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TIL LÆSERNE
Til vores interesserede  medlemmer 
har forbundet samlet alle de forslag 
fra  afdelinger og hovedbestyrelse, der 
 kommer til behandling på kongressen.
Forslagene er samlet i 2 hæfter, der kan 
rekvireres på Metals  afdelingskontorer.
En gennemgang af dette  materiale vil 
give hvert medlem en god mulighed for 
at vurdere de problemer,  kongressen 
skal tage stilling til og de forslag, der 
danner udgangspunkt for kongressens 
beslutninger vedrørende forbundets 
fremtidige virksomhed.

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004
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KONGRESSENS DAGSORDEN

Kongressens åbning

 1. Fastsættelse af forretningsorden
 2. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter (dirigenter)
 3. Valg af kongressekretærer
 4.  Valg af fornødne udvalg 

A) Lovudvalg 
B) Resolutionsudvalg 
C) Stemmeudvalg

 5.  Beretning om virksomheden, herunder behandling af forslag fra afdelinger 
 vedrørende udtalelser m.v.

 6.  Regnskaberne
 7.  Revision af forbundets love
 8.  Valg af fastlønnede tillidsrepræsentanter
 9.   Valg af: 

Forretningsudvalg 
Revisorer

 10.  Fastsættelse af næste kongres
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KONGRESSENS 
 FORRETNINGSORDEN
 1.  Kongressen vælger fire dirigenter og fire sekretærer. Hvert møde ledes af en dirigent  

med bistand af en kongressekretær. Dirigenterne aftaler indbyrdes ledelsen af møderne. 
Ønsker den fungerende dirigent at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han 
midler tidigt ledelsen af mødet til en af de andre dirigenter.

 2.  Delegerede, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenterne via 
 kongressekretærerne med angivelse af navn og afdeling (evt. hovedbestyrelsen).

 3.  Ingen kan få ordet mere end to gange til samme punkt eller sag, og taletiden begrænses til 
én gang á 10 minutter og én gang á 5 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget 
ordføreren for hovedforslag og ordføreren for hovedbestyrelsen.

 4.  Hovedforslag og ændringsforslag, der fremsættes under debatten, skal indleveres skrift-
ligt til dirigenterne underskrevet af forslagsstilleren og med navnet på den afdeling, 
 vedkommende repræsenterer. Ændringsforslag vedrørende hovedbestyrelsens forslag 
til resolution skal være indgivet til dirigenterne på 2. dagen (søndag) inden debattens 
 afslutning, dog senest kl. 13.00.

 5.  Den fungerende dirigent søger så vidt som muligt for at tilendebringe behandlingen af en  
foreliggende sag inden for det møde, hvori sagens behandling er påbegyndt. Dirigenten  
kan derfor stille forslag om debattens afslutning og om yderligere begrænsning af 
 taletiden i den foreliggende sag. Sådanne forslag, som straks sættes under afstemning, 
kan også stilles af delegerede, som ikke har deltaget i debatten.

 6.  Hovedforslag og ændringsforslag kan ikke indgives efter at afslutning af debatten er 
 vedtaget, med mindre kongressen vedtager at åbne debatten på ny.

 7.  Ved afstemning om hovedforslag og hertil fremsatte ændringsforslag stemmes der først 
om ændringsforslagene.

 8.  Ved alle afstemninger gælder stemmeflerhed. Hvis dirigenterne er i tvivl om afstemnings-
resultatet, forestår de af kongressen valgte stemmeudvalgsmedlemmer optælling ved de 
borde, de har fået tildelt. Mindst 25 delegerede eller dirigenter kan stille forslag om skriftlig 
afstemning eller afstemning ved navneopråb.
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 9.  Indstilling til forretningsudvalg foretages i regionerne jf. lovenes § 11. Regionernes 
 indstilling til valg af forretningsudvalg kan efterfølgende ikke gøres til genstand for debat 
eller anbefalinger på kongressen.

 10.   Der føres elektronisk protokol over kongressens forhandlinger. Protokollen skal gengive 
diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger.

 11.  Kongressens møder fastsættes således: Kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-18.00. Møderne 
 begynder til de fastsatte tidspunkter uanset de mødtes antal.



14

 FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL 

RESOLUTION OG  
HANDLINGSPLANER
 

A.   FORSLAG VEDR. RESOLUTION
   
Metal Aalborg 
LB. 1 
Bæredygtighed
Dansk Metal vil i den kommende kongresperiode indarbejde FN’s 17 verdensmål i vores 
 faglige/politiske arbejde. Dette fordi Dansk Metals fremtidige medlemmer vil forvente, at deres 
fagforening tager aktivt stilling til FN’s 17 verdensmål. Vores lærlinge på erhvervsskolerne vil 
få undervisning i, hvordan de implementerer verdensmålene i deres arbejde ude på virksom-
hederne. Ligesom man arbejder med målene i grundskolen. Der er flere af målene, som ligger 
lige op ad de kerneopgaver, Dansk Metal arbejder med i forvejen. Mål nr. 4 – kvalitetsuddan-
nelse, nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene. Blot for at nævne to.

Men det kunne også eksempelvis være i nr. 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst. Dansk 
Metals medlemmer skal have anstændige jobs, så de kan arbejde trygt og sikkert. Det skal ske 
samtidig med, vi fremmer den økonomiske vækst med en bæredygtig udvikling, som skaber 
en højere produktivitet gennem teknologiske gennembrud.

   
B.   FAGLIG INDSATS 
  
Metal Hovedstaden
LB. 2 
Ret til at stemme om egen overenskomst
Dansk Metal skal i kongresperioden arbejde for, at medlemmer ansat på overenskomster, 
som ikke forhandles samtidig med fagets hovedoverenskomst eller er omfattet af de offent-
lige overenskomster, får mulighed for at stemme om egen overenskomst. Metoden kan være 
en urafstemning i henhold til bestemmelserne i forligsmandsloven, eller som en vejledende 
afstemning, bare der sikres en gensidig respekt mellem forhandlingsudvalg og medlemmerne 
for resultatet.
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Metal Odense 
LB. 3 
Ubetinget fritstilling ved afskedigelse
Forbundet vil arbejde målrettet for, at fritstilling ved afskedigelse altid er en ubetinget fritstilling.

Metal Odense 
LB. 4 
Faglig indsats – Vikarer
Forbundet vil arbejde målrettet på, at vikaransattes løn- og anciennitetsforhold er ens med 
fastansattes eksempel ved ”rullende” kontrakter.
   
Metal Odense 
LB. 5 
Faglig indsats – Den danske Model
Forbundet vil understøtte Den danske Model, bl.a. ved at arbejde for, at der oprettes en over-
enskomstmæssig aftalt lønmodtagerfond, hvortil arbejdsgivere årligt indbetaler en procentvis 
del af lønsummen pr. overenskomstdækket medarbejder. Den samlede indbetaling fordeles 
herefter og tilgodeskrives medlemmerne således, at Dansk Metal kan nedsætte det faglige 
kontingent.

   
C.   ORGANISATIONEN
   
Metal Herning 
LB. 6
Vi har i Dansk Metal et stort medlemspotentiale indenfor it-området. Vores nuværende med-
lemmers overenskomst dækningsgrad er også for lav, kun ca. 35% har en overenskomst.
   
Metal Herning, Metal Himmerland, Metal Hovedstaden, Metal Odense,  
Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
LB. 7
Forslag til nyt tiltag
Der oprettes centralt en ungdomspulje på 250.000 kr. årligt, som skal understøtte det lokale  
og regionale ungdomsarbejde. Ungdomsudvalgene kan søge midler til konkrete projekter, 
aktiviteter m.m. Midlerne kan søges med udgangspunkt i faste kriterier, som udarbejdes i 
 samarbejde med FUU.
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Metal Hovedstaden
LB. 8
Afdelingerne repræsenteres af afdelingsansatte i forbindelse med møder i Forbundets Miljø- 
og Arbejdsskadeudvalg.

Metal Hovedstaden
LB. 9
Fagbladet
Fagblad i papirkopi udfases, når muligt for nuværende aftaler, medmindre annoncer dækker 
alle omkostninger.
   
Metal Horsens
LB. 10
Ungdomsarbejde i Dansk Metal
Alle afdelinger skal have lov til at tage deres ungdomsformand med til hele kongressen som 
gæst, for at fremme forståelsen og øge deres interesse for fagligt arbejde.
   
Metal afdeling 16
LB. 11
Afdeling 16 foreslår, at Forbundet i den kommende kongresperiode udvikler og opretter samt 
driver et landsdækkende og på tværs af afdelinger debatforum for tillidsvalgte, der udvikles 
flere debatfora, som eksempelvis for tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter 
dog er de nævnte ikke nødvendigvis udtømmende.

Rammer for debatforaerne, at der på tværs af afdelingen vidensdeles blandt de tillidsvalgte 
inden for de forskellige grupper af tillidsvalgte, med blandt andet det formål at der gennem 
debatforummet kan oprettes netværksgrupper, samt et forum for nyvalgte som kan afprøve 
nogen ideer blandt tillidsvalgte med længere erfaring.

Vi ser nødvendigvis ikke at rammerne for videndeling kun skal være geografisk niveau, vi har 
i Afdeling 16 set værdien af at være en brancheorienteret afdeling hvor man har vidensdelt i 
forhold til lokalaftaler samt på arbejdsmiljøområdet.

Forbundet skal beskrive rammerne for brug af forummet samt godkende den enkelte tillids-
valgte til at kunne komme ind i forrummet.
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Metal Tele Vest
LB. 12
Vi har i Dansk Metal et stort medlemspotentiale inden for it-området. Vores nuværende 
 medlemmers overenskomst dækningsgrad er også for lav, kun ca. 35% har en overenskomst.
Mange af it-virksomhederne har afdelinger i flere regioner og landsdele, det er en udfordring 
i forhold til indsatsen fra den enkelte afdeling. Vi skal sikre en fælles indsats og samtidig en 
lokal forankring af medlemmer og tillidsvalgte.

Spørgsmål, vi skal have afdækket:
• Hvordan sikrer vi de rette resurser til området?
• Hvordan holder vi en lokalforankring af medlemmerne?
• Samarbejde på tværs af afdelinger og sekretariater?
   
Metal Tele Vest
LB. 13
Nedsættelse af arbejdsgruppe der kommer med forslag til organisering på it-området. 
 Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra afdelinger og forbundssekretariater og kommer 
med en indstilling på HB-mødet sommer 2021.
   
Metal Vejle-Grindsted
LB. 14
Der indstilles til, at der fra Forbundets side oprettes regionspuljer, som kan søges til regionalt 
ungdomsarbejde.
   
Metal Østjylland
LB. 15
Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med forslag til organisering på it-området.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra afdelinger og forbundssekretariater og kommer 
med en indstilling på HB-mødet sommer 2021.
   



18

Metal Østjylland
LB. 16
Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med forslag til organisering på it-området.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra afdelinger og forbundssekretariater og kommer 
med en indstilling på HB-mødet sommer 2021.

Vi har i Dansk Metal et stort medlemspotentiale inden for it-området. Vores nuværende 
 medlemmers overenskomst dækningsgrad er også for lav, kun ca. 35% har en overenskomst.
Mange af it-virksomhederne har afdelinger i flere regioner og landsdele, det er en udfordring 
i forhold til indsatsen fra den enkelte afdeling. Vi skal sikre en fælles indsats og samtidig en 
lokal forankring af medlemmer og tillidsvalgte.

Spørgsmål, vi skal have afdækket:
• Hvordan sikrer vi de rette resurser til området?
• Hvordan holder vi en lokalforankring af medlemmerne?
• Samarbejde på tværs af afdelinger og sekretariater?
 
  
D.   FREMTIDENS BESKÆFTIGELSE
   
Metal Aalborg
LB. 17
Forsvarsindustrien
Dansk Metal vil arbejde for, at det danske forsvar køber dansk i videst muligt omfang, således 
vi kan beholde gode danske industriarbejdspladser i Danmark. Danmark har i alt for mange år 
lavet udbud, der er til ugunst for Danmark og de skatteborgere, der betaler regningen. Hvilket  
har haft den konsekvens, at vi mister arbejdspladser i Danmark. Ligesom Danmark i langt 
højere grad skal sørge for at udnytte modkøbsaftaler, der laves ved køb af materiel i udlandet.

E. UDDANNELSE
   
Metal Herning
LB. 18
Folkeskolen
Grundskolen skal indeholde gode muligheder for erhvervspraktik. Samtidig skal der i for-
bindelse med udskolingen være en god og bred vejledning. En vejledning, der både giver de 
unge en bredde i vejledningen og udfordrer de unge på deres valg.
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Metal Hovedstaden
LB. 19
Montør/-assistentuddannelserne
Dansk Metal skal arbejde for, at virksomheder, som er godkendt til at kunne gennemføre den 
fulde uddannelse, kun undtagelsesvis kan indgå uddannelsesaftaler på montør/-assistent-
uddannelserne. Det kan ske ved en forhåndsgodkendelse via begrundet ansøgning til det 
faglige udvalg.
   
Metal Hovedstaden
LB. 20
Folkeskolen
Dansk Metal skal arbejde for, at værkstedsfagene genindføres på skoleskemaet, og at erhvervs-
praktik bliver obligatorisk i Folkeskolens 8. og 9. klasse.
   
Metal Hovedstaden
LB. 21
Korte uddannelsesaftaler
Dansk Metal skal arbejde for at begrænse muligheden for indgåelse af korte uddannelses-
aftaler. Kun virksomheder, der ikke kan godkendes til den fulde uddannelse, må indgå kort 
uddannelsesaftale.
   
Metal Hovedstaden
LB. 22
Videregående uddannelse
Dansk Metal skal arbejde for at forenkle og tydeliggøre vejen fra erhvervsuddannelserne til de 
videregående uddannelser.
   
Metal Hovedstaden
LB. 23
Partsstyring
Dansk Metal skal arbejde for at fastholde og udbygge partsstyringen inden for erhvervs-
uddannelses- og AMU-området for at udbygge ”ejerskabet” til vores fag og uddannelser. Det  
skal ske i forhold til relevant lovgivning, faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg. 
 Administrative godkendelser af praktiksteder skal altid til høring i det lokale uddannelses-
udvalg.
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Metal Hovedstaden
LB. 24
Kompetencefond (IKUF)
Dansk Metal skal arbejde for en forenkling af de administrative procedurer i forbindelse med 
efteruddannelse via Kompetencefonde. Det kan ske ved, at IKUF ved godkendelse af en an-
søgning overtager opgaverne med: At tilmelde til uddannelse. At ansøge om VEU-godtgørelse. 
At sende information om mulighed for overnatning.
   
Metal Hovedstaden
LB. 25 
Tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne
Dansk Metal skal fortsat arbejde for, at der investeres i skolernes udstyr, sådan at lærlingen 
møder udstyr, som er på niveau med den nyeste teknologiske udvikling.
   
Metal Nordvestjylland
LB. 26
Folkeskolen, privat- og efterskoler og erhvervsuddannelserne
Det indstilles, at forbundet i forestående kongresperiode intensiverer den politiske indsats  
for at skabe samarbejde mellem folkeskolen, privat- og efterskoler og erhvervsuddannelserne, 
for på den måde at styrke optagene på Dansk Metals uddannelser.
   
Metal Odense
LB. 27
Uddannelse – Efteruddannelse
Dansk Metal vil arbejde på at tilskynde medlemmer og virksomheder til at lave systematisk 
efteruddannelsesplanlægning. Forbundet vil arbejde ihærdigt på at fjerne de administrative 
barrierer og lette adgang og tilmelding til efteruddannelse, samtidig bør det være tilladt for 
virksomhederne at tilbyde at påtage sig det administrative arbejde ved medarbejdernes selv-
valgte uddannelse via uddannelsesfonde som f.eks. IKUF.
   
Metal Odense
LB. 28
Dansk Metal og UG (de faglige udvalg) vil arbejde på at tilbyde flere strukturerede efter-
uddannelsesforløb (trådte stier med mulighed for at afslutte forløbene med et supplerede 
uddannelsesbevis.
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Metal Odense
LB. 29
Uddannelse – Skuemestre
Dansk Metal anerkender vigtigheden af den ihærdige indsats og det store engagement som 
skuemestre lægger i arbejdet på de tekniske skoler. Metal vil i denne kongresperiode afsætte de 
nødvendige økonomiske og uddannelsesmæssige resurser til, at nye, såvel som erfarne skue-
mestre får tilbud om introduktionskurser, erfaringsudveksling og efteruddannelse i det at skue til.
   
Metal Odense
LB. 30
Uddannelse – Lokale uddannelsesudvalg
Dansk Metal anerkender vigtigheden af den ihærdige indsats og det store engagement som 
medlemmer af lokale uddannelsesudvalg lægger i arbejdet med at få indflydelse og være 
synlige på de tekniske skoler. Metal vil i denne kongresperiode afsætte de nødvendige øko-
nomiske og uddannelsesmæssige resurser til et generelt løft af efteruddannelse og introduk-
tionskurser for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg og derved medvirke til at vores 
medlemmer fortsat kan fremstå som dygtige ambassadører for Dansk Metal.
   
Metal Sønderjylland
LB. 31
Dansk Metal skal i den kommende kongresperiode arbejde for en løsning, der giver 
 SKP-eleverne samme rettigheder i lærlingebestemmelserne i IKO, som lærlingene har i dag.
   
Metal Vejle-Grindsted
LB. 32
Dansk Metal skal i den kommende kongresperiode arbejde på en løsning, der giver SKP-elever 
samme rettigheder i lærlingebestemmelserne i IOK, som lærlingene har i dag.
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Metal Østjylland
LB. 33
Folkeskolen, privat- og efterskoler og erhvervsuddannelserne
En velfungerende folkeskole er grundlaget for, at unge kan få en god start på en ungdoms-
uddannelse. Der skal hele tiden arbejdes med at gøre grundskolen mere praksisorienteret, så 
flere elever får mere udbytte af undervisningen.

Det indstilles, at forbundet i forestående kongresperiode intensiverer den politiske indsats for 
at skabe samarbejde mellem folkeskolen, privat- og efterskoler og erhvervsuddannelserne, for 
på den måde at styrke optagene på Dansk Metals uddannelser.

Der skal arbejdes på, at grundskolen generelt indeholder gode muligheder for erhvervspraktik 
samt vejledningen af dette. En vejledning der sikrer de unge en bredde i vejledningen, og ikke 
kun ansporer i en gymnasial retning.
   
Metal Aalborg
LB. 34
Uddannelse/efteruddannelse
Flere unge skal søge erhvervsuddannelserne.

Dansk Metal vil arbejde for, at de unge ikke bliver straffet for en enkelt fejl som følge af 
 EMMA-kriteriet. De unge er i en læring og opdragelsesproces, der er vigtig for deres udvikling. 
  
Metal Aalborg
LB. 35
Uddannelse/efteruddannelse
Flere voksne over 25 år skal søge erhvervsuddannelse.

Dansk Metal vil arbejde for, at beskæftigede faglærte med forældet (over 5 år) uddannelse har 
mulighed for at tage en ny uddannelse med voksenlærlinge tilskud.

Dansk Metal vil arbejde for, at voksne, der vil påbegynde en uddannelse har nemmere ved at 
erhverve sig de krævende boglige kompetencer i forhold til overgangskravene. Evt. i løbet af  
2. eller 3. uddannelsesår.

Kompetencerne kan ikke altid erhverves på grundforløb 2.
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Metal Aalborg
LB. 36
Mere voksen- og efteruddannelse
Dansk Metal vil arbejde for en større fleksibilitet i VEU-systemet. Mange af de erfaringer, 
skolerne har høstet på baggrund af Covid 19 skal implementeres i uddannelsessystemet f.eks. 
Onlinekurser – mere individuel undervisning og varighed, hvor det er muligt.
   
Metal Aalborg
LB. 37
Brugerbetaling og VEU-godtgørelse må ikke være en hindring for at gøre tingene anderledes 
og bedre.

Dansk Metal vil arbejde for, at faglærte med en KVU-uddannelse kan bruge AMU-systemet  
på lige fod med faglærte. Det vil sige samme brugerbetaling og mulighed for at søge 
VEU-godtgørelse.

Metal Aalborg
LB. 38
Vejledning af unge i forhold til uddannelsesudvalg
Dansk Metal vil arbejde for, at grundskolen og UU-vejlederne klædes på til en bedre og mere 
ligeværdig vejledning i forhold til gymnasiet om det vigtige valg af uddannelse efter grund-
skolen.

Grundskolen skal motivere de unge allerede fra 1. klasse til at kunne tage et kvalificeret valg 
efter 9.-10. klasse. Det skal være slut med at tænke gymnasiet som eneste vej til en karriere.

   
F.   ARBEJDSMARKED
   
Metal Hovedstaden
LB. 39
Dagpengeret
Dansk Metal skal arbejde for en ændring af de nuværende regler, hvor beregning af dagpenge 
efter endt uddannelse, er påvirket af, om praktikvirksomheden har modtaget voksenlærlinge-
tilskud.
   
Metal Hovedstaden
LB. 40
Dansk Metal skal arbejde for, at folkepensionsalderen ikke stiger yderligere.
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Metal Hovedstaden
LB. 41
Dagpenge
Dansk Metal skal arbejde for en højere dagpengesats, med mulighed for differentieret 
 udbetaling.
   
Metal Odense
LB. 42
Forbundet vil arbejde målrettet for, at lønmodtagere ikke skal betale gebyr for overflytning af 
pensionspuljer optjent i et ansættelsesforhold.
   
Metal Sønderjylland
LB. 43
Dansk Metal skal i den kommende kongresperiode arbejde aktivt for, at pensionsalderen ikke 
skal stige.
   
Metal Vejle-Grindsted
LB. 44
Dansk Metal skal i den kommende kongresperiode arbejde aktivt for, at pensionsalderen ikke 
skal stige.
  
 
G.   ARBEJDSMILJØ 
  
Metal Hovedstaden
LB. 45
Et sundt og sikkert arbejdsmiljø – Sig stop!
I Danmark har vi en Arbejdsmiljølov. Den er designet til, at vi ikke skal udsættes for fortidens 
arbejdstageres nedslidning, allergier, sygdomme og alvorlige skader eller død. Det koster 
samfundet penge, nedsætter virksomhedernes konkurrenceevne og ødelægger menneskers 
identitet og relationer. I Arbejdsmiljøloven er der indskrevet, at ”en ansat har ret til at forlade 
sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke 
kan undgås”. Dertil må det konstateres, at der er mange arbejdstagere, der ikke forholder sig til 
dette. Dette kan enten være grundet uvidenhed eller frygt for at miste sit arbejde.
   
Metal Hovedstaden
LB. 46
Forbundet bør arbejde for, at Forbundets Miljøsekretariat besøger alle afdelinger mindst 
én gang årligt, dels med det formål at sparre om arbejdsmiljøproblemer i afdelingernes 
 virksomheder, og dels for at få input fra afdelingernes miljøudvalg.
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Metal Hovedstaden
LB. 47
Forbundet bør arbejde for, at arbejdsmiljørepræsentanter kan komme på G-kursus indenfor  
4 måneder.
   
Metal Hovedstaden
LB. 48
Forbundet bør arbejde for at styrke afdelingerne, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i at 
forebygge krænkende handlinger og chikane således, at dette ikke går ud over den enkelte 
eller grupper.
   
Metal Hovedstaden
LB. 49
Forbundet bør arbejde for, at de i samarbejde med arbejdsgiverorganisationer besøger 
 virksomheder og deltager i temamøder i samarbejde med regioner eller afdelingerne med 
arbejdsmiljø som hovedpunkt.
   
Metal Vejle-Grindsted
LB. 50
Under Coronakrisen har vi set en voldsom stigning i hjemmearbejdspladser inden for 
 it-branchen og man kan forudse, at mange af disse hjemmearbejdspladser bliver permanente 
efter krisen. Det indstilles derfor, at Dansk Metal arbejder for at forbedre arbejdsforholdene ved 
at synliggøre og beskrive arbejdsmiljøet overfor de pågældende medlemmer.
   
Metal Aalborg
LB. 51
Arbejdsmiljø
Det foreslås, at Dansk Metal skal arbejde for, at der laves regionale efteruddannelsesdage for 
AMR og virksomhedsrepræsentanter ift., at virksomhederne skal betale for 1,5 dages efter-
uddannelse for AMR og året.
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