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RESOLUTION

Dansk Metals mål er at sikre løbende forbedringer af løn- og arbejds vilkår for Dansk Metals 
medlemmer. Dette skal sikres gennem høj produktivitet via uddannelse, høj vækst og høj 
beskæftigelse forankret i et stærkt fagligt fællesskab. Styrken i det stærke faglige fællesskab har 
senest vist sig under corona-krisen, men fremtiden vil også byde på op- og nedgang, og her 
vil Dansk Metal være klar, når det gælder. Fremtiden er  vores. Behovet for nye produkter og 
teknologiske løsninger formet af faglært arbejds kraft vil kun stige. Det vil gøre Dansk Metals 
medlemmer endnu mere værdifulde for den enkelte virksom hed og for samfundet.

Fagbevægelsens styrke
Gode, stærke overenskomster og gode arbejds vilkår for Dansk Metals brancheområder er ikke 
noget, der er kommet af sig selv. Det kræver medlemstilslutning. Som fagligt fællesskab står 
Dansk Metal på skuldrene af fortidens medlemmer og tillids valgte.

Hvis Dansk Metal i fremtiden skal sikre sine medlemmer vækst, beskæftigelse og en rimelig 
andel af produktionens resultater, så kræver det konstant fokus på organisering af nye med-
lemmer og uddannelse af nye tillids valgte.

Dansk Metal vil arbejde på at forbedre organisering af medlemmer, styrke de tillids  valgte og 
sikre stærke rammer for såvel centrale som lokale lønforhandlinger. Samtidig vil Dansk Metal 
bekæmpe enhver form for angreb mod overenskomsterne og de rettig heder, de sikrer Dansk 
Metals medlemmer. Dansk Metal vil f.eks. bekæmpe alle tiltag om en lovbestemt mindste-
løn og i stedet insistere på, at løndannelse i Danmark foregår i et samspil mellem arbejds-
markedets parter.

Det er i samspillet og forhandlingerne mellem fagbevægelsen og arbejds givernes organisationer, 
der kan landes aftaler, som både sikrer fremgang i reallønnen og forbedret konkurrenceevne.

Fagbevægelsens rolle i samfundet
Vi ser lige nu en række globale udfordringer tårne sig op ude i horisonten. Klimaet forandrer 
sig, temperaturerne stiger, vejret bliver voldsommere, natur og dyreliv falmer. Vi ser store 
grupper af mennesker, der søger mod den vestlige verden. Samtidig ser vi en verden, hvis 
økonomi og folkesundhed er slået år tilbage pga. den globale coronakrise.

De forandringer og udfordringer, vi ser i verden lige nu, vil også ramme Danmark og Dansk 
Metals medlemmer. Som fagforening har Dansk Metal et ansvar for at sikre sine medlemmer 
god løn og høj beskæftigelse ved hjælp af stærke overenskomster, et stærkt sikkerhedsnet 
via a-kassen og professionel politisk interessevaretagelse. Dansk Metal er i dialog med alle 
Folketingets partier om at skabe de bedst mulige rammer for at drive virksom hed i Danmark 
og dermed understøtte skabelsen af vækst og beskæftigelse. I Dansk Metal støtter vi op om 
alle partier, der arbejder for at fremme Dansk Metals politiske mål. Vi mener, det er bedst, at 
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Danmark har en socialdemokratisk ledet regering, hvad enten det er en flerpartiregering eller, 
som nu, med Socialdemokratiet som eneste parti.

Den Danske Model og dagpengene
Det danske arbejds marked er verdenskendt for sin fleksibilitet kombineret med tryghed for 
den enkelte lønmodtager. Det er nemt at fyre og hyre, samtidig med at der i forbindelse med 
opsigelse er økonomisk tryghed for den enkelte via dagpengesystemet. Men igennem man-
ge år er dagpengesatsen blevet forringet og trygheden udhulet. Dansk Metal vil arbejde for, 
at medlemmerne igen sikres en højere kompensationsgrad ved arbejds løshed, så midlertidig 
ledighed ikke medfører store, sociale og økonomiske problemer. 

Grønt og digitalt Produktionsdanmark
Parisaftalen, FN’s 17 verdensmål og senest den danske klimalov udspringer af en global og 
national bekymring over de samfundsudfordringer, verden står over for lige nu. Bekymrin-
ger, som også den enkelte dansker mærker, og som gjorde klima og miljø til et af de vigtigste 
emner ved folketingsvalget i 2019.

I Danmark har mange industrivirksom heder indarbejdet FN’s verdensmål for bære dygtig 
udvikling som en del af deres forretning. Verdensmålene giver et globalt sprog for mange af 
de opgaver, vi allerede bidrager til som fagforening: kvalitetsuddannelser, ligestilling mellem 
kønnene, anstændige jobs og økonomisk vækst, industri, innovation og infrastruktur. Dansk 
Metal vil bruge verdensmålene aktivt i det videre arbejde.

I Dansk Metal glæder vi os samtidig over de ambitioner, der beskrives i Parisaftalen og senest 
den danske klimalov. Dansk Metal tror, at ambitionerne vil fungere som kataly satorer for nye 
arbejds pladser i de virksom heder, der udvikler, producerer og sælger grønne produkter og 
services. Men de grønne ambitioner kan kun blive til arbejds pladser, hvis vi samtidig med den 
grønne omstilling forbedrer Danmarks konkurrenceevne. Konkret vil Dansk Metal arbejde for, 
at virksom heder investerer mere i ny teknologi og nye produkter. Det er, når vi understøtter 
udviklingen af nye produkter eller forbedrede processer, at vi tager skridt mod at løse de 
udfordringer, vi står over for som samfund. Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling 
og samtidig skabe arbejds pladser ud af de mange ressourcer, vi skal bruge på den grønne 
omstilling de næste mange år, så kræver det en stærk konkurrenceevne.

Den Europæiske Union har gennem årene leveret positive bidrag for Danmark – ikke mindst 
for industriens ansatte i Produktionsdanmark. Det indre marked, EU’s handelsaftaler og 
ambitiøs arbejds miljølovgivning og klimamål er eksempler på EU-politikker, der sikrer gode, 
danske arbejds pladser. Danmarks EU-medlemskab er en forudsætning for, at vi kan få gavn 
EU-samarbejdet og samtidig få indflydelse på Europas udvikling. Europa er i de kommende 
år udfordret af efterveerne fra coronakrisen. Det kan i værste fald true både økonomien, 
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sammenhængskraften og arbejds pladserne. Derfor er det afgørende for Dansk Metals 
medlemmer at fastholde den høje opbakning til EU i befolkningen, ligesom det er afgørende 
for Dansk Metals medlemmer, at EU sætter turbo på politikker, der kan sikre arbejds pladser og 
produktion i Europa de kommende år.

Uddannelse er frihed
Gode uddannelser er en fordel for både samfundet og for den enkelte. En veluddannet 
befolkning er en forudsætning for vækst og beskæftigelse. Samtidig giver uddannelse den 
enkelte kontrol over eget arbejds liv.

Folkeskolen er fundamentet for valg af uddannelse, og derfor skal folkeskolen give eleverne de 
bedst mulige redskaber til at vælge ungdomsuddannelse. De praksis nære fag skal fylde mere 
i uddannelsen, så eleverne blive gjort bekendt med, at en erhvervsfaglig uddannelse også er 
mulighedernes uddannelse. Det er vigtigt, for i fremtiden vil vi mangle faglærte. Samtidig 
bliver ungdomsårgangene mindre. Derfor vil Dansk Metal arbejde på, at det gøres så attraktivt 
som muligt at søge ind på en erhvervsuddannelse, bl.a. ved at sikre at arbejds giverne lever op 
til deres uddannelses ansvar og udbyder et tilstrækkeligt antal lærepladser.

Det skal også være muligt og attraktivt for Dansk Metals medlemmer at uddanne sig gennem 
hele livet, både gennem AMU-uddannelser og gennem videregående uddannelser. På 
samme måde skal ufaglærte kunne tage en erhvervsuddannelse inden for Dansk Metals 
brancheområde og dermed blive en del af Dansk Metals stærke fællesskab.

Godt arbejds miljø skal være en selvfølgelighed
Man må aldrig blive syg af at gå på arbejde. Derfor gør Dansk Metal en kontinuerlig indsats for 
at fremme og forbedre medlemmernes arbejds miljø, så de undgår arbejds  ulykker og fysisk og 
psykisk nedslidning. I den indsats er arbejds miljø repræsentanterne nøglen, for det er dem, der 
i dialog med virksom heden sikrer og understøtter frem driften og forbedringerne i arbejds-
miljøet på arbejds pladsen. Derfor vil Dansk Metal arbejde for at sikre, at alle virksom heder 
har en arbejds miljø repræsentant, der får rum og indflydelse på virksom hedens planlægning, 
så arbejds miljø problemer kan forebygges effektivt. Metal vender sig imod enhver form for 
politiske besparelser på arbejds miljøindsatsen i Danmark.

Et stærkt velfærdssamfund
Danmarks velfærdsrammer spiller en nøglerolle i den samfundsmæssige udvikling. Gennem 
fri og lige adgang til børnepasning, ældrepleje, uddannelse, sundhedsvæsen og sociale 
indsatser sikrer vi som samfund øget indlæring, øget erhvervsdeltagelse samt kvalificeret 
arbejds kraft og minimerer samtidig langsigtede offentlige udgifter. Tilsammen skaber det 
gode rammer for tryghed for Metals medlemmer og god produktion i den private sektor, og 
derved medvirker de offentlige velfærdsydelser til at øge velstanden i samfundet.
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HANDLINGSPLAN 
– FAGLIG INDSATS
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Et trygt og sikkert arbejds liv med en god løn til alle er helt afgørende for Dansk Metal. Gennem 
årtier er der heldigvis taget gode skridt i retning af at forbedre arbejds livet for alle de danskere, 
der er beskæftiget inden for Dansk Metals brancheområder. Det er ikke kommet af sig selv. 
Den danske fagbevægelse har spillet en vigtig rolle i at sikre, at lønmodtagerne har fået deres 
rimelige andel af den vækst, der er skabt i samfundet over tid. Sådan skal det også være i 
fremtiden. Målet for Dansk Metal er at sikre medlemmerne løbende forbedringer i deres løn- 
og arbejds forhold. Det kræver en stærk fagbevægelse, gode overenskomster og politisk vilje til 
at fastholde den danske arbejds markedsmodel.

Den danske model på arbejds markedet er bredt anerkendt og beundret som en væsentlig fak-
tor for, at Danmark er et godt land at leve og være lønmodtager i. Den danske model sikrer høj 
beskæftigelse, lavere arbejds løshed og lav ulighed sammenlignet med andre lande. Vi har en 
høj grad af organisering blandt lønmodtagere og arbejds givere i overenskomstbærende orga-
nisationer. Vi har overenskomster, der dækker en stor del af arbejds markedet. Vi har et system, 
hvor arbejds markedets parter sammen forhandler og aftaler de grundlæggende spilleregler på 
arbejds markedet, uden at politikerne blander sig. Det er en unik model, og der er god grund til 
at værne om den, for den findes ikke bedre noget andet sted i verden.

Vi skal fastholde den høje organiseringsgrad blandt både lønmodtagere og arbejds givere. 
Derfor mener Dansk Metal, at danske politikere bør bekæmpe ethvert initiativ, som kan skade 
organiseringsgraden i Danmark og arbejds markedets parters afgørende rolle – uanset om 
det drejer sig om tiltag fra Folketinget eller EU. Dansk Metal vil f.eks. bekæmpe alle tiltag om 
en lovfastsat mindsteløn og i stedet insistere på, at løndannelsen i Danmark foregår i samspil 
mellem arbejds markedets parter.

Dansk Metal vil arbejde for en række forbedringer inden for rammerne af den danske model. 
Det gælder først og fremmest om at sikre fremgang i reallønnen for Dansk Metals medlem-
mer ved de centrale og lokale lønforhandlinger. Samtidig er overenskomstbaserede uddan-
nelses - og efteruddannelses muligheder et vigtigt element for Dansk Metal. Fremgang for 
lønmodtagerne skal ske i sammenhæng med, at danske virksom heder fastholder og gerne 
forbedrer konkurrenceevnen i forhold til udlandet. Det er derfor afgørende, at højere løn for 
den enkelte lønmodtager følges af højere  produktivitet. Det er til gavn for både medarbejderen 
og virksom heden.

Dansk Metal bakker op om tiltag, der kan styrke ligestillingen på arbejds pladsen. I forbindel-
se med de centrale overenskomstforhandlinger har arbejds markedets parter taget ansvar for 
løbende at forbedre rammerne for at skabe lige muligheder for alle medlemmer uanset køn, 
etnicitet og seksualitet. For eksempel er mulighederne for fædreorlov forbedret ved flere på 
hinanden følgende overenskomster. Det er vigtigt, at disse fremskridt sker inden for rammer-
ne af den danske model. 
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Det er Dansk Metals mål, at alle Metaljob inden for det statslige, regionale og kommunale 
område fortsat skal være overenskomstdækkede. Et overenskomstdækket offentligt arbejds-
marked er en forudsætning for attraktive løn- og ansættelsesforhold for Dansk Metals 
 offentligt ansatte medlemmer og er med til at sikre, at dygtige faglærte bliver fastholdt, hvilket 
er en forudsætning for den sammenhængskraft, der sikrer konkurrence dygtige offentlige og 
private sektorer.

Et godt arbejds liv skal efterfølges af et godt liv efter tiden på arbejds markedet. Dansk Metal 
vil arbejde for gode rammer for tilbagetrækning og ordentlige arbejds markedspensioner, der 
sikrer medlemmerne en tryg alderdom. Dansk Metal bakker også op om initiativer, der kan 
sikre en mere værdig tilbagetrækning for nedslidte medarbejdere på danske arbejds pladser. 
For arbejds markedspensionernes vedkommende er det vigtigt, at de bidrager til at sikre en 
ordentlig alderdom for lønmodtagerne. Jobskifte mellem brancher skal ikke være en hæmsko 
for udviklingen af ens arbejds markedspension.  

Dansk Metal vil derfor arbejde for, at der ikke er gebyrer ved overflytning mellem pensions-
selskaber. Det er et problem hos de kommercielle selskaber, og Dansk Metal ønsker, at der 
findes en løsning, som allerede i dag findes blandt arbejds markeds pensionsselskaberne. Helt i 
tråd med den danske model sker beslutninger om investeringer af pensionsformuen gennem 
det faglige demokrati.

Endelig bakker Dansk Metal op om initiativer inden for den danske model, som bidrager  
til at sikre en ordentlig håndtering af udenlandsk arbejds kraft. Adgang til kvalificerede 
 medarbejdere – herunder også medarbejdere fra andre lande – er en af flere forudsætninger 
for, at virksom heder vælger at etablere produktion i Danmark. Det er dog vigtigt, at uden-
landske medarbejdere ikke bliver underbetalt og er sikret ordentlige arbejds vilkår. Problemer 
med underbetaling af udenlandsk arbejds kraft bør løses inden for rammerne af den danske 
model, så alle lønmodtagere følger danske løn- og arbejds vilkår. 
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HANDLINGSPLAN 
– ORGANISATIONEN
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Medlemmerne er drivkraften og fællesnævneren for hele Dansk Metal. Kendskabet til det 
enkelte medlem skal være i centrum med fokus på medlemmets arbejds liv, drømme, ønsker 
og håb. Dansk Metal understøtter dette gennem relevante og nærværende medlemsservices, 
både individuelt og kollektivt.

Medlemmerne skal i Dansk Metal møde en moderne fagforening i øjenhøjde, der kan 
rådgive værdifuldt og sikre, at medlemmernes udfordringer håndteres hurtigt og effek tivt. 
Dansk Metal skal løbende blive bedre til at være relevant for det enkelte medlem gennem 
øget datakvalitet, målbare medlemsservices og interessevaretagelse. Et vigtigt værktøj i den 
forbindelse er fokus på medlemmets livssituation, uddannelse og arbejds liv.

Et stærkt, fagligt fællesskab tager sit udgangspunkt i en høj organiseringsgrad, og derfor 
skal Metal konstant arbejde med medlemshvervning og -fastholdelse. Arbejds pladsen er 
omdrejningspunktet for de fleste af vores medlemmer, og gennem tillids repræsentanter, 
klubber og arbejds miljørepræsentanter er vi med til at skabe et godt arbejds liv. Metal vil i den 
kommende tid opprioritere arbejdet med at skabe flere faglige klubber på arbejds pladserne. 

Det er dog vigtigt, at Dansk Metals medlemmer, som endnu ikke har en overenskomst 
og en tillids - og/eller arbejds miljørepræsentant, ikke glemmes. Dansk Metal skal i  denne 
kongresperiode målrettet arbejde for at få valgt flere tillids - og arbejds miljø repræsentanter og 
sikre, at flere medlemmer bliver dækket af en overenskomst.

Direkte medlemskontakt er en af grundstenene i Metals fastholdelsesarbejde, hvad enten det 
sker via et servicetjek i afdelingen, en fastholdelsessamtale i medlemskontakt, et besøg på 
virksom heden eller ved en samtale med en nyudlært. Metal skal hele tiden have fokus på at 
udvikle og optimere den direkte medlemskontakt.

I den foregående kongresperiode, har Dansk Metal arbejdet med brancherettede tiltag. På 
mekanikerområdet er det f.eks. sket gennem kampagner og temamøder, og det har kunnet 
imødekomme og give svar på nogle af de særlige udfordringer i branchen. Nuværende 
medlemmer har taget positivt imod disse tiltag, som var skræddersyet til branchen. Metal vil 
fremadrettet arbejde mere med brancherettede aktiviteter.

Der er et stort medlemspotentiale inden for IT- og dataområdet. I den kommende 
 kongresperiode vil Dansk Metal derfor gøre en særlig indsats for at hverve flere IT- og 
datamedlemmer. Denne indsats vil i såvel planlægning som udførelse ske i tæt sam arbejde 
mellem forbund og afdelinger. Der vil også løbende blive set på, om denne medlemsgruppe 
har behov for anderledes medlemstilbud som f.eks. flere digitale medlemsservices, en 
anden type interessevaretagelse, mere målrettet kommunikation mv. Målet er at blive den 
mest relevante fagforening for de relevante uddannelses grupper på IT- og dataområdet. 



18

På lærlinge- og elevområdet er det første skridt taget med ansættelse af en IT- og data-
ungdomskonsulent, som har branchekendskab og kun besøger IT- og dataklasserne på 
erhvervsskolerne.

Lærlinge- og elevarbejdet på tværs af organisationen er inde i en positiv udvikling. Både på 
forbundsplan og afdelingsplan har Dansk Metal rigtig mange unge mennesker, som er enga-
gerede og gerne vil bidrage til et aktivt ungdomsarbejde. Metal skal skabe de gode rammer, 
som sikrer, at vores lærlinge og elever har mulighed for at udvikle både sig selv og hele orga-
nisationen. For at understøtte dette arbejde oprettes en ungdomspulje. Ungdoms udvalgene 
kan søge midler til konkrete aktiviteter mv.  Midlerne kan søges med udgangspunkt i faste 
kriterier, som opstilles af hovedbestyrelsen. Kriterierne opstilles i samarbejde med forbun-
dets ungdomsudvalg. Metals synlige og relevante tilstedeværelse på erhvervsskolerne skaber 
gode relationer til skolerne samt lærlinge og elever. I den kommende kongresperiode sættes 
organisering og fast hol del se blandt Metals lærlinge og elever i centrum. Et særligt fokuspunkt 
i denne sammenhæng er overgangen fra lærling til svend, hvor den personlige kontakt og  
relation til lokalafdelingen er altafgørende.

Ligestilling og mangfoldighed har i den foregående kongresperiode været højt på 
dagsordenen, ikke mindst i forbindelse med OK2020. Vi har et særligt ansvar for, at   
flere kvinder vælger et Metalfag, og det skal vi sammen med arbejds giver organisa tionerne 
arbejde målrettet for. Metal skal sikre, at alle trives på arbejds pladsen uanset køn, race, 
etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet, alder og evt. handicap.

Metal skal løbende arbejde med at udvikle og inspirere de tillids valgte til at arbejde med disse 
problemstillinger og derigennem sikre et inkluderende arbejds marked.

Ovennævnte kræver et konstant fokus på organisations- og kompetenceudvikling på tværs af 
Dansk Metal.

Kendskabet til det enkelte medlem, den gode relation, branchekendskabet og den 
professionelle medlemsservice og interessevaretagelse er hovedoverskrifterne for den 
kommende kongresperiode.

Uddannelse af tillids - og arbejds miljørepræsentanter
Metalskolen er i den forgangne kongresperiode blevet renoveret og bygget om, således 
at skolen igen er et topmoderne lærings- og uddannelses sted, som danner rammen om 
uddannelse af forbundets kommende generationer af tillids - og arbejds miljø repræsentanter. 
Veluddannede arbejds miljø- og tillids repræsentanter er nemlig en afgørende forudsætning for 
at varetage medlemmernes interesser på arbejds pladsen. Det drejer sig f.eks. om et sikkert og 
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godt arbejds miljø, at medlemmerne får deres overenskomstmæssige løn og har indflydelse på 
organiseringen af arbejdet såvel som virksom hedens strategiske udvikling.

Forbundet og afdelingerne skaber rammerne – tillids - og arbejds miljørepræsentanter får 
hverdagen på arbejds pladsen til at hænge sammen og udviklingen til at ske. Sådan er den 
danske model.

I Dansk Metal arbejder vi løbende på at udvikle vores uddannelses tilbud til de tillids  valgte. 
Uanset uddannelse eller kursus handler det om, at det enkelte medlem får styrket sin 
kompetencer og opnår en forståelse for vigtigheden af at have gode relationer til kolleger, 
andre tillids valgte på arbejds pladsen, til ressourcepersoner i lokalafdelingen og ikke mindst får 
en oplevelse af at være en del af Dansk Metals stærke fællesskab.

På Metalskolen er der fokus på læring, relationer og fællesskab. Metalskolen til byder en 
firemodulers grunduddannelse for såvel tillids repræsentanter som arbejds miljø repræsentanter 
samt en række overbygnings- og temakurser.

Metals uddannelser og kurser skal løbende udvikles og tilpasses, således at det samlede 
uddannelses - og kursusudbud afspejler de udfordringer og muligheder, den enkelte tillids-
valgte og organisationen skal kunne løfte.

I den kommende kongresperiode vil der gennem uddannelserne og kurserne blive set 
nærmere på, hvordan de tillids valgte bedst muligt håndterer udfordringer med såvel 
de grønne som de digitale omstillinger, der sker på arbejds pladserne. Hvordan kan 
medarbejdernes kompetencer sættes i spil i forhold til at udvikle nye løsninger – både 
i organiseringen af arbejdet og i nuværende og fremtidige produkter? Også her er 
veluddannede tillids - og arbejds repræsentanter vigtige aktører i relation til kollegerne, 
ledelsen og virksom hedernes udvikling.

Der vil også være fokus på, hvordan vi sikrer, at en højere andel af Metals nyvalgte tillids - og 
arbejds miljørepræsentanter gennemfører grunduddannelserne inden for de første tre år, efter 
de blev valgt.

Første skridt er den nye modtagelse af nyvalgte tillids repræsentanter bestående dels af en 
intro-hjemmeside, der giver den enkelte en fornemmelse af hvilke dilemmaer,  udfordringer 
og muligheder, man kan møde i relation til tillids hvervet, og behovet for at tilmelde sig 
grunduddannelsen, dels et samtaleværktøj til brug for afdelingerne i deres møde med den 
nyvalgte tillids repræsentant. Et tilsvarende set-up udvikles til modtagelse af nyvalgte arbejds-
miljørepræsentanter. 
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HANDLINGSPLAN 
– FREMTIDENS BESKÆFTIGELSE
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En jobskabende erhvervspolitik
For Dansk Metal er det vigtigt, at der føres en progressiv erhvervspolitik, der sigter efter en 
højere vækst og beskæftigelse i Danmark – ikke mindst i industrien.

Mange tager velfærdssamfundet for givet, men glemmer, at det kræver virksom heder, der 
er konkurrencedygtige med udlandet, og at de skaber arbejds pladser og skatte indtægter. I 
den kommende kongresperiode vil Dansk Metal fortsætte arbejdet med at styrke og forbedre 
Produktionsdanmarks rammevilkår, så Danmark også fremadrettet vil være attraktivt at skabe 
arbejds pladser i.

Konkret vil Dansk Metal arbejde for gode rammevilkår og fremme initiativer, der kan øge 
produktiviteten i samfundet så som implementeringen af ny teknologi, bedre infrastruktur, 
mere teknisk forskning og ikke mindst uddannelse og efteruddannelse. Det er initiativer, der 
tilsammen vil styrke vores medlemmers muligheder for beskæftigelse.

Omstilling til et grønt Produktionsdanmark
Dansk Metal ønsker en grøn omstilling. Høje klimaambitioner, og den afledte grønne 
omstilling vil skabe mange nye forretningsmuligheder for industrien og samtidig presse 
virksom hederne til en markant omstilling i forhold til produktionsmetoder og energiforbrug, 
som samlet vil øge produktivitet og konkurrenceevne. 

Industrien vil dog også opleve udfordringer på vejen mod et CO2-neutralt samfund i 2050. I 
den kommende kongresperiode vil Dansk Metal arbejde for, at vejen til klima  målsætningerne 
sker uden at sætte industriens konkurrenceevne over styr. Arbejds pladser og udledning 
af CO2 må og skal ikke blot flyttes til udlandet på grund af  national enegang. Samtidig 
mener Dansk Metal, at udvinding af olie og gas i Nordsøen ikke står i modsætning til høje 
klimaambitioner. 

Omstilling til et digitalt Produktionsdanmark
Implementeringen af ny teknologi i virksom hederne er afgørende for en stærk konkurrence-
evne og nye arbejds pladser. Kort sagt øges produktiviteten i virksom hederne med ny 
 teknologi. Dansk Metal har historisk haft blik for, at produktivitet er grundlaget for en stærk 
konkurrence evne og dermed også for en høj beskæftigelse og en god løn til Dansk Metals 
medlemmer. Her har robotter og digitalisering været helt afgørende redskaber. Det har de 
været før, det er de nu, og det vil de være i fremtiden.

Derfor er det helt naturligt, at Dansk Metal blander sig i debatten om, hvordan vi fremadrettet 
kan løfte produktiviteten, bl.a. gennem anvendelse af nye teknologier, så vi kan få et 
digitaliseret Produktionsdanmark.
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Mange af de kolleger, som Dansk Metals medlemmer konkurrerer med internationalt, benytter 
i stigende grad robotter og andre automatiske løsninger.

Desværre investerer danske virksom heder alt for lidt i automations- og robotløsninger. Især 
i de små og mellemstore virksom heder er problemet stort. De manglende investeringer er 
en udfordring for Danmarks konkurrenceevne. Skal Danmark forblive konkurrencedygtig og 
dermed sikre det løn- og velfærdsniveau, vi har i dag, kræver det handling.

Dansk Metal vil derfor i den kommende kongresperiode arbejde for politisk at nedbryde nogle 
af de barrierer, der står i vejen for et digitaliseret Produktionsdanmark.

Dansk Metal vil konkret have fokus på at efter- og videreuddanne sine medlemmer, så de er 
klædt på til at betjene de nye teknologier. Derudover vil vi arbejde for en samlet strategi for et 
digitaliseret Produktionsdanmark.

Forskning, udvikling og innovation
Forskning, udvikling og innovation skaber grobunden og fødekæden til nye, for bedrede 
produkter og produktionsprocesser og dermed fremtidens arbejds pladser. Derfor bør vi i 
Danmark altid bestræbe os på at ligge i top, hvad angår offentlige investeringer i forskning. 
Lige nu halter Danmark desværre efter sine naboer i prioriteringen af forskning. F.eks. har 
Tyskland en målsætning om at bruge 3,5 pct. af BNP på forskning i 2025, mens Sverige og 
Finland har opstillet mål om 4 pct. af BNP. I Danmark bruger vi, som Barcelona-målsætningen 
foreskriver, 3 pct. af BNP på forskning. Men investeringsniveauet har stået stille i snart et årti.

I den kommende kongresperiode vil Dansk Metal fortsat arbejde for at løfte de offent lige 
forskningsmidler med særlig vægt på teknik og naturvidenskab, som bør tilegnes mindst  
80 pct. af de nye og eksisterende midler. Samtidig vil Dansk Metal løbende komme med  
indspil til beslutningstagerne, der kan være med til at forbedre vores institutioner og 
test faciliteter, der har til opgave at løfte vores fælles forskning fra  universiteterne og 
ud i virkeligheden, hvor den kan gøre gavn. Her spiller de Godkendte Teknologiske 
Serviceinstitutter en stor rolle. Derfor vil Metal arbejde for bedre rammevilkår for disse. 

Et stærkt velfærdssamfund
Et godt fungerende velfærdssamfund er forudsætningen for, at den samfundsmodel, vi har 
opbygget gennem årtier, fortsat kan bestå. Frihed, velfærd og tryghed er noget, der skabes 
gennem solidaritet i stærke fællesskaber. Det er ikke noget, der kan fungere i et samfund, hvor 
enhver er sig selv nærmest. Det danske samfund skal også tage hånd om dem, der er dårligst 
stillede. Det har vi en forpligtelse til.
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Dansk økonomi er bygget op om det princip, at så mange som muligt arbejder. Det kan 
kun lade sig gøre, når der er lige og fri adgang til uddannelse og sundhed. Samtidig er det 
altafgørende, at daginstitutioner, ældreplejen, pensions- og dagpengesystemet fungerer.

Velfærd er ikke almisser, som man skal stå med hatten i hånden for at modtage. Velfærd 
er institutioner, vi har bygget op gennem generationer, og som i udstrakt grad er 
forudsætningen for, at vores økonomi er konkurrencedygtig.

Dansk Metal står for en udstrakt solidaritet med de dårligst stillede grupper i samfundet. Dansk 
Metal vil arbejde for, at vi også fremadrettet har et bredtfavnende velfærds samfund, der både 
sikrer virksom hedernes rammevilkår, høj beskæftigelse og sammenhængskraften i det danske 
samfund. 

Dansk Metal vil ligeledes arbejde for, at dem, der af den ene eller den anden grund havner 
uden for fællesskabet, får en hjælpende hånd til at komme tilbage. Vi vil ikke acceptere et 
samfund, hvor mennesker får lov til at sejle deres egen sø. Det er vigtigt for den enkelte, men 
det er også vigtigt for samfundet.

Finansiering
De private investeringer i de små og mellemstore virksom heder har ligget lavt siden finans-
krisen. Det er gift for udviklingen i produktiviteten og dermed for konkurrenceevnen. Der er 
ellers ikke mangel på kapital i Danmark. Husholdningerne og virksom hederne er generelt 
velpolstrede, og pensionsformuerne vokser år for år. Udfordringen er, at man tilsyneladende  
ikke har fundet den rigtige nøgle, som kan sikre, at kapitalen finder vej til de jobskabende 
investeringer.

En meget stor del af den private beskæftigelse finder sted i små og mellemstore virksom heder. 
Derfor er det afgørende, at nye vækstlag af små virksom heder får stillet den nødvendige 
kapital til rådighed.

Dansk Metal glæder sig over den øgede satsning, regeringen har lagt på Innovations fonden, 
men peger samtidig på, at man med fordel kunne give Vækstfonden adgang til yderligere 
midler i de kommende år.

Skat
Vores velfærdssamfund er i vid udstrækning skattefinansieret. Derfor er skat også en helt 
nødvendig forudsætning for, at f.eks. uddannelse, sundhedsvæsen og en velfungerende 
infrastruktur kan udbygges endnu mere i de kommende år.
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De seneste år har desværre vist en kraftig tendens til brug af skattely og forsøg på at undgå 
skattebetaling. Det er til stor skade for opretholdelsen af det velfærdssamfund, der er en 
grundpille i vores meget konkurrencedygtige økonomi.

Dansk Metal tager afstand fra brugen af skattely og lægger vægt på, at SKAT får adgang til 
flere og bedre midler til kontrol. Dansk Metal støtter derfor også den genopretning af SKAT, 
som regeringen har igangsat. Det bliver dyrt, men alternativet er endnu dyrere. Både målt i 
økonomi og i tillid til systemet.

Dansk Metal lægger vægt på, at skattesystemet er indrettet, så det i videst mulige omfang 
understøtter skabelsen af nye arbejds pladser. Heri ligger også, at der må arbejdes hen mod et 
skattesystem, der i mindre grad beskatter arbejde og i højere grad beskatter aktiver som jord 
og fast ejendom.

Det Blå Danmark
Dansk Metal mener, at de grundlæggende erhvervsvilkår skal være så gode for værfter og 
maritime virksom heder, at produktionen i Det Blå Danmark kan udvikles og udvides i de 
kommende år til gavn for både vækst og beskæftigelse. Samtidig mener Dansk Metal, det er 
naturligt, at nye danske fregatter og forskningsskibe bygges i Danmark.

Dansk Metal ønsker nemlig at bibeholde en stor dansk beskæftigelse i relation til Det Blå 
Danmark. Det gælder både til lands og til vands. Kun derved kan vi fastholde den stolte 
danske tradition som søfartsnation. Traditioner, som i høj grad er drevet af rederier, men 
som i stigende omfang også tegnes af en blomstrende underskov af underleverandører til 
skibsfarten. Det gælder f.eks. inden for ny teknologi og innovation, der understøtter den 
grønne omstilling.

Dansk Metal ønsker fortsat høj beskæftigelse og god uddannelse af danske navigatører, 
skibskokke, maskinister, maskinmestre og skibsmekanikere m.fl. ombord på skibene. Det 
gælder i nationalt såvel som internationalt farvand. Det kræver også en forstærket indsats fra 
rederne, at de påtager sig et større ansvar for uddannelsen af de relevante grupper. Kun på 
den måde sikrer vi kvalificeret, dansk arbejds kraft i fremtiden. 

Forsvarsområdet
Der er tusindvis af arbejds pladser i den danske forsvarsindustri. Der er tale om højt-
specialiserede arbejds pladser spredt ud over hele Danmark. For Dansk Metal er det helt 
afgørende, at Danmark fastholder arbejds pladser i forsvarsindustrien. Der er både gode 
sikkerhedspolitiske og erhvervspolitiske grunde til, at vi har forsvarsindustri på danske 
hænder. Derfor vil Dansk Metal arbejde for, at det danske forsvar inden for rammerne af 
EU-retten køber dansk i videst mulige omfang, således at vi kan beholde gode  danske 
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industriarbejds pladser i Danmark. Danmark har i alt for mange år lavet udbud, der ikke 
er gunstige for Danmark og de skatteborgere, der betaler regningen. Det har betydet, at 
den danske forsvarsindustri relativt set fylder mindre end i mange af de lande, vi normalt 
sammenligner os med.

Derfor bakker Dansk Metal op om løbende vækstplaner for forsvarsindustrien, så vi hele 
tiden sikrer, at den danske forsvarsindustri ikke sakker bagud sammenlignet med andre 
lande. Ligeledes bakker Dansk Metal op om EU’s forsvarsfond, som skal sikre bedre 
koordinering mellem EU-landene på forsvarsområdet. Det er i denne forbindelse helt 
afgørende, at det danske forsvarsforbehold ikke står i vejen for, at danske virksom heder får 
gavn af EU’s forsvarsfond. Endelig støtter Dansk Metal et fælleseuropæisk spor i de dele af 
handelspolitikken, som vedrører forsvarsområdet. Det er helt afgørende, at EU-landene i 
fællesskab beslutter rammerne for f.eks. sanktioner, så enkelte lande – herunder Danmark – 
ikke går enegang til skade for vækst og arbejds pladser. Her giver det god mening, at EU-
landene står sammen om fælles regler.

Sunde offentlige finanser
Velfærdssamfundet er veludbygget og favner bredt. Sådan mener Dansk Metal også, det skal 
være fremover. Det kræver dog, at der hele tiden er styr på pengene. Ikke nødvendigvis så 
der ligger store formuer i kassen, men sådan, at der hele tiden er handle muligheder, som kan 
være nødvendige f.eks. i forbindelse med situationer som finanskrisen eller coronakrisen. Men 
også handlemuligheder i forbindelse med nødvendige og offensive offentlige investeringer i 
forskning, øget velfærd, uddannelse eller infrastruktur. Det er ikke mindre aktuelt nu, hvor vi 
stå over for en aldrende befolkning samt en grøn og digital omstilling.

Sunde offentlige finanser er altså helt afgørende for dansk økonomi og for det danske 
samfund. Det har vi heldigvis haft i en årrække. Det bliver også vigtigt i de kommende år, 
fordi vi bliver flere og flere ældre, og der skal derfor være offentlige finanser til et værdigt 
otium, og der skal være offentligt ansatte nok til at tage sig af de ældre. Det koster.

I de kommende år går vi ind i en periode med demografisk modvind. Der bliver flere ældre, 
og de ældre lever længere og længere. Det er et sundhedstegn, som viser, at  levestandarden 
er høj. Det skal vi glæde os over. På den anden side sætter det faktum, at vi bliver flere ældre, 
vores samfund og de offentlige finanser under pres. Der bliver således relativt færre i den 
arbejds dygtige alder og flere, der er pensionister. Det betyder, at det skal overvejes, om der 
spares nok op til pension. Men samfundsøkonomisk er det også nødvendigt med nogle over-
vejelser.
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Først og fremmest skal det overvejes, hvad det gør ved et samfund, når mere end hver fjerde 
er på pension både rent politisk, men også i forhold til prioriteringerne i samfundet. Dernæst 
skal der findes finansiering af pensionerne.

For at imødegå den demografiske modvind indgik man i 2006 det såkaldte velfærds forlig, 
hvor pensionsalderen løbende bliver justeret i forhold til den stigende levetid. Det forlig har 
medvirket til at sikre, at vi nu har en holdbar finanspolitik i Danmark, hvor indtægter og 
udgifter passer. 

Dansk Metal mener, det er afgørende, at velfærdsforliget fastholdes. Alternativet er 
massive besparelser på den offentlige velfærd. Den kraftige forringelse af efterlønnen med 
tilbagetrækningsreformen i 2011 fjernede dog en central forudsætning for, at vi kan sætte 
pensionsalderen op. Som supplement til seniorpension og efterløn vil en ret til tidlig pension 
være med til at genoprette forudsætningerne for den stigende pensionsalder. Men der er 
også behov for, at det fremtidige arbejds marked med flere ældre indrettes, så nedslidning 
mindskes. Derved kan seniorerne bidrage aktivt, indtil de har mulighed for at gå på pension.

Transport og mobilitet – biler, tog, broer, luftfart mv.
Dansk Metals medlemmer og deres arbejds givere har gavn af en god infrastruktur – både 
et godt vejnet og konkurrencedygtige kollektive løsninger. Det giver arbejds  giverne bedre 
mulighed for at rekruttere de rette medarbejdere fra et større geografisk område. Ligeledes 
giver det ansatte bedre mulighed for at få privat- og arbejds liv til at gå op. Samlet gør 
god infrastruktur det lettere og hurtigere for medarbejdere og varer at nå frem til deres 
slutdestination, og det er med til at øge produktiviteten i samfundet og dermed Danmarks 
konkurrenceevne. Det gør transport, mobilitet og infrastruktur til et centralt rammevilkår for 
en jobskabende erhvervspolitik.

I den kommende kongresperiode vil Dansk Metal fortsat arbejde på at forbedre den danske 
infrastruktur og mobilitet, både til lands, til vands og i luften.

Metal vil konkret arbejde for, at der politisk vedtages en ny, stor infrastrukturplan, der lægger 
linjerne for de kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. Landets industrivirksom heder 
er primært placeret langt fra de store byer og dermed langt fra kollektiv trafik. Industriens 
medarbejdere er derfor helt afhængige af at have bil. Samtidig vil der stadig være behov for et 
veldrevet og veludbygget bus- og jern banenet, der kan supplere vejnettet. Her vil Dansk Metal 
minde beslutningstagerne om, at vedligehold af fremtidens tog fortsat bør foregå i Danmark. 
Vores input til en infrastrukturplan vil være, at fokus lægges på udvidelse og ny-anlæg af veje, 
broer og tunneler, dér hvor trængslen og nødvendigheden er størst rent samfundsøkonomisk. 
Det negative fokus på vejinfrastruktur, som man kan finde blandt nogle politikere og 
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meningsdannere, vil forhåbentlig forstemme i den kommende kongresperiode i takt med   
el- og brintbilers gennembrud.

Dansk Metal arbejder for at understøtte og forbedre dansk luftfart. Luftfarten beskæf tiger 
30.000 personer i Danmark, herunder mange af Dansk Metals medlemmer. Lufthavne og 
flyselskaber er med til at sikre, at erhvervslivet har en høj, international tilgængelighed. Det 
gør det let for danske virksom heder at komme ud i verden og  sælge sine produkter, ligesom 
det gør det lettere for potentielle kunder at besøge showrooms i Danmark.

Vi vil konkret arbejde for, at landets beslutningstagere har et kontinuerligt blik for vigtigheden 
af en stærk dansk luftfartssektor, herunder løbende udbygning af både lufthavne og nye ruter 
til og fra Danmark. 
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HANDLINGSPLAN 
– UDDANNELSE
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Dansk Metal arbejder for, at vores medlemmer har de rette kompetencer nu og i frem tiden. 
Vores medlemmers muligheder for at få, fastholde og udvikle deres position på arbejds-
markedet afhænger af, at uddannelses systemet er tilgængeligt og tilbyder den uddannelse, 
som nuværende og kommende medlemmer har brug for.

Danmark er udfordret af manglen på faglærte. Det udfordrer Danmark som produk tions  land, 
men det udfordrer også vores evne til at lykkes med den grønne og digitale omstilling. Dansk 
Metals medlemmer er uomgængelige i såvel den grønne som den digitale omstilling, og vi 
skal spille en aktiv rolle i udviklingen af de efterspurgte kompetencer, så vi kan fastholde og 
udvikle nye arbejds pladser i Danmark.

De danske erhvervsuddannelser er et fremragende afsæt. Som en del af ungdomsuddan-
nel serne er de et stærkt og ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser. Erhvervs-
uddannelsernes vekseluddannelses princip gør uddannelserne til en adgangs billet til arbejds-
markedet såvel som videregående uddannelse. Metals erhvervsuddannelser skal være 
adgangsbilletten til både et spændende arbejds liv og til kompetenceudvikling hele livet.

Folkeskolen – Bedre rekruttering til erhvervsuddannelserne
Folkeskolen lægger fundamentet til uddannelse, og den former i udpræget grad de unges  
uddannelses valg. Hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, så skal erhvervs-
uddannelserne introduceres som en attraktiv uddannelses vej i løbet af  folkeskolen.

Dansk Metal vil derfor arbejde for, at den praksisfaglige undervisning i folkeskolen styrkes og 
bliver mere relevant for tilgangen til erhvervsuddannelserne gennem flere og bedre sam-
arbejder mellem erhvervsskoler og folkeskoler, obligatorisk erhvervspraktik, værkstedsfag samt 
bedre undervisningsmaterialer. En mere praksisfaglig undervisning vil også styrke interessen 
for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Vi vil også arbejde for, at der gives en bedre 
og mere omfattende vejledning til erhvervsuddannelserne i folkeskolen, privatskolen samt 
efterskolerne.

En del af de unge og unge voksne, der ikke har opnået de skolemæssige færdigheder 
til at begå sig i ungdomsuddannelses systemet, bør vejledes mod Forberedende Grund-
uddannelser (FGU). Det er Dansk Metals ambition, at flere af eleverne på FGU skal  vælge en 
erhvervsuddannelse. Det skal understøttes gennem et tættere samarbejde med   
FGU-bestyrelserne, så den erhvervsrettede undervisning prioriteres.

EUD – Højere kvalitet og styrkede ungdoms- og uddannelses miljøer
Det er en central prioritet for Dansk Metal, at erhvervsuddannelserne, som vi gennem de 
faglige udvalg har et medansvar for, løbende udvikles, så de er tidssvarende og har højeste 
kvalitet. Uddannelserne skal opleves som det attraktive valg, der leder til en spændende 
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karriere i brancher, som er centrale for Danmark. Det indebærer, ud over at uddannelserne 
skal være kvalitetsuddannelser, at der skal være gode muligheder for at få en praktikplads, 
som giver eleverne sikkerhed for hele uddannelses forløbet. Hvis det ikke er muligt at få en 
praktikplads i nærområdet, skal man støtte de unge, der flytter derhen, hvor lærepladsen er.

Metals uddannelser skal være attraktive uddannelser, og skal man imødekomme 
efterspørgslen på faglærte, så er det væsentligt, at uddannelserne appellerer og rekrutterer 
bredt. Rekrutteringsindsatser skal ikke kun rettes mod folkeskoleeleverne, men også mod 
voksne ufaglærte og de 18-24-årige.

Et andet væsentligt skridt for at få flere faglærte er at reducere frafaldet på uddannel serne. Alt 
for mange gør ikke deres uddannelse færdig, og uagtet at det skyldes manglende læreplads, 
for højt niveau eller manglen på ”uddannelses miljø”, så er det helt afgørende, at man evner at 
fastholde de elever, der har fundet hen på uddannelserne.

Muligheden for at få en læreplads er krumtappen i vekseluddannelses systemet. Vekslen 
mellem skoleophold og praktikperioder er den afgørende faktor for kvalitet i uddannelsen og 
en høj overgangsfrekvens til beskæftigelse.

For de elever, der ikke i første omgang finder en læreplads, eller som mister deres læreplads, er 
skolepraktik det redskab, der sikrer, at de kan gennemføre deres uddannelse. Skolepraktikken 
gør det ud for virksom hedsperioderne i uddannelsen, og det er derfor afgørende, at den i 
videst muligt omfang ligner reel tid i en virksom hed og har den samme kvalitet.

Manglen på faglærte understreges af, at vi står over for en periode med faldende ungdoms-
årgange. Kampen om de unge vil blive intensiveret, og der vil i højere grad blive brug 
for en skarpere politisk prioritering af, hvilke uddannelser samfundet har brug for. 
Bevillingsstrukturen bør derfor, i højere grad end tilfældet er i dag, afspejle samfundets behov 
for arbejds kraft.

Dansk Metal vil arbejde for, at en kommende taxameterreform styrker kvaliteten i 
 uddannelserne og erhvervsskolernes mulighed for at imødekomme samfundets behov for 
flere faglærte.

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er alt for stort, og vi vil derfor arbejde målrettet for at 
reducere frafaldet på Metaluddannelserne. Dansk Metal vil også arbejde for, at SKP-elever får 
de samme rettigheder som lærlinge og elever, der arbejder under  overenskomsterne. 
 
Desuden vil Dansk Metal arbejde for, at kvaliteten og elevernes sikkerhed i uddan nelserne 
styrkes ved, at korte aftaler begrænses, og at der indgås flere ordinære uddannelses aftaler 
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på Metals uddannelser, samt at elever og virksom heder ikke oplever problemer med at finde 
lærepladser eller lærlinge. Derudover vil Metal arbejde for at understøtte lærlingenes mobilitet 
og styrke skolepraktikken. Der skal ligeledes arbejdes for, at der investeres i skolernes udstyr, 
så eleverne møder tidssvarende materiel.

Kvaliteten i uddannelserne skal underbygges af, at Dansk Metals repræsentanter i bestyrelser 
på uddannelses institutionerne, de lokale uddannelses udvalg og blandt skuemestrene støttes 
af forbundet og får mulighed for at vidensdele.

Dansk Metals medlemmer er afgørende for Danmark som produktionsland, og for at vi 
lykkes med den grønne og digitale omstilling. Men manglen på faglærte inden for Metals fag 
udfordrer sammenhængskraften fundamentalt. Derfor vil vi arbejde for, at flere elever vælger 
Metalfagene.

AMU – Øget forsyningssikkerhed
Arbejds markedsuddannelserne (AMU) er centrale i den løbende opkvalificering af Dansk 
Metals medlemmer. AMU er det foretrukne redskab til at følge med den tekno logiske udvikling 
og til udbygning og vedligehold af kompetencer. Det er et stærkt redskab til at gøre vores 
medlemmer fleksible og omstillingsparate, hvilket kommer dem til gode, når de skal søge nyt 
arbejde, og når der skal forhandles løn og arbejds vilkår. Systemet er imidlertid udfordret af 
mange aflysninger og kurser, der bliver flyttet.

Dansk Metal vil arbejde for, at forsyningssikkerheden i AMU-systemet øges gennem bedre 
opfølgning på udbud og afholdelse af kurser ved at styrke uddannelses  gruppernes fokus på 
AMU og ved at styrke afdelingernes samarbejde med de enkelte erhvervsskoler med særligt 
blik på at styrke sammenhængen mellem erhvervsuddannelserne og AMU. 

AMU-systemet skal også være relevant og vedkommende. Dansk Metal vil derfor fortsætte 
arbejdet med at rydde op i AMU-kurserne og udvikle nye kurser, som blev påbegyndt efter 
trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Dansk Metal vil arbejde for, at medlemmer og virksom heder udarbejder en systematisk 
uddannelses planlægning, og vi vil arbejde for en forenkling af de administrative procedurer i 
forbindelse med efteruddannelse via kompetencefonde.

Det skal understøttes af et mere fleksibelt VEU-system, hvor brugerbetaling og VEU-
godtgørelse ikke må være en hindring. Dansk Metal vil derfor arbejde for, at faglærte med en 
KVU-uddannelse kan bruge AMU-systemet på lige fod med faglærte.



32

Videregående uddannelse – Bedre og øget overgang fra erhvervsuddannelserne
Rekrutteringen til Metalfagene er også afhængig af, at der er en klar og tydelig vej til videre 
uddannelse. Unges uddannelses valg er i vid udstrækning præget af, at de vil ”holde dørene 
åbne”. Derfor skal det stå klart for de unge, at vælger de en Metaluddannelse, så holder de 
døren åben – ikke bare til videre uddannelse, men også til arbejds markedet.

Derfor vil Dansk Metal arbejde for, at 25 pct. af en årgang fra Metaluddannelserne  påbegynder 
en videregående uddannelse.

Det kan imidlertid være et stort skridt at begynde på et fuldtidsstudie, når man har været ude 
på arbejds markedet. På nuværende tidspunkt er det videregående uddannelses system delt op 
i et fuldtids- og et deltidssystem, hvilket af mange opleves som uoverskueligt og barrierefyldt.

Derfor vil Dansk Metal arbejde for, at det videregående uddannelses system bliver mere 
tilgængeligt for Dansk Metals medlemmer med forenklede og tydelige adgangsveje og bedre 
sammenhæng mellem fuldtids- og deltidsuddannelser, ligesom vi vil arbejde for at forbedre 
de økonomiske rammer for deltagelse.

Serviceprodukter – Værdi for kontingentet
Dansk Metal tilbyder en række serviceprodukter, som medlemmerne kan benytte sig af som 
en del af kontingentet. På uddannelses området handler det om at hjælpe medlemmerne 
videre i uddannelses - eller kompetenceforløb. Det er afgørende, at medlemmerne oplever, 
at de får værdi for kontingentet, når de henvender sig til Dansk Metal for at få hjælp og 
vejledning.

Derfor vil Dansk Metal arbejde for, at serviceprodukterne bliver udviklet, så forbundet i 
samarbejde med afdelingerne kan levere en smartere og bedre service til medlemmerne. 
Målsætningen er, at langt flere medlemmer benytter sig af vores uddannelses service.

Overenskomsterne giver gode rammevilkår for uddannelse. Dansk Metal vil arbejde for, at 
flere medlemmer benytter mulighederne, og at mulighederne forbedres.
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Arbejds markedspolitik i en ny tid
Det danske samfund står over for store udfordringer i fremtiden som følge af corona krisen. 
Ledigheden er stigende, og krisen har ramt væksten og den danske økonomi hårdt. Corona 
har medført en situation, som uden tvivl vil have en væsentlig betydning for arbejds markedet 
i de kommende år. Men det er også en situation, som Metal kan være med til at vende, bl.a. via 
en velfungerende arbejds markedsindsats.

Derfor er det afgørende for Metal at sikre, at den danske arbejds markedspolitik fungerer og 
udvikler sig – også i hårde tider. Dansk Metal ønsker ikke at gå tilbage til et uhensigtsmæssigt 
og ensidigt fokus på lavere ydelser, strammere regler og hårdere sank tioner over for ledige 
medlemmer, hvilket var udgangspunktet for mange af de arbejds markedspolitiske reformer, 
som fandt sted i kølvandet på finanskrisen. 

På kort sigt er udfordringen den stigende ledighed, men på lang sigt er udfordringen, at der i 
takt med den demografiske udvikling og bedre konjunkturer bliver mangel på især kvalificeret 
faglært arbejds kraft. 

Derfor er det helt afgørende, hvis vi skal lykkedes med at komme godt igennem krisen 
og sikre vækst og velstand i fremtiden, at vi fortsætter med at fokusere på at uddanne og 
opkvalificere arbejds styrken. Virksom hederne vil nu og efter krisen fortsat have behov 
for kvalificeret arbejds kraft. Dertil skal en ny organisering af arbejds markeds indsatsen 
understøtte, at opsagte og ledige medlemmer får de nødvendige kvalifi kationer og kommer 
hurtigt tilbage på arbejds markedet. 

Metal støtter fortsat den aktive arbejds markedspolitik, der bidrager til et højt beskæf-
tigelses niveau og gode jobmatch. Men den aktive arbejds markedspolitik fungerer kun, hvis 
medlemmer tilbydes økonomisk, faglig og social tryghed, når de står over for  perioder med 
sygdom, arbejds løshed eller har permanent nedsat arbejds evne. 

At skabe tryghed for lønmodtagerne og understøtte den danske flexicuritymodel er afgørende 
elementer for et velfungerende og fleksibelt arbejds marked. Men vi ser i dag, at arbejds-
markedspolitikken ikke løser disse opgaver tilstrækkeligt. Vi ser syge medlemmer, som 
kommer i klemme i systemet og i værste fald mister deres forsørgelsesgrundlag. Vi ser et 
dagpengeniveau, som fortsat er faldende og ikke længere skaber den økonomiske tryghed 
for lønmodtagerne, og hvor flere og flere tegner private lønforsikringer. Det kan medføre, 
at arbejds markedets fleksibilitet trues. Ikke mindst ser vi, at mange lønmodtagere må blive 
længere på arbejds markedet, selvom de er for nedslidte til at fortsætte. 

Det er utilstrækkeligt og uholdbart. Vi skal derfor styrke den aktive arbejds markeds politik og 
øge trygheden for vores medlemmer. 
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Metal vil styrke arbejds markedspolitikken via syv prioriterede områder: 
1. A-kasseforsøget skal gøres permanent, og de faglige a-kassers position skal styrkes
2.  Den maksimale dagpengesats skal forhøjes, så arbejds løse medlemmer sikres en rimelig 

kompensation, når de rammes af arbejds løshed
3.  Lønmodtagere, der rammes af sygdom eller har nedsat arbejds evne, skal sikres  ordentlige 

vilkår samt et rimeligt forsørgelsesgrundlag
4.  Kvalificeret arbejds kraft skal sikres via bedre uddannelses muligheder til ledige  medlemmer 

og kontrolleret brug af udenlandsk arbejds kraft
5.  Seniorer skal sikres bedre muligheder for et tilpasset arbejds liv
6.  Metal JobService skal hjælpe medlemmer hurtigt i job og udvikles, så den i højere grad 

hjælper medlemmer, der ønsker jobskifte, og ledige med risiko for langtidsledighed
7.  Flere medlemmer skal tilbydes JobStarter- og SnartUdlært-samtaler, så de får en tidlig 

jobindsats. 

Ny organisering af arbejds markedsindsatsen
Som led i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats blev Metal udvalgt som en af 
ni a-kasser til at indgå i et forsøg om mere ansvar til a-kasserne (A-kasseforsøget). I 
det næsten fireårige forsøg skal a-kasserne varetage kontaktforløbet med medlemmer i 
opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Forsøget foregår i perioden 
fra 1. september 2020 til og med 31. december 2023.

For at få succes med forsøget kræver det vedvarende fokus i de kommende år. 
A-kasseforsøgets succes er et afgørende element på vej mod en ny organisering af arbejds-
markedsindsatsen og ikke mindst en styrket arbejds markedspolitik.

Det er de faglige a-kasser, som kender medlemmerne, branchen, uddannelserne og 
efteruddannelserne. Ikke mindst kender de virksom hederne og deres behov, bl.a. gennem 
Metals store netværk af tillids valgte. Dette gør a-kasserne til den mest oplagte aktør i forhold 
til at sikre, at medlemmer kommer hurtigst muligt i job.

Metal vil derfor arbejde for, at organiseringen af arbejds markedsindsatsen fornys, så de faglige 
a-kasser får et større ansvar for at sikre, at ledige kommer hurtigt i job. Konkret vil fokus være 
på, at A-kasseforsøget gøres permanent, og at a-kassernes rolle styrkes med initiativer ud over 
A-kasseforsøget.

En rimelig dagpengesats ved arbejds løshed
Det danske dagpengesystem er en hjørnesten i den danske flexicuritymodel. En dagpenge-
sats, der sikrer medlemmer en rimelig kompensation for løntab i forbindelse med arbejds-
løshed, er en afgørende forudsætning for høj jobmobilitet på det danske arbejds marked.
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Men det sociale sikkerhedsnet i form af dagpenge er over de seneste år blevet svækket 
markant. Dagpengenes kompensationsgrad for metalarbejdere er blevet reduceret fra ca. 53 
pct. i 1995 til ca. 46 pct. i 2020. Det betyder, at dagpengenes kompensationsgrad ikke giver en 
tilstrækkelig tryghed for medlemmerne.

Solidariteten i dagpengesystemet udviskes, og uligheden ved arbejds løshed stiger, når flere og 
flere tegner private lønforsikringer. Den stadigt lavere kompensationsgrad ved arbejds løshed 
er altså et stort problem. Dels giver dagpengesatserne ikke længere en tilstrækkelig økonomisk 
håndsrækning, der kan bringe den arbejds løse gennem ledighedsperioder uden alvorlige 
sociale eller økonomiske konsekvenser. Dels betyder den stadigt lavere dagpengesats, at det 
for store grupper af lønmodtagere ikke længere er attraktivt at lade sig arbejds løshedsforsikre.

Derfor vil Dansk Metal arbejde for, at ledige medlemmer sikres en rimelig kompen sations-
grad ved arbejds løshed. Konkret vil fokus være på at stoppe den vedvarende udhuling af 
dagpengesatsen, hæve den maksimale dagpengesats – som minimum i begyndelsen af 
ledighedsperioden – så kompensationsgraden udgør et rimeligt niveau for Metals medlemmer 
samt sikre, at voksenlærlinge med tilskud kan få en beregnet dagpengesats.

Syge medlemmer og fleksjobbere skal sikres ordentlige vilkår
Dansk Metal mener, at vi gennem en socialpolitisk indsats skal sikre ordentlige  vilkår for de 
udsatte grupper i samfundet, herunder syge og nedslidte medlemmer samt personer med 
begrænset arbejds evne. De skal ikke kastes rundt i systemet. For dem skal der gøres en værdig 
og professionel indsats, så de får de bedste muligheder for at vende helt eller delvist tilbage til 
arbejds markedet.

Det er fortsat et problem, at sygdomsramte i alt for mange tilfælde kommer i klemme i 
systemet, når de vurderes ”for raske” til sygedagpenge, men ”for syge” til dagpenge. De 
sygdomsramte kan derved ende i jobafklarings- eller ressourceforløb på en væsentligt 
lavere ydelse eller i værste fald miste deres forsørgelsesgrundlag. Problematikken blev 
desværre forstærket med indførelsen af reglerne om revurdering i uge 22 i forbindelse med 
sygedagpengereformen i 2013.

Derudover er det også et problem, at flere fleksjobbere ansættes på dårligere løn- og  
ansæt telses vilkår end dem, overenskomster på området tilskriver. Kravet om, at løn-  
og ansæt telses vilkår skulle fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer ved 
etablering af fleksjob, blev fjernet med fleksjobreformen i 2012. Det betyder, at fleksjobbere i 
dag selv skal inddrage den faglige organisation eller selv forhandle løn- og ansættelsesvilkår, 
hvilket kan være en stor udfordring for mange.
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Derfor vil Metal, i samarbejde med den øvrige fagbevægelse og i regi af Fagbevægelsens 
 Hovedorganisation, politisk arbejde for, at sygedagpengereformen og fleksjobreformen 
 revurderes. Konkret vil fokus være på, at indsatsen over for de sygedomsramte forbedres, og 
at de sikres et trygt, professionelt og sammenhængende forløb samt et rimeligt forsørgelses-
grundlag. Derudover vil Metal have fokus på at genindføre kravet om, at de faglige organisa-
tioner skal inddrages ved etablering af fleksjob, så ansættelsen sker på ordentlige løn- og 
ansættelsesvilkår, og at adgangen til fastholdelsesfleksjob lettes.

Kvalificeret arbejds kraft til Produktionsdanmark
Den teknologiske udvikling stiller i stigende grad krav til arbejds tagernes færdigheder, og i 
Dansk Metal mener vi, at vi bliver nødt til at tage flere værktøjer i brug, hvis vi skal sikre en 
fortsat kvalificeret arbejds styrke. Det kræver, at medarbejdere løbende opdaterer og opnår nye 
færdigheder. Det kræver, at flere voksne bliver faglærte inden for Metals områder. Det kræver, 
at opsagte og ledige medlemmer har en let og fleksibel adgang til jobrettet opkvalificering 
og efter- og videreuddannelse. Desuden kræver det, at virksom heder inden for afgrænsede 
områder med mangel på arbejds kraft kan tiltrække udenlandsk arbejds kraft fra EU eller 
alternativt fra lande uden for Europa.

Imens muligheder og vilkår skal forbedres, så gælder det også, at medlemmer og virksom-
heder i højere grad skal forpligte sig til at gøre brug af uddannelses  ordningerne. Uddannelse 
er en investering for den enkelte i bedre jobmuligheder og er en afgørende forudsætning for 
at fremtidssikre danske arbejds pladser og dansk konkurrenceevne.

Metal vil arbejde for, at ledige medlemmer oplever, at beskæftigelsessystemets uddannelses-
tilbud er mere tilgængelige, og at medlemmer hurtigt og på attraktive vilkår kan gå i gang 
med jobrettet opkvalificering. Det er derfor også vigtigt, at medlemmer oplever en større 
sammenhæng mellem opsigelsesperioden og ledigheds perioden, så de overenskomstbetalte 
uddannelses muligheder kan fortsættes efter opsigelsesperioden.

Metal vil arbejde for, at flere ikke-faglærte og faglærte med forældet uddannelse, uanset om 
de er ledige eller beskæftigede, bliver faglærte enten via voksenlærlingeordningen eller via et 
uddannelses løft. Flere skal med, og også personer på kanten af arbejds  markedet skal klædes 
på til at blive faglærte. Det vil styrke den enkeltes tilknytning til arbejds markedet og øge 
udbuddet af kvalificeret arbejds kraft. For faglærte ledige skal mulighederne for at kunne tage 
en akademiuddannelse udvides. Det skal i alle tilfælde ske på rimelige vilkår, og det skal være 
attraktivt for både medlemmer og virksom heder at investere i uddannelse.

Metal vil arbejde for intelligente løsninger, der på én og samme tid sikrer en kontrol-
leret, retfærdig og smidig adgang til udenlandsk arbejds kraft for virksom heder i  Danmark. 
Rekruttering af udenlandsk arbejds kraft skal ske inden for stillinger, hvor der er et reelt 
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behov for arbejds kraft. Det er vigtigt, at de faglige organisationer og a-kasser inddrages til 
at afgrænse et sådant. Samtidig er det vigtigt, at virksom hederne forud for ansættelsen af 
udenlandsk arbejds kraft har gjort deres. De skal have udtømt mulig hederne for at rekruttere 
danske ledige ved f.eks. at have gjort brug af Dansk Metals Jobservice og afsøgt mulighederne 
for at opkvalificere eller efteruddanne ledige. Det er en naturlig forudsætning, at ansættelsen 
af udenlandsk arbejds kraft skal ske på lige vilkår med danske arbejds tagere. Metal vil arbejde 
for, at der tages relevante tiltag, som slår effektivt ned på misbrug af udenlandsk arbejds kraft.

Bedre muligheder for et tilpasset arbejds liv for seniorer
Som følge af velfærdsaftalen og tilbagetrækningsreformen vil folkepensions- og efterløns-
alderen fortsætte med at stige i takt med, at middellevetiden stiger. Metal støtter op om det 
samfundsøkonomiske behov for, at vi i udgangspunktet bliver flere år på arbejds markedet. 
Det kan dog kun lade sig gøre, hvis medlemmerne har et bedre og mere fleksibelt arbejds liv 
gennem en koordineret forebyggelses- og fastholdelsesindsats. Seniorpensionen har erstattet 
seniorførtidspensionen, der aldrig virkede efter hensigten. Seniorpensionen er et godt skridt 
på vejen. Der er dog fortsat behov for, at der både for de nedslidte og arbejdende seniorer 
bliver gjort mere. F.eks. har ændringerne i efterlønsordningen betydet, at ordningen i dag er 
langt mindre attraktiv end tidligere, og at langt færre betaler til ordningen.

Metal vil arbejde for, at mulighederne for et tilpasset seniorarbejds liv forbedres. Det 
skal ske gennem brug af mulighederne i overenskomsterne for seniordage, en effektiv 
administration af seniorpensionsordningen samt etableringen af en mulighed for værdig, 
tidlig tilbagetrækning under forudsætning af et fagligt a-kassemedlemskab. Samspillet mellem 
de forskellige muligheder skal sikre, at medlemmer, der efter mange år på arbejds markedet 
er blevet enten fysisk eller psykisk nedslidte, har mulighed for enten at trække sig tilbage før 
folkepensionsalderen på rimelige vilkår eller fortsætte med at arbejde på fleksible vilkår.

Metal vil arbejde for, at flere af de seniorer, som kan og vil, skal have bedre mulighed for at 
fortsætte med at arbejde på fleksible vilkår, når de nærmer sig folkepensions alderen. Det 
kræver, at flere arbejds givere har fokus på at lave lokale senioraftaler, omskoling samt et godt 
arbejds miljø. Samtidig vil Metal arbejde for, at medlemmer på efterløn skal have rimelige 
forhold, så de kan arbejde på fleksible og ordentlige vilkår.

Metal vil arbejde for, at flere medlemmer, som er i risiko for enten psykisk eller fysisk 
nedslidning, kan gennemføre et sporskifte til mindre belastende jobfunktioner, f.eks. via 
Sporskifteordningen eller Omstillingsfonden. Metal mener i øvrigt, at Omstillingsfonden skal 
gøres permanent. 
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Metal JobService som kerneydelse
Metal JobService er og skal fortsat være et kerneelement i Metals indsats for medlemmerne.  
Metals jobformidling skal komme alle medlemmer til gode – uanset om de kommer fra 
 ledighed eller skifter job, og uanset om ledigheden er høj eller lav. En god og målrettet jobfor-
midling skal hjælpe ledige hurtigere tilbage i arbejde. For beskæftigede medlemmer skal det 
hjælpe til jobskifte, som ikke bare gavner den enkelte, men samtidig skaber jobåbninger for 
andre medlemmer og højere løndannelse.

Metal vil arbejde for, at jobformidlingen er tidssvarende og målrettet hjælper medlemmer til at 
komme i arbejde. Det kræver et fortsat fokus på at udvikle digitale løsninger og kommunika-
tion, som frigør ressourcer til en medlemsrettet service, og som også giver medlemmerne en 
digital indgang til Metal. Det kræver, at tillids valgte og medlemmer på virksom hederne bliver 
understøttet i deres arbejde med jobformidling, og at virksom hederne i højere grad anvender 
Dansk Metals tilbud. Samtidig skal et større fokus på medlemmernes kompetencer bidrage til, 
at flere medlemmer ser mulighed for at arbejde inden for andre områder end det, de senest 
beskæftigede sig med.

Metal vil arbejde for, at Metal JobService videreudvikles, så jobformidlingen i højere grad også 
prioriterer Metalmedlemmer, der ønsker et jobskifte. Flere medlemmer, der ellers i begrænset 
grad har brug for Metals tilbud og rådgivning, skal opleve, at Metal hjælper dem i deres 
arbejds liv.

Metal vil arbejde for, at medlemmer med særlig høj risiko for langtidsledighed bliver hjulpet 
hurtigere i job. Medlemmer, som oplever lange ledighedsforløb, skal have en håndholdt 
indsats, der afspejler både den arbejds løses behov og konkrete jobåbninger på arbejds-
markedet.

En tidlig og målrettet jobindsats
Det er vigtigt, at medlemmer kommer hurtigt videre, hvis de har mistet deres arbejde eller 
snart er udlærte. Det kan medføre et stort knæk i selvtilliden og troen på egne evner, hvis ikke 
jobbet hurtigt viser sig. Så jo flere medlemmer, der kommer i gang med jobsøgning allerede 
i opsigelsesperioden eller inden, de er udlærte, des bedre. Det skal sikre de kortest mulige 
ledighedsforløb for Metals medlemmer.

Alle opsagte medlemmer kan få en to-timers JobStarter-samtale med den lokale 
 Metalafdeling. Her gives gode råd om jobsøgning, jobformidling eller jobrettet uddannelse. 
Ligeledes har alle elever og lærlinge, som ikke har et job, efter de har fået deres svendebrev, 
ret til en SnartUdlært-samtale med den lokale Metalafdeling. Her gives ligeledes råd om 
jobsøgning, jobformidling samt tips til, hvordan man får sit første job inden for faget.
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Metal vil arbejde for en tidlig og målrettet jobindsats understøttet af digitale løsninger og 
kommunikation.

Metal vil arbejde for, at endnu flere opsagte medlemmer får en JobStarter-samtale. Det skal 
bl.a. ske ved at understøtte de lokale afdelingers arbejde ved hjælp af øget synlighed, retten 
til en vejledningssamtale i opsigelsesperioden og ved en styrket forankring af JobStarter-
samtalen.

Metal vil arbejde for, at en større andel af de unge, som ikke har et job, efter de har 
modtaget deres svendebrev, får en SnartUdlært-samtale. Lokalafdelingerne skal understøttes 
organisatorisk, og kendskabet til mulighederne skal øges gennem flere tiltag.
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HANDLINGSPLAN 
– ARBEJDS MILJØ
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Dansk Metal vil arbejde for et godt og udviklende arbejds miljø og forbedre rettighederne for 
medlemmer, der er kommet til skade via deres arbejde.

Det skal ske ved at:
•  styrke arbejds miljø- og tillids repræsentanternes indsats for et bedre arbejds miljø
•  støtte afdelingernes opbygning af kompetencer i arbejds miljø- og arbejds skadesags-

behandling
•  udbrede kendskabet til lovmæssige rettigheder om både arbejds miljø og arbejds skader samt 

mulighederne i de overenskomstmæssige aftaler om arbejds miljø
•  understøtte virksom hedernes arbejds miljøarbejde
•  samarbejde med Arbejds tilsynet samt organisationer og virksom heder, der går foran på 

arbejds miljøområdet
•  arbejde for bedre regler om arbejds miljø og retfærdig erstatning for arbejds skader  

– med fokus på at reglerne følger udviklingen i samfundet
•  arbejde politisk for at synliggøre arbejds miljø og understøtte arbejds miljørepræsentanten og 

arbejds miljøorganisationen.

Et godt arbejds miljø
Dansk Metal vil prioritere indsatsen mod arbejds ulykker og fysisk og psykisk ned slidning 
samt arbejde for et bedre kemisk arbejds miljø. Desuden vil Dansk Metal sætte fornyet fokus på 
asbest og asbestsanering.

Som en særlig indsats vil Dansk Metal arbejde for at forbedre arbejds miljøet for medlemmer 
i IT-branchen ved at synliggøre udfordringerne i deres arbejds miljø, herunder atypiske 
ansættelsesforhold, distance- og hjemmearbejde, og ved at fremlægge prak tiske forslag, som 
kan sikre medlemmerne et sikkert og sundt arbejds miljø.

Men Dansk Metal vil også arbejde for, at medlemmer, der allerede har gener eller skader pga. 
dårligt arbejds miljø, kan blive på arbejds markedet, uden at deres helbredsforhold forværres. 
Herudover vil vi arbejde for, at forebyggelse bliver en prioritet i virksom  heder, hvor vores 
medlemmer er kommet til skade.

Trods et generelt øget og stadigt stigende fokus på arbejds miljø og sikkerhed er der desværre 
stadig medlemmer, der kommer til skade ved ulykker, eller som bliver syge på grund af 
arbejds miljøet. Det er en kerneopgave for Dansk Metal at hjælpe bedst muligt med at sikre 
disse medlemmers forsørgelsesgrundlag, sådan at den indtægt, medlemmerne måtte miste 
som følge af arbejds skader eller sygdom på grund af arbejdet, i videst mulige omfang erstattes 
hurtigt.
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Virksom hedernes arbejds miljøarbejde 
Mange af Dansk Metals medlemmer udfører arbejde, som kræver særlig opmærksomhed på 
sikkerhed og arbejds miljø. Stadig flere virksom heder indser vigtigheden af at have sikkerhed 
som førsteprioritet. Dette er nemlig ikke alene til gavn for medarbejderne, men også til gavn 
for virksom hedernes bundlinje.

Arbejds miljørepræsentanterne
Det er først og fremmest arbejds miljørepræsentanterne, der presser på for, at arbejds  miljøet på 
deres arbejds plads bliver forbedret. Det sker ofte i samarbejde med tillids  repræsentanterne. 

Dansk Metal vil derfor fortsætte indsatsen for at få valgt arbejds miljørepræsentanter på alle de 
virksom heder, hvor de ansatte har ret til at vælge én, og på længere sigt arbejde for, at der skal 
vælges en arbejds miljørepræsentant på virksom heder med 5 ansatte og derover.

Arbejds miljørepræsentanternes evne til at få løst virksom hedens arbejds miljøproblemer 
forbedres af, at de gennemfører en tidssvarende arbejds miljøuddannelse. Dansk Metal vil 
derfor arbejde for, at alle arbejds miljørepræsentanter, som er medlemmer af Dansk Metal, 
tilbydes og gennemfører Metalskolens egne arbejds miljøkurser og relevant, supplerende 
arbejds miljøuddannelse, evt. i samarbejde med deres arbejds ledere.
Samtidig vil Dansk Metal opbygge arbejds miljønetværk for de tillids valgte i alle Metal-
afdelinger, hvor de kan få konkret hjælp og inspiration til deres eget arbejds miljøarbejde.

Systematisk arbejds miljøarbejde 
De tillids valgtes indflydelse på virksom hedernes strategiske ledelse og planlægning skal 
styrkes, så arbejds miljøproblemer i langt højere grad kan forebygges effektivt. Dansk Metal vil 
derfor arbejde for, at de tillids valgte får reel indflydelse på virksom hedernes planlægning. Det 
kan bl.a. ske gennem aftaler med arbejds giverne.

Dansk Metal vil understøtte virksom hedernes brug af effektive sikkerhedsforanstalt ninger, 
men også styrke indsatsen for, at virksom hedernes planlægning, tilrette læggelse og udførelse 
af produktion og arbejde i langt højere grad bidrager til et godt arbejds miljø. Dette kan bl.a. 
ske ved at udnytte mulighederne for at automatisere opgaver, som forringer arbejds miljøet, og 
ved at sikre medarbejderindflydelse i forbindelse med indførelse af f.eks. kollaborative robotter 
eller anden ny teknologi.

Dansk Metal vil arbejde for, at virksom hederne arbejder systematisk med arbejds miljø-
indsatsen, især ved at udnytte mulighederne i arbejdet med arbejds pladsvurderinger (APV) og 
ved at arbejde efter anerkendte arbejds miljøledelsessystemer f.eks. ISO 45001. 
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Desuden vil Dansk Metal arbejde for, at der udvikles troværdige metoder, som virksom heder 
kan bruge til at dokumentere over for omverdenen, at de har styr på arbejds   miljøet, f.eks. 
gennem et formaliseret samarbejde med en autoriseret arbejds miljø rådgiver.

Den faglige arbejds miljøindsats
Dansk Metal vil forstærke den faglige, forebyggende arbejds miljøindsats. Det skal både 
ske ved at opbygge stadig større kompetencer på arbejds miljøområdet i afdelingerne og 
ved at fastholde forbundets prioritering og høje profil på arbejds miljøområdet, herunder 
styrke samarbejdet med Dansk Metals øvrige indsatsområder. Dansk Metal deltager aktivt 
i udviklingen og gennemførelsen af den nationale arbejds miljøindsats, bl.a. gennem 
samarbejde med de øvrige forbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

I samarbejde med afdelingerne gennemfører forbundet årlige, regionale temamøder for 
medlemmerne og deres tillids valgte om relevante arbejds miljøspørgsmål. Det skal styrke 
medlemmernes kompetencer på arbejds miljøområdet.

Forbundet udbyder et årligt fagligt akademi om arbejds miljø for de valgte og ansatte i 
afdelingerne, som til daglig beskæftiger sig med arbejds miljø. Derudover udbyder forbundet 
tre årlige regionale workshops for sagshandlere på arbejds miljøområdet.

Afdelingernes indsatser skal fokusere på at få valgt flere arbejds miljø- og tillids  repræsentanter 
og på at understøtte deres lyst og evne til at være fagligt aktive, både på deres arbejds plads og 
i de lokale afdelinger. Det skal bl.a. ske ved at opbygge og deltage i lokale netværk om arbejds-
miljø for tillids valgte og for valgte og ansatte i afdelingerne. Det skal også bidrage til, at alle 
arbejds miljørepræsentanterne bliver tilbudt deltagelse på Dansk Metals faglige grund- og 
arbejds miljøuddannelser.

Samtidig skal arbejds miljø- og tillids repræsentanterne uddannes i de muligheder, der er for 
at styrke arbejds miljøarbejdet på deres overenskomstområde og de muligheder, det fagretlige 
system giver for at styrke arbejds miljøarbejdet.

Uddannelse i arbejds miljø
Metal vil arbejde for, at der, udover den lovpligtige arbejds miljøuddannelse for arbejdsmiljø -
organisationen, indføres et krav om obligatorisk arbejds miljøuddannelse tilpasset de for-
skellige funktioner i virksom hederne. Metal vil desuden arbejde for udvikling og udbredelse 
af lederuddannelser med det formål at forebygge dårligt psykisk arbejds miljø og fremme høj 
trivsel til gavn for medlemmerne.
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Forbundet vil desuden arbejde for at styrke afdelingerne, arbejds miljø- og tillids repræsentanter  
i at forebygge krænkende handlinger og chikane, således at dette ikke rammer den enkelte 
eller grupper.

Dansk Metal vil arbejde for, at der indføres krav om særlige faglærte uddannelser ved 
montage, service og reparation af farlige maskiner såsom elevatorer, autolifte og  mobile 
køleanlæg og for at indføre krav om en lovpligtig anhuggeruddannelse ved kranarbejde.

Desuden vil Dansk Metal arbejde for, at viden om farlige stoffer som asbest igen bliver et tema 
i de faglærte uddannelser, og at sanering af asbest bliver en del af de relevante uddannelser.

Lærlinge, unge og skolerne 
Dansk Metal vil gennem samarbejde med både lærlinge, erhvervsskoler og virksom hedernes 
ledelse og tillids valgte styrke sin indsats for, at unge og lærlinge får et godt og udviklende 
arbejds miljø og for, at de unge får information om og uddannelse i, hvordan de selv kan 
bidrage til, at deres arbejds miljø forbedres.

Dansk Metal vil arbejde for en skærpet opmærksomhed på og kontrol af unge og lærlinges 
arbejds miljø bl.a. på skolerne. Som led heri vil Dansk Metal arbejde for, at Arbejds tilsynet 
gennemfører jævnlige tilsyn med skolerne.

Partssamarbejdet om arbejds miljø
Dansk Metal vil støtte medlemmernes egen indsats for at skabe et bedre arbejds miljø. Det 
skal ske gennem information, rådgivning, uddannelse, opsøgende virksom hed og, når det er 
nødvendigt, ved at rejse egentlige sager om arbejds miljø gennem det fagretlige system eller 
i samarbejde med Arbejds tilsynet og arbejds giverforeningerne, men også som led i Dansk 
Metals almindelige, faglige arbejde.

Dansk Metal vil fortsat deltage i partssamarbejdet om arbejds miljø, bl.a. via Branche-
fællesskaberne For Arbejds miljø, herunder informationsmøder om arbejds miljø og 
udviklingen af effektive redskaber, som virksom hederne selv kan anvende til at få styr på 
arbejds miljøet. Men også via samarbejdet om den fælles arbejds miljøindsats i arbejds-
miljøudvalg med arbejds giverorganisationerne, bl.a. ved at besøge virksom heder. Hvor det  
er muligt vil Dansk Metal udvide dette til andre overenskomstområder.

Rådgivning om arbejds miljø
Dansk Metal vil arbejde for, at der indføres en rådgivningsordning om arbejds miljø, der 
sikrer, at de virksom heder, der ikke har viden og ressourcer til at holde styr på arbejds miljøet, 
kan trække på den nødvendige rådgivning om, hvordan de lever op til arbejds miljølovens 
minimumskrav.
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Dansk Metal vil arbejde for, at virksom hederne i de brancher, som har de alvorligste 
udfordringer på arbejds miljøområdet, og som ikke har de nødvendige kompetencer på 
virksom heden, indgår et forpligtende og vedholdende samarbejde med en autoriseret   
arbejds miljørådgiver, især Avidenz, for at sikre, at arbejds miljøforholdene til stadighed er  
sikre og sunde.

Økonomiske incitamenter
Dansk Metal vil arbejde for, at der indføres økonomiske incitamenter, der bidrager til, at   
virk som hederne overholder arbejds miljølovens regler. De virksom heder, som kan 
dokumentere et godt arbejds miljø, skal have økonomiske fordele.

Dansk Metal vil både arbejde for at indføre økonomiske incitamenter gennem udvikling af 
regler og ved at styrke forbundets samarbejde med virksom heder og institutioner, som kan se 
en fordel i at understøtte et godt arbejds miljø hos deres leverandører og kunder.

Et effektivt arbejds tilsyn
Metal vil bidrage til at styrke den nationale arbejds miljøpolitik gennem samarbejde med 
Folketingets politiske partier.

Metal vil arbejde for at styrke Arbejds tilsynets muligheder for at føre effektivt tilsyn med 
de virksom heder, der har det dårligste arbejds miljø. Der skal sikres høj kvalitet og effektiv 
udnyttelse af Arbejds tilsynets ressourcer.

Metal vil arbejde for, at Arbejds tilsynet hele tiden har tilstrækkelige ressourcer og tilsyns-
metoder til af føre en effektiv kontrol med virksom hedernes arbejds miljø og sanktionere 
overtrædelser af arbejds miljøreglerne. Der skal være tilstrækkelige ressourcer til, at Arbejds-
tilsynet også kan gennemføre særlige indsatser inden for særligt belastede brancher og de 
alvorligste arbejds miljøproblemer, men også af særligt udsatte grupper, f.eks. lærlinge, unge 
og udenlandske arbejdere.

Dansk Metal vil arbejde for, at Arbejds tilsynet i højere grad rekrutterer medarbejdere med 
håndværksmæssig baggrund. Det skal bidrage til, at de tilsynsførendes faglige viden inden for 
brancheområderne udnyttes bedre.

Dansk Metal vil arbejde for, at der bliver indført klare og præcise regler om opdrags giverens 
pligter, der supplerer arbejds givernes ansvar, og som organisationerne og Arbejds tilsynet kan 
håndhæve effektivt.

Dansk Metal vil arbejde for, at arbejds miljølovens arbejds giverbegreb følger udviklingen i de 
forskellige ansættelsesformer. 
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Forskning i arbejds miljø
Dansk Metal vil arbejde for, at der forskes i, hvordan virksom hederne kan forbedre deres 
arbejds miljø og fastholde et godt helbred blandt medarbejderne, herunder forebygge psykiske 
og ergonomiske belastninger samt erhvervsbetingende sygdomme.

Dansk Metal vil arbejde for, at de forskningsbaserede videnscentre for forebyggelse og 
fastholdelse udvikles og suppleres til gavn for virksom heder, medarbejdere og organisationer. 
Det skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde med andre internationale videnscentre. 

Dansk Metal vil arbejde for, at forskningsresultaterne i højere grad kan anvendes af virksom-
hederne og for, at forskningsresultater i højere grad indgår i fastsættelse af arbejds-
miljøreguleringen. 

EU og internationalt arbejds miljøarbejde
Dansk Metal vil fortsat deltage i indsatsen for, at EU og arbejds markedets parter på europæisk 
plan udarbejder regler og indgår aftaler om bedre arbejds miljø, herunder at der fastlægges 
fælles minimumskrav til, hvordan de enkelte medlemsstaters arbejds tilsyn udfører kontrol 
med virksom hedernes arbejds miljø, f.eks. i form af et håndhævelses direktiv.

Dansk Metal deltager i fagligt samarbejde med udenlandske, faglige organisationer, 
bl.a. i regi af IndustriAll, for at bidrage til den fælles indsats for et bedre arbejds miljø for 
organisationernes medlemmer.

I samarbejde med de internationale organisationer skal Dansk Metal arbejde for, at de 
internationale aftaler, standarder og regler inddrager et sikkert og sundt arbejds miljø. 
Forbundet skal deltage i formidlingen af effektiv forebyggelse blandt de faglige organisationer 
i udviklingslande.

Arbejds skader
Anmeldelse
Undersøgelser har vist, at mange arbejds skader ikke anmeldes. Det gælder også mere 
alvorlige tilskadekomster. Når en ulykke ikke anmeldes, kan det selvfølgelig i første omgang 
have negative konsekvenser for den skadelidte, som risikerer at gå glip af den erstatning, 
vedkommende ellers kunne have fået. Det har dog også konsekvenser for arbejds miljøet, når 
en række farer ikke bliver identificeret og fjernet.
Dansk Metal vil på denne baggrund styrke sin indsats for, at alle medlemmer, som kan være 
berettiget til erstatning efter en arbejds skade, får anmeldt deres sag til Arbejds markedets 
Erhvervssikring og får bistand i sagen fra Metal.
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Dansk Metal vil ligeledes arbejde for, at der sker konkret, lokal opfølgning på anmeldte 
arbejds skader med henblik på at minimere risikoen for, at lignende arbejds skader opstår igen.

Kvalitet i sagsbehandlingen 
Dansk Metal bruger store ressourcer på at sikre, at alle skadelidte medlemmer får den 
erstatning, de er berettiget til, og at der hurtigt bliver rejst krav om erstatning i alle de arbejds-
skadesager, hvor det er muligt at rejse et erstatningskrav, fordi sikkerheden og arbejds miljøet 
ikke har været i orden. Det sker selvfølgelig af hensyn til de enkelte, berørte medlemmer, men 
også for at styrke incitamentet til, at der på virksom hederne bliver fulgt op på arbejds skaderne, 
så der kan forebygges, og gentagelser undgås.

Det skal være let for medlemmerne at finde information om den hjælp, de kan få til arbejds-
skadesager som medlem af Dansk Metal, og de medarbejdere i Dansk Metal, der hjælper 
arbejds skadede medlemmer, skal levere specialiseret bistand på området, så det sikres, at 
skadelidte kolleger får den nødvendige hjælp til at opnå den erstatning, de er berettiget til.

Dansk Metal vil løbende have fokus på at udbyde den nødvendige efteruddannelse til 
sagsbehandlerne, hvad angår vedligeholdelse af specialistkompetencer.

Medlemmer, som er blevet udsat for en arbejds skade, skal have afklaret deres sag så hurtigt, 
som det er muligt at træffe en rigtig og retfærdig afgørelse. Dansk Metal vil fortsat have 
betydelig fokus på, at den igangværende genopretning af sagsbehandlingen i Arbejds-
markedets Erhvervssikring fortsætter, således at hurtighed, kvalitet og retssikkerhed i 
afgørelserne bevares.

Dækningsgrad
Det er Metals standpunkt, at medlemmerne ikke bør lide økonomiske tab, hvis de måtte 
komme ud for en arbejds skade. Derfor arbejder Dansk Metal for, at erstatningssystemet 
indrettes, så erstatningen dækker de skadelidtes fulde tab, ligesom godtgørelse for svie og 
smerte samt varigt mén på en nutidig og retfærdig måde skal afspejle afsavn som følge af 
sygdom og fysiske mén.

Forældelse 
Alle følger af arbejds skader skal omfattes af dækningen, også dem der først indtræder efter 
mange år. Derfor skal Dansk Metal fortsat arbejde for, at senfølger efter arbejds ulykker ikke 
rammes af forældelsesregler, som gør, at følgerne kan være forældede, før de indtræder. 



50

HANDLINGSPLAN 
– INTERNATIONALT
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Den Europæiske Union 
Den Europæiske Union er udfordret på flere fronter. coronavirus, som ramte Europa og 
verden med stor kraft i foråret 2020, har sat samarbejdet mellem landene i Europa på prøve. 
Desuden er håndteringen af flygtninge og migranter fra lande uden for EU konstant genstand 
for spørgsmål og politisk tovtrækning i Europa. Herudover er der usikkerhed om EU’s 
fremtidige forhold til Storbritannien efter brexit, og endelig har de globale handelspolitiske 
spændinger skabt utryghed om fremtidens arbejds pladser, fremgang og velfærd i Europa. Alle 
fire elementer i forening risikerer dels at udfordre Europa økonomisk i løbet kongresperioden, 
dels at bringe Europa ud i en potentiel politisk krise som følge af dårlige konjunkturer.

Europa-Parlamentsvalget i 2019 gav historisk medvind til de pro-europæiske partier i Danmark. 
Klimadagsordenen og frygten for brexit har bidraget til, at danskernes EU-opbakning ikke 
har været målt højere siden Danmarks indtræden i EF i 1973. Imidlertid har antieuropæiske 
kræfter modsat været på fremmarch, især i særligt Syd- og Østeuropa, hvilket afspejles i 
sammensætningen i Europa-Parlamentet efter valget i 2019. Det betyder, at Europa i de 
kommende år vil være et delt kontinent med store geografiske modsætninger og potentielt 
flere typer af kriser, som skal håndteres hver for sig og i fællesskab.

Set fra et dansk perspektiv er det forståeligt, at EU-opbakningen er rekordhøj. I en usikker, 
global kontekst er EU nemlig med til at sikre vækst og fremgang til gavn for arbejds pladserne 
ude i Produktionsdanmark gennem f.eks. EU’s indre marked og gode handelsaftaler med 
tredjelande. Derfor bakker Dansk Metal varmt op om Danmarks EU-medlemskab af både 
politiske og økonomiske årsager.

Dansk Metal vil i kongresperioden arbejde for, at det indre marked fortsat forbliver en 
hjørnesten i EU-samarbejdet, og at barrierer for handel mellem EU-lande nedbrydes. Ligeså 
støtter Dansk Metal, at EU fører en aktiv industripolitik, som har til formål at fastholde og 
udvikle industri og industriarbejds pladser i Europa. Som en del af dette vil Dansk Metal 
arbejde for, at EU opprioriterer forskning og udvikling, samt at Europa prioriterer at blive 
globalt førende på teknologi, robotter og automatisering. Kina og USA har gennem flere år 
brugt strategiske ressourcer på at blive førende på disse dagsordener, og det er afgørende for 
danske industriarbejds pladser, at Danmark og Europa holder trit med vores konkurrenter på 
dette felt.

Klimapolitik er de seneste år for alvor blevet et af de vigtigste spørgsmål på den europæiske og 
globale scene. I kongresperioden vil det siddende Europa-Parlament og den siddende  
Europa-Kommission have et skarpt fokus på at få Europa til at levere på den nødvendige, 
grønne omstilling af kontinentet. Dansk Metal bakker op om ambitiøse klimamål på 
europæisk plan, og det er i denne henseende afgørende, at klimapolitikken bidrager til at 
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skabe nye, grønne arbejds pladser i industrien, ligesom det er afgørende at stable mekanismer 
på benene, som sikrer en socialt retfærdig, grøn omstilling.

Dansk Metal anerkender, at der er brug for at forbedre vilkårene for europæiske lønmodtagere. 
Der er eksempelvis stadig udfordringer med working poor (arbejdende fattige) i Europa. Dansk 
Metal mener, at den bedste måde, hvorpå man kan forbedre arbejds vilkår og varigt hæve 
lønninger i Europa, er ved kollektive aftaler mellem arbejds markedets parter i de enkelte lande 
og ved aktivt fagforeningsarbejde land for land.

Dansk Metal vil aktivt arbejde imod ethvert EU-initiativ, der risikerer at underminere den 
danske og nordiske model på arbejds markedet. Herunder vil Dansk Metal aktivt søge dels at 
undgå et EU-initiativ om at få en lovbestemt EU-mindsteløn, dels at undgå andre initiativer, 
som på kort eller lang sigt kan få negative konsekvenser for det danske arbejds marked.

Dansk Metal er tilhængere af den nuværende EU-traktat. Herunder traktatens artikel 153, som 
beskytter den danske model og forhindrer EU i at lovgive om lønforhold med udgangspunkt 
i artikel 153. Dansk Metal er ikke tilhængere af at genåbne EU-traktaten, da en traktatåbning 
risikerer at skabe utryghed om de hjørnesten i EU-samarbejdet, som er til gavn for Dansk 
Metals medlemmer.

Dansk Metal vil i kongresperioden arbejde for, at Danmark bliver fuldt og helt med lem af den 
Europæiske Union. Det vil styrke Danmarks indflydelse på væsentlige, europæiske spørgsmål 
og gavne danske lønmodtagere – ikke mindst de ansatte i industrien.

Dansk Metal vil i kongresperioden fortsætte informationsindsatsen om europæiske spørgsmål 
gennem f.eks. aktiv deltagelse i Tænketanken Europa.

EU og handelsaftaler
Storbritannien har besluttet sig for at forlade Den Europæiske Union, hvor Storbritannien 
hidtil har været medlem, og dermed også en del af det indre marked. Dansk Metal vil arbejde 
for, at en kommende handelsaftale med Storbritannien sikrer gnidnings fri adgang til det 
britiske marked for danske virksom heder til gavn for danske arbejds pladser. Ligeså vil Dansk 
Metal arbejde for lige og fair konkurrence mellem Storbritannien og EU, som bl.a. skal sikre, 
at Storbritannien ikke får udvidede mulig heder for at udkonkurrere europæiske virksom-
heder med strategisk statsstøtte eller ved at konkurrere på dårlige løn- og arbejds vilkår for 
lønmodtagere med base i Storbritannien.

Dansk Metal vil yderligere arbejde for, at der indgås nye handelsaftaler med tredjelande. 
Selvom forhandlingerne om en handelsaftale med USA midlertidigt er strandet, så  mener 
Dansk Metal, at en handelsaftale mellem USA og EU kan skabe vækst og arbejds pladser på 



 RESOLUTION OG HANDLINGSPLANER    53

begge sider af Atlanten – til gavn for bl.a. Dansk Metals medlemmer. Dansk Metal vil desuden 
arbejde for, at handelsaftalen med Mercosur-landene i Sydamerika bliver gennemført. 
Både en aftale med USA og med Mercosur-landene vil ydermere kunne bidrage til at 
forbedre lønmodtagerrettigheder i de pågældende lande, samtidig med at EU kan forpligte 
disse tredjelande på Paris-aftalen, forskellige miljøkonventioner, forbrugerbeskyttelse og 
investeringsbeskyttelse. For Dansk Metal er det særligt afgørende, at nye handelsaftaler 
henviser til ILO’s kernekonventioner og indeholder tydelige bæredygtighedskapitler.

Internationale institutioner
Den globale usikkerhed spiller i disse år negativt sammen med styrkelsen af de internationale 
institutioner. Principperne i Verdenshandelsorganisationen WTO er flere gange blevet sat 
på prøve af blandt andre USA’s enegang på handelsspørgsmålet. Det er skadeligt for danske 
lønmodtagere, som har gavn af et forudsigeligt, transparent og regelbaseret, internationalt 
handelsregime. Dansk Metal vil derfor i kongresperioden støtte en styrkelse af WTO, en mere 
regelbaseret, international handel og i sidste ende indgåelsen af en global handelsaftale i regi 
af WTO. Dette har dog formentlig lange udsigter i det aktuelle, internationale, politiske klima. 
Så længe der er stor usikkerhed om WTO’s globale rolle, støtter Dansk Metal aktivt, at EU 
indgår bilaterale handelsaftaler med resten af verden til gavn for Dansk Metals medlemmer.

Det er desuden afgørende for Dansk Metal, at øvrige internationale organisationer som 
den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken er underlagt demokratisk kontrol. 
Samtidig er det afgørende for Dansk Metal, at organisationer som IMF, Verdensbanken 
og OECD anerkender værdien af grundlæggende lønmodtagerrettigheder og kollektive 
forhandlingssystemer, ligesom organisationernes målsætninger bør bidrage til at mindske 
global ulighed.

Internationalt og europæisk fagligt arbejde
Dansk Metal agter fortsat at deltage aktivt i de globale, faglige organisationers arbejde for at 
styrke den internationale solidaritet og varetage vores medlemmers interesser.

Grundlaget for forbundets globale, faglige arbejde er organisationerne IndustriAll  Global 
Union og UNI Network International (UNI).

Dansk Metal vil aktivt støtte disse organisationers internationale solidaritetsarbejde i bredeste 
forstand. Der er fortsat brug for at forbedre arbejds vilkår, arbejds miljø, lønmodtagerrettigheder 
og styrke kollektive forhandlinger i mange dele af verden. Ligeså er der brug for at kæmpe 
imod protektionisme og nationale statsstøtteprogrammer i internationalt regi. 
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Dansk Metal vil i den forbindelse aktivt understøtte, at organisationerne IndustriAll  Global 
Union og UNI Network International bliver styrket i dialogen med globale  institutioner som 
Verdensbanken, WTO og ved topmøderne i Davos. 

I EU-regi udgør IndustriAll Europe den samlede stemme for de europæiske industri ansatte. 
Her sidder Dansk Metal i kongresperioden på posten som vicepræsident via forbundsformand 
Claus Jensens rolle som formand Nordic IN (industriansatte i Norden). Dansk Metal vil arbejde 
for at sikre IndustriAll Europe en stærk stemme på de fælles dagsordener for de europæiske 
industriansatte. Dette indebærer, at vi skal styrke kollektive forhandlinger i Europa, sikre en aktiv, 
europæisk indsats for at fastholde industriarbejds pladser, sørge for, at digitalisering, teknologi 
og automatisering i Europa bidrager til at skabe nye arbejds pladser, sikre flere europæiske 
samarbejds udvalg og medarbejderrepræsentation i bestyrelser for europæiske selskaber. Det 
kræver en stærk organisation i IndustriAll Europe og aktiv dialog med beslutningstagere i de 
europæ iske institutioner som Europa-Kommissionen og   Europa-Parlamentet. 

Dansk Metal vil i kongresperioden arbejde for at udbrede kendskabet til den nordiske model 
på arbejds markedet i vores europæiske organisation. Det kan ikke mindst  bidrage til at 
minimere antallet af forslag til ensretning af arbejds markedspolitikken i Europa, som på kort 
eller lang sigt kan være til skade for den danske model. 

Forbundsformand Claus Jensen blev i 2019 genvalgt som formand for de nordiske indu stri-
ansatte i Nordic IN. Det er Dansk Metals ambition, at Nordic IN fortsat skal udgøre en stærk 
stemme i IndustriAll Europe ved at koordinere de fælles, nordiske synspunkter. Dansk Metal 
vil fortsat spille en aktiv rolle i formuleringen og implementeringen af Nordic IN’s faglige og 
politiske synspunkter.
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