomas 

Overgaard.

Virksomhederne kan se, det er en 

god idé at styrke kontakten til folke-

skolens udskolingsklasser; at deltage 

overordnet i, at de unge kommer ud og 

oplever andet end gymnasiemulighe-

derne. Allerede nu mangler der i nogle 

brancher arbejdskraft, og gymnasier-

ne sluger 80 % af en afgangsklasse.

-Men selvfølgelig er der overvejelser, 

inden en virksomhed siger ja til at væ-

re besøgsvært for skoleleverne.

Hvor krævende vil et besøg være for 

de involverede medarbejdere? Hvor 

megen tid skal vi investere i det? Har 

vi tilstrækkeligt med hjelme og veste 

til at leve op til sikkerhedskravene? 

Der er en økonomisk bundlinie at hol-

de øje med, og investeringen i skole-

engagementet er langsigtet. Både med 

hensyn til rekruttering og den sociale 

ansvarlighed, der også har PR værdi.

Lærerne skal med
Når Thomas Overgaard har indgået 

aftale med en virksomhed, bliver de 

til rådighed stående besøgsdage sat 

ind i kalenderen. Derefter er det op 

til skolerne at byde ind på dagene, og 

lærerne kan begynde at planlægge de 

undervisningstemaer, besøget inspi-

rerer til.

-Lærerne føler sig fortsat udfordret af 

folkeskolereformen og savner forbe-

redelsestid. Det er selvfølgelig en ud-

fordring, når en ny aktivitet som vores 

bliver søsat. Samtidig er der mange 

lærere, der mangler indsigt i livet ude 

på arbejdspladserne og kan føle sig 

usikre, når de tager afsted med en 

klasse. Der er altid en lærer med på 

virksomhedsbesøget, og det i sig selv 

er med til at give indsigt og inspirati-

on i folkeskolen. Gymnasierne er dyg-

tige til at slå på det sociale element, 

og så er det op til lærerne, forældrene, 

erhvervsskolerne, UU og sådan en 

som mig at blive bedre til at sælge er-

hvervsuddannelserne, mener Thomas 

Overgaard.

I det helt ideelle besøgsarrangement 

deltager også lærlinge, der kan beret-

te om, hvorfor de allerede nu har råd 

til at have en bil. Og en direktør, der 

fortæller, at han startede som smed, 

og at svendebrevet var indledning 

på videreuddannelsen på vej mod 

et topjob. Det økonomiske element 

og karrieremulighederne i en hånd-

værkeruddannelse er ikke så kendte 

blandt skoleleverne, men kan og skal 

være med til at rykke den forældede 

opfattelse af, at ”kan du ikke blive an-

det, kan du altid blive håndværker”.

Besøg med udfordringer
Her er tre eksempler på et besøgs til-

rettelagte indhold:

Hos Arriva bliver et hold skolelever sat 

på en bus i to timer. Under vejs obser-

verer de, taler med passagerer og bli-

ver forsynet med statistiske data. Så 

får de at vide, at Arriva vil investere i 

en ny bus, og at der er forskellige pris-

klasser. Derefter er det op til eleverne 

tilbage på skolen at vurdere, hvad der 

er bedst for Arriva og for borgerne i 

Aalborg; baseret på f.eks. brændstof-

forbrug og bussens forventede levetid.

I BILKA kommer eleverne bag ku-

lisserne og bliver sendt ud mellem 

hylderne, vurderer indkøbsvaner, 

mængder og kilopriser, inden de ek-

sempelvis kan løse opgaver i relation 

til den bagvedliggende logistik.

Der er indgået en aftale med Region 

Nordjylland om klassebesøg på det 

ny supersygehus i Aalborg Øst. Her er 

mange faggrupper involveret, så besø-

get kan give et bredt, erhvervsfagligt 

kendskab. Der er også en model af en 

hospitalsstue med flytbare elementer 

i pap. Har eleverne ideer til en smarte-

re indretning af rummet – også set ud 

fra et logistisk synspunkt?

Blandt de virksomheder, der har teg-

net sig for jævnlige besøgsdage, er 

blandt andre Bladt Industries, Sie-

mens Wind Power, Aalborg Havn og 

Fibertex. Fælles for dem er, at de be-

skæftiger mange faggrupper – afspej-

ler mange uddannelsesmuligheder.

- fortsættes side 18 
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Viden og det reelle valg

Thomas Overgaard er i gang med et 

pionérarbejde og har selv en bag-

grund som VVS montør, VVS tekniker, 

værktøjssælger og iværksætter. Som 

Danmarks første erhvervsplaymaker 

har han skabt interesse i andre kom-

muner. Foreløbig har Varde, Hjørring 

og Frederikshavn etableret en tilsva-

rende funktion, og begyndelsen til 

et erfaringsudvekslende netværk er 

under opbygning. Succeskriteriet lig-

ger lige til højrebenet: Projektet er en 

succes den dag, udviklingen vender; 

når antallet af elever, der vælger en 

erhvervsuddannelse bevæger sig i den 

rigtige retning.

-For mange elever i folkeskolens af-

gangsklasser – og deres forældre - står 

valget mellem en erhvervsuddannelse 

og det almene gymnasium. Det er kun 

et reelt valg, hvis det er baseret på vi-

den om, hvilke muligheder det åbner. 

Når en elev i 9. klasse siger ”Jeg vil væ-

re ingeniør”, skal der være nogen, som 

siger ”Så kan du have glæde af at bli-

ve håndværker først”.

Med sin gæstelærerordning ønsker 

Aalborg Haandværkerforening at bi-

drage til øget viden om de job- og 

karrieremuligheder, en erhvervsud-

dannelse åbner. Ordningen er indtil 

nu kun anvendt i begrænset grad af 

folkeskolerne, og inden for den kom-

mende tid mødes Thomas Odgaard 

med repræsentanter for håndvær-

kerforeningen for at nytænke tilbud-

det, så det bliver mere attraktivt for 

skolerne.

  fortsat fra side 17...

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT MEDLEMSARRANGEMENT

TID: Torsdag 15.sep. 2016 kl. 18.00
STED: Håndværkerhuset,  

Kattesundet 20, 9000 Aalborg

TID: Lørdag 15. okt. 2016, kl. 13.00- ca. 16.00
STED: Håndværkerhuset,  

Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Foredrag og smagning 6 forskellige øller.
Der serveres brød og pålæg.  

Arrangementet gennemføres af brygger Kent Bastian Boalt.

Medlemspris 100,- kr. pr. person.

Tilmelding på email: info@aalborg-hvf.dk  

Senest den 10. september 2016. 

Vi starter med spisning kl. 13.00,  

hvor Henning Barmer causere over dagens menu:

 To slags hjemmelavet sild • Bagt Fisketatar m.  

hummercreme • Røget Gåsebryst • Dyrekølle m. sauce 

Cumberland • Krustader m. Hønsesalat • Brød og smør

Kl. 13.45 starter orkestret med munter New Orleans Jazz.

Der må fortsat spises og danses.

 Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.

Medlemspris 150,- kr. pr. person.

Tilmelding på email: info@aalborg-hvf.dk  

Senest den 10. oktober. Først til mølle!

Mødesponsor: Mødesponsor:

ØLSMAGNING SILD & JAZZ
Med sildemester Henning Barmer  

og New Orleans Four +1
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 INSTRUKTØR: PETER LANGDAL

TH O MA S L AN G K JÆ R ENTERTAI N M ENT & LIVE NATI O N , 
I  SAMAR B E J D E M ED B L AC K B OX TH E ATR E ,  PR Æ S ENTER ER

RØRENDE , TRAGISK, MEN FREMFOR ALT 
VANVITTIGT SJOVT

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · AKKC.DK

 Se alle spilledatoer samt øvrige billetpriser på AKKC.DK

Som medlem af Håndværkerforeningen kan du købe 

B-BILLETTER TIL 

HALV PRIS* 
TIL FORESTILLINGEN I AALBORGHALLEN

torsdag 13. oktober kl. 20
Kontakt AKKCs billetkontor på tlf. 9935 5566 alle hverdage kl. 12-17.

HUSK at oplyse, at det er tilbud via Håndværkerforening.

*Tilbudet gælder frem t.o.m. 16. september 2016. 

Normalpris B-billet: 465,-. Tilbudspris: 233,-.

ÅRETS 
MUSIKALSKE 

KOMEDIE!

BASERET PÅ 
SPILLEFILMEN 

’DIRCH’

12. - 16. oktober 2016 i Aalborghallen

Dirch 
Passer 
hyldes i 
musikalsk 
forestilling

Dirch Passer ville være 
fyldt 90 år i 2016, og 
det bliver fejret med 
en stor, festlig og mu-
sikalsk forestilling om 
manden, legenden og 
den komiske tornado. 

Forestillingen spiller i Aalborg Kon-

gres & Kultur Center 12.-16. oktober, 

og du kan bl.a. glæde dig til at gen-

opleve 10 af de største revy-klassi-

kere som ’Tømmerflåden’, ’Hoppegyn-

gen’ og ’Jeg må ikke lege med de store 

drenge’, mens der også bliver plads 

til evergreens som ’Lille Frk. Himmel-

blå’, ’Se Venedig og dø’ og ’Hvem har du 

kysset i din gadedør’. Andreas Bo ind-

tager hovedrollen som Dirch, mens 

den øvrige rolleliste tæller Troels 

Lyby, Carsten Bang, Mathilde Nor-

holt, Robert Hansen, Kaya Brüel og 

Sys Bjerre.
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander ledes 
virksomhed. Vi skaber 
arbejdspladser til men-
nesker med en nedsat 
erhvervsevne – og et eventuelt overskud 
geninvesteres i virksomheden.

Mangler du en let læselig, brugervenlig og 
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe 
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at  
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i  
at sørge for, at netop din hjemmeside  
kommer frem, når dine kommende kunder  
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt. mere om huset og vores ydel ser på 
www�hv-nord�dk

TAG EN ELEV I LÆRE
Få nye vinkler på opgaverne og ekstra hænder i huset 
– vær med til at uddanne fremtidens arbejdskraft!
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder alt efter, 

hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER HOS:

Kurt Dahl 
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

Sæt kryds!

Vi har åbent hus 
10. juni 

kl. 10-15.

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomhedsover-
dragelse” til familie eller andre, kan du få 
nyttige informationer og hjælp ved at kon-
takte Håndværksrådet, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside www�aalborg-hvf på forside hvor 
der er et direkte link til de seneste udbud� 
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt 
vore tilbud om samarbejde�  

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør Filip 
Steenberg, 2220 8109 eller Esben Neder-
mark, 2220 8174 og hør mere om aftalen�

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www�aalborg-hvf�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRIUCN TEKNOLOGI 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Energimanagement - 1½ år

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år

• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år

• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i Digtal konceptudvikling - 1½ år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som 
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en 
erhvervsakademiuddannelse. 

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Rammeaftale  
indgået med Aalborg 
Kommune skal sikre 
bedre erhvervsservice

 Af formand Svend Aage Suhr

Rammeaftalen skal sikre god og effek-

tiv sagsbehandling inden for planer, 

byggeri, miljø og brand/beredskab.

 

”Vi vil gerne yde den bedste erhvervs-

service i landet, og vi vil gerne give 

virksomhederne i Aalborg Kommune 

de bedste muligheder for erhvervs-

udvikling”, siger rådmand for By- og 

Landskabsforvaltningen Hans Henrik 

Henriksen og fortsætter: ”Rammeafta-

len skal ses som et stærkt fundament, 

der sætter helt konkrete rammer for, 

hvordan vi opnår et givtigt og udvik-

lende samarbejde”.

 

Svend Aage Suhr, formand i Aalborg 

Håndværkerforening, siger ”Kommu-

nal erhvervsservice og myndigheds-

behandling er et centralt rammevil-

kår for de lokale virksomheder i deres 

daglige virke, og det vil vi være med til 

at forbedre.”

 

Formanden fortsætter ”Dialogen med 

det offentlige omkring planer, byggeri, 

miljø mv. skal helst gå gnidningsløst 

sådan, at virksomhederne oplever det 

som en service, der kan være med til 

at skabe værdi. I Aalborg Håndværker-

forening er vi rigtig glade for dialogen 

med kommunen, der er til gavn for 

vores store medlemsnetværk på over 

1.800 medlemmer”.

 

Mål om 90pct. tilfredshed
Som en ekstra opfølgning på erhvervs-

servicen foretager Aalborg Kommune 

hver måned en tilfredshedsundersøgel-

se blandt alle, der har fået afsluttet be-

handlingen af en bygge- eller miljø-sag.

 

Seneste tilfredshedsundersøgelser
”Det er målet at opnå en svarprocent 

på over 50 og en tilfredshedsprocent 

på mere en 90”, udtaler vicedirektør i 

By- og Landskabsforvaltningen Frede 

Aagren. ”Den seneste måling for marts 

2016 viser en svarprocent på 43,8 og 

en tilfredshedsprocent på 84,7pct., så 

vi er på rette vej, men der er stadig 

plads til forbedringer, og dem arbejder 

vi hårdt på at opnå”.

 

I rammeaftalen ”Nye ambitioner vedr. 

erhvervsservice” er der en række for-

pligtelser for Aalborg Kommune samt 

opfordringer til virksomhederne i 

kommunen, når de skal have behand-

let en sag.

Aalborg Kommune forpligter sig til at:
1  Det er let at finde relevante og ak-

tuelle informationer om planer, 

byggeri, miljø og brand/beredskab 

på www.aalborg.dk

2  Der er en primær synlig ”Én ind-

gang” til erhvervsservice” - den di-

gitale indgang i Byg Og Miljø. Virk-

somhederne kan - indtil videre 

- også anvende andre kanaler/ind-

gange til Aalborg Kommunes er-

hvervsservice. Kommunen sikrer, 

at henvendelser kommer de rigtige 

steder hen i organisationen.

3  Være klar til gå i forhåndsdialog, 

når virksomheden ønsker det. Til-

byde booking af forhåndsdialog på 

www.aalborg.dk

4  Give rådgivning om hvilket mate-

riale/hvilke forhold, der skal væ-

re leveret/afklaret for at egentlig 

sagsbehandling kan gå i gang. Der 

kan henvises til en checkliste over 

det nødvendige materiale.

5  Give et konkret bud på den forven-

tede sagsbehandlingstid i forbin-

delse med forhåndsdialogen. Aal-

borg Kommune vil leve op til de 

angivne sagsbehandlingstider for 

bygge- og miljøsager i aftalen mel-

Erhvervsorganisationerne Aalborg Håndværkerforening, Dansk Industri Aal-
borg, Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk Erhverv, Byggesocietet Aalborg og Er-
hverv Norddanmark har sammen med Aalborg Kommune for første gang ind-
gået en aftale, som sætter rammerne for myndighedsbehandling i 2016-2017.
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lem regeringen og KL fra december 

2015.

6  Sager vurderes hurtigt og senest 5 

hverdage efter modtagelsen kon-

taktes virksomheden og det med-

deles, hvem der er procesansvarlig 

sagsbehandler.

7  Den procesansvarlige sagsbehand-

ler varetager koordinering af sags-

behandlingen for alle relevante 

områder inden for planer, byggeri, 

miljø og brand/beredskab.

8  Den procesansvarlige sagsbehand-

ler sikrer, at virksomheden modta-

ger koordinerede svar/afgørelser i 

den konkrete sag - og til den aftal-

te tid.

9  Måle på virksomhedernes tilfreds-

hed med sagsbehandlingen - her-

under på sagsbehandlingstid og på 

processens forløb. Der måles kon-

kret på alle afsluttede sager ved 

henvendelse til ansøger pr. mail. 

Resultaterne offentliggøres løben-

de på www.aalborg.dk

10  Have løbende dialog med er-

hvervsorganisationerne om udvik-

lingen af erhvervsservicen inden 

for planer, byggeri, miljø og brand/

beredskab.

 

Virksomhederne opfordres til at:
1  Orientere sig om, hvad ansøger 

skal gøre i forbindelse med sager, 

der vedrører planer, byggeri, miljø 

og brand/beredskab.

2  Orientere sig om indgangen til 

Aalborg Kommune og anvende Byg 

Og Miljø. Med virkning fra 1. sep-

tember 2016 skal alle ansøgninger 

afleveres via Byg Og Miljø.

3  Henvende sig i god tid angående 

en forhåndsdialog om den konkre-

te sag.

4  Sikre sig at ansøgningsmaterialet 

er fyldestgørende og at nødvendige 

afklaringer er tydeliggjort, ved at 

inddrage relevant faglig rådgiv-

ning i processen.

5  Give en klar tilkendegivelse af, 

hvilken sagsbehandlingstid/-pro-

ces, der ”passer virksomheden” i 

den konkrete sag. Meddele Aalborg 

Kommune, hvis der er væsentlige 

ændringer i projektets tidsplan.

6  Virksomheden/ansøger sikrer, at 

det er klart og entydigt, hvem der 

er virksomhedens kontaktperson 

i forbindelse med sagsbehandlin-

gen.

Dialogen med det 
offentlige omkring 

planer, byggeri, miljø mv. 
skal helst gå gnidningsløst 
sådan, at virksomhederne 
oplever det som en service, 
der kan være med til at 
skabe værdi. I Aalborg 
Håndværkerforening er vi 
rigtig glade for dialogen 
med kommunen, der er til 
gavn for vores store 
medlemsnetværk på over 
1.800 medlemmer.

Svend Aage Suhr,  
Formand

7  Kontaktpersonen er klar til at ind-

gå i dialog med Aalborg Kommune 

om spørgsmål og uklarheder i for-

bindelse med sagsbehandlingen.

8  Modtager de koordinerede svar 

fra Aalborg Kommune og vurderer 

svar/afgørelser og giver tilbage-

melding hvis det er nødvendigt.

9  Være i dialog med Aalborg Kom-

mune om resultaterne af målin-

gerne af virksomhedernes tilfreds-

hed. Igennem dialog med Aalborg 

Kommune at give input til særligt 

vigtige indsatsområder.

10  Indgå i dialog med Aalborg Kom-

mune om krav og ønsker til udvik-

lingen af erhvervsservicen.

Læs rammeaftalen ”Nye ambitioner 

vedr. erhvervsservice” på:

kortlink.dk/musc
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Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958

Selv om du er godt i gang med din egen pensionsopsparing, bør du tage et tjek,
der viser om du er godt nok dækket ind. 

Hos Pension for Selvstændige har vi rådgivere over hele landet klar til at komme
til dig og gennemgå dine behov, ønsker og muligheder. Naturligvis helt gratis og
uforpligtende. 

Se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

27.000 har allerede tjekket ind

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00
info@pfs.dk · www.pfs.dk

Gratis pensionstjek
til alle selvstændige...


